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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Kehidupan manusia dari tahun ke tahun mengalamaui perkembangan da 

kemajuan. Baik kemajuan dalam bidang sosial, ekonomi, politik, maupun 

teknologi. Pada dasarnya kebutuhan manusia terbagi tiga, yaitu kebutuhkan 

primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kehidupan manusia pastilah 

mengutamakan kebutuhan primer sebagai kebutuhan yang wajib dipenuhi agar 

kehidupan manusia bisa terlaksana dengan baik. 

 Seiring dengan kemajuan kehidupan manusia pada bidang teknologi, 

khususnya teknologi informasi dan komunikasi, kemajuan teknologi semakin 

memanjakan kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan 

primer maupu kebutuhan sekunder. Seperti contoh, pada beberapa stasiun televise 

lokal maupun nasional menyajikan prakiraan cuaca terkini sehingga masyarakat 

dapat mengetahui kondisi cuaca pada hari itu juga. Prakiraan cuaca merupakan 

salah satu produk kemajuan teknologi dalam bidang kecerdasan buatan. 

 Salah satu perusahaan terkemuka yaitu Microsoft dengan produk 

Operating System (Sistem Operasi) yang terbarunya yaitu Windows 8, Windows 8 

memiliki aplikasi weather yang brefungsi melihat cuaca kota-kota di dunia pada 

hari itu juga, bahkan dapat melakukan prediksi cuaca yang terjadi pada beberapa 

jam kedepan. Sehingga, dengan adanya aplikasi tersebut, dapat membantu 

kehidupan manusia dalam melakukan perencanaan-perencanaan seperti rapat 

kantor, kegiatan-kegiatan bersama client di luar kantor atau kegiatan keluarga ke 

luar kota. 

 Kita bisa membayangkan jika tidak ada suatu aplikasi prakiraan cuaca, hal 

yang terjadi adalah kehidupan manusia lebih rumit dan dalam kebimbangan, baik 

personal maupun kelompok. Was-was dalam melakukan rencana keluar rumah 

atau melakukan kegiatan-kegiatan outdoor. Namun, seiring berkembangnya 

waktu, pastilah terdapat kelemahan-kelemahan suatu aplikasi dari tahun ke tahun 

sehingga memicu untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait bidang 

kecerdasan buatan dalam hal prakiraan cuaca.  
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Banyak faktor yang mempengaruhi kondisi cuaca seperti arah mata angin, 

posisi bumi terhadap matahari, dan posisi bulan terhadap bumi. Sesuai dengan 

Stasiun Meteorologi Klas I Cengkareng prakiraan cuaca dipengaruhi oleh tiga 

variable input yaitu gaya uap air atau SWEAT (Severe Weather Threat), energi 

potensial uap air terangkat vertical atau CAPE (Convective Available Potential 

Energy), ketersediaan uap air pada ketinggian tertentu atau RH (Relative 

Humudity at 700 mb). 

 Dengan adanya faktor-faktor prakiraan cuaca dan badai guntur secara 

ilmiah dari Stasiun Meterorologi KlasI Cengkareng, maka muncul ide untuk 

membuat suatu aplikasi sistem pendukung keputusan terkomputerisasi untuk 

melakukan prakiraan cuaca. Dengan judul “Penerapan Logika Fuzzy Metode 

Sugeno untuk Sistem Pendukung Keputusan Prakiraan Cuaca” penelitian ini 

dilakukan dengan harapan dapat menjawab berbagai tantangan kemajuan 

teknologi saat ini. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah : 

1. Mengimplementasikan Logika Fuzzy Metode Sugeno untuk Sistem Pendukung 

Keputusan Prakiraan Cuaca. 

2. Pengujian dan analisa hasil dari implementasi Logika Fuzzy Metode Sugeno 

terhadap objek penelitian serta melakukan perhitungan tingkat akurasi hasil 

penelitian. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Adapun batasan masalah pada penelitiaan ini adalah : 

1. Studi Kasus pada penelitian ini adalah Wilayah Cengkareng Jakarta Selatan. 

2. Data uji yang digunakan adalah Data Stasiun Meteorologi Klas I Cengkareng 

Jakarta Pusat. 

3. Jumlah data uji yang digunakan adalah 58 data. 

4. Variabel yang digunakan pada penelitian bersifat terbatas, yaitu SWEAT 

(Severe Weather Threat), CAPE (Convective Available Potential Energy), RH 

(Relative Humudity at 700 mb). 
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6. Metode yang digunakan adalah Logika Fuzzy Metode Sugeno. 

7 Bahasa Pemrograman untuk pembuatan aplikasi ini adalah Bahasa 

Pemrograman C#. 

8. Aplikasi ini hanya sebatas implementasi dari sebuah metode untuk 

menyelesaikan permasalahan dan dapat menjadi sebuah aplikasi pendukung 

untuk pengambilan keputusan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah : 

1. Menerapkan Logika Fuzzy Metode Sugeno untuk prakiraan cuaca Wilayah 

Cengkareng Jakarta Selatan. 

2 Melakukan pengujian akurasi dari penelitiaan ini. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Penelitiaan diharapkan tidak sebatas sebuah penelitiaan biasa, namun 

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, maupun pengguna 

aplikasi hasil penelitiaan ini. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai 

berikut : 

 Bagi Penulis 

1. Sebagai jalur untuk menerapkan ilmu yang digelutinya dibidang 

kecerdasan buatan. 

2. Mendapatkan wawasan dan pengetahuan bari dari implementasi Logika 

Fuzzy Metode Sugeno terhadap studi kasus yang seingga dapat mengetahui 

segala kelebihan dan kekurangan teori yang diterapkan. 

 Bagi Pembaca 

1. Sebagai ruang bertukar pikiran dalam pemikiran teknologi khususnya 

pengembangan teknologi kecerdasan buatan. 

2.  Membuka ruang gerak untuk berpikir lebih kreatif dalam penggunaan 

Logika Fuzzy Metode Sugeno. 
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3. Mendapatkan hasil dan pengetahuan baru dari hasil Penerapan Logika 

Fuzzy Metode Sugeno untuk prakiraan cuaca sehingga dapat dijadikan 

referensi ilmu. 

 Bagi lembaga 

1. Dengan adanya penelitiaan ini, lembaga yang bersangkutan yaitu Stasiun 

Meteorologi Klas I Cengkareng terbantu untuk melakukan prakiraan 

cuaca. 

2. Dengan adanya aplikasi hasil penelitiaan ini, lembaga bersangkutan dapat 

menjadikan aplikasi ini sebagai aplikasi pendukung keputusan. 

3. Dengan menggunakan aplikasi ini, lembaga yang bersangkutan memiliki 

waktu, tenaga, dan biaya yang lebih efisien karena akan lebih mudah dan 

lebih cepat untuk melakukan keputusan daripada tanpa menggunakan 

aplikasi ini. 

4. Penelitiaan ini memungkinkan untuk dikembangkan menjadi penelitiaan 

lintas bidang ilmu sesuai dengan studi kasus yang ada.  

 Bagi PTIIK UB  

1. Menambah daftar koleksi penelitian yang ada pada PTIIK UB. 

2. Sebagai sarana evaluasi terhadap mahasiswa seberapa relevan ilmu yang 

diajarkan serta seberapa aktif kemampuan mahasiswa untuk menerapkan 

kurikulum yang telah ada. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika Penelitian ini menggunakan kerangka penulisan yang tersusun 

sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Memuat latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, 

manfaat, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Menguraikan kajian pustaka dan dasar teori yang berkaitan dengan 

penelitian yang meliputi Ilmu Meteorologi, Logika Fuzzy Metode 

Sugeno, Teknologi Sistem Pendukung Keputusan,  
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BAB III METODOLOGI DAN PERANCANGAN 

Membahas metodologi yang akan digunakan dalam penelitian yang 

terdiri dari studi pustaka, analisis kebutuhan, metode perancangan, 

metode implementasi, metode pengujian serta pengambilan 

kesimpulan dan saran dari penelitian “Penerapan Logika Fuzzy 

Metode Sugeno untuk Sistem Pendukung Keputusan Prakiraan 

Cuaca”. 

BAB IV IMPLEMENTASI  

Membahas implementasi dari penelitian “Penerapan Logika Fuzzy 

Metode Sugeno untuk Sistem Pendukung Keputusan Prakiraan 

Cuaca”. 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Membahas tingkat akurasi dan analisa hasil terhadap metode yang 

digunakan, yaitu Logika Fuzzy Metode Sugeno untuk prakiraan 

cuaca.  

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Memuat kesimpulan dan saran yang diperoleh dari pengujian dan 

analisis serta saran penelitian untuk pengembangan lebih lanjut. 

Memuat kesimpulan dan sara yang diperoled dari pengujian dan 

analisis, serta saran penelitian untuk pengembangan lebih lanjut.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Meteorologi dan Klimatologi  

 Meteorologi merupakan ilmu yang mempelajari atmosfer, khususnya 

bagian bawah, yang mana gejala cuaca dan iklim terjadi[PRA-96]. [PET-58] 

meteorologi merupakan studi tentang proses dan keadaan atmosfer.b Klimatologi 

seperti halnya meteorologi, yaitu ilmu tentang atmosfer. Perbedaanya terletak 

pada fokus kajiannya. Meteorologi lebih menitikberatkan pada proses atmosfer, 

sedangkan klimatologi lebih memusatkan pada hasil proses atmosfer [TJA-99:34]. 

 

2.1.1 Prakiraan cuaca 

Prakiraan cuaca merupakan suatu hasil kegiatan pengamatan kondisi fisis 

dan dinamis udara dari berbagai tempat pengamatan yang kemudian dikumpulkan. 

Di mana kumpulan tersebut yaitu kumpulan hasil pengamatan dilakukan secara 

matematis dengan memperhatikan ruang dan waktu kecenderungan kondisi fisis 

udara sedemikian rupa sehingga dihasilkan suatu prakiraan. [ZAK-08] Di 

Indonesia informasi prakiraan cuaca yang sudah dikenal masyarakat adalah 

berawan, cerah dan hujan. Sementara itu untuk terjadinya hujan dikaitkan dengan 

proses fisis dan dinamis atmosfer yang diketahui melalui parameter-parameter 

seperti adanya massa udara, gaya vertical dan energy. Sehingga dalam 

memprakirakan cuaca perlu pengetahuan dasar terhadap parameter yang 

digunakan. 

 

2.1.2 Labilitas Udara Sebagai Faktor Pembentuk Cuaca 

Udara dipresepsikan sebagai paket atau parsel yang dapat terangkat jika 

suhu didalam paket tersebut lebih hangat dibandingkan dengan lingkungan 

luarnya. Sebaliknya jika suhu didalam paket lebih dingin dari lingkungan luarnya 

maka paket tersebut tidak dapat terangkat dan akan kembali ketempat semula. 

Ketika paket tersebut terangkat dapat diartikan bahwa paket bergerak menuju 

tempat yang bertekanan rendah, yang mengakibatkan paket akan mengembang. 

Untuk mengembang paket tersebut memerlukan energi yang diambil dari paket itu 
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sendiri. Konsekuensinya energinya terlepas, maka suhu paket tersebut akan turun, 

proses inilah yang disebut dengan proses adiabatik. Jika paket dapat terus naik 

dan kelembaban udaranya terus mencapai 100% maka pertumbuhan awan akan 

mulai terjadi [IRM-05:216]. 

 

2.2 Logika Fuzzy 

Menurut Asus Naba, logika fuzzy adalah: “Sebuah metodologi berhitung 

dengan variabel kata-kata (linguistic variable) sebagai pengganti berhitung 

dengan bilangan. Kata-kata digunakan dalam fuzzy logic memang tidak sepresisi 

bilangan, namun kata-kata jauh lebih dekat dengan intuisi manusia” [NAB-2009]. 

Mengenai logika fuzzy pada dasarnya tidak semua keputusan dijelaskan dengan 0 

atau 1, namun ada kondisi diantara keduanya, daerah diantara keduanya inilah 

yang disebut dengan fuzzy atau tersamar. Secara umum ada beberapa konsep 

sistem logika fuzzy , sebagai berikut dibawah ini: 

a. Himpunan tegas yang merupakan nilai keanggotaan suatu item dalam 

suatu himpunan tertentu. 

b. Himpunan fuzzy yang merupakan suatu himpunana yang digunakan 

untuk mengatasi kekakuan dari himpunan tegas. 

c. Fungsi keanggotaan yang memiliki interval 0 sampai 1 

d. Variabel linguistic yang merupakan suatu variabel yang memiliki nilai 

berupa kata-kata yang dinyatakan dalam bahasa alamiah dan bukan 

angka. 

e. Operasi dasar himpunan fuzzy merupakan operasi untuk 

menggabungkan dan atau memodifikasi himpunan fuzzy. 

f. Aturan (rule) if-then fuzzy merupakan suatu pernyataan if-then, dimana 

beberapa kata-kata dalam pernyataan tersebut ditentukan oleh fungsi 

keanggotaan. 

Dalam proses pemanfaatan logika fuzzy, ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan salah satunya adalah cara mengolah input menjadi output melalui 

sistem inferensi fuzzy. Metode inferensi fuzzy atau cara merumuskan pemetaan 
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dari masukan yang diberikan kepada sebuah keluaran. Proses ini melibatkan 

fungsi keanggotaan, operasi logika, serta aturan IF-THEN. Hasil dari proses ini 

akan menghasilkan sebuah sistem yang disebut dengan  FIS (Fuzzy Inferensi 

System). Dalam logika fuzzy tersedia beberapa jenis FIS diantaranya adalah 

Mamdani, Sugeno, dan Tsukamoto. 

 

2.2.1 Struktur Dasar Logika Fuzzy 

 

 

Gambar 2.1 Blok Diagram Logika Fuzzy 

Sumber : [NUG-10:5] 

 

Berdasarkan gambar 2.1, dalam system logika fuzzy terdapat beberapa tahapan 

operasional yang meliputi[NUG-10:5]: 

1. Fuzzifikasi 

Fuzzifikasi adalah suatu proses pengubahan nilai tegas yang ada ke dalam 

fungsi keanggotaan. 

2. Penalaran (Inference Machine) 

Mesin penalaran adalah proses implikasi dalam menalar nilai masukan 

guna penentuan nilai keluaran sebagai bentuk pengambilan keputusan. 

Salah satu model penalaran yang banyak dipakai adalah penalaran max-

min. Dalam penalaran ini, proses pertama yang dilakukan adalah 

melakukan operasi min sinyal keluaran lapisan fuzzifikasi, yang diteruskan 

dengan operasi max untuk mencari nilai keluaran yang selanjutnya akan 

didefuzzifikasikan sebagai bentuk keluaran. 

3. Aturan Dasar (Rule Based) 
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Aturan dasar (rule based) pada control logika fuzzy merupakan suatu 

bentuk aturan relasi “Jika-Maka”atau “if-then” seperti berikut ini: 

if x is A then y is B dimana A dan B adalah linguistic values yang 

didefinisikan dalam rentang variabel X dan Y. Pernyataan “x is A” disebut 

antecedent atau premis. Pernyataan “y is B” disebut consequent atau 

kesimpulan. 

4. Defuzzifikasi 

Input dari proses defuzzifikasi adalah suatu himpunan fuzzy yang diperoleh 

dari komposisi aturan-aturan fuzzy, sedangkan output yang dihasilkan 

merupakan suatu bilangan pada domain himpunan fuzzy tersebut. Sehingga 

jika diberikan suatu himpunan fuzzy dalam range tertentu, maka harus 

dapat diambil suatu nilai crisp tertentu. 

 

2.3 Metode Sugeno 

Fuzzy metode sugeno merupakan metode inferensi fuzzy untuk aturan 

yang direpresentasikan dalam bentuk IF – THEN, dimana output (konsekuen) 

sistem tidak berupa himpunan fuzzy, melainkan berupa konstanta atau persamaan 

linear [KUS-02:98]. Metode ini diperkenalkan oleh Takagi-Sugeno Kang pada 

tahun 1985. Model Sugeno menggunakan fungsi keanggotaan Singleton yaitu 

fungsi keanggotaan yang memiliki derajat keanggotaan 1 pada suatu nilai crisp 

tunggal dan 0 pada nilai crisp yang lain.Untuk Orde 0 dengan rumus : 

 

IF (x1 is a1) ° (x2 is A2) °…°(xn is An) 

THEN z= k, 

 

dengan Ai adalah himpunan fuzzy ke i sebagai antaseden (alasan), ° adalah 

operator fuzzy (AND atau OR) dan k merupakan konstanta tegas sebagai 

konsekuen (kesimpulan). 

Sedangkan rumus Orde 1 adalah: 

 

IF (x1 is a1) ° (x2 is A2) °…°(xn is An) 
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THEN z = p1*x1+…+pn*xn+q, 

dengan Ai adalah himpunan fuzzy ke i sebagai antaseden, ° adalah operator fuzzy 

(AND atau OR), pi adalah konstanta ke i dan q juga merupakan konstanta dalam 

konsekuen. 

 

2.4 Sistem Pengambilan Keputusan 

Konsep sistem pendukung keputusan diperlenalkan pertama kali oleh 

Michael S. Scoott Morton pada tahun 1970-an dengan istilah Management 

Decision System [SPR-82:78]. SPK dirancang untuk mendukung seluruh tahap 

pengambilan keputusan mulai dari mengidentifikasi masalah, memilih data yang 

relevan, dan menentukan pendekatan yang digunakan dalam proses pengambilan 

keputusan, sampai mengevaluasi pemilihan alternatif. 

 

2.4.1 Sistem Pendukung Keputusan 

Sistem Pendukung Keputusan merupakan suatu sistem interaktif yang 

mendukung keputusan dalam proses pengambilan keputusan melalui alternatif – 

alternatif yang diperoleh dari hasil pengolahan data, informasi dan rancangan 

model. Sistem pendukung keputusan adalah system berbasis komputer yang 

dibangun lewat sebuah proses adaptif dari pembelajaran, pola-pola penggunan dan 

evolusi system. Tahapan Sistem Pendukung Keputusan : [KEE-80:78] 

 Definisi masalah 

 Pengumpulan data atau elemen informasi yang relevan 

 pengolahan data menjadi informasi baik dalam bentuk laporan grafik 

maupun tulisan 

 menentukan alternatif-alternatif solusi (bisa dalam persentase) 

Tujuan dari Sistem Pendukung Keputusan : 

 Membantu manajer menyelesaikan masalah semi-terstruktur 

 Mendukung manajer dalam mengambil keputusan 

 Meningkatkan efektifitas bukan efisiensi pengambilan keputusan 

Dalam pemrosesannya, SPK dapat menggunakan bantuan dari sistem lain 

seperti Artificial Intelligence, Expert Systems, Fuzzy Logic. 
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2.4.2 Karakteristik Sistem Pendukung Keputusan 

Dari pengertian Sistem Pendukung Keputusan maka dapat ditentukan 

karakteristik [KEE-80], antara lain : 

1. Mendukung proses pengambilan keputusan, menitik beratkan pada 

management by perception 

2. Adanya interface manusia / mesin dimana manusia (user) tetap memegang 

control proses pengambilan keputusan 

3. Mendukung pengambilan keputusan untuk membahas masalah terstruktur, 

semi terstruktur dan tak struktur 

4. Memiliki kapasitas dialog untuk memperoleh informasi sesuai dengan 

kebutuhan 

5. Memiliki subsistem – subsistem yang terintegrasi sedemikian rupa 

sehingga dapat berfungsi sebagai kesatuan item 

6. Membutuhkan struktur data komprehensif yang dapat melayani kebutuhan 

informasi seluruh tingkatan manajemen. 

Pendukung keputusan (SPK) yang ideal [KEE-80], yaitu : 

a) SPK adalah sebuah sistem berbasis komputer dengan antarmuka antara 

mesin/komputer dan pengguna. 

b) SPK ditujukan untuk membantu pembuat keputusan dalam menyelesaikan 

suatu masalah dalam berbagai level manajemen dan bukan untuk 

mengganti posisi manusia sebagai pembuat keputusan . 

c) SPK mampu memberi alternatif solusi bagi masalah semi/tidak terstruktur 

baik bagi perseorangan atau kelompok dan dalam berbagai macam proses 

dan gaya pengambilan keputusan. 

d) SPK menggunakan data, basis data dan analisa model-model keputusan. 

e) SPK bersifat adaptif, efektif, interaktif ,easy to use dan fleksibel 

f) SPK menyediakan akses terhadap berbagai macam format dan tipe sumber 

data (data source). 

 

2.4.3 Komponen Penyusun Sistem Pendukung Keputusan 
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Suatu Sistem Pendukung Keputusan (SPK) memiliki tiga subsistem utama 

yang menentukan kapabilitas teknis sistem pendukung keputusan [KEE-80], 

antara lain : 

1. Subsistem Manajemen Basis data 

2. Subsistem Manajemen Basis Model 

3. Subsistem Dialog 

 

2.4.4 Pengambilan Keputusan 

Pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan alternative tindakan 

untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Pengambilan keputusan dilakukan 

dengan pendekatan sistematis terhadap permasalahan melalui proses pengumpulan 

data menjadi informasi serta ditambah dengan faktor – faktor yang perlu 

dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. [SPR-82:56] 

 

2.4.5 Tahap – tahap Pengambilan Keputusan 

Menurut Herbert A. Simon, tahap – tahap yang harus dilalui dalam proses 

pengambilan keputusan sebagai berikut : [KAD-98:15-16] 

1. Tahap Pemahaman ( Inteligence Phace ) 

Tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup 

problematika serta proses pengenalan masalah. Data masukan diperoleh, 

diproses dan diuji dalam rangka mengidentifikasikan masalah. 

2. Tahap Perancangan ( Design Phace ) 

Tahap ini merupakan proses pengembangan dan pencarian alternatif 

tindakan / solusi yang dapat diambil. Tersebut merupakan representasi 

kejadian nyata yang disederhanakan, sehingga diperlukan proses validasi 

dan vertifikasi untuk mengetahui keakuratan model dalam meneliti 

masalah yang ada. 

3. Tahap Pemilihan ( Choice Phace ) 

Tahap ini dilakukan pemilihan terhadap diantara berbagai alternatif solusi 

yang dimunculkan pada tahap perencanaan agar ditentukan / dengan 

memperhatikan kriteria – kriteria berdasarkan tujuan yang akan dicapai. 

4. Tahap Impelementasi ( Implementation Phace ) 
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5. Tahap ini dilakukan penerapan terhadap rancangan sistem yang telah 

dibuat pada tahap perancanagan serta pelaksanaan alternatif tindakan yang 

telah dipilih pada tahap pemilihan. 

 

2.4.6 Jenis Keputusan 

Keputusan – keputusan yang dibuat pada dasarnya dikelompokkan dalam 

2 jenis, antara lain : [HER-04:89] 

1. Keputusan Terprogram 

Keputusan ini bersifat berulang dan rutin, sedemikian hingga suatu 

prosedur pasti telah dibuat menanganinya sehingga keputusan tersebut 

tidak perlu diperlakukan de novo (sebagai sesuatu yang baru) tiap kali 

terjadi. 

2. Keputusan Tak Terprogram 

Keputusan ini bersifat baru, tidak terstruktur dan jarang konsekuen. Tidak 

ada metode yang pasti untuk menangani masalah ini karena belum ada 

sebelumnya atau karena sifat dan struktur persisnya tak terlihat atau rumit 

atau karena begitu pentingnya sehingga memerlukan perlakuan yang 

sangat khusus. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PERANCANGAN 

 

  Bab ini membahas metode yang digunakan pada penelitian “Penerapan 

Logika Fuzzy Metode Sugeno untuk Sistem Pendukung Keputusan Prakiraan 

Cuaca” beserta menjelaskan terkait studi literatur, metode pengambilan data, 

perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pengambilan kesimpulan dan 

saran. Untuk lebih jelas dalam memahami alur penelitian dan cara kerja sistem 

yang akan dibangun, dapat dilihat pada gambar 3.x dan gambar 3.x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 3.1 Diagram Alir Metode Penelitian 

Sumber: Perancangan 
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3.1 Studi Literatur 

 Seperi ada peneletian pada umumnya, penelitian ini juga menggunakan 

studi literatur. Studi literatur ini berfungsi menjelaskan dasar teori sebagai 

landasan ilmiah yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian yang ada. Adapun 

teori-toeri pendukung penelitian ini adalah : 

1. Ilmu Meteorologi yang berisikan pengertian organisasi, struktur organisasi, 

beserta proses pengambilan keputusan pada organisasi. 

2.  Sistem Pendukung Keputusa yang mencangkup kajian tentang pengertian 

sistem pendukung keputusan, arsitektur dan notasi yang digunakan,  

3. Logika Fuzzy Metode Sugeno yang menjelaskan dasar himpunan Crisp dan 

Himpunan Fuzzy serta fungsi keanggotaan. 

 

3.2 Metode Pengambilan Data 

 Pada penelitiaan ini data yang digunakan adalah data dari Stasiun 

Meteorologi Klas I Cengkareng Jakarta Selatan. Data pada Stasiun Meteorologi 

Klas I Cengkareng adalah data hasil pengamatan Radiosonde (Rason), yaitu data 

yang diperoleh dengan cara menerbangkan setiap dua belas (12) jam sekali sebuah 

alat elektronik yang memiliki pemancar untuk mendeteksi dinamika atmosfer.  

Sinyal yang dipancarkan dari rason akan diterima oleh stasiun pengamatan 

cuaca di permukaan bumi dan selanjutnya diolah dengan perangkat lunak RAOB 

sehingga akan menghasilkan output berupa informasi dinamika atmosfer pada 

suatu wilayah tertentu di atas permukaan bumi. Dengan dilakukannya pengamatan  

rason tiap 12 jam, maka sebagian output data pengamatan rason tersebut 

setidaknya dapat digunakan untuk memprakirakan kondisi cuaca.  

Data inilah yang disimpan pada database dan nantinya diproses 

menggunakan Logika Fuzzy Metode Sugeno. Setelah dilakukan fuzzyifikasi maka 

data akan disimpan kembali ada database dan disajikan sesuai dengan arsitektur 

dari sistem pendukung keputusan yang dirancang. 

 

3.3 Analisa Kebutuhan 

 Analisis kebutuhan merupakan proses identifikasi data yang dibutuhkan 

pada penelitian. Kebutuhan pada penelitian ini mengikuti tujuan penelitian 
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sehingga diharapkan data sebagai bahan mentah dapat dijadikan sumber yang 

valid. Untuk memperoleh data pada penelitian ini, dibutuhkan tinjauan langsung 

di lapangan terhadap objek penelitian. Adapun hasil tinjauan langsung ke 

lapangan menghasilkan sebagai berikut : 

a. variabel yang digunakan untuk melakukan prakiraan cuaca antara lain : 

 1. Gaya angkat uap air itu sendiri atau  SWEAT (Severe Weather Threat). 

 2. Energi potensial yang memungkinkan uap air terangkat secara vertikal atau   

     CAPE  (Convective Available Potential Energy) 

 3. Ketersediaan uap air pada ketinggian tertentu di atmosfer atau  RH 700   

     (Relative Humidity at 700 mb). 

b. Mekanisme pemberian nilai data.  

 Mekanisme pemberian nilai ini dilakukan oleh Stasiun Meteorologi Klas I 

Cengkareng Jakarta Selatan. 

  Selain kebutuhan data, terdapat pula kebutuhan perangkat lunak dan 

perangkat keras sebagai media untuk melakukan penelitian ini.  

a. Perangkat Keras (Hardware) 

 perangkat keras yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah : 

 1. Processor Intel® Core
™

 i3, 2,4Ghz 

 2. RAM 2048 MB 

 3. Harddisk 300 GB 

 4. Monitor 14”. 

b. Perangkat Lunak (Software) 

 perangkat lunak yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah : 

 1. Operating System Windows 7 32bit. 

 2. XAMPP 1.7.2 sebagai Database Management System (DBMS). 

 3. Bahasa Pemrograman C#. 

 4. Visual Studio 2010 sebagai programming language editor. 

  

 

3.4 Perancangan Sistem 

 Perancangan sistem merupakan subbab yang membahas tentang kajian 

lapangan dan penelusuran berbagai hal yang dibutuhkan untuk membangun sistem 
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pada penelitian ini. Pada subbab berisikan data, aturan, dan proses pengolahan 

data. 

 

3.4.1 Deskripsi Umum Sistem 

  Pada penelitian ini sistem yang dibangun adalah suatu aplikasi sistem 

pendukung keputusan untuk prakiraan cuaca. Aplikasi ini termasuk dalam 

kategori kecerdasan buatan sehingga dibutuhkan pengetahuan mendasar terkait 

ilmu meteorologi yaitu ilmu yang mempelajari cuaca beserta sifat fisisnya. Untuk 

mengetahui cuaca yang akan terjadi, diperlukan suatu perangkat elektronik yang 

diterbangkan ke udara pada ketinggian tertentu. 

  Cara kerja dari sistem ini dapat dibagi menjadi dua proses, proses pertama 

adalah proses perolehan data yang dilakukan oleh Staisun Meterorologi Klas I 

Cengkareng dan proses yang kedua adalah proses pengolahan data mentah 

menggunakan Logika Fuzzy Metode Sugeno. Proses perolehan data mentah 

dilakukan dengan cara menerbangkan suatu perangkat eletronik yang 

memancarkan sinyal untuk mendapatkan karaktersitik atmosfer yang terjadi. Hasil 

pemancaran tersebut menghasilkan data terkait cuaca, proses pengamatan ini 

disebut dengan pengamatan Radiosonde (rason). 

 Selain proses perolehan data mentah, terdapat juga proses pengolahan data 

mentah menggunakan Logika Fuzzy Metode Sugeno. Proses fuzzyfikasi 

merupakan tahapan untuk menghitung data mentah sesuai dengan aturan (rule) 

yang sudah ada. Data tersebut mencangkup gaya angkat uap air itu sendiri atau  

SWEAT (Severe Weather Threat), energi potensial yang memungkinkan uap air 

terangkat secara vertikal atau CAPE  (Convective Available Potential Energy), 

ketersediaan uap air pada ketinggian tertentu di atmosfer atau  RH 700  (Relative 

Humidity at 700 mb). 
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Gambar 3.2 Diagram Alir Proses Perolehan Data untuk Prakiraan Cuaca 

 

3.4.2 Arsitektur Sistem Pendukung Keputusan 

  Penelitian ini berfokus pada pembuatan sistm pendukung keputusan untuk 

memprediksi cuaca menggunakan Fuzzy Inference System Metode Sugeno Ordo 0. 

Pada subbab ini menjelaskan arsitektur SPK yang akan dibangun sehingga dapat 

diketahui subsistem yang terikat pada SPK yang akan dibuat. Adapaun arsitektur 

Sistem Pendukung Keputusan Prediksi Cuaca dapat dilihat pada gambar 3.x 
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Gambar 3.3 Arsitektur SPK Prediksi Cuaca 

Sumber: Perancangan 

 

 Pada arsitektur di atas terdapat data eksternal dan internal yang memiliki 

hubugnan dengan Data Radiosonde. Data Radiosonde ini mewakili Data 

Management yang berfungsi sebagai manajemen database. Selain itu terdapa pula 

Fuzzy Inference System Metode Sugeno Ordo 0 yang mewakili Model 

Management. Kemudian terdapat antarmuka pengguna atau akrab dengan sebutan 

Graphical User Interface (GUI) yang mewakili komponen Communication, 

komponen ini berfungsi sebagai antarmuka atau penghubung interaksi antara 

pengguna dengan mesin. 
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3.4.3 Diagram Blok 

  Diagram blok merupakan visualisasi cara kerja sistem secara keseluruhan, 

baik sistem pada Logika Fuzzy Metode Sugeno maupun sistem pada proses 

pengamatan Radiosonde (rason). Adapun diagram blok dapat dilihat pada gambar 

3.x.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 3.4 Diagram Blok 

Sumber: Perancangan 

 

  Diagram blok diatas menjelaskan alur kerja Metode Sugeno memroses 

data numerik hasil dari pengamatan Radiosonde (rason). Adapun penjelasan lebih 

rinci diagram blok di atas sebagai berikut: 

1. Penerbangan perangkta elektronik. Penerbangan alat elektronik tersebut 

dinamakan pengamatan Radiosonde, yaitu perangkat yang diterbangkan setiap 

dua belas (12) jam sekali pada ketinggian tertentu. Pada ketinggian tertentu, 

perangkat tersebut memancarkan sinyal untuk mengetahui kondisi atmosfer 

waktu itu juga. Sinyal yang dipancarakan akan diterima oleh stasiun pemancar 

dipermukaan bumi. Kemudian hasil pemancaran tersebut akan menghasilkan 

sinyal balasan yang diproses lahgi menggunakan perangkat lunak RAOB. 

2. Data Radiosonde. Data tersebut adalah data berupa hasil pengamatan yang 

diterima oleh perangkat elektronik sebelumnya. Data tersebut mencangkup 

gaya angkat uap air itu sendiri atau  SWEAT (Severe Weather Threat), energi 

potensial yang memungkinkan uap air terangkat secara vertikal atau CAPE  

(Convective Available Potential Energy), ketersediaan uap air pada ketinggian 

tertentu di atmosfer atau  RH 700  (Relative Humidity at 700 mb). 
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3. Proses Fuzzy Inference System. Proses ini adalah proses perhitungan data 

radiosonde SWEAT, CAPE, dan RH 700 menggunakan Logika Fuzzy Metode 

Sugeno. 

 

3.5 Perancangan Sistem Pendukung Keputusan 

  Bab ini berisi berisi tahap perancangan sistem yang terdiri dari analisis 

kebutuhan perangkat lunak, perancangan data flow diagram, perancangan sistem 

pendukung keputusan, dan perancangan perangkat lunak. Pada tahap analisis 

kebutuhan perangkat lunak terdiri dari identifikasi kebutuhan baik fungsional 

maupun non fungsional. Perancangan sistem pendukung keputusan terdiri dari  

manajemen data, manajemen model, antarmuka pengguna, dan manajemen 

berbasis-pengetahuan. Perancangan perangkat lunak berupa perancangan sistem 

dimana merupakan gambaran sistem secara konseptual. 

 

3.5.1 Analisis Kebutuhan Perangkat lunak  

  Sistem pendukung keputusan prakiraan cuaca merupakan suatu sistem 

yang akan melakukan pengamatan cuaca dan menganalisis prakiraan cuaca 

dengan pertimbangan nilai input dari variabel yang mendukung seperti gaya 

angkat uap air, energi potensial, ketersediaan uap air, dan lain sebagainya. Pada 

tahap ini akan dianalisis kebutuhan perangkat lunak mulai dari identifikasi aktor 

serta kebutuhan yang harus disediakan untuk pengguna. 

 

3.5.1.1 Identifikasi Aktor   

  

Tabel 3.1 Identifikasi Aktor 

Sumber: Perancangan 

Aktor Deskripsi 

Administrator Administrator adalah aktor yang memiliki hak penuh untuk 

setiap akses. Administrator disini juga sebagai operator yang 

mengoperasikan sistem untuk analisis prakiraan cuaca. 

User User adalah actor yang memiliki hak akses seabatas 
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menggunakan aplikasi SPK ini, yaitu melakukan peng-entry-

an Data Radiosonde untuk melakukan prediksi. 

Manager Manager adalah aktor selaku pimpinan yang menerima 

laporan analisis prakiraan cuaca serta laporan persentase 

keberhasilan sistem pendukung keputusan prakiraan cuaca 

ini. 

 

3.5.1.2 Daftar Kebutuhan 

  Adapun kebutuhan informasi yang diperlukan oleh sistem ini dapat dilihat 

pada tabel 3.x. 

 

Tabel 3.2 Kebutuhan Informasi 

Sumber: Perancangan 

ID Requirements Terminator 
Nama Aliran 

Data 

SRS_001 Sistem menyediakan antarmuka 

untuk Log In 

Adminsitrator Log In 

SRS_002 Sistem menyediakan antarmuka 

menu menyimpan, mengatur, 

menghapus aturan kombinasi 

(rule) 

Manajer Pengolahan data 

aturan kombinasi 

SRS_003 Sistem menyediakan antarmuka 

menu menyimpan, mengatur, 

menghapus rentang nilai 

Manajer, user pengolahan data 

rentang nilai 

SRS_004 Sistem menyediakan antarmuka 

menu menyimpan, mengatur, 

menghapus data mentah yaitu 

Data Radiosonde 

Manajer, user pengolahan data 

Radiosonde 

SRS_005 Sistem menyediakan antarmuka 

menu proses perhitungan yaitu 

Fuzzy Inference System Metode 

Manajer, user pengolahan data 

Fuzzy Inference 

System Metode 
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Sugeno Ordo 0 Sugeno Ordo 0 

SRS_006 Sistem menyediakan antarmuka 

menu laporan hasil perhitungan 

akhir prakiraan cuaca 

Adminsitrator, 

Manajer 

pengolahan 

laporan 

SRS_007 Sistem menyediakan antarmuka 

untuk Log Out 

Adminsitrator Log Out 

 

  Untuk kebutuhan aplikasi yang berkaitan dengan fungsi yang harus 

mampu dikerjakan oleh perangkat lunak adalah : 

1. Aplikasi yang menganalisis prakiraan cuaca 

2. Aplikasi yang menganalisis keberhasilan sistem 

3. Aplikasi yang menampilkan proses fuzzyfikasi untuk Sistem Pendukung 

Keputusan Prediksi Cuaca 

  Selain itu, kebutuhan non fungsional aplikasi Sistme Pendukung 

Keputusan Prediksi Cuaca pada tabel 3.x. 

 

Tabel 3.3 Daftar Kebutuhan Non-Fungsional 

Parameter Deskripsi 

Avaliability  Aplikasi ini dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan. 

Response time  
Aplikasi ini harus cepat dalam melakukan anlisis  serta 

perhitungan prakiraan cuaca untuk mendukung keputusan. 

Accuracy  
Aplikasi ini harus memberikan jaminan akurasi sistem 

pendukung keputusan diatas 50 %. 

Memory  
Aplikasi ini harus ringan dan tidak membutuhkan memory 

yang besar. 

Simplicity  
Aplikasi ini diberikan dengan tampilan yang sederhana 

dan memudahkan user. 
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3.5.2 Data Flow Diagram 

  DFD menggambarkan komponen-komponen sebuah sistem, aliran-aliran 

data dimana komponen-komponen tersebut, asal, tujuan, dan penyimpanan data 

dari sistem pendukung keputusan prakiraan cuaca. 

  Sistem ini memiliki beberapa level dalam permodelan diagram diantaranya 

yaitu sebagai berikut : 

1. Diagram Konteks 

Diagram konteks adalah khusus DFD (bagian dari DFD yang berfungsi 

memetakan model lingkungan), yang dipresentasikan dengan lingkaran 

tunggal yang mewakili keseluruhan sistem. Pada diagram konteks ini 

melibatkan 3 entitas yaitu, 

1. Sistem Pendukung Keputusan yaitu sistem yang bertujuan mengelola serta 

menganalis prakiraan cuaca sesuai dengan input data yang diberikan. 

2. Operator yaitu pengguna yang menginputkan output dari data rason untuk 

kemudian dianalisis sebagai sistem pendukung keputusan prakiraan cuaca. 

3. Manager yaitu menerima hasil keputusan prakiraan cuaca serta menerima 

laporan mengenai persentase keberhasilan sistem pendukung keputusan 

ini. 
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dt Prakiraan Cuaca

nilai Z
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Keputusan Prakiraan 

Cuaca

+

Expert System Operator

Manag er

 

Gambar 3.5 Context Diagram 

Sumber: Perancangan 

 

 



25 

 

2. DFD Level 0 

DFD Level 0 yang merupakan penjabaran dari DFD level konteks. Pada level 

ini terdapat 4 sub sistem yaitu login, pengolahan rule, pengolahan data rason, 

fuzzyfikasi, dan pembobotan kriteria cuaca. DFD level 0 ditunjukkan pada 

gambar 3.x. 

 

 

Gambar 3.6 Diagram Level 0 

Sumber: Perancangan 

 

  Adapun penjelasan singkat terkait proses yaitu: 

1. Login. Proses ini dilakukan oleh operator dengan menginputkan username 

dan password. 

2. Pengolahan rule. Pengolahan rule dilakukan oleh operator untuk 

menginputkan rule apa saja yang diperlukan untuk proses analisis 

prakiraan cuaca. Rule bisa dikatakan sebagai data master dalam sistem 

pendukung keputusan prakiraan cuaca. 

3. Pengolahan data rason. Proses ini dilakukan oleh operator dimana 

diinputkan output dari data rason berupa sweat, cape, dan lainnya. 
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4. Fuzzyfikasi. Proses ini dilakukan oleh sistem. Proses ini melibatkan 

perhitungan fuzzy serta pembobotan yang akan menghasilkan nilai Z 

untuk menentukan prakiraan cuaca. 

5. Pengolahan kriteria cuaca. Proses ini dilakukan oleh sistem untuk 

menentukan kategori cuaca sesuai kriteria yang ada. 

 

3. DFD Level 1 

DFD level 1 merupakan penjabaran dari DFD level 0. Level ini menjelaskan 

proses yang lebih detail untuk subsistem login. Pada tahap ini terdapat dua 

proses yaitu login dan validasi login. DFD untuk level 1 ditunjukkan pada 

gambar 3.x 

 

[login Valid]

Loigin Tidak Valid

Login Valid

[dtUser]
Operator

Pengolahan Rule

1.1

Login

1.2

Validasi 

Login

 

 

Gambar 3.7 Diagram Level 1 Proses Log In 

Sumber: Perancangan 

 

Tabel 3.4 Keterangan Proses Log In 

Sumber: Perancangan 

Keterangan Proses Pada Sistem 

Nomor 1.1 

Nama Log In 

Tujuan Aktor yang terlibat agar bisa masuk ke dalam sistem.. 

Deskripsi DFD ini menjelaskan tentang proses login dan verifikasi 

yang dilakukan oleh user 

Aktor User 

Proses Utama 

Kondisi 

Awal 

Sistem dan server database harus sudah aktif. 
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Aksi Aktor Reaksi Sistem 

User 

memasukkan 

username 

dan 

password 

1. Sistem memverifikasi atau mengototentikasi username 

dan password yang dimasukkan oleh user. 

2. Sistem memberikan peringatan jika username atau 

password salah dan tidak mengijinkan user untuk masuk 

ke dalam sistem. 

Kondisi 

Akhir 

User dapat menggunakan hak-haknya yang tersedia pada 

sistem 

 

4. DFD Level 2 

DFD level 2 merupakan penjabaran dari DFD level 0. Level ini menjelaskan 

proses pengolahan rule oleh operator dengan menginputkan data rule untuk 

sistem. Kemudian rule tersebut akan disimpan didalam database rule. DFD 

level ini ditunjukkan pada gambar 3.x 

 

[dt rule]

[dt Rule]

[login Valid]

dt Rule

Operator

Login

2.1

Pengolahan 

Rule

 

 

Gambar 3.8 Diagram Level 2 

Sumber: Perancangan 

 

Tabel 3.5 Keterangan Proses Pengolahan Rule 

Sumber: Perancangan 

Keterangan Proses Pada Sistem 

Nomor 1.2 

Nama Pengolahan Rule 

Tujuan Aktor yang terlibat agar bisa melakukan pengolahan rule 

Deskripsi DFD ini menjelaskan tentang proses pengolahan aturan 

kombinasi (rule) 

Aktor User 
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Proses Utama 

Kondisi 

Awal 

Sistem dan server database harus sudah aktif. 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

User 

memasukkan 

aturan 

kombinasi 

dengan 

melibatkan 

variabel 

masukkan 

1. Sitem menyimpan aturan kombinasi yang dimasukkan 

oleh user 

2. Sistem menampilkan aturan kombinasi yang sudah 

disimpan. 

Kondisi 

Akhir 

User dapat melihat aturan kombinasi yang sudah disimpan  

 

 

5. DFD Level 3 

DFD level 3 merupakan penjabaran dari DFD level 0. Level ini menjelaskan 

proses pengolahan data rason. Pada proses ini diinputkan data sweet, data 

cape, data RH700, data rule oleh operator, kemudian data tersebut diterima 

oleh sistem untuk kemudian diproses ke proses selanjutnya. DFD level ini 

ditunjukkan pada gambar 3.x 

 

[dt RH700]

[dt Cape]

[dt Sweat]

[dt rule]

[dt RH700]

[dt Cape]

[dt Sweat]
Operator

Operator

Operator

Expert System

Expert System

dt Rule
Expert System

3.1

Pengolahan Data 

Rason

 

 

Gambar 3.8 Diagram Level 3 

Sumber: Perancangan 
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Tabel 3.6 Keterangan Proses Pengolahan Data Radiosonde 

Sumber: Perancangan 

Keterangan Proses Pada Sistem 

Nomor 1.3 

Nama Penyimpanan Data Radiosonde 

Tujuan Aktor yang terlibat agar bisa melakukan pengolahan 

penyimpanan Data Radiosonde. 

Deskripsi DFD ini menjelaskan tentang proses pengolahan 

penyimpanan Data Radiosonde 

Aktor User 

Proses Utama 

Kondisi 

Awal 

Sistem dan server database harus sudah aktif. 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

User 

memasukkan 

Data 

Radiosonde 

(SWEAT, 

CAPE, RH 

700) 

1. Sistem menyimpan Data Radiosonde ke dalam database 

2. Sistem menampilkan Data Radiosonde dari database 

Kondisi 

Akhir 

User dapat melihat Data Radiosonde yang telah disimpan 

 

 

6. DFD Level 4 

DFD level 4 merupakan penjabaran dari DFD level 0. Level ini menjelaskan 

proses fuzzyfikasi dimana dilakukan perhitungan alpha predikat serta bobot 

untuk setiap prakiraan. Kemudian didapatkan nilai Z yang merupakan output 
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rata-rata yang telah diberi bobot dan berupa konstanta. DFD level ini 

ditunjukkan pada gambar 3.x 

 

[dt rule]

[nilai Z]

[dt sweat]

[dt Cape]

[dt RH700]

[nilai Z]
Expert System

Expert System

Expert System

Expert System

Data Rason

dt Rule

4.1

Fuzzyfikasi

 

Gambar 3.10 Diagram Level 4 

Sumber: Perancangan 

 

Tabel 3.7 Keterangan Proses Perhitungan 

Sumber: Perancangan 

Keterangan Proses Pada Sistem 

Nomor 1.4 

Nama Perhitungan  

Tujuan Aktor yang terlibat dapat melakukan perhitungan prakiraan 

cuaca menggunakan Fuzzy Inference System Metode Sugeno 

Ordo 0 

Deskripsi DFD ini menjelaskan tentang proses perhitungan 

Aktor User 

Proses Utama 

Kondisi 

Awal 

Sistem dan server database harus sudah aktif. 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

User 

melakukan 

perhitungan 

dengan 

adanya 

1. Sistem melakukan pengambilan Data Radiosonde dari 

database untuk dihitung menggunakan metode yang 

digunakan. 

2. Sistem menampilkan hasil perhitungan pada tabel 
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antarmuka 

Kondisi 

Akhir 

User dapat melihat hasil perhitungan 

 

3.5.3 Perancangan Sistem Pendukung Keputusan 

  Penelitian ini berfokus pada pembuatan sistm pendukung keputusan untuk 

memprediksi cuaca menggunakan Fuzzy Inference System Metode Sugeno Ordo 0. 

Pada subbab ini menjelaskan arsitektur SPK yang akan dibangun sehingga dapat 

diketahui subsistem yang terikat pada SPK yang akan dibuat. Adapaun arsitektur 

Sistem Pendukung Keputusan Prediksi Cuaca dapat dilihat pada gambar 3.x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Arsitektur SPK Prediksi Cuaca 

Sumber: Perancangan 

Sistem lain 

berbasis komputer 

Internet, intranet, 

ekstranet 

 

Data Radiosonde 

(SWEAT, CAPE, 

RH 700) 

Fuzzy Inference 

System Metode 

Sugeno Ordo 0 

Susbsitem  

Berbasis  

Pengetahuan 

Antarmuka Pengguna 

User (Pengguna) Hasil Pengetahuan  

 

 

Data Eksternal  

dan Internal 
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 Pada arsitektur di atas terdapat data eksternal dan internal yang memiliki 

hubugnan dengan Data Radiosonde. Data radiosonde ini mewakili Data 

Management yang berfungsi sebagai manajemen database. Selain itu terdapa pula 

Fuzzy Inference System Metode Sugeno Ordo 0 yang mewakili Model 

Management. Kemudian terdapat antarmuka pengguna atau akrab dengan sebutan 

Graphical User Interface (GUI) yang mewakili komponen Communication, 

komponen ini berfungsi sebagai antarmuka atau penghubung interaksi antara 

pengguna dengan mesin. 

 

3.5.3.1 Manajemen Berbasis Pengetahuan  

 Penelitian ini merupakan salah satu dari banyak penelitian lain yang 

menggunakan Logika Fuzzy khususnya Fuzzy Inference System dengan Metode 

Sugeno Ordo 0. Logika Fuzzy sering digunakan untuk melakukan perhitungan 

nilai samar-samar. Sesuai dengan teori Logika Fuzzy itu sendiri bahwa dibutuhkan 

nilai masukkan, variabel masukkan, dan variable linguistic. 

 Nilai masukkan adalah data asli yang diolah, sedangkan variabel 

masukkan adalah fitur yang berfungsi menampung nilai masukkan. Varibel 

linguistic adalah variabel yang mengelompokan nilai sesuai dengan pakar yang 

bersangkuta. Pada penelitian ini dibutuhkan variabel masukkan dan variable 

linguistic sesuai aturan yang diterapkan oleh Stasiun Meteorologi Klas I 

Cengkareng Jakarta Selatan. Adapun variabel masukkan dan variable linguistic 

tersebut diperoleh dari pakar yang ahli dalam bidang meteorologi. 

 Variabel masukkan yang digunakan adalah variabel SWEAT (Severe 

Weather Threat), CAPE  (Convective Available Potential Energy), dan RH 700  

(Relative Humidity at 700 mb). 

 

3.5.3.2 Manajemen Data   

 Salah satu bagian terpenting pada penelitian ini adalah data beserta 

sumbernya. Adapun data yang digunakan adalah data pengamatan (Data 

Radiosonde) dari Stasiun Meteorolog Klas I Cengkareng Bulan Januari 2009. 

Data-data tersebut antara lain : 
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1. Variabel 

Setiap variabel masukkkan memiliki interval nilai tersendiri untuk digunakan 

sebagai variable linguistic. Adapun variabel masukkan tersebut adalah : 

a. SWEAT (Severe Weather Threat). 

b. CAPE (Convective Available Potential Energy). 

c. RH 700 (Relative Humidity at 700 mb). 

2. Data Radiosonde 

Data ini adalah data hasil pengamatan menggunakan perangkat elektronik yang 

diterbangkan oleh Stasiun Meteorologi Klas I Cengkareng. Data radiosonde ini 

diperoleh setiap dua belas (12) jam sekali yaitu setiap dini hari dan siang hari. 

3. Aturan Kombinasi 

Aturan kombinasi adalah pernyatan dalam bentuk sebuah aturan sebagai 

pedoma melakukan perhitungan untuk memprediksi cuaca.  

 Selain sumber data yang diperoleh, pada subbab manajemen data 

dijelaskan proses pembuatan, Entity Relationship Diagram (ERD) dan database. 

Database dibutuhkan untuk menampung nilai masukkan beserta hasil perhitungan 

proses dan perhitungan akhir. ERD berfungsi menjelaskan hubungan antar entitas 

yang ada. Adapun ERD dan database yang dibutuhkan dapat dilihat pada gambar 

3.x dan gambar 3.x. 
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Gambar 3.12 Physical Diagram SPK Prakiraan Cuaca 

Sumber: Perancangan 

1. Tabel prakiraan_cuaca_tbl 

Tabel ini adalah tabel yang berfungsi menyimpan jenis prakiraan cuaca yang 

ada. Pada tabel ini terdapa kolom atau atribut id_prakiraan_cuaca, 

prakiraa_cuaca, dan skor. Sesuai dengan aturan kombinasi yang digunakan 

Staisun Meteorologi Klas I Cengakareng bahwasannya setiap hasil akhir dari 

pengamant Radiosonde menghasilkan prakiraan cuaca berdasarkan skor hitung 

curah hujan. 

 

 

 

 

Gambar 3.14 Tabel prakiraan_cuaca_tbl 

Sumber: Perancangan 

 

2. Tabel rule_cuaca_tbl 

Tabel ini adalah tabel yang berfungsi untuk menyimpan aturan kombinasi yang 

diterapkan oleh Stasiun Meteorologi Klas I Cengkareng. Pada tabel ini terdapat 

kolom atau atribut id_rule_cuaca, SWEAT, CAPE, RH, c. Setiap aturan 

kombinasi dari variabel masukkan disimpan pada kolom yang tersedia. 

Nantinya aturan ini dipanggil pada tabel lain dengan cara memanggil 

id_rule_cuaca.  

 

 

 

 

Gambar 3.14 Tabel rule_cuaca_tbl 

Sumber: Perancangan 
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3. Tabel fuzzyfikasi_tbl 

 Tabel ini adalah tabel yang berfungsi untuk menyimpan hasil perhitungan 

Fuzzy Inference System Metode Sugeno Ordo 0 sesuai dengan aturan kombinasi 

yang sudah ada pada gambar 3.x. Hasil perhitungan setiap variabel masukkan 

disimpan pada kolom yang sudah disediakan. Kolom-kolom tersebut adalah 

id_fuzzyfikasi, data_asli_id, rule_cuaca_id. myu_SWEAT, myu_CAPE, my_RH, 

alfa_predikat. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15 Tabel fuzzyfikasi_tbl 

Sumber: Perancangan 

 

4. Tabel data_asli_tbl 

Tabel ini adalah tabel yang berfungsi untuk menyimpan hasil akhir perhitungan 

prakiraan cuaca. Pada tabel ini memiliki kolom id_data_asli, tanggal, jam, 

SWEAT, CAPE, RH, k_indeks, total_totals_indeks, total_alfa_bobot_cuaca, 

total_alfa_cuaca, z_cuaca, prakiraan_cuaca_id. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Tabel data_asli_tbl 

Sumber: Perancangan 
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3.5.3.3 Manajemen Model 

  Manajemen model merupakan tahapan proses penerapan model yang 

digunakan pada penelitian ini. Model yang digunakan adalah Fuzzy Inference 

System Metode Sugeno Ordo 0. Manajemen model pada penelitian ini melibatkan 

berbagai proses atau tahapan mulai awal hingga akhir penerapa Metode Sugeno 

Ordo 0. Dengan adanya gambar 3.x dapat dilihat alur kerja dari Fuzzy Inference 

System Metode Sugeno Ordo 0.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulai 

Perangkat elektronik diterbangkan untuk memancar sinyal yang 

berfungsi menerima dinamika atmosfer pada ketinggian 

tertentu. 

Perangkat berada diudara dalam waktu tertentu untuk 

menerima feedback dari hasil pancara sinyal sebelumnya 

Diperoleh data mentah dari perangkat tersebut, yaitu SWEAT, 

CAPE, dan RH. 

Data disimpan pada database  

Hasil perhitungan merupakan prakiraan cuaca yang akan 

terjadi 

Selesai 

Proses penyimpanan aturan kombinasi variabel masukkan 

sebanyak 27 aturan 

Proses pengolahan data menggunakan Fuzzy Inference System 

Metode Sugeno Ordo 0 
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Gambar 3.17 Alur Kerja Fuzzy Inference System Metode Sugeno Ordo 0 

Sumber: Perancangan 

 

  1. Perolehan Data beserta rentang nilai. 

 Sebagian data diatas dipergunakan sebagai variabel masukan. Klasifikasi 

variabel tersebut : 

a. SWEAT, dengan kriteria : 

<145 = Konektivitas lemah 

145 to 205  = Konektivitas kuat 

> 205 = Konektivitas sangat kuat 

b. CAPE, dengan kriteria : 

< 1000 = Energinya kecil 

1000 – 2500  = Energinya besar 

> 2500 = Energinya sangat besar 

c. RH700, dengan kriteria : 

< 10  = Kandungan uap air sedikit 

10 to 60  = Kandungan uap air sedang 

> 60 = Kandungan uap air banyak 

a. Pembentukan Fungsi Keanggotan 

Penelitian diawali dengan cara : 

1. pengelompokan masing-masing variabel dengan masing-masing himpunan 

memiliki rentang nilai tertentu. 

2. Nilai keanggotaan (α-predikat) dilakukan dengan mengambil nilai 

minimum karena menggunakan operator AND 

3. Kurva untuk daerah tepi berbentuk bahu, sedangkan bagian tengah 

berbentuk segitiga. 

 Untuk menentukan prakiraan cuaca umum, diperlukan kombinasi kriteria 

dari 3 variabel seperti pada gambar. Untuk mendapatkan keluaran, caranya 

dengan menghitung rata-rata terbobot berdasarkan rumus 
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Z =        (3-x) 

Dengan : 

Z = output rata-rata yang telah diberi bobot dan berupa konstanta (k), 

α = α-predikat = nilai minimum dari hasil operasi pembentukan aturan fuzzy  

  ke n 

  w = bobot untuk setiap prakiraan dalam pembentukan aturan fuzzy. 

 

Tabel 3.8 Output Data Radiosonde  

Stasiun Meteorologi Klas I Cengkareng  

Bulan Januari 2009 

NO TGL JAM SWEAT CAPE RH 

1 1 0.00 241,00 30,42 82,00 

2 1 12.00 206,19 3,81 62,00 

3 2 0.00 205,39 103,36 58,00 

4 2 12.00 237,29 25,19 66,00 

5 3 0.00 142,82 23,66 66,00 

6 4 0.00 70,61 1,07 54,00 

7 4 12.00 97,81 28,67 40,00 

8 5 0.00 203,60 5,30 46,00 

9 5 12.00 204,81 625,36 79,00 

10 6 0.00 212,39 145,23 79,00 

11 6 12.00 214,81 323,35 88,00 

12 7 12.00 217,21 1.342,52 79,00 

13 8 0.00 193,61 182,72 79,00 

14 8 12.00 231,53 1.572,00 96,00 

15 9 0.00 232,40 629,55 90,00 

16 9 12.00 214,40 1.415,23 82,00 

17 10 0.00 222,82 123,34 83,00 

18 10 12.00 188,20 11,22 50,00 

19 11 0.00 191,79 61,14 62,00 
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20 11 12.00 219,80 85,56 87,00 

21 12 0.00 230,40 221,07 85,00 

22 12 12.00 261,00 133,30 94,00 

23 13 0.00 252,20 1.252,93 97,00 

24 13 12.00 231,21 0,00 66,00 

25 14 0.00 250,20 50,00 76,00 

26 14 12.00 253,00 849,24 72,00 

27 15 0.00 226,80 548,77 72,00 

28 15 12.00 213,41 415,87 82,00 

29 16 0.00 236,60 575,67 95,00 

30 16 12.00 218,21 195,16 80,00 

31 17 0.00 211,41 302,98 71,00 

32 17 12.00 207,41 836,78 78,00 

33 18 0.00 208,21 84,65 62,00 

34 18 12.00 217,01 339,29 89,00 

35 19 0.00 227,62 276,86 90,00 

36 19 12.00 227,81 732,42 82,00 

37 20 0.00 204,01 273,80 73,00 

38 20 12.00 196,41 450,31 71,00 

39 21 0.00 190,01 133,41 62,00 

40 21 12.00 173,61 0,00 62,00 

41 22 0.00 188,41 0,00 62,00 

42 22 12.00 188,81 92,67 62,00 

43 23 0.00 239,80 1.161,69 92,00 

44 23 12.00 209,00 178,36 58,00 

45 24 0.00 221,80 908,64 50,00 

46 24 12.00 218,20 340,35 74,00 

47 25 0.00 197,21 593,09 78,00 

48 25 12.00 192,81 44,86 75,00 

49 26 0.00 204,81 821,31 91,00 
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50 26 12.00 200,41 411,02 71,00 

51 27 0.00 215,61 778,53 79,00 

52 27 12.00 228,40 228,50 62,00 

53 28 0.00 202,81 56,73 79,00 

54 28 12.00 213,20 283,83 74,00 

55 29 0.00 217,60 128,02 92,00 

56 29 12.00 212,41 319,92 91,00 

57 30 0.00 238,00 169,26 81,00 

58 31 12.00 210,01 311,88 90,00 

 

 2. Pembentukan Fungsi Keanggotaan dan  

  

 

 

 

 

 

Gambar 3.18 Fungsi Keanggotaan Variabel SWEAT 

Sumber: [IRM-11:219] 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.19 Fungsi Keanggotaan Variabel SWEAT 

Sumber:[IRM-11:219] 
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Gambar 3.20 Fungsi Keanggotaan Variabel SWEAT 

Sumber: [IRM-11:219] 

 

 3. Aplikasi Fungsi Implikasi, Komposisi dan Penegasan (Defuzzyfikasi) 

Setelah menerima input fungsi keanggotaan dari masing-masing himpunan, 

langkah selanjutnya adalah mengkombinasikan himpunanhimpunan 

tersebut menjadi 27 aturan (R). Dengan menggunakan operator AND dalam 

kombinasi ini, maka penentuan predikat dilakukan dengan mencari nilai ter-

kecil dari setiap kombinasi. Agar lebih mudah memahami proses implikasi, 

komposisi, dan defuzzy, kita asumsikan bahwa: 

 Untuk fungsi keanggotaan SWEAT, himpunan lemah diberi bobot 1, 

kuat diberi bobot 2, dan sangat kuat diberi bobot 3. 

 Untuk fungsi keanggotaan CAPE: himpunan kecil diberi bobot 1, besar 

diberi bobot 2, dan sangat besar diberi bobot 3. 

 Untuk fungsi keanggotaan RH700: him-punan sedikit diberi bobot 1, 

sedang diberi bobot 2, dan banyak diberi bobot 3 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut, pemahaman mengenai ke 27 aturan 

tersebut beserta pembobotannyaadalah sebagai berikut: 

1. (R1) Jika konvektivitas lemah (1), energy kecil (1) dan uap air sedikit 

(1), maka prakiraan adalah cerah (0.33). 

2. (R2) Jika konvektivitas lemah (1), energy kecil (1) dan uap air sedang 

(2), maka prakiraan adalah cerah (0.44). 

3. (R3) Jika konvektivitas lemah (1), energy kecil (1) dan uap air banyak 

(3), maka prakiraan adalah berawan (0.55). 
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4. (R4) Jika konvektivitas kuat (2), energi kecil (1) dan uap air sedikit 

(1), maka prakiraanadalah berawan (0.44). 

5. (R5) Jika konvektivitas kuat (2), energi kecil (1) dan uap air sedang 

(2), maka prakiraanadalah berawan (0.55). 

6. (R6) Jika konvektivitas kuat (2), energi kecil (1) dan uap air banyak 

(3), maka prakiraanadalah berawan (0.66). 

7. (R7) Jika konvektivitas sangat kuat (3), energi kecil (1) dan uap air 

sedikit (1), maka prakiraan adalah berawan (0.55). 

8. (R8) Jika konvektivitas sangat kuat (3), energi kecil (1) dan uap air 

sedang (2), maka prakiraan adalah berawan (0.66). 

9. (R9) Jika konvektivitas sangat kuat (3), energi kecil (1) dan uap air 

banyak (3), maka prakiraan adalah hujan (0.77). 

10. (R10) Jika konvektivitas lemah (1), energy besar (2) dan uap air 

sedikit (1), maka prakiraan adalah cerah (0.44). 

11. (R11) Jika konvektivitas lemah (1), energy besar (2) dan uap air 

sedang (2), maka prakiraan adalah berawan (0.55). 

12. (R12) Jika konvektivitas lemah (1), energy besar (2) dan uap air 

banyak (3), maka prakiraan adalah berawan (0.66). 

13. (R13) Jika konvektivitas kuat (2), energy besar (2) dan uap air sedikit 

(1), maka prakiraan adalah berawan (0.55). 

14. (R14) Jika konvektivitas kuat (2), energy besar (2) dan uap air sedang 

(2), maka prakiraan adalah berawan (0.66). 

15. (R15) Jika konvektivitas kuat (2), energy besar (2) dan uap air banyak 

(3), maka prakiraan adalah berawan (0.715). 

16. (R16) Jika konvektivitas sangat kuat (3), energi besar (2) dan uap air 

sedikit (1), maka prakiraan adalah berawan (0.66). 

17. (R17) Jika konvektivitas sangat kuat (3), energi besar (2) dan uap air 

sedang (2), maka prakiraan adalah berawan (0.715). 

18. (R18) Jika konvektivitas sangat kuat (3), energi besar (2) dan uap air 

banyak (3), maka prakiraan adalah hujan (0.88). 

19. (R19) Jika konvektivitas lemah (1), energy sangat besar (3) dan uap 

air sedikit (1), maka prakiraan adalah berawan (0.55). 
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20. (R20) Jika konvektivitas lemah (1), energy sangat besar (3) dan uap 

air sedang (2 maka prakiraan adalah berawan (0.66). 

21. (R21) Jika konvektivitas lemah (1), energy sangat besar (3) dan uap 

air banyak (3), maka prakiraan adalah hujan (0.77). 

22. (R22) Jika konvektivitas kuat (2), energy sangat besar (3) dan uap air 

sedikit (1), maka prakiraan adalah berawan (0.66). 

23. (R23) Jika konvektivitas kuat (2), energy sangat besar (3) dan uap air 

sedang (2), maka prakiraan adalah berawan (0.715). 

24. (R24) Jika konvektivitas kuat (2), energy sangat besar (3) dan uap air 

banyak (3), maka prakiraan adalah hujan (0.88). 

25. (R25) Jika konvektivitas sangat kuat (3), energi sangat besar (3) dan 

uap air sedikit(1), maka prakiraan adalah hujan (0.77). 

26. R26) Jika konvektivitas sangat kuat (3), energi sangat besar (3) dan 

uap air sedang(2), maka prakiraan adalah hujan (0.88) 

27. (R27) Jika konvektivitas sangat kuat (3), energi sangat besar (3) dan 

uap air banyak(3), maka prakiraan adalah hujan (1). 

 

Semula, logika untuk memperoleh bobot prakiraan cuaca adalah dengan 

menjumlah bobot kombinasi antar himpunan. Namun karena rentang nilai 

bobot pada logika fuzzy adalah antara 0 sampai 1, maka nilai masing-

masing bobot dikali 0.11, agar bobot maksimum 1 tercapai. Sedangkan 

untuk menen-tukan prakiraan cuaca adalah dengan mem-pertimbangkan 

komposisi bobot paling dominan dominan dari tiga himpunan yang ada. 

Kecuali pada R3, R7 dan R19 dengan komposisi bobot (1 1 3), (1 3 1) dan 

(3 1 1), kriteria prakiraannya adalah berawan. 

Permasalahannya adalah, bagaimana jika terdapat hasil yang sama namun 

komposisi penjumlahan bobotnya berbeda seperti pada R9, R21 dan R25 

dengan komposisi bo-bot (3 1 3), (1 3 3) dan (3 3 1) serta pada R15, R17 

dan R23 dengan komposisi bobot (2 2 3), (3 2 2) dan (2 3 2) yang sama-

sama berjumlah 7 ? Untuk membedakannya dalam fungsi IF-THEN, maka 

pada R9, R21 dan R25 diberi bobot 7 x 0.11 = 0.77 yang masuk dalam 

kriteria hujan. Sedangkan pada R15, R17 dan R23 diberi bobot 6.5 x 0.11 = 
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0.715, yang masuk dalam kriteria berawan. Dengan demikian maka criteria 

prakiraan cuaca umum yang berlaku adalah: 

 cerah jika skor ≤0.44 

 berawan jika skor 0.44 < Z < 0.77 

 hujan jika skor ≥0.77 skor maksimum 1. 

Dengan memasukkan variabel output data rason untuk prakiraan cuaca 

umum tanggal 01 Januari 2009, akan didapati nilai SWEAT sebesar 241 

masuk dalam himpunan sangat sangat kuat (3), nilai CAPE sebesar 30.42 

masuk dalam himpunan lemah (1) dan nilai RH700 sebesar 82 masuk dalam 

himpunan banyak (3). Komposisi ini pada dasarnya sama dengan komposisi 

pada R9 dengan bobot nilai akhir 0.77. Namun berdasarkan runtutan proses, 

hasil akhirnya tidak serta-merta didapat langsung hanya dengan 

memperhatikan satu aturan saja, karena masih harus melalui proses agregasi, 

yaitu proses untuk mengubah besaran fuzzy menjadi bilangan tegas. Dalam 

metode Sugeno Orde 0, agregasi dilakukan dengan menghitung rata-rata 

terbobot, di mana hasil akhir (Z) merupa-kan jumlah total α-predikatmin 

dikali bobot dibagi jumlah total α-predikatmin. Jumlah total predikatmin yang 

telah diberi bobot adalah 0.77 dan jumlah total predikatmin. adalah 1, 

sehingga akan didapati bahwa Z adalah 0.77/1 = 0.77. Berdasarkan kriteria, 

nilai 0.77 masuk kategori hujan  

4. Penghitungan manual untuk sample data Rason Stasiun Meterologi Klas 1 

Cengkareng pada bulan Januari 2009 menentukan prakiraan cuaca dengan 3 

variabel yaitu SWEAT, CAPE dan RH. Dengan penghitungan dan sample 

data sebagai berikut: 

a. Untuk sampel data SWEAT 241, CAPE 30,42, dan RH 82 dengan 

menggunakan 27 role yang ada. 

1. (R1) w1=0,33 

- konvektivitas lemah berdasarkan kurva bahu kiri maka µ(241) = 0 

karena χ ≥ b 

- energi kecil berdasarkan kurva bahu kiri maka µ(30,42) = 1  karena 

χ ≤ a 



45 

 

- uap air sedikit berdasarkan kurva bahu kiri maka µ(82) = 0  karena 

χ ≥ b 

sehingga  α predikat = µ min = 0 

Z1 = α1 x w1= 0 x 0,33 = 0 

2. (R2) w2=0,44 

- konvektivitas lemah berdasarkan kurva bahu kiri maka µ(241) = 0 

karena χ ≥ b 

- energi kecil berdasarkan kurva bahu kiri maka µ(30,42) = 1  karena 

χ ≤ a 

- uap air sedang berdasarkan kurva segitiga maka µ(82) = 0  karena χ 

≥ c 

sehingga  α predikat = µ min = 0 

Z2 = α2 x w2= 0 x 0,44 = 0 

3. (R3) w3=0,55 

- konvektivitas lemah berdasarkan kurva bahu kiri maka µ(241) = 0 

karena χ ≥ b 

- energi kecil berdasarkan kurva bahu kiri maka µ(30,42) = 1  karena 

χ ≤ a 

- uap air banyak berdasarkan kurva bahu kanan maka µ(82) = 1  

karena χ ≥ c 

sehingga  α predikat = µ min = 0 

Z3 = α3 x w3= 0 x 0,55 = 0 

4. (R4) w4=0,44 

- konvektivitas kuat berdasarkan kurva segitiga maka µ(241) = 0 

karena χ ≥ c 

- energi kecil berdasarkan kurva bahu kiri maka µ(30,42) = 1  karena 

χ ≤ a 

- uap air sedikit berdasarkan kurva bahu kiri maka µ(82) = 0  karena 

χ ≥ b 

sehingga  α predikat = µ min = 0 

Z4 = α4 x w4= 0 x 0,44 = 0 

5. (R5) w5=0,55 
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- konvektivitas kuat berdasarkan kurva segitiga maka µ(241) = 0 

karena χ ≥ c 

- energi kecil berdasarkan kurva bahu kiri maka µ(30,42) = 1  karena 

χ ≤ a 

- uap air sedang berdasarkan kurva segitiga maka µ(82) = 0  karena χ 

≥ c 

sehingga  α predikat = µ min = 0 

Z5 = α5 x w5= 0 x 0,55 = 0 

6. (R6) w6=0,66 

- konvektivitas kuat berdasarkan kurva segitiga maka µ(241) = 0 

karena χ ≥ c 

- energi kecil berdasarkan kurva bahu kiri maka µ(30,42) = 1  karena 

χ ≤ a 

- uap air banyak berdasarkan kurva bahu kanan maka µ(82) = 1  

karena χ ≥ c 

sehingga  α predikat = µ min = 0 

Z6 = α
6
 x w6= 0 x 0,66 = 0 

7. (R7) w7=0,55 

- konvektivitas sangat kuat berdasarkan kurva bahu kanan maka 

µ(241) = 1 karena χ ≥ c 

- energi kecil berdasarkan kurva bahu kiri maka µ(30,42) = 1  karena 

χ ≤ a 

- uap air sedikit berdasarkan kurva bahu kiri maka µ(82) = 0  karena 

χ ≥ b 

sehingga  α predikat = µ min = 0 

Z7 = α7 x w7= 0 x 0,55 = 0 

8. (R8) w8=0,66 

- konvektivitas sangat kuat berdasarkan kurva bahu kanan maka 

µ(241) = 1 karena χ ≥ c 

- energi kecil berdasarkan kurva bahu kiri maka µ(30,42) = 1  karena 

χ ≤ a 
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- uap air sedang berdasarkan kurva segitiga maka µ(82) = 0  karena χ 

≥ c 

sehingga  α predikat = µ min = 0 

Z8 = α8 x w8= 0 x 0,66 = 0 

9. (R9) w9=0,77 

- konvektivitas sangat kuat berdasarkan kurva bahu kanan maka 

µ(241) = 1 karena χ ≥ c 

- energi kecil berdasarkan kurva bahu kiri maka µ(30,42) = 1  karena 

χ ≤ a 

- uap air banyak berdasarkan kurva bahu kanan maka µ(82) = 1  

karena χ ≥ c 

sehingga  α predikat = µ min = 1 

Z9 = α9 x w9= 1 x 0,77 = 0,77 

10. (R10) w10=0,44 

- konvektivitas lemah berdasarkan kurva bahu kiri maka µ(241) = 0 

karena χ ≥ b 

- energi besar berdasarkan kurva segitiga maka µ(30,42) = 0  karena 

χ ≤ a 

- uap air sedikit berdasarkan kurva bahu kiri maka µ(82) = 0  karena 

χ ≥ b 

sehingga  α predikat = µ min = 0 

Z10 = α10 x w10= 0 x 0,44 = 0 

11. (R10) w11=0,55 

- konvektivitas lemah berdasarkan kurva bahu kiri maka µ(241) = 0 

karena χ ≥ b 

- energi besar berdasarkan kurva segitiga maka µ(30,42) = 0  karena 

χ ≤ a 

- uap air sedang berdasarkan kurva segitiga maka µ(82) = 0  karena χ 

≥ c 

sehingga  α predikat = µ min = 0 

Z11 = α11 x w11= 0 x 0,55 = 0 
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12. (R12) w12=0,66 

- konvektivitas lemah berdasarkan kurva bahu kiri maka µ(241) = 0 

karena χ ≥ b 

- energi besar berdasarkan kurva segitiga maka µ(30,42) = 0  karena 

χ ≤ a 

- uap air banyak berdasarkan kurva bahu kanan maka µ(82) = 1  

karena χ ≥ c 

sehingga  α predikat = µ min = 0 

Z12 = α12 x w12= 0 x 0,66 = 0 

13. (R13) w13=0,55 

- konvektivitas kuat berdasarkan kurva segitiga maka µ(241) = 0 

karena χ ≥ c 

- energi besar berdasarkan kurva segitiga maka µ(30,42) = 0  karena 

χ ≤ a 

- uap air sedikit berdasarkan kurva bahu kiri maka µ(82) = 0  karena 

χ ≥ b 

sehingga  α predikat = µ min = 0 

Z13 = α13 x w13= 0 x 0,55 = 0 

14. (R14) w14=0,66 

- konvektivitas kuat berdasarkan kurva segitiga maka µ(241) = 0 

karena χ ≥ c 

- energi besar berdasarkan kurva segitiga maka µ(30,42) = 0  karena 

χ ≤ a 

- uap air sedang berdasarkan kurva segitiga maka µ(82) = 0  karena χ 

≥ c 

sehingga  α predikat = µ min = 0 

Z14 = α14 x w14= 0 x 0,66 = 0 

15. (R15) w15=0,715 

- konvektivitas kuat berdasarkan kurva segitiga maka µ(241) = 0 

karena χ ≥ c 

- energi besar berdasarkan kurva segitiga maka µ(30,42) = 0  karena 

χ ≤ a 
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- uap air banyak berdasarkan kurva bahu kanan maka µ(82) = 1  

karena χ ≥ c 

sehingga  α predikat = µ min = 0 

Z15 = α15 x w15= 0 x 0,715 = 0 

16. (R16) w16=0,66 

- konvektivitas sangat kuat berdasarkan kurva bahu kanan maka 

µ(241) = 1 karena χ ≥ c 

- energi besar berdasarkan kurva segitiga maka µ(30,42) = 0  karena 

χ ≤ a 

- uap air sedikit berdasarkan kurva bahu kiri maka µ(82) = 0  karena 

χ ≥ b 

sehingga  α predikat = µ min = 0 

Z16 = α16 x w16= 0 x 0,66 = 0 

17. (R17) w17=0,715 

- konvektivitas sangat kuat berdasarkan kurva bahu kanan maka 

µ(241) = 1 karena χ ≥ c 

- energi besar berdasarkan kurva segitiga maka µ(30,42) = 0  karena 

χ ≤ a 

- uap air sedang berdasarkan kurva segitiga maka µ(82) = 0  karena χ 

≥ c 

sehingga  α predikat = µ min = 0 

Z17 = α17 x w17= 0 x 0,715 = 0 

18. (R18) w18=0,88 

- konvektivitas sangat kuat berdasarkan kurva bahu kanan maka 

µ(241) = 1 karena χ ≥ c 

- energi besar berdasarkan kurva segitiga maka µ(30,42) = 0  karena 

χ ≤ a 

- uap air banyak berdasarkan kurva bahu kanan maka µ(82) = 1  

karena χ ≥ c 

sehingga  α predikat = µ min = 0 

Z18 = α18 x w18= 0 x 0,66 = 0 

19. (R19) w19=0,55 



50 

 

- konvektivitas lemah berdasarkan kurva bahu kiri maka µ(241) = 0 

karena χ ≥ b 

- energi sangat besar berdasarkan kurva bahu kanan  maka µ(30,42) 

= 0  karena χ ≤ b 

- uap air sedikit berdasarkan kurva bahu kiri maka µ(82) = 1  karena 

χ ≥ b 

sehingga  α predikat = µ min = 0 

Z19 = α19 x w19= 0 x 0,55 = 0 

20. (R20) w20=0,66 

- konvektivitas lemah berdasarkan kurva bahu kiri maka µ(241) = 0 

karena χ ≥ b 

- energi sangat besar berdasarkan kurva bahu kanan  maka µ(30,42) 

= 0  karena χ ≤ b 

- uap air sedang berdasarkan kurva segitiga maka µ(82) = 0  karena χ 

≥ c 

sehingga  α predikat = µ min = 0 

Z20 = α20 x w20= 0 x 0,66 = 0 

21. (R21) w21=0,77 

- konvektivitas lemah berdasarkan kurva bahu kiri maka µ(241) = 0 

karena χ ≥ b 

- energi sangat besar berdasarkan kurva bahu kanan  maka µ(30,42) 

= 0  karena χ ≤ b 

- uap air banyak berdasarkan kurva bahu kanan maka µ(82) = 1  

karena χ ≥ c 

sehingga  α predikat = µ min = 0 

Z21 = α21 x w21= 0 x 0,77 = 0 

22. (R22) w22=0,66 

- konvektivitas kuat berdasarkan kurva segitiga maka µ(241) = 0 

karena χ ≥ c 

- energi sangat besar berdasarkan kurva bahu kanan  maka µ(30,42) 

= 0  karena χ ≤ b 
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- uap air sedikit berdasarkan kurva bahu kiri maka µ(82) = 0  karena 

χ ≥ b 

sehingga  α predikat = µ min = 0 

Z22 = α22 x w22= 0 x 0,66 = 0 

23. (R23) w23=0,715 

- konvektivitas kuat berdasarkan kurva segitiga maka µ(241) = 0 

karena χ ≥ c 

- energi sangat besar berdasarkan kurva bahu kanan  maka µ(30,42) 

= 0  karena χ ≤ b 

- uap air sedang berdasarkan kurva segitiga maka µ(82) = 0  karena χ 

≥ c 

sehingga  α predikat = µ min = 0 

Z23 = α23 x w23= 0 x 0,715 = 0 

24. (R24) w24=0,88 

- konvektivitas kuat berdasarkan kurva segitiga maka µ(241) = 0 

karena χ ≥ c 

- energi sangat besar berdasarkan kurva bahu kanan  maka µ(30,42) 

= 0  karena χ ≤ b 

- uap air banyak berdasarkan kurva bahu kanan maka µ(82) = 1  

karena χ ≥ c 

sehingga  α predikat = µ min = 0 

Z24 = α24 x w24= 0 x 0,88 = 0 

25. (R25) w25=0,77 

- konvektivitas sangat kuat berdasarkan kurva bahu kanan maka 

µ(241) = 1 karena χ ≥ c 

- energi sangat besar berdasarkan kurva bahu kanan  maka µ(30,42) 

= 0  karena χ ≤ b 

- uap air sedikit berdasarkan kurva bahu kiri maka µ(82) = 0  karena 

χ ≥ b 

sehingga  α predikat = µ min = 0 

Z25 = α25 x w25= 0 x 0,77 = 0 

26. (R26) w26=0,88 
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- konvektivitas sangat kuat berdasarkan kurva bahu kanan maka 

µ(241) = 1 karena χ ≥ c 

- energi sangat besar berdasarkan kurva bahu kanan  maka µ(30,42) 

= 0  karena χ ≤ b 

- uap air sedang berdasarkan kurva segitiga maka µ(82) = 0  karena χ 

≥ c 

sehingga  α predikat = µ min = 0 

Z26 = α26 x w26= 0 x 0,88 = 0 

27. (R27) w27=1 

- konvektivitas sangat kuat berdasarkan kurva bahu kanan maka 

µ(241) = 1 karena χ ≥ c 

- energi sangat besar berdasarkan kurva bahu kanan  maka µ(30,42) 

= 0  karena χ ≤ b 

- uap air banyak berdasarkan kurva bahu kanan maka µ(82) = 1  

karena χ ≥ c 

sehingga  α predikat = µ min = 0 

Z27 = α27 x w27= 0 x 0,1 = 0 

Sehingga nilai Z untuk sample data SWEAT 241, CAPE 30,42, dan 

RH 82 adalah sebagai berikut: 

Z =   

 =  

= 0,77 

 

b. Untuk sampel data SWEAT 206,19, CAPE 3,81, dan RH 62 dengan 

menggunakan 27 role yang ada. 

1. (R1) w1=0,33 

- konvektivitas lemah berdasarkan kurva bahu kiri maka µ(206,19) = 

0 karena χ ≥ b 

- energi kecil berdasarkan kurva bahu kiri maka µ(3,81) = 1  karena 

χ ≤ a 
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- uap air sedikit berdasarkan kurva bahu kiri maka µ(62) = 0  karena 

χ ≥ b 

sehingga  α predikat = µ min = 0 

Z1 = α1 x w1= 0 x 0,33 = 0 

2. (R2) w2=0,44 

- konvektivitas lemah berdasarkan kurva bahu kiri maka µ(206,19) = 

0 karena χ ≥ b 

- energi kecil berdasarkan kurva bahu kiri maka µ(3,81) = 1  karena 

χ ≤ a 

- uap air sedang berdasarkan kurva segitiga maka µ(62) = 0  karena χ 

≥ c 

sehingga  α predikat = µ min = 0 

Z2 = α2 x w2= 0 x 0,44 = 0 

3. (R3) w3=0,55 

- konvektivitas lemah berdasarkan kurva bahu kiri maka µ(206,19) = 

0 karena χ ≥ b 

- energi kecil berdasarkan kurva bahu kiri maka µ(3,81) = 1  karena 

χ ≤ a 

- uap air banyak berdasarkan kurva bahu kanan maka µ(62) = 1  

karena χ ≥ c 

sehingga  α predikat = µ min = 0 

Z3 = α3 x w3= 0 x 0,55 = 0 

4. (R4) w4=0,44 

- konvektivitas kuat berdasarkan kurva segitiga maka µ(206,19) = 0 

karena χ ≥ c 

- energi kecil berdasarkan kurva bahu kiri maka µ(3,81) = 1  karena 

χ ≤ a 

- uap air sedikit berdasarkan kurva bahu kiri maka µ(62) = 0  karena 

χ ≥ b 

sehingga  α predikat = µ min = 0 

Z4 = α4 x w4= 0 x 0,44 = 0 

5. (R5) w5=0,55 



54 

 

- konvektivitas kuat berdasarkan kurva segitiga maka µ(206,19) = 0 

karena χ ≥ c 

- energi kecil berdasarkan kurva bahu kiri maka µ(3,81) = 1  karena 

χ ≤ a 

- uap air sedang berdasarkan kurva segitiga maka µ(62) = 0  karena χ 

≥ c 

sehingga  α predikat = µ min = 0 

Z5 = α5 x w5= 0 x 0,55 = 0 

6. (R6) w6=0,66 

- konvektivitas kuat berdasarkan kurva segitiga maka µ(206,19) = 0 

karena χ ≥ c 

- energi kecil berdasarkan kurva bahu kiri maka µ(3,81) = 1  karena 

χ ≤ a 

- uap air banyak berdasarkan kurva bahu kanan maka µ(62) = 1  

karena χ ≥ c 

sehingga  α predikat = µ min = 0 

Z6 = α6 x w6= 0 x 0,66 = 0 

7. (R7) w7=0,55 

- konvektivitas sangat kuat berdasarkan kurva bahu kanan maka 

µ(206,19) = 1 karena χ ≥ c 

- energi kecil berdasarkan kurva bahu kiri maka µ(3,81) = 1  karena 

χ ≤ a 

- uap air sedikit berdasarkan kurva bahu kiri maka µ(62) = 0  karena 

χ ≥ b 

sehingga  α predikat = µ min = 0 

Z7 = α7 x w7= 0 x 0,55 = 0 

8. (R8) w8=0,66 

- konvektivitas sangat kuat berdasarkan kurva bahu kanan maka 

µ(206,19) = 1 karena χ ≥ c 

- energi kecil berdasarkan kurva bahu kiri maka µ(3,81) = 1  karena 

χ ≤ a 
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- uap air sedang berdasarkan kurva segitiga maka µ(62) = 0  karena χ 

≥ c 

sehingga  α predikat = µ min = 0 

Z8 = α8 x w8= 0 x 0,66 = 0 

9. (R9) w9=0,77 

- konvektivitas sangat kuat berdasarkan kurva bahu kanan maka 

µ(206,19) = 1 karena χ ≥ c 

- energi kecil berdasarkan kurva bahu kiri maka µ(3,81) = 1  karena 

χ ≤ a 

- uap air banyak berdasarkan kurva bahu kanan maka µ(62) = 1  

karena χ ≥ c 

sehingga  α predikat = µ min = 1 

Z9 = α9 x w9= 1 x 0,77 = 0,77 

10. (R10) w10=0,44 

- konvektivitas lemah berdasarkan kurva bahu kiri maka µ(206,19) = 

0 karena χ ≥ b 

- energi besar berdasarkan kurva segitiga maka µ(3,81) = 0  karena χ 

≤ a 

- uap air sedikit berdasarkan kurva bahu kiri maka µ(62) = 0  karena 

χ ≥ b 

sehingga  α predikat = µ min = 0 

Z10 = α10 x w10= 0 x 0,44 = 0 

11. (R10) w11=0,55 

- konvektivitas lemah berdasarkan kurva bahu kiri maka µ(206,19) = 

0 karena χ ≥ b 

- energi besar berdasarkan kurva segitiga maka µ(3,81) = 0  karena χ 

≤ a 

- uap air sedang berdasarkan kurva segitiga maka µ(62) = 0  karena χ 

≥ c 

sehingga  α predikat = µ min = 0 

Z11 = α11 x w11= 0 x 0,55 = 0 

12. (R12) w12=0,66 
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- konvektivitas lemah berdasarkan kurva bahu kiri maka µ(206,19) = 

0 karena χ ≥ b 

- energi besar berdasarkan kurva segitiga maka µ(3,81) = 0  karena χ 

≤ a 

- uap air banyak berdasarkan kurva bahu kanan maka µ(62) = 1  

karena χ ≥ c 

sehingga  α predikat = µ min = 0 

Z12 = α12 x w12= 0 x 0,66 = 0 

13. (R13) w13=0,55 

- konvektivitas kuat berdasarkan kurva segitiga maka µ(206,19) = 0 

karena χ ≥ c 

- energi besar berdasarkan kurva segitiga maka µ(3,81) = 0  karena χ 

≤ a 

- uap air sedikit berdasarkan kurva bahu kiri maka µ(62) = 0  karena 

χ ≥ b 

sehingga  α predikat = µ min = 0 

Z13 = α13 x w13= 0 x 0,55 = 0 

14. (R14) w14=0,66 

- konvektivitas kuat berdasarkan kurva segitiga maka µ(206,19) = 0 

karena χ ≥ c 

- energi besar berdasarkan kurva segitiga maka µ(3,81) = 0  karena χ 

≤ a 

- uap air sedang berdasarkan kurva segitiga maka µ(62) = 0  karena χ 

≥ c 

sehingga  α predikat = µ min = 0 

Z14 = α14 x w14= 0 x 0,66 = 0 

15. (R15) w15=0,715 

- konvektivitas kuat berdasarkan kurva segitiga maka µ(206,19) = 0 

karena χ ≥ c 

- energi besar berdasarkan kurva segitiga maka µ(3,81) = 0  karena χ 

≤ a 



57 

 

- uap air banyak berdasarkan kurva bahu kanan maka µ(62) = 1  

karena χ ≥ c 

sehingga  α predikat = µ min = 0 

Z15 = α15 x w15= 0 x 0,715 = 0 

16. (R16) w16=0,66 

- konvektivitas sangat kuat berdasarkan kurva bahu kanan maka 

µ(206,19) = 1 karena χ ≥ c 

- energi besar berdasarkan kurva segitiga maka µ(3,81) = 0  karena χ 

≤ a 

- uap air sedikit berdasarkan kurva bahu kiri maka µ(62) = 0  karena 

χ ≥ b 

sehingga  α predikat = µ min = 0 

Z16 = α16 x w16= 0 x 0,66 = 0 

17. (R17) w17=0,715 

- konvektivitas sangat kuat berdasarkan kurva bahu kanan maka 

µ(206,19) = 1 karena χ ≥ c 

- energi besar berdasarkan kurva segitiga maka µ(3,81) = 0  karena χ 

≤ a 

- uap air sedang berdasarkan kurva segitiga maka µ(62) = 0  karena χ 

≥ c 

sehingga  α predikat = µ min = 0 

Z17 = α17 x w17= 0 x 0,715 = 0 

18. (R18) w18=0,88 

- konvektivitas sangat kuat berdasarkan kurva bahu kanan maka 

µ(206,19) = 1 karena χ ≥ c 

- energi besar berdasarkan kurva segitiga maka µ(3,81) = 0  karena χ 

≤ a 

- uap air banyak berdasarkan kurva bahu kanan maka µ(62) = 1  

karena χ ≥ c 

sehingga  α predikat = µ min = 0 

Z18 = α18 x w18= 0 x 0,66 = 0 

19. (R19) w19=0,55 
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- konvektivitas lemah berdasarkan kurva bahu kiri maka µ(206,19) = 

0 karena χ ≥ b 

- energi sangat besar berdasarkan kurva bahu kanan  maka µ(3,81) = 

0  karena χ ≤ b 

- uap air sedikit berdasarkan kurva bahu kiri maka µ(62) = 1  karena 

χ ≥ b 

sehingga  α predikat = µ min = 0 

Z19 = α19 x w19= 0 x 0,55 = 0 

20. (R20) w20=0,66 

- konvektivitas lemah berdasarkan kurva bahu kiri maka µ(206,19) = 

0 karena χ ≥ b 

- energi sangat besar berdasarkan kurva bahu kanan  maka µ(3,81) = 

0  karena χ ≤ b 

- uap air sedang berdasarkan kurva segitiga maka µ(62) = 0  karena χ 

≥ c 

sehingga  α predikat = µ min = 0 

Z20 = α20 x w20= 0 x 0,66 = 0 

21. (R21) w21=0,77 

- konvektivitas lemah berdasarkan kurva bahu kiri maka µ(206,19) = 

0 karena χ ≥ b 

- energi sangat besar berdasarkan kurva bahu kanan  maka µ(3,81) = 

0  karena χ ≤ b 

- uap air banyak berdasarkan kurva bahu kanan maka µ(62) = 1  

karena χ ≥ c 

sehingga  α predikat = µ min = 0 

Z21 = α21 x w21= 0 x 0,77 = 0 

22. (R22) w22=0,66 

- konvektivitas kuat berdasarkan kurva segitiga maka µ(206,19) = 0 

karena χ ≥ c 

- energi sangat besar berdasarkan kurva bahu kanan  maka µ(3,81) = 

0  karena χ ≤ b 
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- uap air sedikit berdasarkan kurva bahu kiri maka µ(62) = 0  karena 

χ ≥ b 

sehingga  α predikat = µ min = 0 

Z22 = α22 x w22= 0 x 0,66 = 0 

23. (R23) w23=0,715 

- konvektivitas kuat berdasarkan kurva segitiga maka µ(206,19) = 0 

karena χ ≥ c 

- energi sangat besar berdasarkan kurva bahu kanan  maka µ(3,81) = 

0  karena χ ≤ b 

- uap air sedang berdasarkan kurva segitiga maka µ(62) = 0  karena χ 

≥ c 

sehingga  α predikat = µ min = 0 

Z23 = α23 x w23= 0 x 0,715 = 0 

24. (R24) w24=0,88 

- konvektivitas kuat berdasarkan kurva segitiga maka µ(206,19) = 0 

karena χ ≥ c 

- energi sangat besar berdasarkan kurva bahu kanan  maka µ(3,81) = 

0  karena χ ≤ b 

- uap air banyak berdasarkan kurva bahu kanan maka µ(62) = 1  

karena χ ≥ c 

sehingga  α predikat = µ min = 0 

Z24 = α24 x w24= 0 x 0,88 = 0 

25. (R25) w25=0,77 

- konvektivitas sangat kuat berdasarkan kurva bahu kanan maka 

µ(206,19) = 1 karena χ ≥ c 

- energi sangat besar berdasarkan kurva bahu kanan  maka µ(3,81) = 

0  karena χ ≤ b 

- uap air sedikit berdasarkan kurva bahu kiri maka µ(62) = 0  karena 

χ ≥ b 

sehingga  α predikat = µ min = 0 

Z25 = α25 x w25= 0 x 0,77 = 0 

26. (R26) w26=0,88 
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- konvektivitas sangat kuat berdasarkan kurva bahu kanan maka 

µ(206,19) = 1 karena χ ≥ c 

- energi sangat besar berdasarkan kurva bahu kanan  maka µ(3,81) = 

0  karena χ ≤ b 

- uap air sedang berdasarkan kurva segitiga maka µ(62) = 0  karena χ 

≥ c 

sehingga  α predikat = µ min = 0 

Z26 = α26 x w26= 0 x 0,88 = 0 

27. (R27) w27=1 

- konvektivitas sangat kuat berdasarkan kurva bahu kanan maka 

µ(206,19) = 1 karena χ ≥ c 

- energi sangat besar berdasarkan kurva bahu kanan  maka µ(3,81) = 

0  karena χ ≤ b 

- uap air banyak berdasarkan kurva bahu kanan maka µ(62) = 1  

karena χ ≥ c 

sehingga  α predikat = µ min = 0 

Z27 = α27 x w27= 0 x 0,1 = 0 

Sehingga nilai Z untuk sample data SWEAT 206,19, CAPE 3,81,  

dan RH 62 adalah sebagai berikut: 

 

Z =   

 =  

 = 0,77 

 

Tabel 3.9 Hasil Akhir 

Sumber: [IRM-11:218] 

 

Data Ke TGL Jam Z Prakiraan 

1.  1 0.00 0.77 Hujan 

2.  1 12.00 0.77 Hujan 
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3.  2 0.00 0.761 Berawan 

4.  2 12.00 0.77 Hujan 

5.  3 0.00 0.656 Berawan 

6.  3 12.00 - - 

7.  4 0.00 0.524 Berawan 

8.  4 12.00 0.352 Cerah 

9.  5 0.00 0.358 Cerah 

10.  5 12.00 0.769 Berawan 

11.  6 0.00 0.77 Hujan 

12.  6 12.00 0.77 Hujan 

13.  7 0.00 - - 

14.  7 12.00 0.821 Hujan 

15.  8 0.00 0.749 Berawan 

16.  8 12.00 0.854 Hujan 

17.  9 0.00 0.77 Hujan 

18.  9 12.00 0.831 Hujan 

19.  10 0.00 0.758 Berawan 

20.  10 12.00 0.682 Berawan 

21.  11 0.00 0.746 Berawan 

22.  11 12.00 0.77 Hujan 

23.  12 0.00 0.77 Hujan 

24.  12 12.00 0.77 Hujan 

25.  13 0.00 0.807 Hujan 

26.  13 12.00 0.77 Hujan 

27.  14 0.00 0.77 Hujan 

28.  14 12.00 0.77 Hujan 

29.  15 0.00 0.77 Hujan 

30.  15 12.00 0.77 Hujan 

31.  16 0.00 0.77 Hujan 

32.  16 12.00 0.77 Hujan 
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33.  17 0.00 0.77 Hujan 

34.  17 12.00 0.77 Hujan 

35.  18 0.00 0.77 Hujan 

36.  18 12.00 0.77 Hujan 

37.  19 0.00 0.77 Hujan 

38.  19 12.00 0.77 Hujan 

39.  20 0.00 0.768 Berawan 

40.  20 12.00 0.755 Berawan 

41.  21 0.00 0.743 Berawan 

42.  21 12.00 0.713 Berawan 

43.  22 0.00 0.747 Berawan 

44.  22 12.00 0.74 Berawan 

45.  23 0.00 0.794 Hujan 

46.  23 12.00 0.77 Hujan 

47.  24 0.00 0.726 Berawan 

48.  24 12.00 0.77 Hujan 

49.  25 0.00 0.756 Berawan 

50.  25 12.00 0.748 Berawan 

51.  26 0.00 0.77 Hujan 

52.  26 12.00 0.761 Berawan 

53.  27 0.00 0.77 Hujan 

54.  27 12.00 0.77 Hujan 

55.  28 0.00 0.766 Berawan 

56.  28 12.00 0.77 Hujan 

57.  29 0.00 0.77 Hujan 

58.  29 12.00 0.77 Hujan 

59.  30 0.00 0.77 Hujan 

60.  30 12.00 - - 

61.  31 0.00 - - 

62.  31 12.00 0.77 Hujan 
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3.5.3.4 Antarmuka Pengguna   

 Salah satu bagian terpenting dari penelitian ini adalah perancangan 

antarmuka. Antarmuka digunakan sebagai media komunikasi dan interaksi antara 

sistem dengan pengguna. Antarmuka yang dirancang harus mewakili fungsional 

yang ada pada perancangan sistem sehingga antarmuka yang digunakan dapat 

mengakomodasi kebutuhan sistem. 

 Adapun antarmuka terbagi ke dalam beberapa menu dan submenu seperti 

menu login, menu penyimpanan aturan kombinasi, penyimpanan Data 

Radiosonde, menu perhitungan, serta menu laporan. Untuk lebih jelas, berikut 

menu-menu yang ada. 

 

1. Halaman Login 

Halaman login memiliki fungsi sebagai halaman untuk mengototentikasi 

username dan password seluruh user baik administrator, manajer, maupun 

user. Halaman ini harus dilalui oleh seluruh pengguna agar bisa menggunakan 

dan memanfaatkan menu-menu yang sudah tersedia. Pada halaman login ini, 

pengguna memasukkan username dan password pada textfield masing-masing 

kemudian pengguna mengklik tombol login.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.x Halaman Login 

Rankin
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X  _
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_ 

File Menu Tentan

g 

usernam

e 

Sistem Pendukung Keputusan  Prakiraan 
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Logi
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Batal 

 Login 

Logout 

Exit 
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Sumber: Perancangan 

 

2. Halaman Aturan Kombinasi 

Menu aturan kombinasi memiliki fungsi untuk menyimpanan aturan kombinasi 

yang diinputkan oleh pengguna. Pengguna harus memasukkan pilihan aturan 

kombinasi dan constanta pada combobox dan textfield yang sudah disediakan. 

Setelah memasukkan aturan kombinasi maka disimpan dengan cara menyimpan 

tombol simpan. Setelah proses penyimpanan berhasil, aturan kombinasi 

ditampilkan pada tabel yang telah tersedia pada gambar 3.x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.21 Halaman Aturan Kombinasi 

Sumber: Perancangan 

 

 

3. Halaman Penyimpanan Data Radiosonde 

Ranking Tentang 

X  _

_

_ 
File Menu Tentang 

 Aturan Kombinasi  

Data Radiosonde 

Perhitungan 

SWEAT 

CAPE 

Baru Simpan Ubah Hapus 

RH 700 

Constanta 

No. SWEAT CAPE RH Constanta 

1     

2     

3     

4     

5     
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Halaman penyimpanan Data Radiosonde merupakan halaman yang memiliki 

fungsi untuk memasukkan dan menyimpan nilai SWEAT, CAPE, RH 700 untuk 

dijadikan data latih. Pada menu ini terdapat beberapa komponen GUI yang 

berfungsi untuk membuka data latih pada excel. Data yang akan dibuka adalah 

Data Radiosonde (Rason) Staisun Meteorologi Klas I Cengkareng Bulan 

Januari 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.22 Halaman Data Radiosonde 

Sumber: Perancangan 

 

4. Halaman Perhitungan 

Halaman perhitungan memiliki fungsi untuk melakukan perhitungan Fuzzy 

Inference System Metode Sugeno Ordo 0. Pada halaman ini, pengguna harus 

memasukkan nilai variabel masukkan atau data uji pada textfield yang telah 

tersedia. S 

Ranking Tentang 

X  _

_

_ 
File Menu Tentang 

 Aturan Kombinasi  

Data Radiosonde 

Perhitungan 

Ambil Data 

No. SWEAT CAPE RH 

1    

2    

3    

4    

5    

 

E:\Data-Data\SPK\Aplikasi FIS Sugeno\Data Radiosonde.xls Browse 

E:\Data-Data\SPK\Aplikasi FIS Sugeno\Data Radiosonde.xls Sheet Load 
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etelah melakukan penginputan nilai, maka dilakuka proses perhitungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.23 Halaman Data Perhitungan 

Sumber: Perancangan 

 

3.6 Implementasi 

 Implementasi dilakukan sesuai dengan rancangan sistem dan rancangan 

proses  yang telah ada. Selain mengacu terhadap rancangan sistem dan rancangan 

proses, implementasi sistem juga dijalankan sesuai dengan kebutuhan perangkat 

lunak yang digunakan yaitu Bahasa Pemrograman JAVA dengan Database Server 

XAMPP (MySQL).  

 Sehingga dengan implementasi sesuai dengan aturan yang telah 

ditentukan, diharapka tujuan dari dibuatnya sistem ini dapat berjalan dengan baik 

dan sesuai dengan tingkat keberhasilan yang diinginkan yaitu Sistem Pendukung 

Keputusan untuk Prakiraan Cuaca 

  

3.7 Pengujian 

Ranking Tentang 

X  _

_

_ 

 

File Menu Tentang 

Aturan Kombinasi  

Data Radiosonde 

Perhitungan 

SWEAT 

CAPE 

RH 700 

Baru Simpan 

No. SWEAT CAPE RH Prakiraan 

1     

2     

3     

4     

5     
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 Pengujian dilakukan untuk mengetahui keberhasilan aplikasi Sistem 

Pendukung Keputusan Prakiraan Cuaca ini. Pengujian dilakukan dengan cara 

melakukan perhitungan menggunakan Fuzzy Inference System Metode Sugeno 

Ordo 0. Pengujian melibatkan data dan aturan kombinasi yang digunakan oleh 

Staisun Meteorologi Klas I Cengkareng. 

 Setelah mendapatkan hasil akhir, dilakukan proses uji akurasi yaitu proses 

pencocokan hasil akhir dari SPK dengan perhitungan yang dilakukan oleh Stasiun 

Meteorologi Klas I Cengkareng. Hasil uji akurasi didapatkan dalam bentuk 

persentase. 

  

3.8 Pengambilan Kesimpulan dan Saran 

  Proses pengambilan kesimpulan dan saran merupakan tahap terakhir yang 

harus dilaksanakan. Tahap kesimpulan ini dapat dilaksanakan setelah proses 

implementasi sistem dilakukan sesuai dengan rancangan sistem dan rancangan 

proes serta dilakukan pengujian terhadap hasil akhir sistem yang diterapkan 

langsung untuk menyelesaikan permasalahan prakiraan cuaca. 

  Selain kesimpulan terdapat juga saran, pengambilan saran diperlukan 

sebagai media evaluasi terhadap sistem yang ada, baik evaluasi dari sisi tujuan 

penelitian yang dihasilkan dari aplikasi yaitu tingkat akurasi sistem. 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI 

 

 Implementasi meruapakan tahapan menerapkan hasil perancangan dan 

pembuatan Sistem Pendukung Keputusan Prakiraan Cuaca. Pada implementasi ini 

menjelaskan berbagai macam implementasi dari komponen yang terlibat pada 

penelitian ini yaitu implementasi  algortima dan implementasi antarmuka.   

 

4.1 Spesifikasi Sistem 

 Penelitian ini merupakan penelitian yang berfokus pada pengembangan 

sistem pendukung keputusan di bidang cuaca. Selain membutuhkan data 

penelitian yang bersumber Stasiun Meteorologi Klas I Cengkareng Jakarta Pusat, 

dibutuhkan juga perangkat pendukung agar penelitian ini dapat diterapkan dengan 

baik dan benar. Perangkat pendukung yang dibutuhkan dibagi menjadi dua yaitu 

perangkat keras dan perangkat lunak. Adapun spesifikasi perangkat keras dan 

perangkat lunak tersebut dapat dilihat pada subbab sleanjutnya.  

  

4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras 

 Penerapan Logika Fuzzy Metode Sugeno untuk Sistem Pendukung 

Keputusan Prakiraan Cuaca ini membutuhkan perangkat keras sebagai media fisik 

sebagai sarana pendukung utama. Spesifikasi perangkat keras dapat dilihat pada 

tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1 Perangkat Keras 

Sumber: Implementasi 

Nomor Nama Komponen Spesifikasi 

1 Pr  Processor   Processor Intel® Core
™

 i3, 2,4Ghz 

2 Memory (RAM) RAM 2048 MB 

3 Harddisk 300 GB 

4 Monitor 14” 
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4.1.2 Spesifikasi Perangkat Lunak 

Selain membutuhakn perangkat keras sebagai media fisik untuk 

mendukung implementasi penelitian ini, dibutuhkan juga perangkat lunak sebagai 

sarana non-fisik untuk pembuatan program dan database. Spsesifikasi perangkat 

linak dapat dilihat pada tabel 4.2. 

 

Tabel 4.2 Perangkat Lunak 

Sumber: Implementasi 

Nomor Nama Komponen Spesifikasi 

1 Operating System Windows 7 32 bit 

2 Database Management System XAMPP 1.7.2 

3 Programming Language C# 

4 Programming Editor Visual Stuiio 2010 

 

4.2 Batasan Implementasi 

  Batasan implementasi merupakan subbab yang menjelaskan tentang 

batasan ruang lingkup Sistem Pendukung Keputusan Prakiraan Cuaca. Batasan 

ruang lingkup dapat berupa batasan penggunaan data, batasan penggunaan media, 

maupun batasan penggunaan metode. Untuk lebih jelas, berikut batasan 

implementasi dari penelitian ini : 

1. Sistem Pendukung Keputusan Prakiraan Cuaca dirancang dan dibangun 

berbasiskan desktop (Desktop Based). 

2. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Fuzzy Inference System 

Metode Sugeno Ordo 0. 

3. Data yang digunakan adalah data dari Staisun Meteorologi Klas I Cengkareng. 

4. Variabel masukkan yang digunakan adalah tiga variable masukkan. 

5. Data latih yang digunakan adalah data dari pengamanatan Radiosone bulan 

januari 2009. 

6. Aturan kombinasi yang digunakan diperoleh dari Stasiun Meteorologi Klas I 

Cengkareng.  
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4.3 Implementasi Algoritma 

 Sistem Pendukung Keputusan ini mempunyai beberapa proses utama yaitu 

proses login, proses pembentukan rule, Proses prakiraan cuaca, dan proses 

pengujian. 

 

4.3.1 Implementasi Algoritma Proses Login 

 Pada proses ini, user diminta menginputkan username dan password. 

Kemudian data user akan diverifikasi apakah data tersebut ada atau tidak didalam 

database. Jika data user valid, maka user akan dialihkan ke form menu utama dan 

jika tidak, maka user akan muncul peringatan dan user diminta menginputkan 

kembali username dan passwordnya.Berikut merupakan implementasi algoritma 

login. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 
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26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

namespace Fuzzy_Prakiraan_Cuaca 

{ 

    public partial class login : Form 

    { 

        koneksi kon = new koneksi(); 

        Form f; 

        public login() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

        private void btnLogin_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (statusLogin(textBox1.Text, textBox2.Text) == 

true) 

            { 

                MessageBox.Show("Login Sukses"); 

                this.Hide(); 

                f = new Menu(); 

                f.ShowDialog(); 

                this.Close(); 

            } 

            else 

            { 

                MessageBox.Show("Username atau password 

salah"); 

            } 

        } 

        private Boolean statusLogin(string user, string 

password) 

        { 

            user = user.ToUpper(); 

            password = password.ToUpper(); 

 

            MySqlConnection db = new 

MySqlConnection(kon.connString); 

            db.Open(); 

            MySqlCommand dbcmd = db.CreateCommand(); 
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38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

 

 

 

            string sql = "select username, password from user"; 

            dbcmd.CommandText = sql; 

            MySqlDataReader reader = dbcmd.ExecuteReader(); 

            while (reader.Read()) 

            { 

                if ((reader.GetString(0).ToString().ToUpper() 

== user) && (reader.GetString(1).ToString().ToUpper() == 

password)) 

                { 

                    return true; 

                } 

            } 

            db.Close(); 

            return false; 

        } 

    } 

} 

Gambar 4.3 Implementasi Algoritma Login 

Sumber : Implementasi 

 

Penjelasan algoritma proses login pada gambar 4.3 yaitu : 

1. Baris 1-10 menjelaskan inisialisasi awal serta kondisi awal pada saat 

program dijalankan. 

2. Baris 11-25 menjelaskan respon yang dihasilkan oleh program jika 

menekan tombol login. Respon disini terdiri dari proses login sukses atau 

gagal. 

3. Baris 26-49 menjelaskan method pengecekan login yang bertujuan untuk 

mencocokkan data inputan user dengan data yang ada pada database. 

 

4.3.2 Implementasi Algoritma Proses Pembentukan Rule 

 Pada proses ini dilakukan pengelolaan data rule dimana rule akan disimpan 

didalam database. Kemudian dilakukan pembobotan untuk setiap rule sesuai 

dengan variable dan kriteria nya masing-masing. Berikut ini merupakan 

implementasi algoritma pembentukan rule. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

       private void btnSimpan_Click(object sender, EventArgs e) 
         
            try 
            {  
                strSweet = 
cbSweat.Items[cbSweat.SelectedIndex].ToString(); 
                strCape = 
cbCape.Items[cbCape.SelectedIndex].ToString(); 
                strRH700 = 
cbRH.Items[cbRH.SelectedIndex].ToString(); 
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31 
32 
33 
34 
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36 
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38 
39 
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41 
42 
43 
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                strKodeRule = txtKodeRule.Text; 
 
                if (statusCheck == 0) 
                { 
                        sqlConn.Open(); 
 
                        string sql = "insert into rule 
(kode_rule,sweat, cape, rh, bobot) values ('" + strKodeRule + "','" 
+ strSweet + "', '" + strCape + "', '" + strRH700 + "', ?bobot)"; 
 
                        MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(sql, 
sqlConn); 
                        cmd.Parameters.Add("?bobot", totalBobot); 
                        cmd.Prepare(); 
                        cmd.ExecuteNonQuery(); 
                        sqlConn.Close(); 
 
                        tampil(); 
                        MessageBox.Show("Tambah Rule Sukses"); 
                    } 
 
                    else 
                    { 
                        strSweet = 
cbSweat.Items[cbSweat.SelectedIndex].ToString(); 
                        strCape = 
cbCape.Items[cbCape.SelectedIndex].ToString(); 
                        strRH700 = 
cbRH.Items[cbRH.SelectedIndex].ToString(); 
                        strKodeRule = txtKodeRule.Text; 
                            sqlConn.Open(); 
 
                            string sql = "update rule set kode_rule 
= ?kode_rule, sweat = ?sweat, cape = ?cape, rh = ?rh, bobot = ?bobot 
where id = ?id"; 
 
                            MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(sql, 
sqlConn); 
                            cmd.Parameters.Add("?kode_rule", 
strKodeRule); 
                            cmd.Parameters.Add("?sweat", strSweet); 
                            cmd.Parameters.Add("?cape", strCape); 
                            cmd.Parameters.Add("?rh", strRH700); 
                            cmd.Parameters.Add("?bobot", 
totalBobot); 
                            cmd.Parameters.Add("?id", strID); 
                            cmd.Prepare(); 
                            cmd.ExecuteNonQuery(); 
                            sqlConn.Close(); 
 
                            tampil(); 
                            MessageBox.Show("Edit Rule Sukses"); 
 
                } 
                btnSimpan.Enabled = false; 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
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                MessageBox.Show("Error: " + ex, "Pesan Error"); 
            } 
         
        } 
 
 
        public double totalBobot 
        { 
            get 
            { 
                if (cbSweat.SelectedItem.ToString() == "Lemah") 
                { 
                    bobotSweat = 1; 
                } 
                if (cbSweat.SelectedItem.ToString() == "Kuat") 
                { 
                    bobotSweat = 2; 
                } 
                if (cbSweat.SelectedItem.ToString() == "Sangat 
Kuat") 
                { 
                    bobotSweat = 3; 
                } 
                if (cbCape.SelectedItem.ToString() == "Kecil") 
                { 
                    bobotCape = 1; 
                } 
                if (cbCape.SelectedItem.ToString() == "Besar") 
                { 
                    bobotCape = 2; 
                } 
                if (cbCape.SelectedItem.ToString() == "Sangat 
Besar") 
                { 
                    bobotCape = 3; 
                } 
                if (cbRH.SelectedItem.ToString() == "Sedikit") 
                { 
                    bobotRH = 1; 
                } 
                if (cbRH.SelectedItem.ToString() == "Sedang") 
                { 
                    bobotRH = 2; 
                } 
                if (cbRH.SelectedItem.ToString() == "Banyak") 
                { 
                    bobotRH = 3; 
                } 
 
                totBobot = (bobotSweat + bobotCape + bobotRH) * 
0.11; 
 
                if (bobotSweat == 2 && bobotCape == 2 && bobotRH == 
3) 
                { 
                    totBobot = 6.5 * 0.11; 
                } 
                if (bobotSweat == 3 && bobotCape == 2 && bobotRH == 
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2) 
                { 
                    totBobot = 6.5 * 0.11; 
                } 
                if (bobotSweat == 2 && bobotCape == 3 && bobotRH == 
2) 
                { 
                    totBobot = 6.5 * 0.11; 
                } 
 
                return totBobot; 
            } 
        } 
 
        private void btnHapus_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            try 
            { 
 
            DialogResult result; 
            result = MessageBox.Show("Anda yakin menghapus data 
ini?", "FormJabatan", MessageBoxButtons.YesNo); 
            if (result == DialogResult.Yes) 
            { 
                int i = dgvRule.CurrentCell.RowIndex; 
                strID = dgvRule["id", i].Value.ToString(); 
 
                sqlConn.Open(); 
 
                string sql = "delete from rule where id = ?id"; 
 
                MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(sql, sqlConn); 
                cmd.Parameters.Add("?id", strID); 
                cmd.Prepare(); 
                cmd.ExecuteNonQuery(); 
                sqlConn.Close(); 
 
                tampil(); 
                MessageBox.Show("Hapus Rule Sukses"); 
            } 
 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                MessageBox.Show("Error: " + ex, "Pesan Error"); 
            } 
        } 
    } 
} 

 

Gambar 4.4 Implementasi Algoritma Pembentukan Rule 

Sumber : Implementasi 

 

Penjelasan algoritma proses pembentukan rule pada gambar 4.4 yaitu : 
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1. Baris 1-62 menjelaskan proses penyimpanan rule ke database dari proses 

rule yang ditambahkan atau rule yang di edit. 

2. Baris 65-123 menjelaskan proses pembobotan untuk setiap rule yang 

diinputkan. Rule diberi bobot sesuai dengan variable dan kriteria yang ada. 

3. 125-159 menjelaskan proses penghapusan rule dari database. 

 

4.3.3 Implementasi Algoritma Proses Prakiraan Cuaca 

 Pada proses ini dilakukan proses fuzzifikasi dengan menginputkan 

variable-variabel cuaca.  Nilai untuk masing-masing variabel digunakan 

menghasilkan nilai Z sebagai parameter penentuan  prakiraan cuaca. Data cuaca 

dan prakiraan kemudian di simpan didalam database untuk sewaktu-waktu bias 

dilakukan pencarian data. Berikut ini merupakan implementasi algoritma 

peramalan cuaca.  
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   public void fuzzifikasi(int NewID, double sweat, double cape, 
double rh) 
        { 
 
            rule = new ArrayList(); 
            alphaSweat = new ArrayList(); 
            alphaCape = new ArrayList(); 
            alphaRh = new ArrayList(); 
            valBobot = new ArrayList(); 
            alphaPredikat = new ArrayList(); 
 
            sqlConn.Open(); 
            string sql3 = "delete from fuzzifikasi where id_dataAsli 
= ?id_dataAsli"; 
 
            MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(sql3, sqlConn); 
            cmd.Parameters.Add("?id_dataAsli", NewID); 
            cmd.Prepare(); 
            cmd.ExecuteNonQuery(); 
            sqlConn.Close(); 
 
            sqlConn.Open(); 
            string sql1 = "select * from rule"; 
            cmd = new MySqlCommand(sql1, sqlConn); 
            MySqlDataReader rdr = cmd.ExecuteReader(); 
 
            int i = 0; 
            while (rdr.Read()) 
            { 
                if (rdr["sweat"].ToString() == "Lemah") 
                { 
                    tempAlphaSweat = f.alphaSweatLemah(sweat); 
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                } 
                if (rdr["sweat"].ToString() == "Kuat") 
                { 
                    tempAlphaSweat = f.alphaSweatKuat(sweat); 
                } 
                if (rdr["sweat"].ToString() == "Sangat Kuat") 
                { 
                    tempAlphaSweat = f.alphaSweatSangatKuat(sweat); 
                } 
                if (rdr["cape"].ToString() == "Kecil") 
                { 
                    tempAlphaCape = f.alphaCapeKecil(cape); 
                } 
                if (rdr["cape"].ToString() == "Besar") 
                { 
                    tempAlphaCape = f.alphaCapeBesar(cape); 
                } 
                if (rdr["cape"].ToString() == "Sangat Besar") 
                { 
                    tempAlphaCape = f.alphaCapeSangatBesar(cape); 
                } 
                if (rdr["rh"].ToString() == "Sedikit") 
                { 
                    tempAlphaRH = f.alphaRhSedikit(rh700); 
                } 
                if (rdr["rh"].ToString() == "Sedang") 
                { 
                    tempAlphaRH = f.alphaRhSedang(rh700); 
                } 
                if (rdr["rh"].ToString() == "Banyak") 
                { 
                    tempAlphaRH = f.alphaRhBanyak(rh700); 
                } 
                tempBobot = 
Convert.ToDouble(rdr["bobot"].ToString()); 
                tempMin = Math.Min(tempAlphaSweat, tempAlphaCape); 
                valAlpha = Math.Min(tempMin, tempAlphaRH); 
                valW = valAlpha * tempBobot; 
                valTotalW += valW; 
                valTotAlpha += valAlpha; 
                if (valW != 0) 
                { 
                    rule.Insert(i, rdr["kode_rule"].ToString()); 
                    alphaSweat.Insert(i, tempAlphaSweat); 
                    alphaCape.Insert(i, tempAlphaCape); 
                    alphaRh.Insert(i, tempAlphaRH); 
                    alphaPredikat.Insert(i, valAlpha); 
                    valBobot.Insert(i, tempBobot); 
                    i++; 
                } 
            } 
            rdr.Close(); 
            sqlConn.Close(); 
            int z = 0; 
            foreach (string input in rule) 
            { 
                sqlConn.Open(); 
                string sql2 = "insert into fuzzifikasi (id_dataAsli, 



77 

 

91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 

kode_rule, myuSweat, myuCape, myuRH, alfaPredikat, bobot) values 
(?id_dataAsli, ?kode_rule, ?myuSweat, ?myuCape, ?myuRH, 
?alfaPredikat, ?bobot)"; 
                cmd = new MySqlCommand(sql2, sqlConn); 
                cmd.Parameters.Add("?id_dataAsli", NewID); 
                cmd.Parameters.Add("?kode_rule", rule[z]); 
                cmd.Parameters.Add("?myuSweat", alphaSweat[z]); 
                cmd.Parameters.Add("?myuCape", alphaCape[z]); 
                cmd.Parameters.Add("?myuRH", alphaRh[z]); 
                cmd.Parameters.Add("?alfaPredikat", 
alphaPredikat[z]); 
                cmd.Parameters.Add("?bobot", valBobot[z]); 
                cmd.Prepare(); 
                cmd.ExecuteNonQuery(); 
 
                sqlConn.Close(); 
                z++; 
            } 
        } 
        public string cuaca(double valueZ) 
        { 
            if (valueZ <= 0.44) 
            { 
                return "Cerah"; 
            } 
            if (valueZ > 0.44 && valueZ < 0.77) 
            { 
                return "Berawan"; 
            } 
            if (valueZ >= 0.77) 
            { 
                return "Hujan"; 
            } 
            return ""; 
        } 

 

Gambar 4.5 Implementasi Algoritma Prakiraan Cuaca 

Sumber : Implementasi 

 

Penjelasan algoritma proses prakiraan cuaca pada gambar 4.5 yaitu : 

1. Baris 1-24 menjelaskan proses pengambilan rule dari database. 

2. Baris 26-64 menjelaskan proses perhitungan nilai alpha predikat dan bobot 

masing-masing aturan. 

3. Baris 65-81 menjelaskan proses perhitungan nilai Z. 

4. Baris 85-105 menjelaskan proses input aturan-aturan apa saya yang 

terpenuhi berdasarkan nilai untuk masing-masing variable. 

5. Baris 106-121 menjelaskan proses prakiraan cuaca yang ditentukan dari 

nilai Z. 
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4.3.4 Implementasi Algoritma Proses Pengujian 

 Pada proses ini dilakukan pengujian terhadap keakuratan sistem. 

Keakuratan ini dinilai berdasarkan seberapa besar persentasi kebenaran sistem 

dalam prakiraan cuaca dibandingkan  dengan fakta yang ada.  Berikut ini 

merupakan implementasi algoritma pengujian.  
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        private void btnVerifikasi_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
 
            tanggal1 = dtpTanggalAwal.Value.Date.ToString("yyyy-MM-
dd"); 
            tanggal2 = dtpTanggalAkhir.Value.Date.ToString("yyyy-MM-
dd"); 
            tampil(tanggal1, tanggal2); 
 
            int totData = dgvData.Rows.Count - 1; 
            datFakta = new string [totData]; 
            datPrakiraan = new string[totData]; 
 
            int z = 0; 
            while (z < totData) 
            { 
                datFakta[z] = dgvData["fakta", z].Value.ToString(); 
                datPrakiraan[z] = dgvData["prakiraan_cuaca", 
z].Value.ToString(); 
                z++; 
            } 
 
            int i = 0; 
            int jumBenar = 0; 
            int jumSemua = datFakta.Length; 
            double hasil = 0; 
            string skor = ""; 
            while (i < datPrakiraan.Length) 
            { 
                if (datPrakiraan[i] == datFakta[i]) 
                { 
                    jumBenar += 1; 
                } 
                else 
                { 
                    jumBenar += 0; 
                } 
                i++; 
            } 
 
            hasil = ((double)jumBenar / (double)jumSemua) * 100; 
            hasil = Math.Round(hasil, 2); 
 
            if (hasil < 50) 
            { 
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                skor = "Sangat Kurang"; 
            } 
            else if (hasil > 50 && hasil < 60) 
            { 
                skor = "Kurang"; 
            } 
            else if (hasil > 61 && hasil < 70) 
            { 
                skor = "Cukup Baik"; 
            } 
            else if (hasil > 71 && hasil < 80) 
            { 
                skor = "Baik"; 
            } 
            else if (hasil > 80 && hasil < 90) 
            { 
                skor = "Sangat Baik"; 
            } 
            else if (hasil > 91 && hasil < 100) 
            { 
                skor = "Istimewa"; 
            } 
            MessageBox.Show("Prosentase ketepatan prakiraan 
dibandingkan kondisi sebenarnya = " 
                + hasil.ToString() + "% dengan kategori " + 
skor.ToString() + 
                ".\nDengan rincian ada " + jumBenar.ToString() + " 
data tepat dari " + jumSemua.ToString() + " data yang ada.", "Hasil 
Uji Verifikasi"); 
        } 
    } 
} 

 

Gambar 4.6 Implementasi Algoritma Pengujian 

Sumber : Implementasi 

 

Penjelasan algoritma proses pengujian pada gambar 4.6 yaitu : 

1. Baris 4-5 menjelaskan proses pengambilan rentang tanggal untuk proses 

pengujian. 

2. Baris 13-18 menjelaskan proses pengambilan data dari database untuk 

dilakukan pengujian 

3. Baris 20-36 menjelaskan proses perhitungan kebenaran dan kesalahan 

sistem dalam prakiraan cuaca. 

4. Baris 38-39 menjelaskan proses perhitungan persentasi kebenaran sistem. 

5. 41-72 menjelaskan proses verifikasi pengujian dari hasil persentase 

kebenaran sesuai kategori penilaian. 
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4.4 Implementasi Antar Muka 

 Implementasi antarmuka Sistem Pendukung Keputusan Prakiraan Cuaca 

dibagi menjadi dua bagian yaitu halaman login dan halaman user. 

4.4.1 Tampilan Halaman Login 

 Halaman Login merupakan halaman yang akan mengidentifikasi pengguna 

Sistem Pendukung Keputusan. Dalam hal ini hanya user Authorized yang dapat 

mengakses keseluruhan sistem. Pengguna dapat memulai Login dengan  

memasukan username dan password pada kolom isian yang tersedia. Klik tombol 

Login pada form, maka sistem akan memverifikasi apakah user ini Authorized 

atau tidak.  

 

Gambar 4.7 Tampilan Halaman Login 

Sumber : Implementasi 

 

 4.4.2 Tampilan Halaman User 

 Setelah user berhasil melakukan login maka akan ditampilkan halaman 

yang terdiri atas Menu Bar dan Frame kosong(Gambar 4.8).  Frame kosong pada 

menu utama berfungsi sebagai tempat menampilkan Internal Frame yang terdapa 

pada konten menu bar. Menu Bar  terdiri dari Menu Data, Menu Implementasi, 

dan Menu User.(Gambar 4.9) 
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Gambar 4.8 Tampilan Halaman User 

Sumber : Implementasi 

  

 

Gambar 4.9 Tampilan Menu Bar 

Sumber : Implementasi 

 

1. Menu Data 

Pada menu data terdapat tiga konten yaitu Variabel, Rule, dan 

Kriteria (Gambar4.10). Apabila menu Variabel dipilih maka akan 

menampilkan form Variabel yang digunakan untuk melihat variabel 

masukan beserta ketentuan kriterianya (Gambar 4.11). 

 

Gambar 4.10 Tampilan Menu Data 

Sumber : Implementasi 
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Gambar 4.11 Tampilan Form Variable 

Sumber : Implementasi 
 

 Form Rule digunakan untuk menginputkan kombinasi dari data 

variabel yang nantinya akan dipakai saat pengujian. Pada Gambar 4.12 

terdapat empat inputan yang terdiri dari Kode Rule, SWEAT, CAPE, dan 

RH 700. Selain itu beberapa tombol digunakan untuk menambahkan, 

mengedit, menyimpan dan menghapus.  

 

Gambar 4.12 Tampilan Form Rule 

Sumber : Implementasi 

Form Kriteria hanya menampilkan kriteria prakiraan cuaca yang 

digunakan pada sistem ini (Gambar 4.13). 
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Gambar 4.13 Tampilan Form Kriteria 

Sumber : Implementasi 

 

2. Menu Implementasi  

Pada menu Implementasi terdapat dua konten yaitu Pengujian dan 

Ramalan Cuaca (Gambar 4.14). Pengujian digunakan untuk menilai 

seberapa akurat sistem pendukung keputusan dari range pada tanggal 

tertentu (Gambar 4.15). 

 

 

Gambar 4.14 Tampilan Menu Implementasi 

Sumber : Implementasi 
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Gambar 4.15 Tampilan Form Pengujian 

Sumber : Implementasi 

 

 Untuk form Prakiraan Cuaca digunakan untuk menetuka prakiraan 

cuaca pada hari tertentu. Pada form terdapa beberapa kolom masukan 

seperti tanggal, jam, SWEET, CAPE, RH 700. Pada Gambar 4.16 juga 

terdapat proses fuzzifikasi dimana akane mengubah nilai Crisp ke nilai 

fuzzy. 

 

 

Gambar 4.16 Tampilan Form Pengujian 

Sumber : Implementasi 
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3. Menu User 

Pada menu user hanya terdapat form User yang digunakan untuk 

menambahkan, mengedit, dan menghapus user (Gambar 4.17). 

 

Gambar 4.17 Tampilan Form User 

Sumber : Implementasi 
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BAB V 

PENGUJIAN DAN ANALISIS 

 

 Pada bab ini menjelaskan tentang pengujian dan analisis dari istem 

Pendukung Keputusan Prakiraan Cuaca menggunakan Fuzzy Inference System 

Metode Sugeno Ordo 0. Proses pengujian dibagi menjadi dua jenis 

yaitu\pengujian validasi dan pengujian akurasi. Pengujian validasi merupakan 

pengujian yang dilakukan untuk mengetahui seberapa baik dan benar sistem yang 

dijalankan. Pada pengujian validasi percobaan yang dilakukan difokuskan pada 

pengujian kualitas sistem pendukung keputusan yang dijalankan. 

 Selai pengujian validasi, terdapa pula pengujian akurasi. Pengujian akurasi 

merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengukur hasil akhir prakiraan cuaca 

menggunakan pengukuran kuantitas. Hasil akhir dari pengujian akurasi 

menghasilkan persentase tingkat akurasi sistem untuk melakukan prakiraan cuaca. 

 

5.1 Pengujian 

 Proses pengujian sistem terdapat dua bagian yaitu pengujian validasi dan 

pengujian akurasi. Pengujian validasi merupakan pengujian yang bersifat 

kualitatif sedangkan pengujian akurasi merupakan pengujian kuantitatif. 

Pengujian validasi memberikan hasil berupa umpan bali sistem Sedangkan untuk 

pengujian akurasi memberikan hasil berupa tingkat keberhasilan sistem 

pendukung keputusan dalam melakukan prakiraan cuaca. 

 

5.2 Pengujian Validasi 

 Pengujian validasi merupakan pengujian untuk mengetahui sejauh mana 

sistem berjalan sehingga dapat diketahui kinerja sistem dengan kebutuhan sistem 

yang telah dirancang sebelumnya. Selain mengetahui kinerja sistem, pada 

pengujian validasi ini dapat diketahui pula pola input, proses, dan output dari 

subsistem yang telah dibangun. 
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5.2.1 Pengujian Log In 

 

Tabel 5.1 Pengujian Log In Sah 

Sumber: Pengujian dan Analisis 

Nama Kasus Uji Login sah 

Tujuan Pengujian Untuk menguji validitas cara kerja sistem dalam 

menyediakan fitur login  

Prosedur Pengujian 1. Sistem dijalankan dan menampilkan dialog box 

login. 

2. Aktor memasukkan username dan password 

3. Akor menekan tombol login 

Hasil yang diharapkan 1. Sistem melakukan ototentifikasi username dan 

password yang dimasukkan oleh user. 

2. Jika username dan password benar maka aktor 

dapat masuk ke dalam sistem dan bisa 

menggunakan menu layanan yang telah disediakan 

oleh sistem. 

 

Tabel 5.2 Pengujian Log In Tidak Sah 

Sumber: Pengujian dan Analisis 

Nama Kasus Uji Login tidak sah 

Tujuan Pengujian Untuk menguji validitas cara kerja sistem dalam 

menyediakan fitur login 

Prosedur Pengujian 1. Sistem dijalankan dan menampilkan dialog box 

login. 

2. Aktor memasukkan username dan password 

3. Akor menekan tombol login 

Hasil yang diharapkan 1. Sistem melakukan ototentifikasi username dan 

password yang dimasukkan oleh user. 

2. JIka username dan password salah maka aktor 

tidak dapat masuk ke dalam sistem. 
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5.2.2 Pengujian Sign Up 

 

Tabel 5.3 Pengujian Sign Up 

Sumber: Pengujian dan Analisis 

Nama Kasus Uji Sign Up sah 

Tujuan Pengujian Untuk menguji validitas cara kerja sistem dalam 

menyediakan fitur Sign Up 

Prosedur Pengujian 1. Setelah Aktor berhasil masuk ke dalam sistem, 

aktor memilih menu user 

2. Aktor menekan tombol tambah 

3. Aktor mengisikan username dan password pada 

textfield 

4. Aktor menekan tombol simpan 

5. Sistem menampilkan data user baru pada tabel 

Hasil yang diharapkan 1.Sistem menerima inputan username dan password 

dari aktor  

2. Sistem menyimpan username dan password pada 

database  

3. Sistem menampilkan data user baru pada tabel 

 

5.2.3 Pengujian Pembuatan Aturan Kombinasi (Rule) 

 

Tabel 5.4 Pengujian Aturan Kombinasi (Rule) 

Sumber: Pengujian dan Analisis 

Nama Kasus Uji Aturan Kombinasi (Rule) 

Tujuan Pengujian Untuk menguji validitas cara kerja sistem dalam 

menyediakan fitur pembuatan aturan kombinasi 

(rule) 

Prosedur Pengujian 1.Aktor yang sudah masuk kedalam istem 
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kemudian memilih menu Rule. 

2.  Aktor menekan tombol tambah  

3. Aktor memasukkan aturan kombinasi yaitu tiga 

variabel masukkan (SWEAT, CAPE, RH 700) 

4. Aktor menekan tombol simpan untuk menyimpan 

rule 

Hasil yang diharapkan 1. Sistem menerima inputan variabel masukkan 

yaitu aturan kombinasi 

2. Sistem melakukan penyimpanan pada database 

3. Sistem menampilkan semua rule pada tabel yang 

telah tersedia 

 

5.2.4 Pengujian Peramalan Cuaca 

 

Tabel 5.5 Pengujian Peramalan Cuaca 

Sumber: Pengujian dan Analisis 

Nama Kasus Uji Peramalan Cuaca 

Tujuan Pengujian Untuk menguji validitas cara kerja sistem dalam 

menyediakan menu peralaman cuaca 

Prosedur Pengujian 1. Aktor memilih menu peramalan cuaca 

2. Aktor memasukkan nilai tiga variabel inputan 

(SWEAT, CAPE, RH 700) 

Hasil yang diharapkan 1. Sistem menerima inputan tiga nilai variabel 

masukkan untuk diperoses lebih lanjut 

menggunakan FIS Metode Sugeno Ordo 0. 

2. Sistem melakukan perhitungan untuk 

menghitung nilai prakiraan cuaca dan hasil 

prakiraan cuaca. 
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5.2.5 Pengujian Vefirikasi Hasil (Laporan)  

Tabel 5.6 Pengujian Verifikasi Hasil (Laporan) 

Sumber: Pengujian dan Analisis 

Nama Kasus Uji Verifikasi Hasil 

Tujuan Pengujian Untuk menguji validitas cara kerja sistem dalam 

menyediakan menu verifikasi hasil (laporan) 

Prosedur Pengujian 1. Aktor memilih menu verifikasi hasil 

2. Aktor memmilih rentang tanggal pada form yang 

sudah ada. 

3. Aktor menekan tombol b\verifikasi hasil 

Hasil yang diharapkan 1. Sistem menerima rentang tanggal dari aktor. 

2. Sistem menampilkan hasil percobaan. 

3. Sistem menampilkan tingkat akurasi sistem 

dalam persentase.  

 

Tabel 5.7 Hasil Pengujian Validasi 

Sumber: Pengujian dan Analisis 

No. Kasus Uji 
Hasil yang 

diharapkan 
Hasil yang didapatkan 

Status 

Validitas 

1 Log In sah 1. Sistem 

melakukan 

ototentifikasi 

username dan 

password yang 

dimasukkan oleh 

user. 

2. Jika username 

dan password 

benar maka aktor 

dapat masuk ke 

dalam sistem dan 

 

valid 
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bisa menggunakan 

menu layanan yang 

telah disediakan 

oleh sistem. 

2 Log In 

tidak sah 

1. Sistem 

melakukan 

ototentifikasi 

username dan 

password yang 

dimasukkan oleh 

user. 

2. JIka username 

dan password salah 

maka aktor tidak 

dapat masuk ke 

dalam sistem. 

 

Valid 

3 Sign Up 1.Sistem menerima 

inputan username 

dan password dari 

aktor  

2. Sistem 

menyimpan 

username dan 

password pada 

database  

3. Sistem 

menampilkan data 

user baru pada 

tabel 

 

Valid 
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4 Pembuatan  

Aturan 

Kombinasi 

(Rule) 

1. Sistem 

menerima inputan 

variabel masukkan 

yaitu aturan 

kombinasi 

2. Sistem 

melakukan 

penyimpanan pada 

database 

3. Sistem 

menampilkan 

semua rule pada 

tabel yang telah 

tersedia 

 

Valid 

5 Peramalan 

Cuaca 

1. Sistem 

menerima inputan 

tiga nilai variabel 

masukkan untuk 

diperoses lebih 

lanjut 

menggunakan FIS 

Metode Sugeno 

Ordo 0. 

2. Sistem 

melakukan 

perhitungan untuk 

menghitung nilai 

prakiraan cuaca 

dan hasil prakiraan 

cuaca. 

 

Valid 
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6 Verifikasi 

Hasil 

(Laporan) 

1. Sistem 

menerima rentang 

tanggal dari aktor. 

2. Sistem 

menampilkan hasil 

percobaan. 

3. Sistem 

menampilkan 

tingkat akurasi 

sistem dalam 

persentase. 

 

Valid 

 

 

5.3 Pengujian Akurasi 

Pengujian akurasi dilakukan untuk mengetahui performa dari Sistem 

Pendukung Keputusan untuk memberikan rekomendasi  prakiraan cuaca dengan 

menerapkan logika fuzzy metode sugeno. Untuk membandingkan sejauh mana 

kebenaran perhitungan yang dilakukan pada jurnal dengan implementasi program 

adalah sebagai berikut. 

a. Screen Shoot Data Pengujian  

Form ini menampilkan dan inputan data SWEAT, CAPE, dan RH untuk 

mengetahui ramalan cuaca sesuai dengan data yang diinputkan. Button 

simpan berfungsi sebagai pemrosesan data dimana dilakukan proses 

fuzzyfikasi. 



94 

 

 

Gambar 5.8 Hasil Pengujian Validasi 

Sumber: Pengujian dan Analisis 

 

b. Screen Shoot Hasil Verifikasi Prakiraan Cuaca 

Form ini menampilkan hasil uji verifikasi dimana akan didapatkan nilai z 

untuk kemudian menentukan prakiraan cuaca. Kemudian data akan 

dibandingkan untuk mengetahui sejauh mana prakiraan sesuai dengan 

kejadian sebenarnya. Selain itu, button verifikasiTK merupakan button 

yang berfungsi menampilkan hasil prosentase tingkat ketepatan prakiraan 

dibandingkan kondisi cuaca sebenarnya. Uji verifikasi menunjukkan ada 

43 data yang tepat dari 58 data = 74,14 % dengan kategori baik. Hal ini 

berbeda dengan data pada jurnal yang menunjukkan ada 44 data yang 

tepat. 
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Tabel 5.9 Hasil Pengujian Validasi 

Sumber: Pengujian dan Analisis 

 

Tabel IV. Hasil Implementasi Sistem untuk Verifikasi Prakiraan Cuaca 

Data Ke TGL Jam Z Prakiraan Fakta 

1 1 0.00 0,77 Hujan Berawan 

2 1 12.00 0,77 Hujan Hujan 

3 2 0.00 0,76 Berawan Berawan 

4 2 12.00 0,77 Hujan Berawan 

5 3 0.00 0,66 Berawan Berawan 

6 4 0.00 0,52 Berawan Berawan 

7 4 12.00 0,50 Berawan Cerah 

8 5 0.00 0,70 Berawan Berawan 

9 5 12.00 0,77 Berawan Berawan 

10 6 0.00 0,77 Hujan Hujan 

11 6 12.00 0,77 Hujan Berawan 
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12 7 12.00 0,82 Hujan Hujan 

13 8 0.00 0,75 Berawan Berawan 

14 8 12.00 0,85 Hujan Hujan 

15 9 0.00 0,77 Hujan Hujan 

16 9 12.00 0,83 Hujan Hujan 

17 10 0.00 0,77 Hujan Berawan 

18 10 12.00 0,68 Berawan Hujan 

19 11 0.00 0,75 Berawan Berawan 

20 11 12.00 0,77 Hujan Hujan 

21 12 0.00 0,77 Hujan Hujan 

22 12 12.00 0,77 Hujan Hujan 

23 13 0.00 0,81 Hujan Hujan 

24 13 12.00 0,77 Hujan Hujan 

25 14 0.00 0,77 Hujan Hujan 

26 14 12.00 0,77 Hujan Hujan 

27 15 0.00 0,77 Hujan Hujan 

28 15 12.00 0,77 Hujan Hujan 

29 16 0.00 0,77 Hujan Hujan 

30 16 12.00 0,77 Hujan Hujan 

31 17 0.00 0,77 Hujan Hujan 

32 17 12.00 0,77 Hujan Hujan 

33 18 0.00 0,77 Hujan Berawan 

34 18 12.00 0,77 Hujan Hujan 

35 19 0.00 0,77 Hujan Berawan 

36 19 12.00 0,77 Hujan Berawan 

37 20 0.00 0,77 Berawan Berawan 

38 20 12.00 0,75 Berawan Berawan 

39 21 0.00 0,74 Berawan Berawan 

40 21 12.00 0,71 Berawan Hujan 

41 22 0.00 0,74 Berawan Berawan 



97 

 

42 22 12.00 0,74 Berawan Berawan 

43 23 0.00 0,79 Hujan Hujan 

44 23 12.00 0,76 Berawan Berawan 

45 24 0.00 0,73 Berawan Berawan 

46 24 12.00 0,77 Hujan Berawan 

47 25 0.00 0,76 Berawan Berawan 

48 25 12.00 0,75 Berawan Hujan 

49 26 0.00 0,77 Berawan Hujan 

50 26 12.00 0,76 Berawan Hujan 

51 27 0.00 0,77 Hujan Hujan 

52 27 12.00 0,77 Hujan Hujan 

53 28 0.00 0,77 Berawan Berawan 

54 28 12.00 0,77 Hujan Hujan 

55 29 0.00 0,77 Hujan Berawan 

56 29 12.00 0,77 Hujan Hujan 

57 30 0.00 0,77 Hujan Hujan 

58 31 12.00 0,77 Hujan Hujan 
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BAB VI 

PENUTUP  

 

6.1 Kesimpulan  

a. Logika fuzzy dengan Metode Sugeno Orde 0 ini dapat diterapkan sebagai 

sistem pendukung untuk memprakirakan cuaca, yang ditunjukkan 

berdasarkan hasil pengolahan, analisa, dan pengujian akurasi terhadap 

data-data yang diteliti. 

b. Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan dengan penerapan logika fuzzy metode 

sugeno prakiraan cuaca telah dibuat sesuai perancangan dan dapat digunakan 

dalam merekomendasikan prakiraan cuaca untuk mengambil keputusan.  

 

c. Persentasi kebenaran pada uji verifikasi yang dilakukan secara manual dan 

sistem memiliki kategori yang sama yaitu baik. Dengan prosentasi masing 

masing yaitu 

- Uji verifikasi manual = 76% (44 data tepat dari 58 data). 

- Uji verifikasi sistem = 74% (43 data tepat dari 58 data). 

d. Para prakirawan di Stasiun Meteorologi Klas I Cengkareng akan dapat 

dengan mudah mengambil keputusan untuk menentukan keadaan cuaca 

dalam 12 jam ke depan: apakah cerah, berawan atau hujan.  
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