
 
  

PROYEK AKHIR 

MATA KULIAH LOGIKA FUZZY 

SEMESTER GENAP 2013-2014 

 

SISTEM INFERENSI FUZZY TSUKAMOTO UNTUK MENENTUKAN 

KELAYAKAN CALON PENJAGA GAWANG 

 

 

Disusun oleh: 

Kelompok C Kelas A 

Dianita Dwi P    (115060801111007) 

Rifqy Rosyidah Ilmi   (115060801111045) 

Widdia Lesmawati  (115060801111069) 

Ni Made Shrivijayanthi   (115060807111013) 

Artika Rianawati   (115060813111001) 

 

Dosen Pengajar: Wayan Firdaus Mahmudy, Ph.D. 

 

 

PROGRAM STUDI INFORMATIKA 

PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN ILMU KOMPUTER 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 



     
 

ii 
 

DAFTAR ISI 

DAFTAR ISI .............................................................................................................................. ii 

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................................. iv 

DAFTAR TABEL ...................................................................................................................... v 

DAFTAR PERSAMAAN ......................................................................................................... vi 

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang .....................................................................................................................1 

1.2 Rumusan Masalah ................................................................................................................2 

1.3 Batasan Masalah ...................................................................................................................2 

1.4 Tujuan ..................................................................................................................................3 

1.5 Manfaat.................................................................................................................................3 

1.6 Sistematika Penulisan ...........................................................................................................3 

BAB II DASAR TEORI ............................................................................................................. 5 

2.1 Penelitian Sebelumnya .........................................................................................................5 

2.2 Logika Fuzzy ........................................................................................................................8 

2.2.1 Fungsi Keanggotaan .....................................................................................................9 

2.2.2 Variabel Linguistik .................................................................................................... 12 

2.2.3 Defuzzifikasi ( Defuzzification ) ............................................................................... 12 

2.2.4 Aturan IF - THEN ..................................................................................................... 13 

2.3 Metode Fuzzy Inference System (FIS) Tsukamoto ........................................................... 13 

BAB III METODE PENELITIAN ........................................................................................... 16 

3.1 Studi Literatur ................................................................................................................... 16 

3.2 Analisis Kasus ................................................................................................................... 17 

3.3 Analisis Kebutuhan ........................................................................................................... 17 

3.4 Desain Sistem .................................................................................................................... 18 

3.5 Implementasi Sistem ......................................................................................................... 18 

3.6 Uji Coba Aplikasi .............................................................................................................. 19 

3.7 Evaluasi Aplikasi ............................................................................................................... 19 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN ......................................................................... 20 

4.1 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak ............................................................................... 21 

4.1.1 Identifikasi Aktor ...................................................................................................... 21 

4.1.2 Daftar Kebutuhan Sistem .......................................................................................... 21 

4.1.3 Use Case Diagram ..................................................................................................... 22 

4.1.4 Skenario Use Case ..................................................................................................... 23 

4.2 Perancangan Sistem Pendukung Keputusan ...................................................................... 24 



     
 

iii 
 

4.2.1 Manajemen Data ....................................................................................................... 25 

4.2.2 Basis Pengetahuan ..................................................................................................... 26 

4.2.2.1 Analisis Data ......................................................................................................... 26 

4.2.2.2 Penentuan Aturan .................................................................................................. 28 

4.2.2.3 Proses Fuzzifikasi .................................................................................................. 29 

4.2.3 Manajemen Model ..................................................................................................... 32 

4.2.3.1 Perancangan Algoritma ......................................................................................... 32 

4.2.3.2 Variable Output ..................................................................................................... 33 

4.2.4 Perancangan Antarmuka ........................................................................................... 38 

BAB V IMPLEMENTASI ....................................................................................................... 40 

5.1 Spesifikasi Sistem ............................................................................................................. 40 

5.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras ...................................................................................... 40 

5.1.2 Spesifikasi Perangkat Lunak ..................................................................................... 40 

5.2 Batasan-Batasan Implementasi.......................................................................................... 41 

5.3 Implementasi Algoritma .................................................................................................... 41 

5.3.1 Implementasi Algoritma Proses Fuzzifikasi Sistem .................................................. 41 

5.3.2 Implementasi Proses Penentuan Rule (Rule Base) .................................................... 44 

5.3.3 Implementasi Metode Tsukamoto sebagai Proses Pengambilan Keputusan ............. 53 

5.4 Implementasi Antar Muka ................................................................................................. 55 

BAB VI PENGUJIAN DAN ANALISIS ................................................................................. 56 

6.1 Pengujian ........................................................................................................................... 56 

6.1.1 Pengujian Fungsionalitas ........................................................................................... 56 

6.1.2 Pengujian Akurasi ..................................................................................................... 57 

6.2 Analisis .............................................................................................................................. 59 

6.2.1 Analisis Hasil Pengujian Fungsionalitas ................................................................... 59 

6.2.2 Analisis Hasil Pengujian Akurasi .............................................................................. 59 

BAB VII PENUTUP ................................................................................................................ 60 

7.1 Kesimpulan........................................................................................................................ 60 

7.2 Saran .................................................................................................................................. 60 

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................................... 61 

 



     
 

iv 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 2.1 Tahapan proses dalam logika kabur (Kurniawan, 2004) ...................................... 9 

Gambar 2.2 Representasi linear naik ........................................................................................ 9 

Gambar 2.3 Representasi linear turun ..................................................................................... 10 

Gambar 2.4 Representasi kurva segitiga ................................................................................. 10 

Gambar 2.5 Representasi kurva trapesium ............................................................................. 11 

Gambar 2.6 Reprentasi kurva-S .............................................................................................. 11 

Gambar 2.6 Diagram Blok Sistem Inferensi Fuzzy (Ginanjar : 2011) .................................... 13 

Gambar 2.7 Inferensi dengan menggunakan Metode Tsukamoto(Ginanjar, 2011). ............... 14 

Gambar3.1 Diagram Alir Metodologi ..................................................................................... 16 

Gambar 3.2 Arsitektur Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penjaga Gawang .............. 18 

Gambar 4.1 Diagram perancangan sistem .............................................................................. 20 

Gambar 4.2 Diagram Use Case ............................................................................................... 23 

Gambar 4.3 DFD Konteks ...................................................................................................... 25 

Gambar 4.5 Decision Tree Rule Base ..................................................................................... 29 

Gambar 4.6 Fungsi Keanggotaan Age .................................................................................... 30 

Gambar 4.7 Fungsi Keanggotaan  Heigh ................................................................................ 31 

Gambar 4.8 FungsiKeanggotaanRespon ................................................................................. 31 

Gambar 4.9 Fungsi Keanggotaan Skil .................................................................................... 32 

Gambar 4.10 Algoritma Perancangan ..................................................................................... 33 

Gambar 4.11 Fungsi Keanggotaan Output .............................................................................. 34 

Gambar 4.12 Interface Program .............................................................................................. 39 

Gambar 5.1 Implementasi Antar Muka Sistem ....................................................................... 55 

Gambar 6.1 Diagram Pengujian .............................................................................................. 56 



     
 

v 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel 2.1 Perbandingan Objek Dan Metode .............................................................................. 5 

Tabel 2.2 Perbandingan Input, Proses Dan Output .................................................................... 5 

Table 4.1 Deskripsi Aktor ........................................................................................................ 21 

Tabel 4.2 Kebutuhan Fungsionalitas Sistem ............................................................................ 21 

Tabel 4.3 Skenario Memasukkan Data .................................................................................... 23 

Tabel 4.4 Skenario Mendapatkan Hasil Rekomendasi ............................................................ 24 

Tabel 4.5 Basis Pengetahuan ................................................................................................... 27 

Tabel 4.6 Nilai Derajat Keanggotaan Output .......................................................................... 33 

Tabel 4.7 Perhitungan Z ........................................................................................................... 37 

Tabel 5.1 Spesifikasi Perangkat Keras Komputer ................................................................... 40 

Tabel 5.2 Spesifikasi Perangkat Lunak Komputer .................................................................. 41 

Tabel 5.3 Implementasi Proses Fuzzifikasi ............................................................................. 42 

Tabel 5.4 Implementasi Proses Rule Base ............................................................................... 44 

Tabel 5.5 Implementasi Proses Pengambilan Keputusan ........................................................ 54 

Tabel 6.1 Pengujian Fungsionalitas Sistem ............................................................................. 57 

Tabel 6.2 Hasil Pengujian Akurasi .......................................................................................... 57 



     
 

vi 
 

DAFTAR PERSAMAAN 

Persamaan 2-1 Fungsi Keanggotaan Representasi Linier  ....................................................... 10 

Persamaan 2-2 Fungsi Keanggotaan Linear Turun  ................................................................. 10 

Persamaan 2-3 Fungsi Keanggotaan Kurva Segitiga  .............................................................. 10 

Persamaan 2-4 Fungsi Keanggotaan Kurva Trapesium ........................................................... 11 

Persamaan 2-5 Fungsi Keanggotaan Kurva-S .......................................................................... 11 

Persamaan 4-1 Fungsi Keanggotaan Age (young) ................................................................... 29 

Persamaan 4-2 Fungsi Keanggotaan Age (average)  ................................................................ 30 

Persamaan 4-3 Fungsi Keanggotaan Age (old)  ....................................................................... 30 

Persamaan 4-4 Fungsi Keanggotaan Height (low)  .................................................................. 30 

Persamaan 4-5 Fungsi Keanggotaan Height (medium)  ........................................................... 30 

Persamaan 4-6 Fungsi Keanggotaan Height (high)  ................................................................. 30 

Persamaan 4-7 Fungsi Keanggotaan Respon (low)  ................................................................. 31 

Persamaan 4-8 Fungsi Keanggotaan Respon (high)  ................................................................ 31 

Persamaan 4-9 Fungsi Keanggotaan Skill (low)  ..................................................................... 32 

Persamaan 4-10 Fungsi Keanggotaan Skill (high)  .................................................................. 32 

Persamaan 4-11 Fungsi Keanggotaan Output(no_proper)  ...................................................... 34 

Persamaan 4-12 Fungsi Keanggotaan Output(proper)  ............................................................ 34 



     
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penjaga gawang merupakan salah satu posisi pemain yang memiliki peran penting 

dalam suatu pertandingan sepak bola.  Kehadiran penjaga gawang yang baik dalam sebuah 

pertandingan sepak bola tidak jarang akan menjadikan penentu hasil pertandingan yang 

sedang berlangsung. Banyak klub-klub sepak bola besar berusaha dan berebut untuk membeli 

seorang penjaga gawang yang berkualitas. Karena dengan memiliki seorang pemain yang 

bagus di bawah mistar gawang, akan mempengaruhi tingkat kepercayaan diri sebuah tim. 

Namun dalam perkembangannya kemampuan seorang penjaga gawang dapat berubah-ubah 

dipengaruhi oleh umur dan latihan yang dilakukan. Hal inilah yang membuat seorang pelatih 

bingung dalam memilih dan membeli siapakah penjaga gawang yang layak untuk bermain 

dalam timnya.  

Menurut Pelatih Kepala SSB Bina Taruna Cecep Lengko, kriteria utama penjaga 

gawang adalah memiliki postur tubuh ideal. ”Selain postur ideal, juga harus punya loncatan 

yang tinggi dan tangkapan yang baik,” katanya.Menurut Hadi, tinggi badan bukan patokan 

mutlak untuk menjadi penjaga gawang. ”Kita tak bisa memaksakan terlalu ketat soal 

tinggi.Pelatih hanya bisa membina anak asuhnya agar memiliki kemampuan menangkap bola 

yang baik,” ujarnya.Dalam latihan, kemampuan dasar yang harus dimiliki penjaga gawang 

adalah teknik tangkapan, penempatan posisi, lompatan, posisi jatuh tubuh, lemparan bola, dan 

tendangan jarak jauh.”Adapun kemampuan fisik seperti loncatan tinggi dipelajari saat mereka 

berusia di atas 16 tahun kelak,” tutur Hadi.Pelatih SSB Jayakarta Zulkiflie mengatakan, 

pihaknya memberikan porsi latihan khusus bagi penjaga gawang oleh pelatih 

khusus.”Umumnya penjaga gawang mendapatkan porsi latihan berupa ketangkasan, respons, 

dan menendang bola jarak jauh”(Bola, 2013). 

Terdapat beberapa kriteria yang bisa digunakan sebagai penilaian untuk mengetahui 

kualitas seorang penjaga gawang  antara lain adalah respon dari penjaga gawang, kemudian 

tingginya, skill dan pengalaman yang dimiliki oleh seorang penjaga gawang dalam hal ini 

usianya. Pada saat ini kemajuan teknologi komputer tengah berkembang dengan 

pesat.Teknologi komputer dan cabang ilmunnya sudah banyak diaplikasikan dalam kehidupan 

sehari-hari, bahkan telah menyentuh dunia olahraga baik sebagai peramalan hasil  
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pertandingan dan untuk memilih seorang pemain yang berkualitas. Kehadiran teknologi 

semacam ini akan memudahkan official team dan pelatih untuk membantu mendapatkan 

pemain yang berkualitas. Kemampuan seorang penjaga gawang tidaklah bisa diperkirakan 

dengan pasti, namun dari data-data yang ada dapat dihitung tingkat kelayakan seorang pemain 

apakah layak menjadi seorang penjaga gawang atau tidak. Salah satu cabang ilmu komputer 

yang akan diimplementasikan dalam permasalahan ini adalah Logika Fuzzy. Pada penelitian 

sebelumnya metode Tsukamoto digunakan untuk menentukan jumlah produksi barang 

berdasarkan jumlah permintaan serta persediaan barang. Pada penelitian ini metode 

Tsukamoto digunakan untuk menentukan nilai kelayakan seorang penjaga gawang. Hasil yang 

didapat dari perhitungan yang telah dilakukan dapat membantu para pengambil keputusan 

untuk membuat keputusan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumukan suatu rumusan masalah yaitu 

bagaimana membangun sistem yang mampu menentukan kelayakan seorang penjaga gawang 

menggunakan fuzzy inference system dengan metode Tsukamoto.Proses perumusan masalah 

dibagi menjadi 3 bagian yaitu : 

1. Perancangan 

Merupakan proses perancangan metode yang akan digunakan dalam menyelesaikan 

masalah yang diangkat. Disini kami menggunakan fuzzy inference system dengan 

metode Tsukamoto untuk menyeleksi kelayakan seorang penjaga gawang. 

2. Implementasi 

Implementasi dilakukan untuk menerapkan metode yang telah dirancang sebelumnya. 

Dalam tahap ini dilakukan pembuatan program untuk deteksi kelayakan seorang 

penjaga gawang dengan menggunakan fuzzy inference system dengan menggunakan 

metode Tsukamoto. 

3. Pengujian 

Pengujian dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan sesuai dengan latar belakang yang telah diangkat sebelumnya. 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, maka 

batasan masalahnya adalah sebagai berikut:  

 Studi kasus yang digunakan dalam sistem hanyalah untuk  studi kasus kelayakan 

seorang penjaga gawang dalam permainan sepak bola.  
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 Metode yang digunakan adalah Tsukamoto. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari tugas akhir ini adalahmembuat sistem pendukung keputusan (decision 

support system) menggunakan Fuzzy Logic untuk menentukan kelayakan seorang penjaga 

gawang dengan menggunakan beberapa kriteria sebagai pendukung keputusan. 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari penelitian yang ini adalah: 

1.5.1 Bagi Penulis 

 Penulis dapat lebih memahami penggunaan metode Tsukamoto untuk mengetahui 

tingkat kelayakan calon penjaga gawang.  

1.5.2 Bagi Pembaca 

1. Pembaca dapat mengetahui kriteria calon penjaga gawang  yang berkualitas.  

2. Pembaca dapat menyesuaikan diri dengan kriteria yang telah ditetapkan apabila ingin 

menjadi calon penjaga gawang yang berkualitas. 

1.5.3 Bagi Klub Sepak Bola  

1. Penelitian ini akan dijadikan sebagai sumber informasi mengenai kriteria kualitas 

calon penjaga gawang. 

2. Penelitian ini akan berperan sebagai masukan kepada klub sepak bola untuk 

mendapatkan pegawai yang berkualitas. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka sistematika penulisan yang disusun 

dalam penelitian ini adalahsebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisi kajian pustaka dan dasar teori yang mendukung penelitian. Teori-teori 

yang dibahas antara lain, pengertian pegawai, kelayakan pegawai, kualitas, pegawai 

berkualitas dan metode Tsukamoto. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini membahas metode yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari studi 

literatur, analisis kebutuhan, survey dan pengumpulan data, desain dan implementasi, 

pengujian dan analisis serta kesimpulan. 

BAB IV PERANCANGAN 
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 Bab ini membahas analisis kebutuhan, pencarian data dan perancangan sistem.   

BAB V  PENGUJIAN DAN ANALISIS 

 Bab ini berisi tentang proses pengujian dan analisis yang telah dirancang untuk 

mengetahui kualitas calon penjaga gawang dengan menggunakan metode Tsukamoto. 

BAB VI PENUTUP 

 Bab ini memuat kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan dalam penelitian ini serta 

saran-saran untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.  
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BAB II 

DASAR TEORI 

2.1 Penelitian Sebelumnya 

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas metode serta objek yang hampir sama. 

Pada penelitian pertama objek yang diteliti yaitu produksi barang dengan metode FIS 

Tsukamoto. Dalam penelitian tersebut didefinisikan variabel permintaan, persediaan, dan 

produksi yang dijadikan acuan perhitungan dengan metode FIS Tsukamoto sehingga 

dihasilkan output berupa rekomendasi jumlah produksi barang. Penelitian kedua 

menggunakan metode AHP ( Analytical Hierarchy Process) dengan objek pemain bola. 

Dalam penelitian tersebut ditentukan kriteria- kriteria pemain yang ideal pada setiap 

posisinya. Dengan menghitung prioritas dari kriteria tersebut dihasilkanlah rekomendasi 

pemain di setiap posisi pada permainan sepak bola. Penelitian yang akan dibuat yaitu Sistem 

Inferensi Fuzzy Tsukamoto untuk Menentukan  Kelayakan Seorang Penjaga Gawang 

dalam Permainan Sepak Bola.  Input dari penelitian ini yaitu kriteria penjaga gawang yang 

baik diantaranya adalah tinggi, respon, skill, usia yang akan diproses menggunakan metode 

FIS Tsukamoto sehingga menghasilkan output rekomendasi penjaga gawang yang baik. 

Berikut Tabel 2.1 yang merepresentasikan perbandingan penelitian sebelumnya serta 

usulan penelitian yang akan kami buat.  

Tabel 2.1 Perbandingan Objek Dan Metode 

 Objek Metode 

Penelitian 

Sebelumnya 

Produksi Barang FIS Tsukamoto 

Pemain sepak bola  

 

AHP  

Usulan Penjaga Gawang  FIS Tsukamoto 

Sumber: (Ginanjar, 2011& Ian, 2009) 

Untuk tabel perbandingan input, proses dan output dari penggunaan metode FIS 

Tsukamoto yang digunakan pada penelitian sebelumnya dengan metode FIS Tsukamoto yang 

digunakan pada penelitian kali ini dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut : 

Tabel 2.2 Perbandingan Input, Proses Dan Output 

 Produksi 

Barang 

Pemain sepak bola Penjaga gawang 

Input Masukandalam 

bentuk nilai 

pasti 

(permintaan, 

persediaan, dan 

Kriteria ideal di setiap posisi pada 

permainan sepak bola 

Tinggi, respon, skill, 

usia 
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produksi) 

Proses  Mengubah input 

menjadi fungsi 

keanggotaan, 

setiap variabel 

yang dipilih 

dimodelkan ke 

dalam fungsi 

keanggotaan 

yang dipilih. 

Aturan – aturan 

atau rules 

dijadikan dasar 

untuk mencari 

nilai output. 

Dekomposisi 

data fuzzy 

menadi input 

awal. 

1. Menyusun hirarki dari permasalahan 

yang 

dihadapi 

2. Penilaian kriteria dan alternatif 

3. Menentukan prioritas 

4. Mengatur konsistensi 

5. Hitung indeks konsistensi/ 

Consistency 

Index (CI) dengan rumus: 

Dimana n = banyaknya elemen 

6. Hitung rasio konsistensi / 

Consistency Ratio 

(CR) dengan rumus : 

Ket: CR = Consistency Ratio 

CI = Consistency Index 

IR = Index Random 

7. Memeriksa konsistensi hirarki. Jika 

nilai 

rasio konsistensi adalah kurang dari 0.1, 

maka rasio dari konsistensi perhitungan 

tersebut dapat diterima. 

Indeks Konsistensi (CI); matriks 

random 

dengan skala penilaian 9 (1 sampai 9) 

beserta kebalikannya sebagai Indeks 

Random (IR). Berdasarkan perhitungan 

Saaty dengan menggunakan 500 sampel, 

jika 

“judgment” numerik diambil secara 

acak 

dari skala 1/9, 1/8, ..., 1, 2, ..., 9 akan 

diperoleh rata-rata konsistensi untuk 

Mengubah input 

menjadi fungsi 

keanggotaan, setiap 

variabel yang dipilih 

dimodelkan ke dalam 

fungsi keanggotaan 

yang dipilih. 

Aturan – aturan atau 

rules dijadikan dasar 

untuk mencari nilai 

output. 

Dekomposisi data 

fuzzy menadi input 

awal. 
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matriks 

dengan ukuran yang berbeda. 

8. Perhitungan untuk menentukan 

tujuan. 

Setelah perhitungan CR sudah diterima/ 

berhasil maka perhitungan dilanjutkan 

untuk 

menentukan tujuan akhir, yaitu 

perhitungan 

sebagai berikut : 

Hasil1 = (Nilai Kriteria1*Prioritas 

Kriteria1) 

+ (Nilai Kriteria2 * Prioritas Kriteria2 ) 

+ … 

sampai kriteria-n+Prioritas Kriteria-n 

Hasil2 = (Nilai Kriteria2*Prioritas 

Kriteria1) 

+ (Nilai Kriteria2 * Prioritas Kriteria2 ) 

+ 

… sampai kriteria-n 

Output  Rekomendasi 

jumlah barang 

yang akan 

diproduksi. 

Rekomendasi pemain sepak bola Rekomendasi 

penjaga gawang 

Sumber:(Ginanjar, 2011 & Ian, 2009)Penjaga Gawang 

Sepak bola merupakan permainan beregu, masing-masing regu terdiri darisebelas 

pemain, dan salah satunya penjaga gawang. Permainan ini hampirseluruhnya dimainkan 

dengan menggunakan tungkai, kecuali penjagagawang yang dibolehkan menggunakan 

lengannya di daerah tendanganhukumannya.(Sucipto dkk, 2000:7). 

Penjaga gawang merupakan pertahanan yang paling akhir dalampermainan sepak bola. 

(Sucipto dkk, 2000:38).Menurut Sucipto dkk.(2000:38) menjelaskan, bahwa “Menjaga 

gawang merupakan pertahanan yang paling akhir dalampermainan sepakbola.Teknik menjaga 

gawang meliputi; menangkap bola, melempar bola, menendang bola.” 
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2.2 Logika Fuzzy 

Sebelumnya munculnya teori logika fuzzy (fuzzy logic),dikenal sebuah logika tegas 

(crisp logic) yang memiliki nilaibenar atau salah secara tegas. Sebaliknya logika 

fuzzymerupakan sebuah logika yang  memiliki  nilai kekaburan ataukesamaran (fuzzyness) 

antara benar dan salah. Dalam teorilogika fuzzy sebuah nilai bisa bernilai benar dan salah 

secarabersamaan namun berapa besar kebenaran dan kesalahan suatu nilai tergantung kepada 

bobot keanggotaan yang dimilikinya(Dinna,2013). 

Ada beberapa alasan mengapa orang menggunakanlogika fuzzy, antara lain 

(Dinna,2013): 

a. Konsep logika fuzzy mudah dimengerti. Konsepmatematis yang mendasari penalaran 

fuzzy sangatsederhana dan mudah dimengerti. 

b. Logika fuzzy sangat fleksibel. 

c. Logika fuzzy memiliki toleransi terhadap data-data yangtidak tepat. 

d. Logika fuzzy mampu memodelkan fungsi-fungsinonlinear yang sangat kompleks. 

e. Logika fuzzy dapat membangun dan mengaplikasikanpengalaman-pengalaman para 

pakar secara langsungtanpa harus melalui proses pelatihan. 

f. Logika fuzzy dapat bekerjasama dengan teknik-teknikkendali secara konvensional. 

g. Logika fuzzy didasarkan pada bahasa alami. 

Logika fuzzy didasarkan pada logika Boolean yang umum digunakan dalam komputasi. 

Secara ringkas, teorema fuzzy memungkinkan komputer “berpikir” tidak hanya dalam skala 

hitam-putih (0 dan 1, mati atau hidup) tetapi juga dalam skala abu-abu. Dalam Logika Fuzzy 

suatu preposisi dapat direpresentasikan dalam derajat kebenaran (truthfulness) atau kesalahan 

(falsehood) tertentu.  

Pada sistem diagnosis fuzzy peranan manusia/operator lebih dominan. Pengiriman data 

dilaksanakan oleh operator ke dalam sistem. Ketika sistem memerlukan data tambahan. Selain 

itu operator dapat meminta atau menanyakan informasi dari sistem diagnosis berupa hasil 

konklusi atau prosedur detail hasil diagnosis oleh sistem. Dari sifat sistem ini, sistem 

diagnosis fuzzy dapat digolongkan pada sistem pakar fuzzy. Sistem pakar fuzzy adalah sistem 

pakar yang menggunakan notasi fuzzy pada aturan-aturan dan proses inference (logika 

keputusan). 

Banyak sistem yang terlalu kompleks untuk dimodelkan secara akurat, meskipun dengan 

persamaan matematis yang kompleks. Dalam kasus seperti itu, ungkapan bahasa yang 

digunakan dalam logika kabur dapat membantu mendefinisikan karakteristik operasional 
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sistem dengan lebih baik. Ungkapan bahasa untuk karakteristik sistem biasanya dinyatakan 

dalam bentuk implikasi logika. Misalnya aturan If - Then. 

Penerapan logika fuzzy dapat meningkatkan kinerja sistem kendali dengan menekan 

munculnya fungsi-fungsi liar pada keluaran yang disebabkan oleh fluktuasi pada variabel 

masukannya. Pendekatan logika fuzzy secara garis besar diimplementasikan dalam tiga 

tahapan sebagai berikut : 

1. Tahap pengaburan (fuzzification) yakni pemetaan dari masukan tegas ke himpunan 

kabur. 

2. Tahap inferensi, yakni pembangkitan aturan kabur. 

3. Tahap penegasan (defuzzification), yakni tranformasi keluaran dari nilai kabur ke nilai 

tegas 

Masukan            

 

Gambar 2.1 Tahapan proses dalam logika kabur (Kurniawan, 2004) 

2.2.1 Fungsi Keanggotaan 

Fungsi Keanggotaan (membership function) adalah suatu kurva yangmenunjukkan 

pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya(sering juga disebut dengan 

derajat keanggotaan) yang memiliki interval antara 0sampai 1. Salah satu cara yang dapat 

digunakan untuk mendapatkan nilaikeanggotaan adalah dengan melalui pendekatan fungsi. 

Ada beberapa fungsi yang dapat digunakan (Des, 2011) : 

1. Representasi Linier 

Pada representasi linear, pemetaan input ke derajat keanggotannya digambarkan 

sebagai suatu garis lurus. Bentuk ini paling sederhana dan menjadi pilihan yang baik untuk 

mendekati suatu konsep yang kurang jelas.Ada dua keadaan himpunan fuzzy yang 

linear.Pertama, kenaikan himpunan dimulai pada nilai domain yang memiliki derajat 

keanggotaan nol [0] bergerak ke kanan menuju ke nilai domain yang memiliki derajat 

keanggotaan lebih tinggi (Gambar 2.2) dan kedua adalah kebalikannya. 

 

1 

 

     0          Domain             b 

Gambar 2.2 Representasi linear naik 

Sumber:(Des, 2011) 
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Persamaan Fungsi Keanggotaan Representasi Linier: 

 
bx

bxa

a

ab

ax




















x
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;1

;0

X

 

Kedua, merupakankebalikan yang pertama. Garis lurus dimulai dari domain dengan 

derajat keanggotaan tertinggi pada sisi kiri, kemudian bergerak menurun ke nilai domain yang 

memiliki derajat keanggotaan lebih rendah (Gambar 2.3) 

 

1 

 

 

0    x 

a          b 

     domain 

Gambar 2.3 Representasi linear turun  

Sumber:(Des, 2011) 

Persamaan Fungsi keanggotaan pada linear turun: 
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xb
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2. Representasi Kurva Segitiga 

Kurva Segitiga pada dasarnya merupakan gabungan antara 2 garis (linear)seperti 

terlihat pada Gambar 2.4[4:1-2]. 

 

    1 

 

 

    x 

0        a           b           c 

Gambar 2.4 Representasi kurva segitiga  

Sumber:(Des, 2011) 

Persamaan Fungsi Keanggotaan Kurva Segitiga: 
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3. Representasi Kurva Trapesium 

Kurva trapesium pada dasarnya seperti bentuk trapesium, hanya saja adabeberapa titik 

yang memiliki nilai keanggotaan 1 (Gambar 2.5)(Des, 2011) . 

 

1 

 

 

   x 

   0   a       b            c      d 

Gambar 2.5 Representasi kurva trapesium  

Sumber:(Des, 2011) 

Persamaan Fungsi Keanggotaan Kurva Trapesium: 

 

dxc

cxb

bxa

dxax

cdx
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4. Representasi Kurva-S 

Kurva-S hampir sama dengan kurva linear akan tetapi nilai yang tidakpasti berurut 

naik atau turun melainkan fleksibel (Gambar 2.6)[4:2-3] . 

    1 

 

 

0      R1          R2 

domain 

Gambar 2.6 Reprentasi kurva-S 

Sumber:[4:3] 

Persamaan Fungsi Keanggotaan Kurva-S: 
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2.2.2 Variabel Linguistik 

Variabel Linguistik adalah variabel yang bernilai kata/kalimat, bukan angka. Variabel 

linguistik ini merupakan konsep penting dalam logika samar dan memegang peranan penting 

dalam beberapa aplikasi. Jika “kecepatan” adalah variabel linguistik, maka nilai linguistik 

untuk variabel kecepatan adalah, misalnya “lambat”, “sedang”, “cepat”. Hal ini sesuai dengan 

kebiasaan manusia sehari-hari dalam menilai sesuatu, misalnya : “Ia mengendarai mobil 

dengan cepat, tanpa memberikan nilai berapa kecepatannya.” Konsep tentang variabel 

linguistik ini diperkenalkan oleh Lofti Zadeh. Dalam variabel linguistik ini menurut Zadeh 

dikarakteristikkan dengan: 

(X, T(x), U, G, M) 

Dimana: 

X = nama variabel (variabel linguistik) 

T(x) atau T=semesta pembicaraan untuk x atau disebut juga nilai linguistik dari x 

U = jangkauan dari setiap samar untuk x yang berhubungan dengan variabel dasar 

yaitu U 

G = Aturan sintaksis untuk memberikan nama (x) pada setiap nilai X 

M = aturan semantik yang menghubungkan setiap X dengan artinya. 

2.2.3 Defuzzifikasi ( Defuzzification ) 

Defuzzifikasi merupakan transformasi yang menyatakan kembali keluaran dari 

domain fuzzy ke dalam domain crisp. Keluaran fuzzy diperoleh melalui eksekusi dari 

beberapa fungsi keanggotaan fuzzy. Terdapat tujuh metode yang dapat digunakan pada proses 

defuzzifikasi yaitu: 1) Height method (Max-membership principle), dengan mengambil nilai 

fungsi keanggotaan terbesar dari keluaran fuzzy yang ada untuk dijadikan sebagai nilai 

defuzzifikasi, 2) Centroid (Center of Gravity) method, mengambil nilai tengah dari seluruh 

fungsi keanggotaan keluaran fuzzy yang ada untuk dijadikan nilai defuzzifikasi, 3) Weighted 

Average Method, hanya dapat digunakan jika keluaran fungsi keanggotaan dari beberapa 

proses fuzzy mempunyai bentuk yang sama, 4) Mean-max membership, mempunyai prinsip 

kerja yang sama dengan metode maximum tetapi lokasi dari fungsi keanggotaan maksimum 

tidak harus unik, 5) Center of sums, mempunyai prinsip kerja yang hampir sama dengan 

Weighted Average Method tetapi nilai yang dihasilkan merupakan area respektif dari fungsi 

keanggotaan yang ada, 6) Center of largest area, hanya digunakan jika keluaran fuzzy 

mempunyai sedikitnya dua sub-daerah yang convex sehingga sub-daerah yang digunakan 

sebagai nilai defuzzifikasi adalah daerah yang terluas, 7) First (or last) of maxima, 

menggunakan seluruh keluaran dari fungsi keanggotaan (Ginanjar,2011). 
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2.2.4 Aturan IF - THEN 

Dari data dan penjelasan parameter-parameter fungsi keanggotaan, kemudian dapat 

dibuat aturan IF – THEN. Basis aturan dibentuk dalam 2 bagian yaitu bagian parameter block 

yang digunakan menyimpan nilai-nilai parameter dari suatu aturan dan bagian lainnya adalah 

rules block yang digunakan menyimpan aturan itu sendiri. 

Jumlah aturan IF – THEN yang dihasilkan merupakan perkalian Σ kemungkinan 

gejala-gejalanya (premis), yang kemudian dikurangi jumlah aturan yang dapat direduksi. 

2.3 Metode Fuzzy Inference System (FIS) Tsukamoto 

Menurut Sri Kusumadewi dan Sri Hartati (2006:34) sistem inferensi fuzzy merupakan 

suatu kerangka komputasi yang didasarkan pada teori himpunan fuzzy,aturan fuzzy yang 

berbentuk IF-THEN, dan penalaran fuzzy(Ginanjar, 2011). Secara garis besar,diagram blok 

proses inferensi fuzzy terlihat pada Gambar 2.6. 

 

Gambar 2.6 Diagram Blok Sistem Inferensi Fuzzy (Ginanjar : 2011) 

Sistem inferensi fuzzy menerima input crisp. Input ini kemudian dikirim ke basis 

pengetahuan yang berisi n aturan fuzzy dalam bentuk IF-THEN. Firestrength (nilai 

keanggotaan anteseden atau α) akan dicari pada setiap aturan. Apabila aturan lebih dari satu, 

maka akan dilakukan agregasi semua aturan. Selanjutnya pada hasil agregasi akan dilakukan 

defuzzy untuk mendapatkan nilai crisp sebagai output sistem. Salah satu metode FIS yang 

dapat digunakan untuk pengambilan keputusan adalah metode Tsukamoto. Berikut ini adalah 

penjelasan mengenai metode FIS Tsukamoto. 

Pada metode Tsukamoto, implikasi setiap aturan berbentuk implikasi “Sebab-

Akibat”/Implikasi “Input-Output” dimana antara anteseden dan konsekuen harus ada 

hubungannya. Setiap aturan direpresentasikan menggunakan himpunan-himpunan fuzzy, 

dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Kemudian untuk menentukan hasil tegas (Crisp 

Solution) digunakan rumus penegasan (defuzifikasi) yang disebut “Metode rata-rata terpusat” 
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atau “Metode defuzifikasi rata-rata terpusat (Center Average Deffuzzyfier) (Setiadji, 2009: 

200 dalam Ginanjar, 2011). Untuk lebih memahami metode Tsukamoto, perhatikan Contoh 

2.1. 

Contoh 2.1: 

Misalkan ada 2 variabel input, Var-1 (x) dan Var-2(x), serta variabel output, Var-3(z), 

dimana Var-1 terbagi atas 2 himpunan yaitu A1 dan A2. Var-2 terbagi atas 2 himpunan B1 

dan B2, Var-3 juga terbagi atas 2 himpunan yaitu C1 dan C2 (C1 dan C2 harus monoton). 

Ada 2 aturan yang digunakan, yaitu: 

[R1] IF (x is A1) and (y is B2) THEN (z is C1) 

[R2] IF (x is A2) and (y is B1) THEN (z is C2) 

Pertama-tama dicari fungsi keanggotaan dari masing-masing himpunan fuzzy dari 

setiap aturan, yaitu himpunan A1, B2 dan C1 dari aturan fuzzy [R1], dan himpunan A2, B1 

dan C2 dari aturan fuzzy [R2]. Aturan fuzzy R1 dan R2 dapat direpresentasikan dalam Gambar 

2.7 untuk mendapatkan suatu nilai crisp Z. 

 

 

Gambar 2.7 Inferensi dengan menggunakan Metode Tsukamoto(Ginanjar, 2011). 

 

Karena pada metode Tsukamotooperasi himpunan yang digunakan adalahkonjungsi 

(AND), maka nilai keanggotaan anteseden dari aturan fuzzy [R1] adalahirisan dari nilai 

keanggotaan A1 dari Var-1 dengan nilai keanggotaan B1 dari Var-2. Menurut teori operasi 

himpunan pada persamaan 2.7, maka nilai keanggotaananteseden dari operasi konjungsi (And) 

dari aturan fuzzy [R1] adalah nilaiminimum antara nilai keanggotaan A1 dari Var-1 dan nilai 

keanggotaan B2 dariVar-2. Demikian pula nilai keanggotaan anteseden dari aturan fuzzy [R2] 
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adalahnilai minimum antara nilai keanggotaan A2 dari Var-1 dengan nilai keanggotaanB1 

dari Var-2. Selanjutnya, nilai keanggotaan anteseden dari aturan fuzzy [R1]dan [R2] masing-

masing disebut dengan α1 dan α2. Nilai α1 dan α2 kemudiandisubstitusikan pada fungsi 

keanggotaan himpunan C1 dan C2 sesuai aturan fuzzy[R1] dan [R2] untuk memperoleh nilai 

z1 dan z2, yaitu nilai z (nilai perkiraanproduksi) untuk aturan fuzzy [R1] dan [R2]. Untuk 

memperoleh nilai output crisp/nilai tegas Z, dicari dengan cara mengubah input (berupa 

himpunan fuzzyyang diperoleh dari komposisi aturan-aturan fuzzy) menjadi suatu bilangan 

padadomain himpunan fuzzy tersebut. Cara ini disebut dengan metode 

defuzifikasi(penegasan). Metode defuzifikasi yang digunakan dalam metode 

Tsukamotoadalah metode defuzifikasi rata-rata terpusat (Center Average Defuzzyfier) yang 

dirumuskan pada persamaan 2-6. 

 

  
∑ α    

   

∑    
    

 (Defuzifikasi rata - rata terpusat)  (2-6) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dibahas metodologi yang digunakan dalam 

menentukan kelayakan seorang penjaga gawang dalam permainan sepak bola 

dengan metode Tsukamoto. Adapun diagram alir metodologi yang akan 

digunakan ditunjukkan dalam Gambar 3.1 berikut : 

 

 

 

Gambar3.1 Diagram Alir Metodologi 

3.1 Studi Literatur 

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mencari informasi mengenai 

system pendukung keputusan dan juga pemodelan menggunakan 

Tsukamoto.Pencarian informasi dilakukan baik lewat buku, artikel, jurnal yang 

beredar di internet, maupun bimbingan dari dosen pembimbing.Pada tahap ini 

Studi Literatur 

Analisis Kasus 

Analisis Kebutuhan 

Desain Sistem 

Implementasi Sistem 

Uji Coba Sistem 

Evaluasi Sistem 
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diperlukan pengetahuan yang mendalam terutama dalam pengembangan suatu 

system pendukung keputusan dengan menggunakan metode Tsukamoto. Pada 

tahap ini juga dilakukan proses pendefinisian masalah tentang kriteria yang bisa 

digunakan sebagai penilaian untuk mengetahui kualitas seorang penjaga gawang. 

Hal inidilakukan agar mendapat pemahaman yang memadai mengenai 

pengambilan keputusan dengan metode tsukamoto untuk pengembangan system 

pemilihan seorang penjaga gawang yang berkualitas. 

3.2 Analisis Kasus 

Pada tahap ini, dilakukan analisis terhadap beberapa kasus yang ditemukan 

setelah melaksanakan studi literatur. Dari kasus yang ditemukan kemudian 

dilakukan brainstorming umtuk menyelasaikan  kasus tersebut yaitu pembuatan 

sistem pendukung keputusan pemilihan seorang penjaga gawang berbasis 

Tsukamoto.  

3.3 Analisis Kebutuhan 

 Setelah memperoleh pengetahuan mengenai pengembangan system 

pendukung keputusan menggunakan metode tsukamoto, dilakukan analisa 

kebutuhan sistem, yaitu hal apa saja yang diperlukan untuk membangun sebuah 

system pendukung keputusan pemilihan seorang penjaga gawang berbasis 

Tsukamoto. Juga ditentukan desain database dan data apa saja yang dibutuhkan 

oleh sistem nantinya untuk dilakukan proses pengambilan data. Untuk arsitektur 

sistem pendukung keputusan penentuan penjaga gawang dapat dilihat pada 

Gambar 3.2. 
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Sistem lainnya yang berbasis 

komputer 

Data Calon Penjaga 

Gawang 
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Pengguna 

 

Internet, Intranet, Ekstranet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Arsitektur Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penjaga 

Gawang 

 

 Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa data calon penjaga gawang 

yang berasal dari database calon penjaga gawang akan diolah oleh system dengan 

menggunakan metode Tsukamoto. Kemudian user akan mendapat hasil penentuan 

rekomendasi penjaga gawang yang layak. 

3.4 Desain Sistem 

Pada tahap ini dilakukan proses desain system untuk 

mengimplementasikan metode Tsukamoto dalam menyeleksi kelayakan seorang 

penjaga gawang. Sistem dirancang dengan menggunakan perhitungan metode 

Tsukamoto menggunakan fuzzy inference system. 

3.5 Implementasi Sistem 

Implementasi dilakukan untuk menerapkan metode yang telah dirancang 

sebelumnya.Dalam tahap ini dilakukan pembuatan program untuk deteksi 
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kelayakan seorang penjaga gawang dengan menggunakan fuzzy inference system 

dengan menggunakan metode Tsukamoto.Implementasi perangkat lunak 

dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman berorientasi objek yaitu 

dengan menggunakan bahasa pemrogramana java dengan software neatbean 

7.0.1.Pada pembuatan database system pakar, digunakan database managemen 

system (DBMS) mysql dengan software XAMPP 1.8.1. 

3.6 Uji Coba Aplikasi 

Pengujian dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan sesuai dengan latarbelakang yang telah diangkat 

sebelumnya. Pada tahap ini dilakukan proses pengujian system dengan 

menggunakan data testing yang telah tersedia. Data testing akan diinputkan ke 

system dan diproses oleh system menggunakan perhitungan metode Tsukamoto 

dengan menggunakan fuzzy inference system. 

3.7 Evaluasi Aplikasi 

Tahapan evaluasi ini dilakukan untuk mengukur performasi dari sistem 

yang telah dibuat.Dari sini dapat diketahui apakah sistem yang dibuat telah sesuai 

dengan tujuan awal dari dilakukannya penelitian. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

 Pada bab ini akan dijelaskan perancangan sistem yang akan dibangun 

berdasarkan metode yang telah dirancang pada bab sebelumya. Adapun diagram 

perancangan yang akan dijalankan pada bab ini  ditunjukkan pada Gambar 4.1 di 

bawah ini. 

 

Gambar 4.1 Diagram perancangan sistem 

4.Perancangan

4.1 Analisis 
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4.1 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 

Sistem pengambil keputusan untuk penjaga gawang merupakan upaya untuk 

meminimalisir kesalahan sebuah tim sepak bola dalam membeli pemain (penjaga 

gawang). Sistem ini berusaha mengatasi permasalahan tersebut dengan 

membangun sebuah aplikasi berbasis desktop yang nantinya diharapkan dapat 

membantu seorang manajer sepak bola dalam menentukan kualitas kelayakan 

penjaga gawang bagi tim yang dilatihnya. Pada analisa kebutuhan ini, diawali 

dengan mengidentifikasi actor yang terlibat secara langsung ke dalam system, 

penjabaran kebutuhan sistem yang dituangkan  ke dalam bentuk use case 

diagram. Analisis kebutuhan ditujukan untuk menggambarkan setiap kebutuhan 

yang memang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pengguna nantinya. 

4.1.1 Identifikasi Aktor 

Tahap ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap actor yang akan 

berinteraksi secara langsung dengan system. Dalam sistem pendukung keputusan 

ini memiliki satu aktor yaitu user. User akan memberikan inputan data pada 

aplikasi yang nantinya akan diolah dan memberikan nilai kelayakan dari data yang 

sudah dimasukkan. Deskripsi aktor yang berperan dalam sistem ditunjukan pada 

Tabel 4.1 berikut. 

Table 4.1 Deskripsi Aktor 

Aktor Deskripsi Aktor 

User User merupakan pengguna yang ingin mengetahui nilai 

kelayakan seorang penjaga gawang. User merupakan 

semua orang yang menggunakan sistem untuk 

mendapatkan rekomendasi. 

4.1.2 Daftar Kebutuhan Sistem 

Daftar kebutuhan ini terdiri dari sebuah kolom yang menguraikan kebutuhan 

yang harus disediakan oleh sistem, dan pda kolom yang lain akan menunjukkan 

nama use case yang akan menunjukkan fungsionalitas masing-masing kebutuhan 

tersebut. Daftar kebutuhan sistem tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.2 di bawah 

ini : 

Tabel 4.2 Kebutuhan Fungsionalitas Sistem 

Kebutuhan Aktor Nama 

Sistem harus User Mendapatkan Hasil untuk 
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menyediakan antarmuka 

yang digunakan untuk 

menampilkan hasil 

kelayakan penjaga 

gawang. 

Kelayakan Penjaga 

Gawang. 

Sistem harus 

menyediakan antarmuka 

untuk memasukkan data 

Age. 

User Memasukkan data Age 

Sistem harus 

menyediakan antarmuka 

untuk memasukkan data 

Height. 

User Memasukkan data Height 

Sistem harus 

menyediakan antarmuka 

untuk memasukkan data 

Response. 

User Memasukkan data 

Response 

Sistem harus 

menyediakan antarmuka 

untuk memasukkan data 

Skill. 

User Memasukkan data Skill 

Sistem harus 

menyediakan antarmuka 

untuk menampilkan hasil 

prosentase kelayakan. 

User Mendapatan nilai 

prosentse kelayakan 

 

4.1.3 Use Case Diagram 

Diagram use case  menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari 

sebuah sistem. Yang ditekankan adalah apa yang diperbuat sistem, dan bukan 

bagaimana. Sebuah  use case merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor 

dengan sistem. Use case merupakan sebuah peerjaan tertentu, misalnya meng-

create sebuah daftar belanja, dan sebagainya. Seorang aktor adalah sebuah entitas 

manusia atau mesin yang berinteraksi dengan sistem untuk melakukan pekerjaan-

pekerjaan tertentu(Dharwiyanti, 2003). 

Gambar 4.2 di bawah ini menunjukkan spesifikasi fungsi yang disediakan 

dari perspektif User. 
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Gambar 4.2 Diagram Use Case 

 

4.1.4 Skenario Use Case 

Berdasarkan Gambar 4.2 di atas, use case menunjukkan spsesifikasi fungsi-

fungsi yang disediakan oleh sistem dari perspektif aktor user. User dapat 

memasukkan nilai-nilai yang dibutuhkan pada sistem dan user akan mendapatkan 

kembalian berupa hasil yang dapat diakses oleh user.  

a. Use Case Memasukkan Data 

Kebutuhan fungsional yang harus disediakan oleh sistem yang pertama 

yaitu adalah memasukkan data, yaitu input data yang dibutuhkan dalam 

perhitungan lebih lanjut. Kebutuhan tersebut direpresentasikan oleh use 

case  Memasukkan Data. Tabel 4.3 merupakan skenario use case 

Memasukkan Data. 

Tabel 4.3 Skenario Memasukkan Data 

Use Case Memasukkan Data 

Tujuan Memberikan nilai masukan untuk 

diolah oleh sistem. 

Deskripsi Use case  ini menjelaskan bagaimana 

proses user melakukan input data 

 uc Use Case Mo...

use case

User

Memasukkan Data

Data Age

Data Height

Data Respose

Data Skill

Mendapatkan Hasil

«include»

«include»

«include»

«include»
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kedalam sistem 

Kondisi Awal Program telah berjalan dan 

menampilkan form untuk memasukkan 

nilai-nilai tertentu 

Kondisi Akhir Input nilai oleh user kemudian akan 

diproses oleh sistem 

Skenario Memasukkan Nilai-Nilai 

Aksi Dari Aktor Tanggapan dari sistem 

1. Aktor menginputkan nilai-nilai 

pada tempat yang telah 

disediakan 

1. Data data yang diinputkan akan 

tampil pada textfield 

b. Use Case Mendapatkan Hasil Rekomendasi 

Kebutuhan fungsional yang harus disediakan oleh sistem selanjutnya 

adalah adalah mendapatkan hasil rekomendasi, yaitu mendapatkan nilai 

kelayakan dari penjaga gawang berdasarkan nilai-nilai yang telah 

diinputkan. Kebutuhan tersebut direpresentasikan oleh use case  

Mendapatkan Hasil Rekomendasi. Tabel 4.4 merupakan skenario use case 

Mendapatkan Hasil Rekomendasi. 

Tabel 4.4 Skenario Mendapatkan Hasil Rekomendasi 

Use Case Mendapatkan Hasil Rekomendasi 

Tujuan Mendapatkan hasil rekomendasi dari 

kelayakan seorang penjaga gawang 

Deskripsi Use case  ini menjelaskan bagaimana 

user mendapatkan hasil rekomendasi 

dari sistem 

Kondisi Awal Ditampilkan nilai-nilai yang telah 

diinputkan sebelumnya oleh user pada 

textfied dan tombol proses yang harus 

di klik 

Kondisi Akhir Ditampilkan hasil rekomendasi dari 

sistem untuk user 

Skenario Mendapatkan Hasil Rekomendasi dari Sistem 

Aksi Dari Aktor Tanggapan dari sistem 

1. Aktor melakukan klik pada 

tombol proses. 

2. Sistem akan menampilkan nilai 

kelayakan penjaga gawang pada 

area yang telah ditentukan oleh 

perancang. 

4.2 Perancangan Sistem Pendukung Keputusan 

Tahap perancangan sistem ini bertujuan untuk mengubah model informasi 

yang telah dibuat sebelumnnya menjadi model yang sesuai dengan  implementasi 

SPK selanjutnya.Perancangan yang akan dilakukan yaitu perancangan pada 
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arsitektur SPK untuk memberikan keputusan terhadapkelayakan seorang penjaga 

gawang, yaitu meliputi analisis data, penentuan aturan, basis pengetahuan, 

manajemen model, dan perancangan atarmuka. 

 Dalam pengambilan keputusan, sistem akan menggunakan menerapkan 

inferensi fuzzy dengan metode tsukamoto yang akan digunakan untuk 

pengambilan keputusan. Basis pengetahuan yang digunakan pada sistem ini 

berasal dari data-data dari berbgai media yang akurat dan dari pengetahuan 

penulis yang telah diinisialisasikan kedalam program terlebih dahulu. 

4.2.1 Manajemen Data 

Pada subsistem managemen data yang termasuk di dalamnya adalah 

perancangan proses dari aliran data. Perancangan proses aliran data dikerjakan 

dengan pembuatan Data Flow Diagram (DFD). 

a. Proses Aliran Data 

 Proses interaksi antara user dengan sistem digambarkan pada 

diagram konteks. Diagram konteks merupakan tingkatan tertinggi 

didalam proses aliran data, dan menunjukkan aliran data sistem secara 

keseluruhan. User memasukkan beberapa nilai data terkait dengan 

penilaian penjaga gawang, kemudian sistem akan mengolah data-data 

tersebut dengan menggunakan metode Tsukamoto sampai kemudian 

akan dihasilkan rekomendasi tingkat kelayakan penjaga gawang yang 

bersangkutan. 

  

 

 

Gambar 4.3 DFD Konteks 

 

Gambar 4.3 diatas merupakan DFD level 0 dari sistem yang 

menunjukkan proses-proses yang berjalan di dalam sistem 

berdasarkan dengan kebutuhan fungsional yang telah dijelaskan 

sebelumnya. 

Sistem 
Aplikasi  

Kesimpulan 

Input Kategori 

Pakar  
(Ahli) 

User  
(Pengguna) 

Rule Base 
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4.2.2 Basis Pengetahuan 

Sistem pendukung keputusan (Decision Support Systemdisingkat DSS) 

adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer (termasuk sistem berbasis 

pengetahuan (manajemen pengetahuan) yang dipakai untuk mendukung 

pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan.DSS dapat juga 

dikatakan sebagai sistem komputer yang mengolahdata menjadi informasi untuk 

mengambil keputusan dari masalah semi-terstruktur yang spesifik.Basis 

pengetahuan yang digunakan dalam perancangan sistem yang akan dibangun 

meliputi basis pengetahuan itu sendiri yang berupa aturan-aturan, proses 

fuzzfikasi dan variabel output. 

4.2.2.1 Analisis Data 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa kriteria yang digunakan sebagai 

indikator penentuan hasil keputusan. Nilai dari kriteria tersebut yang akan 

digunakan sebagai data oleh sisstem. Dan adapun kriteria tersebut adalahumur, 

tinggi, respon dan skillyang mempunyai rentang nilai yang berbeda-beda seperti 

berikut: 

- Age ;   Young  (Y) : bernilai antara 0 – 20 

  Average(A) : bernilai antara 18 – 30 

  Old (O) : bernilai antara  28 – 45 

- Heigh ;  Low  (L) : bernilai antara 0 – 165 

  Medium(M) : bernilai antara 163 – 185 

  High (H) : bernilai antara  180 - 205 

- Respon ; Low (L) : bernilai antara 0 – 74 

  High (H) : bernilai antara  70 – 99 

- Skil  ;  Low (L) : bernilai antara 0 – 74 

  High (H) : bernilai antara  70 - 99 

Data di atas ditentukan oleh peneliti sebagai batasan nilai dari masing-

masing atribut untuk memudahkan dalam proses fuzzifikasi. 

Ada 4 variabel fuzzy yang dimodelkan, yaitu: 

1. Umur, terdiri dari 3 himpunan fuzzy, yaitu Young, Average dan Old. 

2. Tinggi, terdiri dari 3 himpunan fuzzy, yaitu Low, Medium dan High. 
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3. Respon, terdiri dari 2 himpunan fuzzy, yaitu Low dan High. 

4. Skill, terdiri dari 2 himpunan fuzzy, yaitu Low dan High. 

Adapun pula dari decicion tree yang telah dibuat maka didapatkan rule 

base. Terdapat 36 rule base yang dihasilkan, rule base ini nantinya menjelaskan 

seorang penjaga gawang tersebut “layak (proper)” atau “tidak layak (no-

proper)” untuk menjadi seorang penjaga gawang. Tabel 4.5 di bawah ini 

merupakan data basis pengetahuan yang dapat dibentuk dari hasil perancangan 

decicion tree yang telah dibuat sebelumnya. 

Tabel 4.5 Basis Pengetahuan 

No Age Heigh Response Skill Hasil FIS 

1 Old High High High Proper 

2 Old High High Low Proper 

3 Old High Low High No-Proper 

4 Old High Low Low No-Proper 

5 Old Medium High High Proper 

6 Old Medium High Low Proper 

7 Old Medium Low High Proper 

8 Old Medium Low Low No-Proper 

9 Old Low High High Proper 

10 Old Low High Low Proper 

11 Old Low Low High No-Proper 

12 Old Low Low Low No-Proper 

13 Average High High High Proper 

14 Average High High Low Proper 

15 Average High Low High No-Proper 

16 Average High Low Low No-Proper 

17 Average Medium High High Proper 

18 Average Medium High Low Proper 

19 Average Medium Low High Proper 

20 Average Medium Low Low No-Proper 

21 Average Low High High Proper 

22 Average Low High Low Proper 

23 Average Low Low High Proper 

24 Average Low Low Low No-Proper 

25 Young High High High Proper 

26 Young High High Low Proper 

27 Young High Low High No-Proper 

28 Young High Low Low No-Proper 

29 Young Medium High High Proper 
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30 Young Medium High Low Proper 

31 Young Medium Low High Proper 

32 Young Medium Low Low No-Proper 

33 Young Low High High Proper 

34 Young Low High Low Proper 

35 Young Low Low High No-Proper 

36 Young Low Low Low No-Proper 

4.2.2.2 Penentuan Aturan 

Untuk menentukan rule yang akan digunakan maka, dilakukan penelitian 

kepada seorang pakar. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam analisis 

data terdapat 4 atribut yang digunakan. Atribut Age menjelaskan usia dari penjaga 

gawang saat ini, Heigh menjelaskan tentang tinggi dari penjaga gawang tersebut, 

Respon menjelaskan kecekatan dan kecepatan penjaga gawang dalam merespon 

bola yang datang kepadanya, sedangkan skill berhubungan dengan kemampuan 

penjaga gawang untuk kapan saatnya melakukan pressing, penempatan posisi dan 

pengaturan pertahanan tim. 

Dari atribut tersebut dengan bantuan pakar maka didapatkan sebuah 

decicion tree sebagai berikut untuk pembentukan rule. 
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RESPON

1 HEIGH

High low

2 AGE AGE

high

medium

low

SKILL 2 SKILLSKILL 2SKILL

old

average

young old

average

young

21 21 21 21

high low high low high low high low

 

Gambar 4.5 Decision Tree Rule Base 

4.2.2.3 Proses Fuzzifikasi  

 Fuzzifikasi adalah proses pengubahan nilai tegas/real yang ada ke dalam 

fungsi keanggotaan [Widyagama, 2008]. Dalam kasus ini kami membuat  4 fungsi 

fuzzifikasi yaitu Fuzzifikasi Age, Fuzzifikasi Response, Fuzzifikasi Height, dan 

Fuzzifikasi Skill. 

1. Fuzzifikasi Age 

 Atribut age dibagi menjadi 3 kelompok atau linguistic term yaitu young 

(umur kurang dari 20), average-age (diantara umur 18 dan 30 tahun), dan 

old(umur lebih dari 28 tahun). Dari pembagian itu dapat ditentukan nilai derajat 

keanggotaan dari himpunan fuzzy young, average-age, dan old untuk atributumur  

menggunakan persamaan sebagai berikut : 

µYoung[y]  ={

      
    

    
        

      

………………………(4-1) 
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µAverage[y] ={

               
    

     
         

    

     
         

……………………(4-2) 

µOld[y] ={

      
    

     
         

      

…………………………(4-3) 

 

Gambar 4.6 Fungsi Keanggotaan Age 

Sumber:(Des, 2011) 

2. Fuzzifikasi Heigh 

 Atribut heigh dibagi menjadi 3 kelompok atau linguistic termyaitu 

Low(tinggi kurang dari 165), medium(diantara umur 163 dan  185), danhigh(tinggi 

lebih dari 180). Dari pembagian itu dapat ditentukan nilai derajat keanggotaan 

dari himpunan fuzzy low, medium, dan high untuk atribut tinggi  menggunakan 

persamaan sebagai berikut : 

µLow[y] ={

     
     

     
         

       

………………………..(4-4) 

µMedium[y] ={

                  
     

       
          

     

       
           

………….................(4-5) 

µHigh[y] ={

       
     

       
           

       

…………………..(4-6) 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

18 20 24 28 30 36 45

Low

Medium

High
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Gambar 4.7 Fungsi Keanggotaan  Heigh 

Sumber:(Des, 2011) 

 

3.  Fuzzifikasi Respon 

 Atribut respon dibagi menjadi 2 kelompok yaitu Low(respon kurang dari 

74) dan highrespon lebih dari 70). Dari pembagian itu dapat ditentukan nilai 

derajat keanggotaan dari himpunan fuzzy low dan highuntuk atributrespon  

menggunakan persamaan sebagai berikut : 

µLow[y]  ={

      
    

    
       

     

………………………..(4-7) 

µHigh[y] ={

      
    

     
         

      

……………………...(4-8) 

 

Gambar 4.8 FungsiKeanggotaanRespon 

Sumber:(Des, 2011) 
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4.   Fuzzifikasi Skil 

 Atribut skill dibagi menjadi 2 kelompok yaitu Low(skill kurang dari 74) 

dan highskill lebih dari 70). Dari pembagian itu dapat ditentukan nilai derajat 

keanggotaan dari himpunan fuzzy low dan highuntuk atributskill  menggunakan 

persamaan sebagai berikut : 

µLow[y]  ={

      
    

    
       

     

………………………(4-9) 

µHigh[y] ={

      
    

     
         

      

…………….……..(4-10) 

 

Gambar 4.9 Fungsi Keanggotaan Skil 

Sumber:(Des, 2011) 

4.2.3 Manajemen Model 

 Dalam subbab manajemen perancangan model ini dijelaskan tentang 

model perancangan aplikasi dalam bentuk diagram alir dan variable output yang 

akan dihasilkan. Diagram alir yang ditunjukan dalam subbab ini merupakan aliran 

program yang akan kami buat. Variable output digunakan untuk menentukan hasil 

dari perhitungan termasuk ke dalam kelompok layak atau tidak layak. 

4.2.3.1 Perancangan Algoritma 

 Dalam kasus penentuan kelayakan seorang penjaga gawang ini, proses 

awal yang dilakukan oleh pengguna atau user ketika program sudah dijalankan 

adalah memberikan nilai masukan ke dalam sistem. Diagram alir yang 

menunjukkan proses kerja algoritma didalam sistem yang kami buat ditunjukkan 

pada gambar 4.10 berikut: 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

70 74 99

Low

High
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Gambar 4.10 Algoritma Perancangan 

  

4.2.3.2 Variable Output 

 Variabel output  dicari menggunakan fungsi fuzzifikasi yang telah 

ditentukan oleh penulis, sehingga diperoleh nilai yang merepresentasikan 

kelayakan penjaga gawang. Subbab variabel output ini meliputi  fungsi 

keanggotaan output dan contoh perhitungan. 

a. Fungsi Keanggotaan Output 

Fungsi keanggotaan output berupa fungsi layak (proper) dan tidak layak 

(no-proper). Fungsi itu sendiri juga mempunyai derajad keanggotaan yang dapat 

dilihat pada tabel 4.6: 

Tabel 4.6 Nilai Derajat Keanggotaan Output 

Membership Function Range 

No-Proper 0-60 

Proper 40-100 

 

 

 

 

 

Mulai 

Input : 
Age,Heigh 

Respon,Skill 

Proses : 
Fungsi Derajat 
Keanggotaan 

Proses : 
Perhitungan Z 

pada Rule Base 

Ouput : 
Kesimpulan 

Selesai 
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Penjelasan Input, Output, hasil di depan. 

µNo-Proper[y]  ={

      
    

    
       

     

………………….(4-11) 

µProper[y]={

      
     

      
          

       

…………………(4-12) 

 

 

Gambar 4.11 Fungsi Keanggotaan Output 

Sumber:(Des, 2011) 

 

 

b. Contoh Perhitungan 

 Berikut kami sertakan contoh perhitungan manual yang akan dilakukan : 

1. Seorang calon pemain yang akan mengikuti seleksi masuk tim 

sepak bola memiliki umur 16 tahun dengan tinggi 150 cm. Dan 

setelah mengikuti seleksi oleh sang pelatih dia diberikan nilai 69 

untuk response dan 68 untuk skill yang dimiliki. Layak atau tidak 

layak-kah calon pemain tersebut menjadi penjaga gawang jika, 

nilai minimal  untuk menjadi penjaga gawang adalah 60 pada tim 

tersebut?  

Age =16(Young), Heigh =150(low), Respon = 69(low), Skill = 

68(low) 
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a) Fuzifikasi : 

Untuk fuzifikasi age dihitung dengan persamaan 4-1, 

karena 16 tahun masuk kedalam derajad keanggotaan 

young. Untuk derajad keanggotaan old dan average akan 

bernilai “0’’ (persaamaan 4-2 dan 4-3). Berikut perhitungan 

darajad keanggotaan untuk age (Young)  : 

            =  
     

  
 

    = 0.2 

Untuk fuzifikasi heigh kita menghitung dengan persamaan 

4-4, karena tinggi 150 cm masuk kedalam derajad 

keanggotaan low. Untuk derajad keanggotaan medium dan 

height akan bernilai “0’’ (persaamaan 4-5 dan  4-

6).Berikut perhitungan darajad keanggotaan untuk height 

(Low): 

                =  
       

   
 

   = 0.0909 

Untuk fuzifikasi respon kita menghitung dengan persamaan 

4-7, karena response 69 masuk kedalam derajad 

keanggotaan low.Untuk derajad keanggotaan hightakan 

bernilai “0’’ (persaamaan 4-8). Berikut perhitungan darajad 

keanggotaan untuk response (Low) : 

               =  
     

  
 

    = 0.0675 

Untuk fuzifikasi age kita menghitung dengan persamaan 4-

9, karena skill 68 masuk kedalam derajad keanggotaan low. 

Untuk derajad keanggotaan height akan bernilai “0’’ 

(persaamaan 4-10).Berikut perhitungan darajad 

keanggotaan untuk Skill (Low) : 

              =  
     

  
 

    = 0.081 
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 Kemudian mendapatkan nilai α – Predikatdengan cara mengambil nilai 

minimum dari hasil perhitungan keempat fungsi keanggotaan yaitu MIN(Age, 

Height, Response, Skill).Misalkan kita ambil rule yang ke-10 dengan nilai tiap 

keanggotaan Age (Old), Heigh (Low), Response (High), Skill (Low) dan Hasil 

Fuzzy Inference System dikatakan Layak/Proper. Dari contoh kasus dapat 

diketahui nilai masing-masing derajat keanggotaan : 

Misalkan Perhitungan pada rule ke 10, maka didapatkan : 

Rule ke-10 =  

No Age Heigh Response Skill Hasil FIS 

10 Old Low High Low Proper 

   

Dengan rule ke-10 diatas maka didapatkan : 

 Age : 0   nilai old = 0   (persamaan   4-3).   

 Heigh :0.0909  nilai low = 0.0909 (persamaan   4-4). 

 Response : 0  nilai height = 0  (persamaan   4-8). 

 Skill : 0.081  nilai low = 0.081  (persamaan   4-9). 

 Penghitungan nilaiα_PredikatMIN(Age, Height, Response, Skill) maka 

nilai α_Predikat untukrule ke-10 adalah: 

 α_Predikat= MIN(0, 0,0909, 0, 0.081) = 0  

 Langkah selanjutnya adalah mencari Zi : 

  (Zi –60-40 )/  = α_Predikat 

  Zi = (20*α_Predikat) + 60 

  Zi = (20*0) + 60 = 60 

 Sehingga didapatkan nilai,α-predikatnya * Z = 0 * 60 = 0 

 Tabel ini menjelaskan tentang proses perhitungan nilai atribut yang telah 

melalui tahap fuzzifikasi secara keseluruhan. Kemudian ditentukan nilai α-

predikatnya dan Z. Sehingga didapatkan nilai α-predikatnya * Z yang dimana 

hasil penjumlahannya adalah Z total yang akan dijelaskan seperti pada Tabel 4.7 

di bawah ini. 
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Tabel 4.7 Perhitungan Z 

 Age Height Response Skill Alpha 

Predikat 

Zi alpha*Zi 

1 0 0 0 0 0 60 0 

2 0 0 0 0.081081

081 

0 60 0 

3 0 0 0.067567

568 

0 0 40 0 

4 0 0 0.067567

568 

0.081081

081 

0 40 0 

5 0 0 0 0 0 60 0 

6 0 0 0 0.081081

081 

0 60 0 

7 0 0 0.067567

568 

0 0 60 0 

8 0 0 0.067567

568 

0.081081

081 

0 40 0 

9 0 0.090909

091 

0 0 0 60 0 

1

0 

0 0.090909

091 

0 0.081081

081 

0 60 0 

1

1 

0 0.090909

091 

0.067567

568 

0 0 40 0 

1

2 

0 0.090909

091 

0.067567

568 

0.081081

081 

0 40 0 

1

3 

0 0 0 0 0 60 0 

1

4 

0 0 0 0.081081

081 

0 60 0 

1

5 

0 0 0.067567

568 

0 0 40 0 

1

6 

0 0 0.067567

568 

0.081081

081 

0 40 0 

1

7 

0 0 0 0 0 60 0 

1

8 

0 0 0 0.081081

081 

0 60 0 

1

9 

0 0 0.067567

568 

0 0 60 0 

2

0 

0 0 0.067567

568 

0.081081

081 

0 40 0 

2

1 

0 0.090909

091 

0 0 0 60 0 

2

2 

0 0.090909

091 

0 0.081081

081 

0 60 0 

2 0 0.090909 0.067567 0 0 60 0 
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3 091 568 

2

4 

0 0.090909

091 

0.067567

568 

0.081081

081 

0 40 0 

2

5 

0.2 0 0 0 0 60 0 

2

6 

0.2 0 0 0.081081

081 

0 60 0 

2

7 

0.2 0 0.067567

568 

0 0 40 0 

2

8 

0.2 0 0.067567

568 

0.081081

081 

0 40 0 

2

9 

0.2 0 0 0 0 60 0 

3

0 

0.2 0 0 0.081081

081 

0 60 0 

3

1 

0.2 0 0.067567

568 

0 0 60 0 

3

2 

0.2 0 0.067567

568 

0.081081

081 

0 40 0 

3

3 

0.2 0.090909

091 

0 0 0 60 0 

3

4 

0.2 0.090909

091 

0 0.081081

081 

0 60 0 

3

5 

0.2 0.090909

091 

0.067567

568 

0 0 40 0 

3

6 

0.2 0.090909

091 

0.067567

568 

0.081081

081 

0.067567

568 

41.35135

135 

2.794010

226 

 Juml

ah 

 

  0.067567

568 

 2.794010

226 

 

Z =                                ⁄  

Hasil perhitungan Z mendapatkan nilai 41.35, yang berarti pemain 

tersebut tidak layak sebagai seorang penjaga gawang. 

4.2.4 Perancangan Antarmuka 

 Dalam subbab ini akan dijelaskan perancangan interface antarmuka dari 

program yang akan kami kerjakan. Salah satu contoh antarmuka untuk program 

yang akan kami bangun adalah seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.12. 
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Gambar 4.12 Interface Program 

 Gambar 4.12 diatas memiliki keterangan sebagai berikut : 

1. Table untuk menunjukkan rule yang telah tersedia. 

2. Field untuk mengisi nilai Age 

3. Field untuk mengisi nilai Response 

4. Field untuk mengisi nilai Height 

5. Field untuk mengisi nilai Skill 

6. Button untuk menjalankan proses perhitungan 

7. Text Area untuk menampilkan hasil perhitungan 

8. Menu Bar berisi menu Help dan About 

 Dari gambar 4.12 diatas dapat dilihat bahwa untuk mendapatkan hasil dari 

keputusan maka user diharuskan melakukan input nilai kedalam masing-masing 

field yang telah disediakan. Kemudian untuk mendapatkan hasil keputusan adalah 

dengan menekan tombol proses, maka hasil keputusan akan ditampilkan pada area 

output. 
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BAB V 

IMPLEMENTASI 

  

Dalam bab ini dibahas bagaimana Sistem Inferensi Fuzzy Tsukamoto 

untuk Menentukan Kelayakan Seorang Penjaga Gawang dalam Permainan Sepak 

Bola yang akan diimplementasikan ke sistem. Implementasi yang dilakukan 

meliputi bagaimana spesifikasi perangkan lunak yang dibutuhkan oleh sistem, 

bagaimana algoritma yang digunakan diterapkan dalam sistem dan bagaimana 

user interface dari sistem nantinya. 

5.1 Spesifikasi Sistem 

 Spesifikasi sistem yang akan dibahas pada sub bab ini meliputi spesifikasi 

perangkat lunak sistem dan perangkat keras sistem. Spesifikasi yang akan 

disebutkan adalah spesifikasi minimun dimana sistem dikembangakan dan dapat 

bekerja nantinya. 

5.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras 

 Pengembangan Sistem Inferensi Fuzzy Tsukamoto untuk Menentukan  

Kelayakan Seorang Penjaga Gawang dalam Permainan Sepak Bola menggunakan 

komputer dengan spesifikasi perangkat keras yang ditunjukkan pada Tabel 5.1. 

Tabel 5.1 Spesifikasi Perangkat Keras Komputer 

Nama Komponen Spesifikasi 

Prosesor Intel(R) Cora(TM) i3 CPU processor @2.27GHz 

Memori (RAM) 3072 MB RAM 

Hardisk 360 GB 

VGA Intel(R) HD Graphics 1270 MB 

 

5.1.2 Spesifikasi Perangkat Lunak 

Sistem Inferensi Fuzzy Tsukamoto untuk Menentukan  Kelayakan 

Seorang Penjaga Gawang dalam Permainan Sepak Bola dikembangkan 

menggunakan perangkat lunak dengan spesifikasi perangkat lunak yang 

ditunjukkan pada Tabel 5.2. 
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Tabel 5.2 Spesifikasi Perangkat Lunak Komputer 

Sistem Operasi Microsoft Windows 7 Ultimate 32-bit 

Bahas Pemrograman JAVA 

Tools Pemrograman Netbeans IDE 7.1 

5.2 Batasan-Batasan Implementasi 

  Beberapa batasan yang diimplementasikan dalam Sistem Inferensi Fuzzy 

Tsukamoto untuk Menentukan  Kelayakan Seorang Penjaga Gawang pada 

Permainan Sepak Bola adalah sebagai berikut : 

- Input yang diberikan sistem merupakan inputan dari user tentang data 

kemampuan dari seorang pemain 

- Output yang dikeluarkan sistem berupa nilai akhir dari kelyakan 

pemain serta kesimpulan yang merupakan rekomendasi dari sistem. 

- IDE (Intregrated Development Environtment) yang digunakan adalah 

Netbeans IDE 7.1 

- Platform pengembangan yang digunakan adalah java. 

- Metode yang digunakan yaiut sistem inferensi fuzzy tsukamoto. 

- Rekomendasi atau output yang diberikan ada dua, yaitu Proper yang 

berarti layak dan No-Proper yang berarti tidak layak. 

- Sistem ini tidak bersifat dinamis, yaitu tidak menyediakan fasilitas 

insert dan update rule. 

5.3 Implementasi Algoritma 

 Sistem ini mempunyai beberapa proses atau method untuk dapat berfungsi 

sebagaimana mestinya. Method-method tersebut diantaranya method untuk proses 

fuzzifikasi, method untuk untuk fungsi rule base dan pengambilan kesimpulan. 

5.3.1 Implementasi Algoritma Proses Fuzzifikasi Sistem 

 Pembuatan method ini dilakukan berdasarkan perhitungan fuzzifikasi yang 

telah ditentukan oleh peneliti melalui serangkaian proses uji coba. Perhitungan 

yang manual tersebut diimplementasikan dengan menggunakan java ke dalam 

sistem. Implementasi proses fuzzifikasi ditunjukkan pada Tabel 5.3. 
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Tabel 5.3 Implementasi Proses Fuzzifikasi  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

public double DKAge() { 

        if (data_age > 0 && data_age < 20) { 

            return (20 - data_age) / 20; 

        } else if (data_age > 18 && data_age < 24) { 

            return (data_age - 18) / 6; 

        } else if (data_age > 24 && data_age < 30) { 

            return (30 - data_age) / (6); 

        } else if (data_age > 28 && data_age < 45) { 

            return (data_age - 28) / (45 - 28); 

        } else if (data_age >= 45) { 

            return 1; 

        } else if (data_age == 24) { 

            return 1; 

        } 

        return 0; 

    } 

    public double DKHeight() { 

        if (data_height > 0 && data_height < 165) { 

            return (165 - data_height) / 165; 

        } else if (data_height > 163 && data_height < 174) { 

            return (data_height - 163) / 11; 

        } else if (data_height > 174 && data_height < 185) { 

            return (185 - data_height) / 11; 

        } else if (data_height > 180 && data_height < 205) { 

            return (data_height - 180) / 25; 

        } else if (data_height >= 185) { 

            return 1; 

        } 
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29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

        return 0; 

    } 

    public double DKResponse() { 

        if (data_response > 0 && data_response < 74) { 

            return (74 - data_response) / 74; 

        } else if (data_response > 70 && data_response < 99) { 

            return (data_response - 70) / 25; 

        } else if (data_response >= 99) { 

            return 1; 

        } 

        return 0; 

    } 

    public double DKGKSkill() { 

        if (data_gkSkill > 0 && data_gkSkill < 74) { 

            return (74 - data_gkSkill) / 74; 

        } else if (data_gkSkill > 70 && data_gkSkill < 99) { 

            return (data_gkSkill - 70) / 25; 

        } else if (data_gkSkill >= 99) { 

            return 1; 

        } 

        return 0; 

    } 

  

Penjelasan algoritma implementasi proses fuzzifikasi pada Tabel 5.3 yaitu : 

1. Terdapat 4 method yang dibuat untuk mengimplementasikan proses 

fuzzifikasi.  

2. Masing-masing method tersebut mewakili proses fuzzifikasi age, heigh, 

respon, dan skill 
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3. Masing-masing method mengimplementasi proses perhitungan nilai 

fuzzifikasi  

4. Kembalian dari setiap method adalah nilai fuzzifikasi 

 

Setelah method ini selese dibuat maka method ini diterapkan dalam suatu 

class untuk dijalankan secara bersama sebagi proses awal sistem. 

5.3.2 Implementasi Proses Penentuan Rule (Rule Base) 

 Proses penentuan Rule Base adalah proses utama dalam sistem ini. Karena 

dengan didapatkan rule base maka kesimpulan dari sistem sudah hampir bisa 

ditentukan. Implementasi proses rule base dapat ditunjukkan pada Tabel 5.4. 

Tabel 5.4 Implementasi Proses Rule Base  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

public double cekRule() { 

        //rule 1 

        if (cekHurufAge().equals("O") 

&& cekHurufHeight().equals("H") 

&& cekHurufResponse().equals("H") 

&& cekHurufGKSkill().equals("H")) { 

            System.out.println("RULE 1"); 

            return 1; 

            //rule 2 

        } else if (cekHurufAge().equals("O") 

&& cekHurufHeight().equals("H") 

&& cekHurufResponse().equals("H") 

&& cekHurufGKSkill().equals("L")) { 

            System.out.println("RULE 2"); 

            return 1; 

            //rule 3 

        } else if (cekHurufAge().equals("O") 

&& cekHurufHeight().equals("H") 
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19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

&& cekHurufResponse().equals("L") 

&& cekHurufGKSkill().equals("H")) { 

            System.out.println("RULE 3"); 

            return 2; 

//        rule 4 

        } else if (cekHurufAge().equals("O") 

&& cekHurufHeight().equals("H") 

&& cekHurufResponse().equals("L") 

&& cekHurufGKSkill().equals("L")) { 

            System.out.println("RULE 4"); 

            return 2; 

//        rule 5 

        } else if (cekHurufAge().equals("O") 

&& cekHurufHeight().equals("M") 

&& cekHurufResponse().equals("H") 

&& cekHurufGKSkill().equals("H")) { 

            System.out.println("RULE 5"); 

            return 1; 

//        rule 6 

        } else if (cekHurufAge().equals("O") 

&& cekHurufHeight().equals("M") 

&& cekHurufResponse().equals("H") 

&& cekHurufGKSkill().equals("L")) { 

            System.out.println("RULE 6"); 

            return 1; 

//        rule 7 

        } else if (cekHurufAge().equals("O") 

&& cekHurufHeight().equals("M") 
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47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

71. 

72. 

73. 

74. 

&& cekHurufResponse().equals("L") 

&& cekHurufGKSkill().equals("H")) { 

            System.out.println("RULE 7"); 

            return 1; 

//        rule 8 

        } else if (cekHurufAge().equals("O") 

&& cekHurufHeight().equals("M") 

&& cekHurufResponse().equals("L") 

&& cekHurufGKSkill().equals("L")) { 

            System.out.println("RULE 8"); 

            return 2; 

//        rule 9 

        } else if (cekHurufAge().equals("O") 

&& cekHurufHeight().equals("L") 

&& cekHurufResponse().equals("H") 

&& cekHurufGKSkill().equals("H")) { 

            System.out.println("RULE 9"); 

            return 1; 

//        rule 10 

        } else if (cekHurufAge().equals("O") 

&& cekHurufHeight().equals("L") 

&& cekHurufResponse().equals("H") 

&& cekHurufGKSkill().equals("L")) { 

            System.out.println("RULE 10"); 

            return 1; 

//        rule 11 

        } else if (cekHurufAge().equals("O") 

&& cekHurufHeight().equals("L") 
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75. 

76. 

77. 

78. 

79. 

80. 

81. 

82. 

83. 

84. 

85. 

86. 

87. 

88. 

89. 

90. 

91. 

92. 

93. 

94. 

95. 

96. 

97. 

98. 

99. 

100. 

101. 

102. 

&& cekHurufResponse().equals("L") 

&& cekHurufGKSkill().equals("H")) { 

            System.out.println("RULE 11"); 

            return 2; 

//        rule 12 

        } else if (cekHurufAge().equals("O") 

&& cekHurufHeight().equals("L") 

&& cekHurufResponse().equals("L") 

&& cekHurufGKSkill().equals("L")) { 

            System.out.println("RULE 12"); 

            return 2; 

//        rule 13 

        } else if (cekHurufAge().equals("A") 

&& cekHurufHeight().equals("H") 

&& cekHurufResponse().equals("H") 

&& cekHurufGKSkill().equals("H")) { 

            System.out.println("RULE 13"); 

            return 1; 

//        rule 14 

        } else if (cekHurufAge().equals("A") 

&& cekHurufHeight().equals("H") 

&& cekHurufResponse().equals("H") 

&& cekHurufGKSkill().equals("L")) { 

            System.out.println("RULE 14"); 

            return 1; 

//        rule 15 

        } else if (cekHurufAge().equals("A") 

&& cekHurufHeight().equals("H") 
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103. 

104. 

105. 

106. 

107. 

108. 

109. 

110. 

111. 

112. 

113. 

114. 

115. 

116. 

117. 

118. 

119. 

120. 

121. 

122. 

123. 

124. 

125. 

126. 

127. 

128. 

129. 

130. 

&& cekHurufResponse().equals("L") 

&& cekHurufGKSkill().equals("H")) { 

            System.out.println("RULE 15"); 

            return 2; 

//        rule 16 

        } else if (cekHurufAge().equals("A") 

&& cekHurufHeight().equals("H") 

&& cekHurufResponse().equals("L") 

&& cekHurufGKSkill().equals("L")) { 

            System.out.println("RULE 16"); 

            return 2; 

//        rule 17 

        } else if (cekHurufAge().equals("A") 

&& cekHurufHeight().equals("M") 

&& cekHurufResponse().equals("H") 

&& cekHurufGKSkill().equals("H")) { 

            System.out.println("RULE 17"); 

            return 1; 

            //rule 18 

        } else if (cekHurufAge().equals("A") 

&& cekHurufHeight().equals("M") 

&& cekHurufResponse().equals("H") 

&& cekHurufGKSkill().equals("L")) { 

            System.out.println("RULE 18"); 

            return 1; 

            //rule 19 

        } else if (cekHurufAge().equals("A") 

&& cekHurufHeight().equals("M") 
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131. 

132. 

133. 

134. 

135. 

136. 

137. 

138. 

139. 

140. 

141. 

142. 

143. 

144. 

145. 

146. 

147. 

148. 

149. 

150. 

151. 

152. 

153. 

154. 

155. 

156. 

157. 

158. 

&& cekHurufResponse().equals("L") 

&& cekHurufGKSkill().equals("H")) { 

            System.out.println("RULE 19"); 

            return 1; 

            //rule 20 

        } else if (cekHurufAge().equals("A") 

&& cekHurufHeight().equals("M") 

&& cekHurufResponse().equals("L") 

&& cekHurufGKSkill().equals("L")) { 

            System.out.println("RULE 20"); 

            return 2; 

            //rule 21 

        } else if (cekHurufAge().equals("A") 

&& cekHurufHeight().equals("L") 

&& cekHurufResponse().equals("H") 

&& cekHurufGKSkill().equals("H")) { 

            System.out.println("RULE 21"); 

            return 1; 

            //rule 22 

        } else if (cekHurufAge().equals("A") 

&& cekHurufHeight().equals("L") 

&& cekHurufResponse().equals("H") 

&& cekHurufGKSkill().equals("L")) { 

            System.out.println("RULE 22"); 

            return 1; 

            //rule 23 

        } else if (cekHurufAge().equals("A") 

&& cekHurufHeight().equals("L") 



     
 

50 
 

159. 

160. 

161. 

162. 

163. 

164. 

165. 

166. 

167. 

168. 

169. 

170. 

171. 

172. 

173. 

174. 

175. 

176. 

177. 

178. 

179. 

180. 

181. 

182. 

183. 

184. 

185. 

186. 

&& cekHurufResponse().equals("L") 

&& cekHurufGKSkill().equals("H")) { 

            System.out.println("RULE 23"); 

            return 1; 

            //rule 24 

        } else if (cekHurufAge().equals("A") 

&& cekHurufHeight().equals("L") 

&& cekHurufResponse().equals("L") 

&& cekHurufGKSkill().equals("L")) { 

            System.out.println("RULE 24"); 

            return 2; 

            //rule 25 

        } else if (cekHurufAge().equals("Y") 

&& cekHurufHeight().equals("H") 

&& cekHurufResponse().equals("H") 

&& cekHurufGKSkill().equals("H")) { 

            System.out.println("RULE 25"); 

            return 1; 

            //rule 26 

        } else if (cekHurufAge().equals("Y") 

&& cekHurufHeight().equals("H") 

&& cekHurufResponse().equals("H") 

&& cekHurufGKSkill().equals("L")) { 

            System.out.println("RULE 26"); 

            return 1; 

            //rule 27 

        } else if (cekHurufAge().equals("Y") 

&& cekHurufHeight().equals("H") 
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187. 

188. 

189. 

190. 

191. 

192. 

193. 

194. 

195. 

196. 

197. 

198. 

199. 

200. 

201. 

202. 

203. 

204. 

205. 

206. 

207. 

208. 

209. 

210. 

211. 

212. 

213. 

214. 

&& cekHurufResponse().equals("L") 

&& cekHurufGKSkill().equals("H")) { 

            System.out.println("RULE 27"); 

            return 2; 

            //rule 28 

        } else if (cekHurufAge().equals("Y") 

&& cekHurufHeight().equals("H") 

&& cekHurufResponse().equals("L") 

&& cekHurufGKSkill().equals("L")) { 

            System.out.println("RULE 28"); 

            return 2; 

            //rule 29 

        } else if (cekHurufAge().equals("Y") 

&& cekHurufHeight().equals("M") 

&& cekHurufResponse().equals("H") 

&& cekHurufGKSkill().equals("H")) { 

            System.out.println("RULE 29"); 

            return 1; 

            //rule 30 

        } else if (cekHurufAge().equals("Y") 

&& cekHurufHeight().equals("M") 

&& cekHurufResponse().equals("H") 

&& cekHurufGKSkill().equals("L")) { 

            System.out.println("RULE 30"); 

            return 1; 

            //rule 31 

        } else if (cekHurufAge().equals("Y") 

&& cekHurufHeight().equals("M") 
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215. 

216. 

217. 

218. 

219. 

220. 

221. 

222. 

223. 

224. 

225. 

226. 

227. 

228. 

229. 

230. 

231. 

232. 

233. 

234. 

235. 

236. 

237. 

238. 

239. 

240. 

241. 

242. 

&& cekHurufResponse().equals("L") 

&& cekHurufGKSkill().equals("H")) { 

            System.out.println("RULE 31"); 

            return 1; 

            //rule 32 

        } else if (cekHurufAge().equals("Y") 

&& cekHurufHeight().equals("M") 

&& cekHurufResponse().equals("L") 

&& cekHurufGKSkill().equals("L")) { 

            System.out.println("RULE 32"); 

            return 2; 

            //rule 33 

        } else if (cekHurufAge().equals("Y") 

&& cekHurufHeight().equals("L") 

&& cekHurufResponse().equals("H") 

&& cekHurufGKSkill().equals("H")) { 

            System.out.println("RULE 33"); 

            return 1; 

            //rule 34 

        } else if (cekHurufAge().equals("Y") 

&& cekHurufHeight().equals("L") 

&& cekHurufResponse().equals("H") 

&& cekHurufGKSkill().equals("L")) { 

            System.out.println("RULE 34"); 

            return 1; 

            //rule 35 

        } else if (cekHurufAge().equals("Y") 

&& cekHurufHeight().equals("L") 
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243. 

244. 

245. 

246. 

247. 

248. 

249. 

250. 

251. 

252. 

253. 

254. 

255. 

256. 

&& cekHurufResponse().equals("L") 

&& cekHurufGKSkill().equals("H")) { 

            System.out.println("RULE 35"); 

            return 2; 

            //rule 36 

        } else if (cekHurufAge().equals("Y") 

&& cekHurufHeight().equals("L") 

&& cekHurufResponse().equals("L") 

&& cekHurufGKSkill().equals("L")) { 

            System.out.println("RULE 36"); 

            return 2; 

        } 

        return 0; 

    } 

 

Penjelasan algoritma implementasi proses Rule Base pada Tabel 5.4 yaitu : 

1. Proses Rule Base diimplementasikan dalam satu method 

2. Method Rule berisi 36 aturan yang diberlakukan ke sistem 

3. Proses Rule Base memproses hasil dari proses fuzzifikasi 

4. Kembalian dari method ini berupa nilai 1 yang berarti proper dan 2 yang 

berarti no-proper 

Dari proses Rule Base inilah maka akan ditentukan nilai Z total untuk bisa 

diambil suatu kesimpulan yang akan direkomendasikan oleh sistem. 

5.3.3 Implementasi Metode Tsukamoto sebagai Proses Pengambilan 

Keputusan  

 Sebagai suatu sistem pendukung keputusan, proses pengambilan 

keputusan adalah proses terpenting dari sistem. Jika proses ini salah maka output 

dari sistem pun akan salah dan gagal menjadi suatu sistem pendukung keputusan. 

Implementasi proses pengambilan keputusan oleh sistem dapat ditunjukkan pada 

Tabel 5.5. 
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Tabel 5.5 Implementasi Proses Pengambilan Keputusan  

 public double min(double age, double gkSkill, double height, double respon) 

{ 

        double result; 

        List<Double> list = new ArrayList<Double>(4); 

        list.add(age); 

        list.add(gkSkill); 

        list.add(height); 

        list.add(respon); 

        result = Collections.min(list); 

        return result;    } 

    public double Proper() { 

        double alfa_predikat = min(DKAge(), DKHeight(), DKResponse(), 

DKGKSkill()); 

        Z = (alfa_predikat*20)+60; 

        double Zi= (alfa_predikat*Z)/alfa_predikat; 

        return Zi;    } 

    public double NoProper() { 

        double alfa_predikat = min(DKAge(), DKHeight(), DKResponse(), 

DKGKSkill()); 

        Z = (alfa_predikat*20)+40; 

        double Zi= (alfa_predikat*Z)/alfa_predikat; 

        return Zi;} 

 

Penjelasan algoritma implementasi proses pengambilan keputusan pada 

Tabel 5.5 yaitu : 

1. Proses pengambilan keputusan diimplementasikan ke dalam 3 method, 

yaitu method min, proper dan no-proper 

2. Method ini berisi  perhitungan alfa predikat dan nilai Z hasil algoritma 

Tsukamoto 
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3. Kembalian dari method ini berupa nilai Z akhir dimana nilai Z ini akan 

menentukan pengambilan keputusan.  

 

Jika nilai Z akhir dari sistem lebih dari sama dengan 60 maka data yang 

diinputkan dapat dikatakan layak untuk menjadi seorang penjaga gawang dan 

berlawanan jika nilai Z akhir kurang dari 60. Seperti itulah sistem bekerja dalam 

pengambilan keputusan dan perekomendasian kepada user. 

5.4 Implementasi Antar Muka 

Dalam sistem pendukung keputusan ini terdapat satu halaman utama. Pada 

halaman utama inilah semua proses dilakukan. Pada halaman ini user diberikan 4 

kolom untuk melakukan inputan yang akan diproses oleh sistem. Proses utama 

dari sistem dapat dijalankan melalui tombol proses. Pada halaman ini juga 

diberikan list dari rule yang akan dikerjakan oleh sistem. Output dari sistem 

berupa nilai Z akhir dan hasil kesimpulan yang diberikan pada bagian output. 

Tampilan antar muka dari sistem ditunjukkan pada Gambar 5.1. 

 

 

Gambar 5.1 Implementasi Antar Muka Sistem 



     
 

56 
 

BAB VI 

PENGUJIAN DAN ANALISIS 

 

 Dalam bab ini dibahas mengenai tahapan pengujian dan analisis Sistem 

Inferensi Fuzzy Tsukamoto untuk Menentukan  Kelayakan Seorang Penjaga 

Gawang dalam Permainan Sepak Bola. Proses pengujian dilakukan melalui dua 

tahapan (strategi) yaitu pengujian fungsionalitas dan pengujian akurasi. Pengujian 

fungsionalitas dilakukan dengan melakukan testing apakah sistem mampu 

berjalan secara tepat dan sesuai. Sedangkan pengujian akurasi dilakukan dengan 

mencoba data-data penjaga gawang sepak bola Internasional untuk ditestingkan ke 

dalam sistem. 

6. Pengujian dan 

Analisis

6.1 Pengujian 

6.2 Analisis

6.1.1 Pengujian 

Fungsionalitas

6.1.2 Pengujian 

Akurasi

6.2.1 Analisis Hasil 

Pengujian 

FUngsionalitas

6.2.2 Analisis Hasil 

Pengujian Akurasi

 

Gambar 6.1 Diagram Pengujian 

 

6.1 Pengujian 

6.1.1 Pengujian Fungsionalitas 

 Pengujian fungsionalitas digunakan untuk mengetahui apakah sistem yang 

dibangun sudah menyediakan fungsi-fungsi sesuai yang dibutuhkan. Item-item 
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yang telah dirumuskan dalam daftar kebutuhan dan merupakan hasil analisis 

kebutuhan akan menjadi acuan untuk melakukan pengujian fungsionalitas. Hasil 

ujicoba fungsionalitas sistem ditunjukkan pada Tabel 6.1. 

Tabel 6.1 Pengujian Fungsionalitas Sistem 

Nama Kasus Uji  Uji Coba Sistem 

Objek Uji Kebutuhan Fungsioanal Sistem 

Tujuan Pengujian  Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem 

dapat memenuhi kebutuhan fungsional dan memberikan 

hasil sesuai keinginan pengguna 

Prosedur Uji  Mengingputkan nilai variabel yang akan diolah sistem 

dan menjalankan tombol proses 

Hasil yang 

Diharapkan  

Sistem dapat memproses data yang diinputkan dan 

menampilkan hasil perhitungan metode tsukamoto yang 

nantinya akan diambil kesimpulan sebagai hasil 

rekomendasi dari sistem. 

Hasil Uji Coba  Valid. 

 

6.1.2 Pengujian Akurasi   

 Pengujian Akurasi dilakukan untuk mengetahui performa dari sistem 

dalam pengambilan keputusan. Data yang diuji berjumlah 20 data pemain sepak 

bola yang berprofesi sebagai penjaga gawang. Obyek uji adalah pemain sepak 

bola tingkat Internasional yang berada pada klub-klub sepak bola dunia. Untuk 

proses ujicoba diujikan juga pemain yang berposisi bukan sebagai penjaga 

gawang. Agar dihasilkan kesimpulan akurasi yang akurat dari sistem. Hasil 

pengujian akurasi sistem pendukung keputusan dari 20 data yang telah diuji 

ditunjukkan pada Tabel 6.2. 

Tabel 6.2 Hasil Pengujian Akurasi 

Data 

ke- 

Nama Pemain Posisi Awal Hasil Sistem Kesimpulan 

1. Cech Kiper Proper Valid 

2. Szczesny Kiper Proper Valid 

3. Victor Kiper Proper Valid 
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4. Sergio Asenjo Kiper Proper Valid 

5. Endra Prasetya Kiper Proper Valid 

6. David Luiz Bek Proper Not-Valid 

7.  A.Cole Bek Proper Not-Valid 

8. J. Alba Bek Not_Proper Valid 

9. Lahm Bek Proper Not-Valid 

10. Rafinha Bek Not-Proper Valid 

11. Gotze Gelandang Proper Not_Valid 

12. Andik Gelandang Not-Proper Valid 

13. Taufiq Gelandang Not-Proper Valid 

14. Suksomkit Gelandang Not-Proper Valid 

15. Safiq Gelandang Not-Proper Valid 

16. Mertens Striker Proper Not-Valid 

17. Giroud Striker Proper Not-Valid 

18. Bachdim Striker Not-Proper Valid 

19. Safee Striker Not-Proper Valid 

20. Okto Maniani Striker Not-Proper Valid 

 

 Berdasarkan Tabel 6.2 setelah dilakukan pengujian dengan 20 data, maka 

proses akurasi dari sistem dapat dihitung dengan rumusan (6-1) seperti berikut, 

Nilai akurasi  = 
                  

                   
 x 100% 

  = 
  

  
             

Jadi, berdasarkan hasil pengujian pada tabel 6.2 diatas, didapatan tingkat 

akurasi kebenaran dari sistem sebesar 70 %. Hal ini dapat dilihat dari 20 data uji 

yang dimasukkan ke dalam sistem sebanyak 14 data menunjukan bahwa hasil 

valid dan 6 data menunjukkan bahwa data tidak valid. 
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6.2 Analisis 

 Proses analisis dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil 

pengujian Sistem Inferensi Fuzzy Tsukamoto untuk Menentukan  Kelayakan 

Seorang Penjaga Gawang dalam Permainan Sepak Bola yang telah dilakukan. 

Proses analisis mengacu pada dasar teori sesuai dengan hasil pengujian yang 

didapatkan. Proses analisis yang dilakukan meliputi analisis hasil pengujian 

fungsionalitas dan analisis hasil pengujian akurasi. 

6.2.1 Analisis Hasil Pengujian Fungsionalitas 

 Proses analisis terhadap hasil pengujian fungsionalitas dilakukan dengan 

melihat hasil pengujian fungsi-fungsi utama yang ada pada sistem. Dari hasil yang 

didapatkan sesuai pada Tabel 6.1 dapat disimpulkan bahwa sistem bekerja sesuai 

algoritma yang digunakan. Dimana semua fungsi telah bekerja sebagaimana 

mestinya dan sistem dikatakan valid. Hal ini dapat dibuktikan dengan bekerjanya 

sistem secara normal dan dapat digunakan dalam melakukan uji akurasi. 

6.2.2 Analisis Hasil Pengujian Akurasi 

 Proses analisis terhadap hasil pengujian akurasi dilakukan dengan  melihat 

hasil pengujian terhadap data-data uji yang diinputkan ke dalam  sistem sesuai 

dengan skenario yang telah dibuat sebelumnya. Dari hasil pengujian yang 

didapatkan seperti ditunjukan pada Tabel 6.2 dapat dilihat dari bahwa data uji 

sebanyak 20 data, sebanyak 14 data dikatakan valid dan 6 data dikatakan tidak 

valid. Dengan hasil ini didapatkan perhitungan tingkat akurasi kebenaran sistem 

mencapai 70%. Hal ini dapat dikarenakan bahwa dalam  kenyataannya seorang 

pemain dapat menempati dua posisi bahkan lebih. Dan hal inilah yang membuat 

sistem dapat mengambil keputusan bahwa soerang pemain itu meski bermain 

sebagai seorang striker namun layak menjadi seorang penjaga gawang. Inputan 

dari userlah yang menjadi penentu utama hasil dari sistem ini. Karena sistem ini 

bukanlah sistem yang mampu merekomendasikan posisi pemain melainkan hanya 

untuk menentukan kelayakan seorang penjaga gawang dari data yang diinputkan. 

Ketika seorang pemain meski dia bukan sebagai penjaga gawang namun ketika 

data yang diinputkan bernilai tinggi maka sistem dapat mengatakan bahwa pemain 

layak menjadi seorang penjaga gawang. 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

7.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan uji coba yang telah dilakukan dapat 

diambil suatu kesimpulan bahwa penggunaan inferensi Fuzzy Tsukamoto dalam 

membangun sistem pendukung keputusan untuk menentukan kelayakan penjaga 

gawang dalam permainan sepak bola dapat diimplementasikan secara tepat dan 

benar dengan hasil uji coba akurasi sistem 70 %. Dimana faktor utama yang 

berpengaruh adalah data yang diinputkan oleh user atau pengguna. 

7.2 Saran 

 Bagi para peneliti yang ingin mengembangkan penelitian yang hampir 

sama dengan penelitian ini baik metode maupun yang obyek yang sama, 

disarankan untuk melakukan pencarian data yang lebih banyak dan lebih baik. 

Sehingga proses uji coba yang dilakukan bisa semakin banyak dan mampu 

didapatkan hasil akurasi yang lebih baik.  
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