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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Karyawan merupakan elemen penting dalam suatu perusahaan yang 

menentukan kemajuan suatu perusahaan. Tanpa kualitas karyawan yang baik 

dalam suatu perusahaan, maka sulit bagi perusahaan tersebut untuk mendapatkan 

hasil yang optimal dalam menjalankan perusahaan tersebut. Langkah yng 

biasanya dilakukan dalam pengelolaan sumber daya manusia adalah tahap 

penyeleksian calon karyawan merupakan tahap penting yang hasilnya akan 

menentukan jalannya suatu perusahaan untuk mencapai tujuan. Proses seleksi 

karyawan yang efektif harus dilakukan dengan memperhatikan kriteria dan aspek 

penilaian antara lain pendidikan, kecakapan, keahlian, dan pengalaman kerja. 

Metode Fuzzy Tsukamoto dapat diterapkan dalam penyeleksian karyawan. 

Metode ini digunakan karena logika Fuzzy dapat diterapkan dalam desain sistem 

kontrol tanpa harus menghilangkan teknik desain sistem kontrol konvensional 

yang sudah ada. Untuk membangun sistem pakar penyeleksian karyawan akan 

diterapkan logika Fuzzy dengan metode Tsukamoto. Metode ini pernah diterapkan 

pada beberapa permasalahan diantaranya untuk menentukan jumlah produksi 

barang berdasarkan data persediaan dan jumlah permintaan, menentukan besaran 

tips yang diberikan pada suatu restoran, untuk menentukan faktor pembebanan 

trafo pln, menentukan harga mobil bekas Toyota Avanza [KEN – 13] 

Cara yang dilakukan dalam proses seleksi karyawan masih menggunakan 

manusia dalam proses penentuan kelolosan calon karyawan yang rentan akan 

faktor non-teknis yang menyebabkan tidak lancarnya suatu perusahaan dalam 

mencapai tujuan yang disebabkan oleh rendahnya kualitas karyawan tersebut. 

Dengan adanya aplikasi ini diharapkan agar dapat menurunkan tingkat kesalahan 

dalam seleksi penerimaan karyawan agar tujuan suatu perusahaan bisa tercapai 

dengan karyawan yang berkualitas. 



2 
 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada maka dapat ditentukan rumusan 

masalah yang meliputi: 

1. Bagaimana implementasi dari sistem pakar penyeleksian karyawan dengan 

metode Tsukamoto? 

2. Bagaimana tingkat akurasi metode Tsukamoto dalam penerapan pada sistem 

pakar penyeleksian karyawan? 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Sistem yang akan dibangun berupa aplikasi sistem pakar untuk membantu 

penyeleksian karyawan berbasis web dengan menggunakan metode 

Tsukamoto. 

2. Data yang digunakan untuk pengujian sistem pakar ini berupa hasil tes 

kecakapan, tes kepribadian, informasi biografi, dan wawancara. 

1.4. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah : 

1. Menerapkan logika Fuzzy metode Tsukamoto untuk penyeleksian karyawan. 

2. Melakukan pengujian akurasi dari penelitian ini. 

1.5 Manfaat 

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, 

maupun pengguna sistem hasil penelitian ini. Adapun manfaat yang diharapkan 

adalah sebagai berikut : 

- Bagi Penulis 

1. Sebagai sarana mengimplementasikan ilmu dalam bidang kecerdasan 

buatan. 
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2.  mendapatkan wawasan dan pengetahuan baru dari implementasi logika 

Fuzzy metode Tsukamoto serta dapat mengetahui kelebihan dan 

kekurangan metode Tsukamoto. 

- Bagi Pembaca 

1. Mendapatkan hasil dan pengetahuan baru dari hasil penerapan logika 

Fuzzy metode Tsukamoto. 

- Bagi Instansi atau Perusahaan 

1. Dalam penelitian ini instansi atau perusahaan yang memakai sistem ini 

terbantu dalam penyeleksian karyawan baru. 

2. Instansi atau perusahaan yang menggunakan sistem ini akan terbantu 

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

mudah dan lebih cepat untuk melakukan penyeleksian karyawan.  

1.6. Sistematika Penulisan 

Penyusunan laporan proyek akhir ini menggunakan kerangka pembahasan 

yang tersusun sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan 

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

manfaat, sistematika penulisan dan jadwal penelitian. 

Bab II Dasar Teori 

Menguraikan teori dasar dan teori penunjang yang berkaitan dengan 

seleksi karyawan, logika Fuzzy, dan metode Tsukamoto. 

Bab III Metode Penelitian 

Membahas metode yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari 

studi pustaka, metode pengambilan data, metode perancangan, metode 

implementasi, metode pengujian dan analisis serta pengambilan 

kesimpulan dan saran. 

Bab IV Analisa dan Perancangan  
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Membahas analisis kebutuhan dan perancangan Sistem Pakar Seleksi 

Karyawan Menggunakan Metode Tsukamoto. 

Bab V Implementasi 

Membahas tentang implementasi dari Sistem Pakar Seleksi Karyawan 

Menggunakan Metode Tsukamoto. 

Bab VI Pengujian dan Analisis 

Memuat strategi , teknik dan hasil pengujian terhadap sistem pakar yang 

telah diimplementasikan 

Bab 

VII 

Penutup 

Memuat kesimpulan serta saran yang diperoleh dari pengujian dan 

analisis sistem pakar untuk pengembangan lebih lanjut. 
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BAB II 

DASAR TEORI 

Pada bab dua, terdiri dari kajian pustaka dan dasar teori. Kajian pustaka 

adalah membahas penelitian yang telah ada dan yang diusulkan. Dasar teori 

membahas teori yang diperlukan untuk menyusun penelitian yang diusulkan. 

Kajian pustaka pada penelitian ini adalah membandingkan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya yang berjudul ‘Pemanfaatan Analytical Hierarchy Process 

(AHP) sebagai Model Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerimaan 

Karyawan’ dan ‘Penerapan Metode Tsukamoto (Logika Fuzzy) Dalam Sistem 

Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Jumlah Produksi Barang Berdasarkan 

Data Persediaan Dan Jumlah Permintaan’. Dasar teori yang diperlukan 

berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah adalah konsep dasar seleksi 

karyawan, sistem pakar, logika fuzzy, dan metode Tsukamoto. 

2.1. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka pada penelitian ini adalah membandingkan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya yang berjudul ‘Pemanfaatan Analytical Hierarchy 

Process(AHP) sebagai Model Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerimaan 

Karyawan’[KUS – 09] dan ‘Penerapan Metode Tsukamoto (Logika Fuzzy) Dalam 

Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Jumlah Produksi Barang 

Berdasarkan Data Persediaan Dan Jumlah Permintaan’ [ABD – 11]. Pada 

penelitian pertama membahas tentang diagnose penyakit diabetes mellitus 

menggunakan metode certainty factor. Pada penelitian kedua membahas tentang 

suatu aplikasi sistem pakar yang juga mendiagnosa penyakit diabetes mellitus, 

tetapi menggunakan metode dhemster shafer. Perbedaan antara implementasi 

sebelumnya dan yang diusulkan dijelaskan pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Kajian Pustaka 

No. Judul Obyek Metode Hasil 

Input dan 

parameter 

Proses Output dan 

pengkajian 

1 
Pemanfaatan 

Analytical Hierarchy 

- Input pada 

penelitian ini 

Metode Analytical 

Hierarchy 

Form hasil 

menampilkan data 
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Process(AHP) 

sebagai Model 

Sistem Pendukung 

Keputusan Seleksi 

Penerimaan 

Karyawan 

[KUS – 09] 

yaitu 

pengalaman 

dan 

pendidikan 

calon 

karyawan 

- Parameternya 

yaitu 

pengalaman 

kerja dan 

pendidikan 

calon 

karyawan 

Process(AHP) pelamar, tes yang 

diikuti, nilai yang 

diperoleh, bobot 

prioritas masing-

masing kriteria, hasil 

perkalian nilai 

dengan bobot dan 

hasil penjumlahan 

nilai yang diperoleh. 

2 

Penerapan Metode 

Tsukamoto (Logika 

Fuzzy) Dalam Sistem 

Pendukung 

Keputusan Untuk 

Menentukan Jumlah 

Produksi Barang 

Berdasarkan Data 

Persediaan Dan 

Jumlah Permintaan 

[ABD – 11] 

- Input berupa 

data 

persediaan 

barang dan 

permintaan 

barang 

- Parameter 

yang 

digunkan 

yaitu 

penentuan 

jumlah 

produksi 

berdasarkan 

data 

persediaan 

dan data 

jumlah 

permintaan. 

Logika Fuzzy 

Metode Tsukamoto 

 

Output dari 

penelitian ini adalah 

jumlah produksi 

barang 

 

3 

Sistem Pakar Seleksi 

Karyawan 

Menggunakan 

Metode Tsukamoto 

[Usulan] 

-  Input data 

berupa data 

kecakapan, 

kepribadian, 

dan wawancara 

Metode Tsukamoto Output dari 

penelitian yang 

diusulkan adalah  

- Hasil seleksi 

karyawan 

diterima atau 

tidak pada 

perusahaan 

tersebut 

 

 

2.2. Seleksi Karyawan 

Menurut Cascio (2003) dan Munandar (2001), proses rekrutmen adalah 

suatu proses penerimaan calon tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan akan 

tenaga kerja (lowongan pekerjaan) pada suatu unit kerja dalam suatu organisasi 
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atau perusahaan, sedangkan proses seleksi adalah proses pemilihan calon tenaga 

kerja yang paling memenuhi syarat untuk mengisi lowongan pekerjaan.  

Sedangkan menurut Munandar (2001) menjelaskan bahwa sasaran seleksi 

adalah suatu rekomendasi atau suatu keputusan untuk menerima atau menolak 

seseorang calon untuk pekerjaan tertentu berdasarkan suatu dugaan tentang 

kemungkinan - kemungkinan dari calon untuk menjadi tenaga kerja yang berhasil 

pada pekerjaannya. Tugas seleksi adalah menilai sebanyak mungkin calon untuk 

memilih seorang atau sejumlah orang (sesuai dengan jumlah orang yang 

diperlukan) yang paling memenuhi persyaratan pekerjaan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

Beberapa tahapan dalam proses seleksi calon karyawan antara lain adalah 

seleksi surat lamaran, wawancara awal, ujian, psikotes dan wawancara, penilaian 

akhir, pemberitahuan dan wawancara akhir, dan yang terakhir adalah penerimaan. 

Beberapa aspek penilaian psikologis dari seleksi calon karyawan antara lain tes 

kecakapan, tes kepribadian, tes situasional, informasi biografi, dan wawancara 

[LSC - 06]. 

2.3. Sistem Pakar 

Sistem pakar merupakan cabang dari Artificial Itellegence (AI) yang 

cukup tua karena sistem ini mulai dikembangkan pada pertengahan 1960. Sistem 

pakar yang muncul pertama kali adalah General-purpose Problem Solver (GPS) 

yang dikembangkan oleh Newel dan Simon. Sampai saat ini banyak sistem pakar 

yang dibuat, seperti MYCIN untuk diagnosis penyakit, DENDRAL untuk 

mengidentifikasi struktur molekul campuran yang tak dikenal, XCON dan XSEL 

untuk membantu konfigurasi sistem komputer besar, SOPHIE untuk analisis 

sirkuit elektronik, Prospector digunakan di bidang geologi untuk membantu 

mencari dan menemukan deposit, FOLIO digunakan untuk membantu 

memberikan keputusan bagi seorang manajer dalam stok dan investasi, DELTA 

dipakai untuk pemeliharaan lokomotif listrik diesel, dan sebagainya [SUT-11: 

159]. 
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2.3.1. Pengertian Sistem Pakar 

Istilah sistem pakar berasal dari istilah knowledge-based expert system. 

Istilah knowledge-based expert system muncul karena untuk memasukkan 

masalah, sistem pakar menggunakan pengetahuan seorang pakar yang dimasukkan 

ke dalam komputer. Seseorang yang bukan pakar menggunakan sistem pakar 

untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, sedangkan seorang pakar 

menggunakan sistem pakar untuk knowledge assistant [SUT-11:160]. 

Sistem pakar adalah sebuah sistem yang menggunakan pengetahuan 

manusia dimana pengetahuan tersebut dimasukkan ke dalam sebuah komputer dan 

kemudian digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang biasanya 

membutuhkan kepakaran atau keahlian manusia (Turban, 2001). 

Sistem pakar adalah program komputer yang mempresentasikan dan 

melakukan penalaran dengan pengetahuan beberapa pakaruntuk memecahkan 

masalah atau memberikan saran (Jackson, 1999). 

Sistem pakar adalah program yang berbasiskan pengetahuan yang 

menyediakan solusi ‘kualitas pakar’ kepada masalah-masalah dalam bidang 

(domain) yang spesifik (Luger dan Stubblefield, 1993). 

2.3.2. Ciri - Ciri Sistem Pakar 

Ciri-ciri sistem pakar adalah sebagai berikut [SUT-11:162] : 

a. Terbatas pada domain keahlian tertentu. 

b. Mampu memberikan penalaran untuk data-data yang tidak lengkap atau 

tidak pasti. 

c. Mampu menjelaskan alasan-alasan yang diberikannya dengan cara yang 

dapat dipahami. 

d. Bekerja berdasarkan kaidah atau rule tertentu. 

e. Mudah dimodifikasi. 

f. Basis pengetahuan dan mekanisme inferensi terpisah. 

g. Keluarannya atau output bersifat anjuran. 
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h. Sistem dapat mengaktifkan kaidah secara searah sesuai, dituntunoleh dialog 

dengan pengguna. 

2.3.3. Konsep Dasar SistemPakar 

Konsep dasar sistem pakar meliputi : 

a. Kepakaran (Expertise) 

Kepakaran merupakan suatu pengetahuan yang diperoleh dari 

pelatihan, membaca dan pengalaman. Kepakaran memungkinkan para ahli 

dapat mengambil keputusan lebih cepat dan lebih baik daripada seorang 

yang bukan pakar. 

Kepakaran meliputi pengetahuan tentang [SUT-11:163] [TUR- 

05:715]: 

 Fakta-fakta tentang bidang permasalahan tertentu 

 Teori-teori tentang bidang permasalahan tertentu 

 Aturan-aturan dan prosedur-prosedur menurut bidang permasalahan 

umumnya. 

 Aturan heuristic yang harus dikerjakan dalam suatu situasi tertentu 

 Strategi global untuk memecahkan permasalahan 

 Pengetahuan tentang pengetahuan (meta knowledge)  

b. Pakar (Expert) 

Pakar adalah seseorang yang mempunyai pengetahuan, pengalaman, 

dan metode khusus serta mampu menerapkannya untuk memecahkan 

masalah atau memberi nasihat. Seorang pakar harus mampu menjelaskan 

danmempelajari hal - hal baru yang berkaitan dengan topik permasalahan, 

jika perlu harus mampu menyusun kembali pengetahuan-pengetahuan yang 

didapatkan dan dapat memecahkan aturan-aturan serta menentukan 

relevansi kepakarannya. Seorang pakar mampu melakukan kegiatan-

kegiatan berikut [SUT-11:163] : 

 Mengenali dan memformulasikan permasalahan 
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 Memecahkan permasalahan secara cepat dan tepat 

 Menerangkan pemecahannya 

 Belajar dari pengalaman 

 Merestrukturisasi pengetahuan 

 Memecahkan aturan-aturan 

 Menentukan relevansi 

c. Pemindahan kepakaran (Transferring Expertise) 

Tujuan dari sistem pakar adalah memindahkan kepakaran dari seorang 

pakar ke dalam komputer, kemudian ditransfer kepada orang lain yang 

bukan pakar. Proses ini melibatkan empat kegiatan, yaitu [SUT-11:164] : 

 Akusisi pengetahuan (dari pakar atau sumber lain) 

 Representasi pengetahuan (pada komputer) 

 Inferensi pengetahuan 

 Pemindahan pengetahuan ke pengguna 

d. Inferensi (Inferencing) 

Inferensi adalah sebuah prosedur (program) yang mempunyai 

kemampuan dalam melakukan penalaran. Inferensi ditampilkan pada suatu 

komponen yang disebut mesin inferensi yang mencakup prosedur-prosedur 

mengenai pemecahan masalah. Semua pengetahuan yang dimiliki oleh 

seorang pakar disimpan pada basis pengetahuan oleh sistem pakar. Tugas 

mesin inferensi adalah mengambil kesimpulan berdasarkan basis 

pengetahuan yang dimilikinya [SUT-11:164]. 

e. Aturan-aturan (Rule) 

Kebanyakan software sistem pakar komersial adalah sistem yang 

berbasis rule (rule based systems), yaitu pengetahuan disimpan terutama 

dalam bentuk rule, sebagai prosedur-prosedur pemecahan masalah [SUT-

11:165]. 

f. Kemampuan menjelaskan (Explanation Capability) 
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Fasilitas lain dari sistem pakar adalah kemampuannya untuk 

menjelaskan saran atau rekomendasi yang diberikan oleh sistem pakar. 

Penjelasan dilakukan dalam subsistem yang disebut subsistem pejelasan 

(explanation). Bagian dari sistem ini memungkinkan sistem untuk 

memeriksa penalaran yang dibuatnya sendiri dan menjelaskan operasi 

operasinya [SUT-11:165]. 

2.3.4. Struktur Sistem Pakar 

Ada dua bagian penting dari sistem pakar, yaitu lingkungan 

pengembangan (development environment) dan lingkungan konsultasi 

(consultation environment). Lingkungan pengembangan digunakan oleh pembuat 

sistem pakar untuk membangun komponen-komponenya dan memasukkan 

pengetahuan ke dalam knowledge base (basis pengetahuan). Lingkungan 

konsultasi digunakan oleh pengguna untuk berkonsultasi sehingga pengguna 

mendapatkan pengetahuan dan nasihat dari sistem pakar layaknya berkonsultasi 

dengan sistem pakar [SUT-11:166] [TUR-05:721]. 
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Gambar 2.1Struktur sistem pakar 

Sumber : Sutojo, T., Mulyanto, Edi. Dan Suhartono, Vincent : 2011 

 

 

Keterangan gambar : 

: Pemisah antara lingkungn konsultasi dan 

pengembang 

: Langsung 

: Komunikasi dua arah 

: Tidak langsung 

Keterangan : 

a. Akusisi pengetahuan 

Subsistem ini digunakan untuk memasukkan pengetahuan dari seorang 

pakar dengan cara merekayasa pengetahuan agar bisa diproses oleh komputer 

Fakta tentang 

kejadian 

tertentu 

Antarmuka 

Pengguna 

Aksi yang 

direkomendasi 

Fasilitas 

Penjelas  

Basis 

Pengetahuan 

Perbaikan 

Pengetahuan 

Mesin Inferensi 

Memori Kerja 

Rencana Agenda 

Solusi Deskripsi 

 Masalah 

Lingkungan Konsultasi Lingkungan Pengembang 

Penambahan 

pengetahuan 

Rekayasa 

Pengetahuan 

Pengguna 

Pengetahuan 

Pakar 
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dan menaruhnya ke dalam basis pengetahuan dengan format tertentu (dalam 

bentuk representasi pengetahuan). Sumber-sumber pengetahuan bisa 

diperoleh dari pakar, buku, dokumen multimedia, basis data, laporan riset 

khusus, dan informasi yang terdapat di web [SUT 11:167]. 

b. Basis pengetahuan (knowledge base) 

Basis pengetahuan mengandung pengetahuan yang diperlukan untuk 

memahami, merumuskan dan menyelesaikan malasah. Basis pengetahuan 

terdiri dari dua elemen dasar, yaitu [SUT-11:168] : 

 Fakta, misalnya situasi, kondisi atau permasalahan yang ada. 

 Aturan (rule), untuk mengarahkan penggunaan pengetahuan dalam 

memecahkan masalah. 

c. Mesin Inferensi (Inference Engine) 

Mesin inferensi adalah sebuah program yang berfungsi untuk memandu 

proses penalaran terhadap suatu kondisi berdasarkan pada basis pengetahuan 

yang ada, memanipulasi dan mengarahkan kaidah, model dan fakta yang 

disimpan dalam basis pengetahuan untuk mencapai solusi atau kesimpulan. 

Dalam prosesnya, mesin inferensi menggunakan strategi pengendalian, yaitu 

strategi yang berfungsi sebagai panduan arah dalam melakukan proses 

penalaran. Ada tiga teknik pengendalian yang digunakan, yaitu forward 

chaining, backward chaining, dan gabungan dari kedua teknink tersebut 

[SUT-11:168]. 

 Rumut maju (forward chaining) 

Forward chaining adalah teknik pencarian yang dimulai dengan fakta 

yang diketahui, kemudian mencocokan fakta-fakta tersebut dengan 

bagian IF dari rules IF-THEN. Jika ada fakta yang cocok dengan bagian 

IF, maka rule tersebut dieksekusi. Bila sebuah rule dieksekusi maka 

sebuah fakta baru (bagian THEN) ditambahkan ke dalam database. 

Setiap kali pencocokan, dimulai dari rule teratas. Setiap rule hanya boleh 

dieksekusi sekali saja. Proses pencocokan berhenti bila tidak ada lagi rule 

yang bisa dieksekusi [SUT- 11:171]. 
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 Runut balik (backward chaining) 

Backward chaining adalah metode inferensi yang bekerja mundur ke 

arah kondisi awal. Proses diawali dari goal (yang berada dibagian 

THEN dari rule IF-THEN), kemudian pencarian mulai dijalankan 

untuk mencocokan apakah fakta-fakta yang ada cocok dengan premis-

premis di bagian IF. Jika cocok, rule dieksekusi, kemudian hipotesis 

di bagian THEN ditempatkan di basis data sebagai fakta baru. Jika 

tidak cocok, simpan premis di bagian IF ke dalam stack sebagai 

subgoal. Proses berakhir jika goal ditemukan atau tidak ada rule yang 

bisa membuktikan kebenaran dari subgoal atau goal [SUT- 11:178]. 

 Metode gabungan 

Selain menggunkan metode runut maju dan runut balik, sebuah 

aplikasi sistem pakar juga bisa menggunakan gabungan dari kedua 

metode tersebut [SUT-11:168]. 

d. Antarmuka pemakai (user interface) 

Digunakan sebagai media komunikasi antara pengguna dan sistem pakar. 

Komunikasi ini paling bagus bila disajikan dalam bahasa alami (natural 

language) dan dilengkapi dengan grafik, menu dan formulir elektronik. Pada 

bagian ini akan terjadi dialog antara sistem pakar dan pengguna [SUT-

11:168]. 

e. Daerah kerja (blackboard) 

Untuk merekam hasil sementara yang akan dijadikan sebagai keputusan 

dan untuk menjelaskan sebuah masalah yang sedang terjadi, sistem pakar 

membutuhkan blackboard, yaitu area pada memori yang berfungsi sebagai 

basis data. Tiga tipe keputusan yang dapat direkam pada blackboard yaitu 

[SUT-11:168] : 

 Rencana : bagaimana menghadapi masalah 

 Agenda : aksi-aksi potensial yang sedang menunggu untuk dieksekusi 

 Solusi : calon aksi yang akan dibangkitkan  

f. Sistem perbaikan pengetahuan (knowledge refining system) 
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Subsistem penjelas berfungsi memberi penjelasan kepada pengguna, 

bagaimana suatu kesimpulan dapat diambil. Kemampuan seperti ini sangat 

penting bagi pengguna untuk mengetahui proses pemindahan keahlian pakar 

maupun dalam pemecahan masalah [SUT-11:169]. 

g. Sistem perbaikan pengetahuan (knowledge refining system) 

Kemampuan memperbaiki pengetahuan (knowledge refining system) dari 

seorang pakar diperlukan untuk menganalisis pengetahuan belajar dari 

kesalahan masa lalu, kemudian memperbaiki pengetahuannya sehingga dapat 

digunakan di masa mendatang. Kemampuan evaluasi diri seperti itu 

diperlukan oleh program agar dapat menganalisis alasan-alasan kesuksesan 

dan kegagalannya dalam mengambil kesimpulan. Cara ini dapat 

menghasilkan basis pengetahuan yang lebih baik dan penalaran yang lebih 

efektif [SUT- 11:169]. 

2.3.5. Tim Pengembangan Sistem Pakar 

Gambar 2.3 ini menunjukkan tim pengembangan sistem pakar : 

Gambar 2.3 Tim pengembang sistem pakar 

Sumber : Sutojo, T., Mulyanto, Edi. Dan Suhartono, Vincent : 2011 

 

Tim pengembangan sistem pakar terdiri dari [SUT-11:170]: 

Project Manager 

Knowledge Engineer 

End User 

Domain Expert Programmer 

Sistem 

Pakar 
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a.  Domain expert adalah pengetahuan dan kemampuan seorang pakar 

untuk menyelesaikan masalah terbatas pada keahliannya saja. 

b.  Knowledge engineer (perekayasa pengetahuan) adalah orang yang 

mampu mendesain, membangun dan menguji sebuah sistem pakar. 

c.  Programmer adalah orang yang membuat program sistem pakar, 

mengode domain pengetahuan agar dapat dimengerti oleh komputer. 

d.  Project manager adalah pemimpin dalam tim pengembangan sistem 

pakar. 

e.  End user (biasanya disebut user saja) adalah orang yang 

mengggunakan sistem pakar. 

2.4. Logika Fuzzy 

Berikut ini akan dijelaskan mengenai Definisi Logika Fuzzy dan Fungsi 

Keanggotaan Fuzzy. 

2.4.1 Definisi Logika Fuzzy 

Logika fuzzy adalah metodologi sistem kontrol pemecahan masalah, yang 

cocok untuk diimplementasikan pada sistem, mulai dari sistem yang sederhana, 

sistem kecil, embedded system, jaringan PC, multi-channel atau workstation 

berbasis akuisisi data, dan sistem kontrol. Metodologi ini dapat diterapkan pada 

perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi keduanya. Dalam logika klasik 

dinyatakan bahwa segala sesuatu bersifat biner, yang artinya adalah hanya 

mempunyai dua kemungkinan, “Ya” atau “Tidak”, “Benar” atau “Salah”, “Baik” 

atau “Buruk”, dan lain-lain. Oleh karena itu semua ini dapat mempunyai nilai 

keanggotaann 0 atau 1. Akan tetapi dalam logika fuzzy memungkinkan nilai 

keanggotaan berada di antara 0 dan 1. Artinya bisa saja suatu keadaan mempunyai 

nilai “Ya” dan “Tidak”, “Benar” atau “Salah”, “Baik” atau “Buruk” secara 

bersamaan, namun besar nilainya tergantung pada bobot keanggotaan yang 

dimilikinya [SUT – 11:212]. 

2.4.2 Fungsi Keanggotaan 

Fungsi Keanggotaan adalah grafik yang mewakili besar dari derajat 

keanggotaan masing-masing variabel input yang berada dalam interval antara 0 
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dan 1. Derajat keanggotaan sebuah variabel x dilambangkan dengan simbol µ(x). 

Rule-rule menggunakan nilai keanggotaan sebagai faktor bobot untuk menentukan 

pengaruhnya pada saat melakukan inferensi untuk menarik kesimpulan. Ada 

beberapa fungsi keanggotaan yang sering digunakan, diantaranya adalah [SUT - 

11:214] : 

a. Grafik Keanggotaan Kurva Linear 

Pada grafik linear, sebuah variabel input dipetakan ke derajat keanggotaannya 

dengan digambarkan sebagai satu garis lurus. Ada dua grafik keanggotaan 

linear, yaitu grafik keanggotaaan kurva linear naik, dan grafik keanggotaan 

kurva linear turun. 

 

(a) (b) 

Gambar 2.3 Fungsi Keanggotan Kurva Linier (a) Naik dan (b) Turun 

Sumber : [Sutojo, T., Mulyanto, Edi. Dan Suhartono, Vincent. 2011] 

 

Fungsi Keanggotan Kurva Linier Naik : 

           [ ] {

                           
(   )

(   )
            

                          

 ………………......………………………... (2-

1) 

Fungsi Keanggotaan Kurva Linier Turun : 

           [ ] {
(   )

(   )
             

                           
 …………..…………………………….…. (2-2) 

 

b. Grafik Keanggotaan Kurva Segitiga 

Grafik keanggotaan kurva segitiga pada dasarnya merupakan gabungan antara 

dua garis (linear) seperti terlihat pada Gambar 2.4. 



18 
 

 

Gambar 2.4 Grafik keanggotaan kurva segitiga 

Sumber : [Sutojo, T., Mulyanto, Edi. Dan Suhartono, Vincent. 2011] 

 

Fungsi Keanggotaan Kurva Segitiga : 

 [ ]

{
 

 
               
(   )

(   )
             

(   )

(   )
              

 …………………………………...………. (2-3) 

c. Grafik Keanggotaan Kurva Trapesium 

Grafik keanggotaan kurva segitiga pada dasarnya seperti bentuk segitiga, 

hanya saja ada beberapa titik yang memiliki nilai keanggotaan 1 seperti terliat 

pada Gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5 Grafik keanggotaan kurva trapesium 

Sumber : [Sutojo, T., Mulyanto, Edi. Dan Suhartono, Vincent. 2011] 

 

Fungsi Keanggotaan Kurva Trapesium : 

 [ ]

{
 
 

 
 
               
(   )

(   )
              

                      
(   )

(   )
              

 ………………………................................…………. (2-4) 
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2.5. Sistem Inferensi Fuzzy 

Fuzzy Inference System / FIS  merupakan  sistem  yang  mampu bekerja 

seperti penalaran manusia dan memberikan keputusan yang tepat. Input yang 

diberikan kepada inferensi fuzzy adalah berupa suatu bilangan dan output yang 

dihasilkan berupa bilangan tertentu juga.  

Aturan yang berbentuk IF-Then harus direpresentasikan dengan suatu 

himpunan dari fuzzy inference system dengan fungsi keanggotaan. Fungsi 

Keanggotaan merupakan yang melakukan pemetaan titik - titik input ke dalam 

nilai keanggotaannya, dalam pemetaan ini fungsi keanggotaan memiliki interval 

antara 0 sampai 1. 

2.5.1. Metode Tsukamoto 

Pada metode penarikan kesimpulan samar Tsukamoto, setiap konsekuen 

pada aturan yang berbentuk IF-THEN harus direpresentasikan dengan suatu 

himpunan samar dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Sebagai hasilnya, 

output hasil penarikan kesimpulan (inference) dari tiap-tiap aturan diberikan 

secara tegas (crisp) berdasarkan α-predikat (fire strength). Hasil akhir diperoleh 

dengan menggunakan rata-rata berbobot (weight average) [SUT – 11] .   
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan membahas metode yang digunakan dalam penelitian yang 

terdiri dari studi pustaka, metode pengambilan data, metode perancangan, metode 

implementasi, metode pengujian dan analisis serta pengambilan kesimpulan dan 

saran. Berikut adalah diagram alir dari metodologi penelitian yang dilakukan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Metodologi Penelitian 

Sumber : [Perancangan] 

 

Mulai 

Penentuan Objek 

Studi Literatur 
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Implementasi 

Pengujian 

Finish 
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3.1. Penentuan Objek 

Objek yang dijadikan sebagai bahan penelitian adalah data yang 

dibutuhkan untuk menentukan hasil seleksi karyawan dengan variabel kecakapan, 

kepribadian, dan wawancara. 

3.2. Studi Literatur 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan dasar teori sebagai sumber 

acuan untuk penulisan tugas akhir dan pengembangan aplikasi. Teori dan pustaka 

yang berkaitan dengan tugas akhir ini meliputi : 

 Seleksi karyawan 

 Sistem Pakar 

 Logika Fuzzy 

 System Inferensi Fuzzy 

 Metode Tsukamoto 

Pada tahap ini, dikumpulkan bahan, informasi, keterangan dan teori dalam 

buku, dan konsultasi dengan para ahli atau narasumber serta rujukan dari artikel 

yang berhubungan dengan penelitian tentang metode  Fuzzy  Tsukamoto dan 

referensi lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan laporan penelitian ini.  

3.3. Analisis Kasus 

Dalam tahap analisis, hal-hal yang dilakukan adalah mencari informasi 

dan data yang dibutuhkan oleh sistem yang akan dibangun serta menentukan 

model proses dan model data dengan tujuan untuk mendapatkan spesifikasi dan 

kebutuhan dari pemakai. Dalam tahap ini termasuk penentuan teknik pendekatan 

yang akan dilakukan. Adapun metode yang akan digunakan dalam tahap analisis 

ini antara lain : 

1. Metode Observasi  

Observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan 

penyeleksian karyawan pada suatu instansi atau perusahaan tertentu. Metode 

observasi ini dilakukan dengan secara langsung mengadakan pengamatan dan 

pengambilan data yang diperlukan. 
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2. Metode Literatur  

Metode literatur dilakukan dengan mengumpulkan data dari buku-buku 

pemrograman, jurnal metode Tsukamoto maupun artikel-artikel bahasa 

pemrograman dan kepustakaan lainnya yang mendukung penyusunan tugas 

akhir ini yaitu : 

a. Mempelajari konsep penyeleksian karyawan. 

b. Mempelajari konsep Fuzzy Tsukamoto. 

c. Mempelajari struktur bahasa pemrograman PHP. 

d. Mempelajari sistem basis data pada MySQL. 

3.4. Preproses Data 

Pada tahap ini kami akan menjelaskan secara rinci dari proses Analisis 

Kasus. Kami akan menjelaskan asal data-data tersebut dikumpulkan. Dalam 

penelitian ini diperlukan kumpulan data yang akan dijadikan sebagai inputan bagi 

sistem. Data tersebut merupakan data hubungan kondisi dari tiga variable input 

dan satu variable output, yaitu : 

1. Variabel input kecakapan, kepribadian, dan wawancara yang masing-masing 

dibagi dalam 3 kategori yaitu kurang (x < 50), sedang (45  ≤ x ≤ 80), baik (> 

75). 

2. Variabel output status yang dibagi pada 2 kategori yaitu diterima dan tidak 

diterima 

3.5. Analisis dan Perancangan 

Inference engine merupakan prosesor dalam sistem pakar yang 

mencocokkan fakta dalam memori aktif dengan domain knowledge yang terdapat 

knowledge base untuk menghasilkan solusi dari suatu masalah. Sedangkan cara 

penyusunan knowledge base dalam sistem agar dapat memecahkan masalah 

serupa dengan seorang pakar disebut dengan penyajian knowledge.  

Analisis dan perancangan merupakan sebuah tahapan yang berfungsi 

untuk merumuskan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam membuat sebuah 

sistem. Adapun tahapan-tahapan tersebut antara lain : 
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3.5.1. Analisis Kebutuhan Sistem (Requirements) 

Berikut ini merupakan hal-hal yang dibutuhkan dalam pembuatan Sistem 

Pakar Perhitungan Jumlah Kebutuhan Kalori Harian Menggunakan Metode 

Tsukamoto : 

 Admin 

Kebutuhan yang harus dipenuhi untuk admin, yaitu : 

- Dapat melakukan Login 

- Dapat mengontrol aplikasi 

 User 

Kebutuhan yang harus dipenuhi untuk user, yaitu  

- Dapat 

- Dapat 

3.5.2. Konsep dan Desain Aplikasi 

Pada tahap ini akan membahas tentang konsep dan desain aplikasi 

berdasarkan arsitektur sistem pakar, yaitu :  
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Gambar 3.2 Arsitektur Sistem Pakar 

Sumber : [Perancangan] 

Pada konsep dan desain sistem pakar di atas, terdiri dari pengguna, 

antarmuka,  aksi yang direkomendasi, fasilitas penjelas berupa use case, mesin 

inferensi berupa Fuzzy Tsukamoto, memori kerja berisi tentang rencana dan solusi 

serta agenda, deskripsi, dan masalah, perbaikan pengetahuan, basis pengetahuan, 

dan pengetahuan pakar. Pengetahuan pakar yang terdiri dari identifikasi 

pengetahuan, menyusun pengetahuan, mentrasfer pengetahuan sedangkan pada 

basis pengetahuan terdiri dari aturan dan fakta.  
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3.6. Implementasi 

Pada tahapan ini dilakukan implementasi hasil dari perancangan sistem ke 

dalam baris - baris kode program. Adapun komponen-komponen pendukung yang 

digunakan dalam tahap implementasi ini yaitu :  

1. Bahasa Pemrograman untuk sistem pakar  seleksi karyawan akan 

dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP. 

2. Basis Data Server menggunakan Database Management System (DBMS) 

MySQL. 

3. Aplikasi server menggunakan web server Apache  

3.7 Pengujian 

Pada tahap pengujian sistem akan dipastikan apakah sudah sesuai dengan 

tujuan yang ingin dibuat. Pengujian yang akan dilakukan pada penelitian ini 

adalah metode black box. Dimana kebenaran perangkat lunak yang diuji hanya 

melihat keluaran yang dihasilkan dari data atau kondisi masukan yang diberikan 

untuk fungsi yang ada tanpa  melihat  bagaimana  proses  untuk  mendapatkan  

keluaran  tersebut  dan bagaimana hasil dari proses mining. Dari  keluaran  yang  

dihasilkan,  kemampuan  program  dalam  memenuhi kebutuhan  pemakai  dapat  

diukur  sekaligus  dapat  diketahui  kesalahan- kesalahannya. Walaupun  didesain  

untuk menemukan kesalahan, pengujian black box digunakan untuk 

mendemonstrasikan fungsi  perangkat lunak  yang dioperasikan. 

3.8 Kesimpulan dan Saran 

Pengambilan kesimpulan dilakukan setelah dilakukan proses pengujian 

sistem pakar sehingga dapat diketahui efektifitas kinerja sistem pakar. Tahap 

terakhir yaitu penulisan saran yang dapat membantu dalam pengembangan sistem 

pakar selanjutnya.
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BAB IV 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini membahas mengenai analisis kebutuhan dan perancangan Sistem Pakar Untuk 

menghitung kebutuhan kalori harian. Tahap perancangan yang diperlukan terbagi menjadi 

dua tahapan, yaitu perancangan kebutuhan perangkat lunak dan perancangan sistem pakar. 

Tahap analisis kebutuhan perangkat lunak meliputi identifikasi aktor, daftar kebutuhan sistem 

dan use case diagram. Sedangkan tahap analisis perancangan sistem keputusan meliputi 

perncangan subsistem basis pengetahuan, subsistem manjemen data, subsistem manajemen 

model dan susbsistem antarmuka. Untuk  lebih  jelasnya  dapat  dilihat dalam pohon 

perncangan seperti yang terlihat pada Gambar 4.1 

 

Gambar 4.1 Pohon Perancangan 

Sumber: [Perancangan] 
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4.1. Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak 

Pada kasus Sistem Pakar Seleksi Karyawan Menggunakan Metode Tsukamoto ini 

merupakan suatu upaya dalam mempermudah seseorang untuk mengetahui kabutuhan kalori 

harian. Permasalahan utama terletak pada bagaimana caranya kita mengetahui kebutuhan 

kalori tersebut tanpa harus menemui seorang pakar. 

Tahapan analisa kebutuhan sistem memiliki tujuan untuk memodelkan informasi yang 

akan digunakan dalam tahapan perancangan. Analisa kebutuhan sistem yang diperlukan 

meliputi identifikasi aktor, daftar kebutuhan sistem, dan use case diagram.  

4.1.1. Identifikasi Aktor 

Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang nantinya akan 

berinteraksi dengan sistem. Pada kolom aktor disebutkan aktor-aktor yang berperan dalam 

sistem dan pada kolom lainnya akan menunjukkan deskripsi dari masing - masing aktor. 

Tabel 4.1 memperlihatkan aktor-aktor yang berperan dalam sistem yang dilengkapi dengan 

penjelasannya yang merupakan hasil dari proses identifikasi aktor. 

Tabel 4.1 Identifikasi Aktor 

Aktor Deskripsi Aktor 

Admin Admin merupakan aktor yang memiliki hak sepenuhnya dalam 

mengakses atau menggunakan program untuk menginputkan data yang 

akan menghasilkan output  sesuai perhitungan Tsukamoto. Output 

tersebut menunjukkan perhitungan kalori sesuai dengan nilai yang 

dimasukkan. 

User User merupakan aktor yang memiliki hak untuk login, insert table, dan 

lihat tabel 

Sumber : [Perancangan] 

 

4.1.2. Daftar Kebutuhan Sistem 

Daftar kebutuhan ini menjelaskan tentang kebutuhan user yang harus disediakan oleh 

sistem. Dari setiap kolom yang terdapat pada tabel di bawah ini menampilkan nama masing-

masing use case dan menunjukan masing-masing kebutuhan yang di perlukan. 

Tabel 4.2 Daftar kebutuhan sistem 

Kebutuhan  Aktor  Nama Use Case 

Sistem harus menyediakan halaman login Admin, User Login  

Sistem harus menyediakan halaman untuk 

memasukkan nilai 

Admin, User Insert table 

Sistem menyediakan menu melihat data Admin, User Lihat tabel 

Sistem menyediakan menu mengubah range Admin  Edit range 
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nilai 

Sumber : [Perancangan] 

 

4.1.3. Use Case Diagram 

Berdasarkan kasus diatas, maka dapat dijabarkan dalam suatu pemodelan Use case. 

Model use case ini terdiri dari aktor dan kasus penggunaan. Aktor mewakili pengguna sistem 

yang berinteraksi dengan sistem tersebut. Penggunaan use case ini mewakili perilaku dari 

sistem, skenario bahwa sistem berjalan melalui tanggapan dari seorang aktor. Use case pada 

kasus pemanfaatan sistem pakar seleksi karyawan menggunakan metode Tsukamoto sesuai 

dengan gambar 4.2.  

 

Gambar 4.2 Sistem Use Case Diagram 

Sumber : [Perancangan] 

 

Pada use case diatas, maka dapat mendeskripsikan  hal-hal sebagai berikut ini: 

1. Admin dan User merupakan aktor.  

2. Admin dan User melakukan login pada aplikasi sistem pakar seleksi karyawan 

menggunakan metode Tsukamoto. 

3. Admin dan User melakukan pemasukan data pada aplikasi sistem pakar seleksi 

karyawan menggunakan metode Tsukamoto. 

4. Admin dan User melihat data yang telah dimasukkan. 

5. Admin dapat melakukan pengubahan range niali. 
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4.1.4. Skenario Usecase 

Use  case  yang  telah  digambarkan  dalam  diagram  use  case  akan  lebih dijelaskan 

secara terperinci dalam  skenario  use case.  Penggunaan skenario  use  case ini bertujuan 

untuk mendapatkan deskripsi secara global mengenai  use case, kondisi  awal  dan  akhir  

yang  harus  dipenuhi  oleh  use  case  setelah  fungsionalitas selesai dijalankan. Dalam 

skenario ini akan diulas bagaimana tanggapan sistem terhadap aksi yang dilakukan oleh 

aktor. 

4.1.4.1 Skenario Use Case Login 

Pada  skenario  ini  akan  dijelaskan  lebih  mendetail  mengenai login  dalam sistem 

yang  dilakukan  oleh user.   

Tabel 4.3 Tabel Skenario Login 

Use Case Login  

Aktor Admin, User. 

Tujuan Melakukan proses login untuk masuk ke dalam 

aplikasi 

Deskripsi Use case ini mendeskripsikan bagaimana 

admin dan user masuk ke dalam sistem untuk 

mengolah sistem. 

Kondisi 

Awal 

User atau pakar telah mengetahui username 

dan password yang dimiliki.  

Kondisi 

Kahir 

User atau pakar dapat mengakses atau 

melakukan login. 

Sumber : [Perancangan] 

4.1.4.2 Skenario Use Case Masukkan Data  

           Pada use case masukkan nilai data, akan dijelaskan secara detail tentang proses 

menginputkan data yang akan dilakukan oleh admin dan user. Tabel 4.4 merupakan skenario 

use case masukkan nilai data. 

Tabel 4.4 Tabel Skenario Masukan Berat Badan 

Use Case Masukkan nilai data 

Aktor Admin, User 

Tujuan Melakukan proses penginputan nilai data 

yang akan diolah oleh sistem 

Deskripsi Use case ini mendeskripsikan bagaimana 

user atau admin melakukan penginputan data 
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karyawan untuk menentukan status karyawan  

Kondisi 

Awal 

User atau admin menginputkan nilai data 

Kondisi 

Akhir 

User atau pakar telah menginputkan nilai data 

dan dapat ke langkah selanjutnya 

Sumber : [Perancangan] 

4.1.4.3 Skenario Use Case Lihat Tabel 

Pada use case lihat tabel, akan dijelaskan secara detail tentang proses 

menginputkan tinggi badan yang akan dilakukan oleh user atau admin. Tabel 4.5 

merupakan skenario use case lihat tabel. 

Tabel 4.5 Tabel Skenario Masukan Tinggi Badan 

Use Case Lihat tabel 

Aktor User, admin 

Tujuan Melakukan proses melihat tabel untuk 

melihat data yang telah dimasukkan valid 

atau tidak 

Deskripsi Use case ini mendeskripsikan bagaimana 

user atau admin melihat tabel untuk 

memastikan data yang ada valid atau tidak.  

Kondisi 

Awal 

User atau admin telah menginputkan data. 

Kondisi 

Akhir 

User atau admin telah dapat melihat tabel 

yang telah diisi sebelumnya. 

Sumber : [Perancangan] 

4.1.4.4 Skenario Use Case Edit range 

Pada use case edit range, akan dijelaskan secara detail tentang proses mengedit 

range oleh admin. Tabel 4.6 merupakan skenario use case edit range. 

Tabel 4.6 Tabel Skenario Edit Range 

Use Case Edit range 

Aktor Admin  

Tujuan Melakukan pengubahan range nilai 

Deskripsi Use case ini mendeskripsikan bagaimana 

admin melakukan pengubahan range nilai 

jika suatu saat ada perubahan range nilai. Hal 

ini hanya dapatdilakukan oleh admin.  
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Kondisi 

Awal 

Admin merubah range nilai 

Kondisi 

Akhir 

User atau pakar telah menginputkan 

usia/umur dan dapat melanjutkan ke langkah 

selanjutnya . 

Sumber : [Perancangan] 

4.1.4.5 Skenario Use Case Memilih Aktivitas 

Pada use case memilh aktivitas, akan dijelaskan secara detail tentang 

proses menginputkan aktivitas yang akan dilakukan oleh user atau pakar. 

Tabel 4.7 merupakan skenario use case memilih aktivitas. 

Tabel 4.7 Tabel Skenario Memilih Aktivitas 

Use Case Memilih aktivitas 

Aktor User 

Tujuan Melakukan proses penginputan aktivitas 

untuk proses perhitungan kalori harian 

Deskripsi Use case ini mendeskripsikan bagaimana 

user atau pakar melakukan penginputan 

pemilihan aktivitas untuk menentukan jumlah 

kalori harian, dimana dalam sistem ini akan 

menampilkan form untuk memilih aktivitas 

yang dijalani. Yang pada akhirnya sistem 

akan memprosesnya. 

Kondisi 

Awal 

User atau pakar  memilih aktivitas. 

Kondisi 

Akhir 

User atau pakar telah memilih aktivitas dan 

dapat melanjutkan ke langkah selanjutnya . 

Sumber : [Perancangan] 

4.1.4.6 Skenario Use Case Output 

Pada use case ouput ini, akan dijelaskan secara detail tentang proses 

ouput yang akan dihasilkan berdasarkan inputan yang dimasukkan oleh user 

serta akan dilakukan oleh user atau pakar. Tabel 4.8 merupakan skenario use 

case output. 

Tabel 4.8 Tabel Skenario Output 

Use Case Ouput 

Aktor User 

Tujuan Melakukan proses output dalam menghitung 

jumlah kalori harian. 
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Deskripsi Use case ini mendeskripsikan bagaimana 

sistem melakukan proses output dalam 

menghitung jumlah kalori harian. Dimana 

dalam sistem ini akan menampilkan form 

untuk menampilkan output.  

Kondisi Awal User atau pakar telah menginputkan berat 

badan, tinggi badan, usia dan aktivitas. 

Kondisi Akhir User atau pakar dapat melihat hasil output 

diantaranya hasil perhitungan kalori, grafik 

umur, grafik aktivitas, grafik berat badan, 

grafik kebutuhan kalori. 

Sumber : [Perancangan] 

4.2. Perancangan Sistem Pakar 

Tahapan  analisa  dan  perancangan  sistem  pakar  disini merupakan tahapan yang 

betujuan untuk mengubah model informasi yang telah dibuat pada  tahapan  analisa  

kebutuhan  sistem.  Perancangan  yang  dilakukan  adalah perancangan untuk seluruh 

subsistem  yang terdapat dalam arsitektur sistem pakar.  Perancangan  tersebut  meliputi 

perancangan  untuk  susbsistem  akuisisi pengetahuan,  susbsistem  basis  pengetahuan, 

subsistem  mesin inferensi, dan  subsistem  antarmuka. 

4.2.1. Akuisisi Pengetahuan 

Akuisisi pengetahuan adalah akumulasi, transfer dan transformasi keahlian dalam 

menyelesaikan masalah dari sumber pengetahuan ke dalam program komputer. Dalam tahap 

ini knowledge engineer berusaha menyerap pengetahuan untuk selanjutnya ditransfer ke 

dalam nbasis pengetahuan.  Terdapat tiga metode utama dalam akuisisi pengetahuan , yaitu : 

wawancara, analisis protokol dan observasi pada pekerjaan pakar. 

Proses akuisisi pengetahuan melibatkan identifikasi pengetahuan merepresentasikan 

pengetahuan dalam format yang sesuai, menyusun pengetahuan, dan mentransfer 

pengetahuan ke mesin. Metode yang digunakan dalam proses akuisisi pengetahuan adalah 

metode wawancara. 

Pakar  yang  membantu dalam proses pembuatan sistem adalah Psikolog dan Manajer. 

Wawancara ini berkaitan dengan penggalian informasi mengenai seleksi karyawan yang 

dapat dijadikan parameter dalam perhitungan kebutuhan kalori harian. 
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4.2.2. Basis Pengetahuan 

a. Himpunan Bahasa Variabel 

Himpunan Bahasa pada Variabel 

 Kecakapan  : Kurang, Sedang, Baik 

 Kepribadian  : Kurang, Sedang, Baik  

 Wawancara : Kurang, Sedang, Baik 

b. Fungsi Derajat Keanggotaan Variabel  

Variabel kecakapan, kepribadian, dan wawancara ini dibagi dalam 3 kategori yaitu 

yaitu kurang (x < 50), sedang (45  ≤ x ≤ 80), baik ( > 75). Dari pembagian kategori 

ini nantinya dapat diketahui fungsi keanggotaannya pada setiap himpunan fuzzy 

kurang, sedang, dan baik. Adapun penjelasannya dapat diuraikan pada tabel 4.9. 

Tabel 4.9 Fungsi Keanggotaan Berat Badan 

Input Field Range Fuzzy set 

Kecakapan x < 50 Kurang 

45  ≤ x ≤ 80 Sedang 

> 75 Baik 

Kepribadian x < 50 Kurang 

45  ≤ x ≤ 80 Sedang 

> 75 Baik 

Wawancara x < 50 Kurang 

45  ≤ x ≤ 80 Sedang 

> 75 Baik 

Sumber : [Perancangan] 

 

Gambar 4.3 Grafik Fungsi Keanggotaan  

Sumber : [Perancangan] 
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Derajat kenggotaan : 
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c. Rule 

Dalam melakukan penentuan seleksi karyawan diperlukan rule base untuk 

menentukan kategori kebutuhan pengguna. Rule base diperoleh dari seorang pakar 

yang memahami seleksi karyawan. Parameter kecakapan, kepribadian, dan 

wawancara masing-masing memiliki 3 fungsi keanggotaan (kurang, sedang, baik), 

sehingga kombimasi rule base yang dapat dibentuk dari ketiga parameter tersebut. 

Aturan tersebut kemudian disederhanakan berdasarkan kemiripan pola dan hasil 

perhitungan seleksi karyawan sehingga aturan yang digunakan menjadi lebih 

sedikit. Berikut ini contoh penyederhanakan rule base. Rule atau aturan yang 

digunakan untuk penarikan kesimpulan dalam perancangan sistem ditunjukkan 

oleh tabel 4.10. 

 

Tabel 4.10 Aturan-aturan dalam perancangan sistem 

NO KECAKAPAN WAWANCARA KEPRIBADIAN BIOGRAFI HASIL 

1 Kurang Sedang Sedang Sedang Tidak Diterima 

2 Kurang Sedang Sedang Baik Tidak Diterima 

3 Kurang Sedang Baik Sedang Tidak Diterima 

4 Kurang Sedang Baik Baik Tidak Diterima 

5 Kurang Baik Sedang Sedang Tidak Diterima 

6 Kurang Baik Sedang Baik Tidak Diterima 

7 Kurang Baik Baik Sedang Tidak Diterima 

8 Kurang Baik Baik Baik Tidak Diterima 
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9 Sedang Kurang Sedang Sedang Tidak Diterima 

10 Sedang Kurang Sedang Baik Tidak Diterima 

11 Sedang Kurang Baik Sedang Tidak Diterima 

12 Sedang Kurang Baik Baik Tidak Diterima 

13 Sedang Sedang Kurang Sedang Tidak Diterima 

14 Sedang Sedang Kurang Baik Tidak Diterima 

15 Sedang Sedang Sedang Kurang Tidak Diterima 

16 Sedang Sedang Sedang Sedang Tidak Diterima 

17 Sedang Sedang Sedang Baik Tidak Diterima 

18 Sedang Sedang Baik Kurang Tidak Diterima 

19 Sedang Sedang Baik Sedang Tidak Diterima 

20 Sedang Sedang Baik Baik Tidak Diterima 

21 Baik Baik Kurang Sedang Tidak Diterima 

22 Baik Baik Kurang Baik Tidak Diterima 

23 Baik Baik Sedang Kurang Tidak Diterima 

24 Baik Baik Sedang Sedang Tidak Diterima 

25 Baik Baik Sedang Baik Tidak Diterima 

26 Baik Baik Baik Kurang Tidak Diterima 

27 Baik Baik Baik Sedang Tidak Diterima 

28 Baik Baik Baik Baik Tidak Diterima 

29 Baik Kurang Sedang Sedang Tidak Diterima 

30 Baik Kurang Sedang Baik Tidak Diterima 

31 Baik Kurang Baik Sedang Tidak Diterima 

32 Baik Kurang Baik Baik Tidak Diterima 

33 Baik Sedang Kurang Sedang Tidak Diterima 

34 Baik Sedang Kurang Baik Tidak Diterima 

35 Baik Sedang Sedang Kurang Tidak Diterima 

36 Baik Sedang Sedang Sedang Tidak Diterima 

37 Baik Sedang Sedang Baik Tidak Diterima 

38 Baik Sedang Baik Kurang Tidak Diterima 

39 Baik Sedang Baik Sedang Tidak Diterima 
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40 Baik Sedang Baik Baik Tidak Diterima 

41 Baik Baik Kurang Sedang Tidak Diterima 

42 Baik Baik Kurang Baik Tidak Diterima 

43 Baik Baik Sedang Kurang Tidak Diterima 

44 Baik Baik Sedang Sedang Tidak Diterima 

45 Baik Baik Sedang Baik Tidak Diterima 

46 Baik Baik Baik Kurang Tidak Diterima 

47 Baik Baik Baik Sedang Tidak Diterima 

48 Baik Baik Baik Baik Tidak Diterima 

49 Kurang Sedang Sedang Sedang Diterima 

50 Kurang Sedang Sedang Baik Diterima 

51 Kurang Sedang Baik Sedang Diterima 

52 Kurang Sedang Baik Baik Diterima 

53 Kurang Baik Sedang Sedang Diterima 

54 Kurang Baik Sedang Baik Diterima 

55 Kurang Baik Baik Sedang Diterima 

56 Kurang Baik Baik Baik Diterima 

57 Sedang Kurang Sedang Sedang Diterima 

58 Sedang Kurang Sedang Baik Diterima 

59 Sedang Kurang Baik Sedang Diterima 

60 Sedang Kurang Baik Baik Diterima 

61 Sedang Sedang Kurang Sedang Diterima 

62 Sedang Sedang Kurang Baik Diterima 

63 Sedang Sedang Sedang Kurang Diterima 

64 Sedang Sedang Sedang Sedang Diterima 

65 Sedang Sedang Sedang Baik Diterima 

66 Sedang Sedang Baik Kurang Diterima 

67 Sedang Sedang Baik Sedang Diterima 

68 Sedang Sedang Baik Baik Diterima 

69 Baik Baik Kurang Sedang Diterima 

70 Baik Baik Kurang Baik Diterima 
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71 Baik Baik Sedang Kurang Diterima 

72 Baik Baik Sedang Sedang Diterima 

73 Baik Baik Sedang Baik Diterima 

74 Baik Baik Baik Kurang Diterima 

75 Baik Baik Baik Sedang Diterima 

76 Baik Baik Baik Baik Diterima 

77 Baik Kurang Sedang Sedang Diterima 

78 Baik Kurang Sedang Baik Diterima 

79 Baik Kurang Baik Sedang Diterima 

80 Baik Kurang Baik Baik Diterima 

81 Baik Sedang Kurang Sedang Diterima 

82 Baik Sedang Kurang Baik Diterima 

83 Baik Sedang Sedang Kurang Diterima 

84 Baik Sedang Sedang Sedang Diterima 

85 Baik Sedang Sedang Baik Diterima 

86 Baik Sedang Baik Kurang Diterima 

87 Baik Sedang Baik Sedang Diterima 

88 Baik Sedang Baik Baik Diterima 

89 Baik Baik Kurang Sedang Diterima 

90 Baik Baik Kurang Baik Diterima 

91 Baik Baik Sedang Kurang Diterima 

92 Baik Baik Sedang Sedang Diterima 

93 Baik Baik Sedang Baik Diterima 

94 Baik Baik Baik Kurang Diterima 

95 Baik Baik Baik Sedang Diterima 

96 Baik Baik Baik Baik Diterima 

Sumber : [Perancangan] 

4.2.3. Mesin Inferensi 

Mesin inferensi merupakan program komputer yang memberikan metodologi 

untuk penalaran tentang informasi yang ada dalam basis pengetahuan dan dalam 

workplace, dan untuk memformulasikan kesimpulan. Mesin inferensi berperan sebagai 
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otak dari sistem pakar. Mesin inferensi berfungsi untuk memandu proses penalaran 

terhadap suatu kondisi berdasarkan pada basis pengetahuan yang tersedia. Di dalam 

mesin inferensi terjadi proses untuk memanipulasi dan mengarahkan kaidah, model, 

dan fakta yang disimpan dalam basis pengetahuan untuk mencapai solusi atau 

kesimpulan.  

Mesin  inferensi akan  dimodelkan  bagaimana  sistem  akan memproses data 

dengan menggunakan fuzzy Tsukamoto, yang mana proses tersebut dimulai dengan  

inputan  dari  user,  kemudian  data  yang  berasal  dari  inputan  user  tersebut dihitung 

sesui dengan perumusan Tsukamoto. 

 

Gambar 4.7 Flowchart Perhitungan Kebutuhan Kalori 

Sumber : [Perancangan] 

 

Proses inferensi dilakukan dengan menggunakan metode Fuzzy Tsukamoto. 

Berikut ini adalah contoh kasus perhitungan kebutuhan kalori yang diselesaikan dengan 

metode Fuzzy Tsukamoto. Data sampel yang digunakan adalah seorang pria dengan 

berat badan = 63 kg, tinggi badan = 171 cm, aktivitas = mahasiswa, dan berumur = 

21th. Dimana masing-masing nilai tersebut akan dimasukan dalam penghitungan serta 

Mulai 

-Nilai kecakapan 

-Nilai kepribadian 

-Nilai wawancara 

Komposisi 

Fuzzy 

Selesai 

Data Fuzzy 

Dekomposisi 

Fuzzy 

Output : 

Perhitungan 

Kebutuhan Kalori 
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untuk batasan pada fungsi keanggotaannya pun sesuai dengan data sampel yang telah 

ada. 

Berat badan yang dimasukkan dilakukan perhitungan dengan disesuaikan oleh 

IMT, yakni : 

   (   )  
  

   
........................................................................................................................4-1 

Keterangan : 

BB (IMT) = Berat badan ideal 

BB  = Berat badan 

TB  = Tinggi badan 

Dari data sampel yang ada, maka berat badan yang akan dihitung oleh sistem 

adalah : 

   (   )  
  

     
.= 21.54 kg.....................................................................................................4-2 

Maka nilai variabel yang dilakukan oleh sistem adalah seperti pada tabel 4.16. 

Tabel 4.16 Data Nilai Variabel User 

Parameter Nilai 

Berat Badan (BB) 21,54 

Umur 21 

Aktivitas  

Sumber : [Perancangan] 

1. Posisi input pada fungsi keanggotaan 

Tabel 4.17 Input Fungsi Keanggotaan Berat Badan 

Parameter Kurus Normal Gemuk 

Berat Badan  x  

Sumber : [Perancangan] 
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Untuk x = 21,54, maka µNormal = 1 
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Tabel 4.18 InputFungsi Keanggotaan Umur 

Parameter Muda Parobaya Tua Sangat Tua 

Umur x    

Sumber : [Perancangan] 

 (    )( ) {

                                       
(    )

     
                      

                                       

 

Untuk x = 21, maka µUmur = 1 

 

Tabel 4.19 Input Funsi Keanggotaan Aktivitas 

Parameter Istirahat Ringan Sedang Berat Sangat Berat 

Umur   x   

Sumber : [Perancangan] 

 (      )( )

{
 
 

 
 
                                        
(   )

   
                             

(   )

   
                          

                                        

 

Untuk x = 6, maka µAktivitas = 1 

 

2. Perhitungan input data sempel 

Tabel 4.20 Perhitungan Data sempel 

No µBB µAktivitas µUmur 
Kebutuhan 

Kalori 
α_p z α_p*z 

1 0 0 1 Banyak 0 1300 0 

2 0 0 0 Banyak 0 1300 0 

3 0 0 0 Banyak 0 1300 0 

4 0 0 0 Banyak 0 1300 0 

5 0 0 1 Banyak 0 1300 0 

6 0 0 0 Banyak 0 1300 0 

7 0 0 0 Banyak 0 1300 0 

8 0 0 0 Banyak 0 1300 0 

9 0 0,5 1 Banyak 0 1300 0 

10 0 0,5 0 Banyak 0 1300 0 

11 0 0,5 0 Banyak 0 1300 0 
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12 0 0,5 0 Banyak 0 1300 0 

13 0 0,5 1 Banyak 0 1300 0 

14 0 0,5 0 Banyak 0 1300 0 

15 0 0,5 0 Banyak 0 1300 0 

16 0 0,5 0 Banyak 0 1300 0 

17 0 0 1 Banyak 0 1300 0 

18 0 0 0 Banyak 0 1300 0 

19 0 0 0 Banyak 0 1300 0 

20 0 0 0 Banyak 0 1300 0 

21 1 0 1 Banyak 0 1300 0 

22 1 0 0 Banyak 0 1300 0 

23 1 0 0 Banyak 0 1300 0 

24 1 0 0 Banyak 0 1300 0 

25 1 0 1 Banyak 0 1300 0 

26 1 0 0 Banyak 0 1300 0 

27 1 0 0 Banyak 0 1300 0 

28 1 0 0 Banyak 0 1300 0 

29 1 0,5 1 Sedikit 0,5 1900 950 

30 1 0,5 0 Banyak 0 1300 0 

31 1 0,5 0 Sedikit 0 2500 0 

32 1 0,5 0 Sedikit 0 2500 0 

33 1 0,5 1 Sedikit 0,5 1900 950 

34 1 0,5 0 Sedikit 0 2500 0 

35 1 0,5 0 Sedikit 0 2500 0 

36 1 0,5 0 Sedikit 0 2500 0 

37 1 0 1 Sedikit 0 2500 0 

38 1 0 0 Sedikit 0 2500 0 

39 1 0 0 Sedikit 0 2500 0 

40 1 0 0 Sedikit 0 2500 0 

41 0 0 1 Sedikit 0 2500 0 

42 0 0 0 Sedikit 0 2500 0 

43 0 0 0 Sedikit 0 2500 0 

44 0 0 0 Sedikit 0 2500 0 

45 0 0 1 Sedikit 0 2500 0 

46 0 0 0 Sedikit 0 2500 0 

47 0 0 0 Sedikit 0 2500 0 

48 0 0 0 Sedikit 0 2500 0 

49 0 0,5 1 Sedikit 0 2500 0 

50 0 0,5 0 Sedikit 0 2500 0 

51 0 0,5 0 Sedikit 0 2500 0 

52 0 0,5 0 Sedikit 0 2500 0 

53 0 0,5 1 Sedikit 0 2500 0 

54 0 0,5 0 Sedikit 0 2500 0 

55 0 0,5 0 Sedikit 0 2500 0 



42 
 

56 0 0,5 0 Sedikit 0 2500 0 

57 0 0 1 Sedikit 0 2500 0 

58 0 0 0 Sedikit 0 2500 0 

59 0 0 0 Sedikit 0 2500 0 

60 0 0 0 Sedikit 0 2500 0 

Total 1 

 

1900 

Sumber : [Perancangan] 

Jumlah kebutuhan kalori yang dibutuhkan untuk pria berusia 21 tahun dengan tinggi 

badan 171 cm, berat badan 63 kg, dan berprofesi sebagai mahasiswa adalah 1900 

kkal. 

4.2.4. Fasilitas Penjelas 

Fasilitas penjelas pada sistem ini berisi tuntunan penggunaan sistem pakar seleksi 

karyawan menggunakan metode tsukamoto yang ditampilkan pada menu Bantuan 

dalam halaman beranda. Tuntunan penggunaan ini ditujukan khusus untuk pengguna 

sistem ini. 

4.2.5. Blackboard 

Blackboard merupakan area memori yang berfungsi sebagai basis data untuk 

merekam hasil sementara. Blackboard berisi rencana solusi yang dalam sistem pakar ini 

berupa untuk menyimpan kondisi/keadaan yang dialami oleh pengguna dan juga 

hipotesa serta keputusan sementara.  
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BAB V 

IMPLEMENTASI 

Pada bab ini dibahas mengenai implementasi sistem pakar yang di dasarkan pada hasil 

yang telah diperoleh dari analisis kebutuhan dan proses perancangan yang dibuat. 

 

Gambar 5.1 Gambar Implementasi Sistem 

Sumber : [Implementasi] 

 

5.1 Spesifikasi Sistem 

Spesifikasi Perangkat Keras 

Spesifikasi Perangkat Lunak 

 

Spesifikasi Sistem 

Implementasi 

Antarmuka 

Implementasi 

Halaman Utama 

Implementasi Code Untuk 

Berat badan 

 

Halaman Berat Badan 

Batasan Implementasi 

Implementasi Code 

Implementasi Code Untuk 

Umur 

 

Implementasi Code Untuk  

Aktivitas  

 

Implementasi Code Untuk  

Pehitungan Kalori 

 

Halaman Umur 

Halaman Aktivitas 

Halaman Proses 
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 Hasil analisis kebutuhan dan perancangan perangkat lunak yang telah 

diuraikan pada Bab IV menjadi acuan untuk melakukan implementasi menjadi sebuah 

sistem yang dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan. Spesifikasi sistem di 

implementasikan pada spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak. 

5.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras 

Pembangunan sistem pakar pada sistem pemanfaatan sistem pakar fuzzy dalam 

menentukan jumlah kebutuhan kalori harian ini menggunakan spesifikasi perangkat 

keras yang dirinci pada tabel 5.1 

Tabel 5.1 Spesifikasi Perangkat Keras Komputer 

Nama Komponen Spesifikasi 

Prosesor Intel Dual Core 

Memori(RAM) 1GB 

Hardisk Hardisk Free 200MB 

Kartu Grafis Intel HD 

Monitor Screen Monitor 14,0’’, Resolusi 1024x600 

Sumber : [Implementasi] 

 

5.1.2 Spesifikasi Perangkat Lunak 

Pembangunan sistem pakar pada sistem pemanfaatan sistem pakar fuzzy dalam 

menentukan jumlah kebutuhan kalori harian ini menggunakan spesifikasi perangkat 

lunak yang dirinci pada tabel 5.2 

Tabel 5.2 Spesifikasi Perangkat Lunak Komputer 

Tools Nama Software 

Basis Data MySql 

UseCase Enterprise Architect 

Program PHP 

Dokumentasi Microsoft Office 2013 (Ms.Word) 

Sistem Operasi Windows 7 

Sumber : [Implementasi] 

 

5.2 Batasan-Batasan dalam Implementasi 

Beberapa batasan yang diterapkan pada sistem pakar ini adalah : 
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1. Pemanfaatan sistem pakar fuzzy dalam seleksi karyawan dan dibangun dengan 

Codelobster Aplication. 

2. Sistem pakar ini dirancang dan dibangun dengan menggunakan bahasa 

pemrograman php dan menggunakan MySql sebagai penyimpanan database. 

3. Metode yang diterapkan pada sistem pakar ini adalah metode Fuzzy Inference. 

4. Representasi pengetahuan yang digunakan adalah aturan produksi. 

5. Metode inferensi yang digunakan pada sistem pakar ini adalah fordward chaining. 

 

5.3 Implementasi Antarmuka 

 Pada project akhir ini, terdapat antarmuka sistem yang dibangun dengan 

menggunakan form dan kontrol yang terdapat tool php. Adapun antarmuka-antarmuka 

yang diimplementasikan untuk menunjang penelitian tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

5.4.1 Desain Antarmuka login 

Antarmuka login digunakan untuk masuk ke dalam aplikasi. Desain antar muka 

login akan di jelaskan pada gambar 5.2 

 

Gambar 5.2 Antarmuka Pilih Menu 

Sumber : Implementasi 

 

Pada desain antarmuka login dari sistem ini terdiri dari 1 tombol yang memiliki 

fungsi untuk masuk ke dalam aplikasi setelah memasukkan username dan password 
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5.4.2 Desain Antarmuka tambah data 

Antarmuka tambah data digunakan sebagai form inputan untuk user memasukkan 

data yang akan diproses oleh sistem. Desain antarmuka halaman tambah data di 

jelaskan pada gambar 5.3 

 

Gambar 5.3 Antarmuka Halaman Tambah Data 

Sumber : Implementasi 

 

5.4.3. Desain Antarmuka lihat tabel 
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Gambar 5.3 Antarmuka Halaman Lihat Tabel 

Sumber : Implementasi 
 

5.4.3. Desain Antarmuka edit range 

 

Gambar 5.3 Antarmuka Halaman Edit range 

Sumber : Implementasi 
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini membahas mengenai kesimpulan yang dapat diambil dari sistem 

pakar perhitungan jumlah kebutuhan kalori harian menggunakan metode 

Tsukamoto dan saran yang ditujukan untuk penelitian ini. 

6.1 Kesimpulan 

Kesimpulan mengenai Sistem Pakar Seleksi Karyawan Menggunakan 

Metode Tsukamoto maka dapat disimpulkan : 

Dalam penerapan metode FIS Tsukamoto untuk menentukan perhitungan 

seleksi karyawan ini, terdapat tiga langkah sebagai berikut: Langkah pertama 

yaitu mendefinisikan variabel. Ada tiga variabel yang didefinisikan, yaitu: 

kecakapan, kepribadian, dan wawancara. Masing-masing variabel memiliki 

himpunan fuzzy kurang, sedang, dan baik. Pada langkah ini, dicari nilai 

keanggotaan dari setiap himpunan fuzzy dari masing-masing variabel. Dengan 

mengkombinasikan semua himpunan fuzzy, diperoleh 96 aturan fuzzy. Setelah 

variabel didefinisikan, langkah kedua adalah mencari nilai keanggotaan anteseden 

(α) dan nilai perkiraan status karyawan (z) dari setiap aturan, dengan 

menggunakan nilai keanggotaan dari setiap himpunan fuzzy. Langkah kedua ini 

disebut sebagai inferensi. Langkah terakhir adalah menentukan nilai output crisp 

berupa status karyawan (Z) dengan cara mengubah input (berupa himpunan fuzzy 

yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan fuzzy) menjadi suatu bilangan pada 

domain himpunan fuzzy tersebut. Cara ini disebut dengan metode defuzifikasi. 

Metode defuzifikasi yang digunakan dalam metode Tsukamoto adalah metode 

defuzifikasi rata-rata terpusat. 

SP dengan FIS Tsukamoto ini, menggunakan tiga komponen, yaitu: model 

base, database, dan software system. Komponen model base berisi tentang 

langkah-langkah padametode Tsukamoto untuk menentukan jumlah produksi. 

Langkah-langkah yang ditempuh sama dengan langkah-langkah pada kesimpulan 

sebelumnya. Komponen kedua adalah database.   
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