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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Logika Fuzzy dewasa ini merupakan salah satu algoritma yang sedang 

dipelajari dan diimplementasikan dalam berbagai pengembangan alat. Salah satu 

industri yang menerapkan logika fuzzy sebagai algoritma dalam sistem cerdas 

adalah industri pangan (Perrot, Ioannou, Allais, Curt, Hossenlopp, & Trystram, 

2006). Salah satu alat dalam industri pangan yang dapat menerapkan logika fuzzy 

sebagai algoritma pada sistem kendali cerdas adalah fermentor yoghurt. 

Yoghurt merupakan hasil olahan susu yang difermentasi dengan 

memanfaatkan bakteri asam laktat misalnya dari golongan Lactobacillus 

bulgaricus dan Streptococcuc thermophiles (Ginting & Pasaribu, 2005). Penelitian 

membuktikan bahwa setiap bakteri memiliki kriteria masing-masing agar dapat 

berkembang biak secara optimal. Temperatur merupakan salah satu kriteria 

penting yang menjadi syarat dalam perkembangbiakan bakteri, agar hasil rasa dan 

tekstur yoghurt yang dibentuk oleh bakteri dapat lebih maksimal (Yuniarti, Zaid, 

& Zakaria, 2009).  

Pengendalian temperatur pada fermentor yoghurt pada umumnya 

menggunakan sistem kendali ON-OFF meskipun beberapa peneliti telah 

mengembangkan sistem fermentor dengan logika kontrol PI (Yuniarti, Zaid, & 

Zakaria, 2009). Sistem kendali ON-OFF akan memberikan profil temperatur yang 

selalu berubah-ubah disekitar titik yang telah ditentukan, sedangkan sistem 

kendali PID konvensional akan memberikan respon sistem yang baik, akan tetapi 

diperlukan model matematika sistem yang presisi. Selain sistem kendali 

konvensional, sistem kendali cerdas juga berpotensi untuk diaplikasikan pada 

pengendalian temperatur pada fermentor yoghurt. Diantara sistem kendali cerdas 

yang dapat digunakan adalah sistem kendali berbasis logika fuzzy yang diklaim 

memiliki beberapa kelebihan dibandingkan sistem kendali konvensional. 
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Pada desain sistem kendali konvensional pemodelan matematika sistem 

atau proses perlu dilakukan secara pasti dan cenderung linear, sedangkan 

biosistem yang mengandung organisme hidup memiliki dinamika proses yang non 

linear (Birlie, Hussein, & Becker, 2013).  

Sistem kendali dengan logika fuzzy tidak memerlukan pengetahuan tentang 

model matematika sistem secara presisi. Sistem Kendali berbasis fuzzy merupakan 

alat yang sangat baik untuk mengimplementasikan pengetahuan manusia terhadap 

sistem ke dalam suatu logika kontrol sehingga ketidakpastian pada sistem dapat 

ditangani (Birlie, Hussein, & Becker, 2013).  

Sistem pengendalian berbasis logika fuzzy telah banyak dikembangkan 

untuk pengendalian temperatur dengan menggunakan berbagai jenis piranti sistem 

kendali. Akan tetapi pengendalian temperatur pada fermentor yoghurt dengan 

logika fuzzy masih jarang atau belum pernah dilakukan. Sistem kendali dengan 

logika fuzzy juga dapat diintegrasikan pada mikrokontroller (Moorthy, Simon, & 

Thitumurugan, 2006) sehingga bisa menjadi sebuah sistem yang didedikasikan 

untuk tujuan tertentu.  

Pada penelitian ini akan dikembangkan sistem pengendalian temperatur 

pada fermentor yoghurt berbasis logika fuzzy yang diintegrasikan pada 

mikrokontroler. Diharapkan dari penelitian ini akan dihasilkan prototipe fermentor 

yoghurt yang efektif dan efisien dalam pembuatan yoghurt. 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana cara mengimplementasikan sistem pengendalian temperatur 

fermentor yoghurt menggunakan logika fuzzy? 

2. Apa perbandingan hasil pengujian performansi fermentor yoghurt yang 

menggunakan sistem pengendalian temperatur konvensional dengan 

fermentor yoghurt yang menggunakan sistem pengendalian temperature 

berbasis logika fuzzy? 
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1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam pengembangan sistem ini adalah : 

1. Sistem yang dibangun sistem pengendalian temperatur pada fermentor 

yoghurt.  

2. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Tsukamoto. 

1.4. Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah membuat rancang bangun sistem 

pengendalian temperatur pada fermentor yoghurt menggunakan fuzzy logic 

dengan metode Tsukamoto. 

1.5. Manfaat 

Manfaat yang bisa didapatkan dari penelitian ini adalah : 

a. Bagi penulis : 

1. Menerapkan ilmu yang telah diperoleh dari Informatika/Ilmu Komputer 

Universitas Brawijaya. 

2. Memahami penerapan metode Tsukamoto dalam perancangan dan 

pengembangan pengendalian terperatur pada fermentor yoghurt. 

b. Bagi pengguna : 

1. Memberi informasi kepada masyarakat mengenai informasi yang 

didapatkan dari hasil penelitian ini melalui publikasi. 

2. Memberikan kontribusi pengembangan alat pengolahan pangan untuk 

fermentasi susu. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini ditujukan untuk memberikan gambaran dan 

uraian dari penyusunan secara garis besar yang meliputi beberapa bab, sebagai 

berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang penulisan, permasalahan yang 

dihadapi, tujuan penelitian, ruang lingkup permasalahan, manfaat, serta 

sistematika pelaporan. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Membahas mengenai teori-teori dan referensi yag menunjang penelitian ini yang 

diambil dari sumber pustaka dan referensi yang terkait dengan penelitian. 

BAB III METODOLOGI DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini akan diuraikan tentang metode yang dilakukan dalam penulisan 

laporan penelitian yang terdiri dari studi literatur, perancangan sistem perangkat 

lunak, implementasi sistem perangkat lunak, pengujian dan analisis, serta 

kesimpulan dari analisa. 

BAB IV IMPLEMENTASI 

Pada bab implementasi akan dijelaskan pembuatan sistem pengendalian 

temperatur pada fermentor yoghurt. 

BAB V PENGUJIAN DAN ANALISIS 

Pada bab ini membahas tentang proses dan hasil dari pengujian terhadap sistem 

yang telah dibangun.  

BAB VI PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan analisa sistem serta 

saran untuk pengembangan lebih lanjut. 
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BAB II 

DASAR TEORI 

Bab ini membahas dasar teori yang digunakan untuk menunjang penulisan 

tugas akhir  mengenai pengendalian temperatur fermentor yoghurt menggunakan 

fuzzy logic. Beberapa dasar teori yang dimaksud adalah fuzzy logic dan metode 

Tsukamoto. 

2.1. Logika Fuzzy 

Sistem fuzzy ditemukan pertama kali oleh Prof. Lotfi Zadeh pada 

pertengahan tahun 1965. Dasar logika fuzzy adalah teori himpunan fuzzy. Pada 

teori himpunan fuzzy, peranan derajat keanggotaan sebagai penentu keberadaan 

elemen dalam suatu himpunan sangatlah penting. Nilai keanggotaan atau derajat 

keanggotaan atau membership function menjadi ciri utama dalam penalaran 

dengan logika fuzzy tersebut. Sistem ini diciptakan karena Boolean logic tidak 

memberikan ketelitian yang tinggi, hanya mempunyai  logika 0 dan 1 saja. 

Sehingga untuk membuat sistem yang mempunyai ketelitian yang tinggi, maka 

kita dapat menggunakan Boolean logic (Fauziah, 2009).  

Teori himpunan fuzzy merupakan perluasan dari himpunan klasik (crisp). 

Pada himpunan klasik (crisp), nilai keanggotaan suatu (x) dalam suatu himpunan 

(A), sering dikenal dengan derajat keanggotaan, dinotasikan dengan μA[x], 

memiliki 2 kemungkinan (Fauziah, 2009) : 

1. Satu (0), yang berarti bahwa suatu item menjadi anggota dalam suatu 

himpunan, atau  

2. Nol (0), yang berarti bahwa suatu item tidak menjadi anggota dalam suatu 

himpunan. 

Ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam memahami sistem fuzzy : 

a. Variabel fuzzy 

Variable fuzzy merupakan variabel yang hendak dibahas dalam suatu 

sistem fuzzy. Contoh: umur, temperature, permintaan, dan sebagainya. 
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b. Himpunan fuzzy  

Himpunan fuzzy merupakan suatu grup yang mewakili suatu kondisi 

atau keadaan tertentu dalam suatu variabel fuzzy. Himpunan fuzzy memili 2 

atribut, yaitu : 

1. Linguistik, yaitu penamaan suatu grup yang mewakili suatu keadaan atau 

kondisi tertentu dengan menggunakan bahasa alami, seperti: DINGIN, 

NORMAL, PANAS. 

2. Numeris, yaitu suatu nilai (angka) yang menunjukkan ukuran dari suatu 

variabel seperti: 40, 25, 50. 

c. Semesta Pembicaraan 

Semesta pembicaraan adalah keseluruhan nilai yang diperbolehkan 

untuk dioperasikan dalam suatu variabel fuzzy. Semesta pembicaraan 

merupakan himpunan bilangan real yang senantiasa naik (bertambah) secara 

monoton dari kiri ke kanan. Nilai semesta pembicaraan dapat berupa bilangan 

positif maupun negatif. Ada kalanya nilai semesta pembicaraan ini tidak 

dibatasi batas atasnya. Contoh : semesta pembicaraan untuk variabel 

temperatur : [0 40] 

d.  Domain 

Domain himpunan fuzzy adalah keseluruhan nilai yang diijinkan 

dalam semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan 

fuzzy. Seperti halnya semesta pembicaraan, domain merupakan himpunan 

bilangan real yang senantiasa naik (bertambah) secara monoton dari kiri ke 

kanan. Nilai domain dapat berupa bilangan positif dan bilangan negatif. 

Contoh domain himpunan fuzzy :  

Sedikit = [0 15] 

Sedang = [5 25] 

Banyak = [25 45] 
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Ada beberapa alasan mengapa orang menggunakan logika fuzzy (Fauziah, 

2009), yaitu : 

1. Konsep logika fuzzy mudah dimengerti. Konsep matematis yang mendasari 

penalaran fuzzy sangat sederhana dan mudah dimengerti. 

2. Logika fuzzy sangat fleksibel. 

3. Logika fuzzy memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. 

4. Logika fuzzy mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinear yang sangat 

kompleks. 

5. Logika fuzzy dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-

pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. 

6. Logika fuzzy  dapat bekerjasama dengan teknik-teknik kendali secara 

konvensional. 

7. Logika fuzzy didasarkan pada bahasa alami. 

2.1.1. Fungsi Keanggotaan Fuzzy 

Fungsi keanggotaan adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-

titik input data ke dalam keanggotaannya (sering juga disebut dengan derajat 

keanggotaan) yang memiliki interval antara 0 sampai 1 (Fauziah, 2009). Ada 

beberapa fungsi yang bisa digunakan untuk membuat fungsi keanggotaan fuzzy, 

yaitu : 

a. Fungsi Keanggotaan Linear 

Pada fungsi keanggotaan linear, pemetaan input ke derajat 

keanggotaannya digambarkan sebagai suatu garis lurus. Bentuk ini paling 

sederhana dan menjadi pilihan yang baik untuk mendekati suatu konsep yang 

kurang jelas. 

 

Gambar 2.1 Representasi Linear Naik 

Sumber : (Fauziah, 2009) 
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Fungsi keanggotaan : 
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);/()(
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Kedua, merupakan kebalikan dari yang pertama. Garis lurus dimulai dari nilai 

domain dengan derajat keanggotaan tertinggi pada sisi kiri, kemudian 

bergerak menurun ke nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan lebih 

rendah. 

 

Gambar 2.2 Representasi Linear Turun 

Sumber : (Fauziah, 2009) 

Fungsi keanggotaan : 
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b. Fungsi Keanggotaan Segitiga 

Kurva segitiga pada dasarnya merupakan gabungan antara 2 garis 

(linear). 

 

Gambar 2.3 Representasi Kurva Segitiga 

Sumber : (Fauziah, 2009) 
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Fungsi keanggotaan : 
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c. Fungsi Keanggotaan Trapesium 

Kurva trapesium pada dasarnya seperti bentuk segitiga, hanya saja ada 

titik yang memiliki nilai keanggotaan 1. 

 

Gambar 2.4 Representasi Kurva Trapesium 

Sumber : (Fauziah, 2009) 

Fungsi keanggotaan : 
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2.1.2. Operator-Operator Fuzzy 

Operator  Fuzzy  adalah operasi yang didefinisikan dan digunakan secara 

khusus untuk menggabungkan beberapa himpunan fuzzy. Hasil dari operasi 

himpunan fuzzy disebut dengan fire strength (α–predikat). Terdapat 3 operator 

yang dikemukakan oleh Zadeh, antara lain (Anonimous, Logika Fuzzy, 2010): 

2.1.2.1. Operator AND 

Operator AND berkaitan dengan operasi irisan (interseksi) pada himpunan 

fuzzy. α–predikat operasi AND diambil dari nilai keanggotaan terkecil antar 

elemen dalam himpunan fuzzy yang berkaitan. Contoh 2.1: 
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Misal derajat keanggotaan 30 tahun pada himpunan usia MUDA adalah 0,5 

(μMUDA[27] = 0,5), dan derajat keanggotaan Rp. 5.000.000,- pada himpunan 

penghasilan TINGGI adalah 0,7 (μTINGGI[5.000.000] = 0,7). Maka α–predikat 

untuk usia MUDA dan berpenghasilan TINGGI adalah:  

μMUDAᴖPENGHASILANTINGGI = min (μMUDA[27] , μTINGGI[5.000.000) 

= min(0,5 ; 0,7) 

                = 0,5 

2.1.2.2. Operator OR 

Operator OR berkaitan dengan operasi gabungan (union) pada himpunan 

fuzzy. α–predikat operasi AND diambil dari nilai keanggotaan terbesar antar 

elemen dalam himpunan fuzzy yang berkaitan. Contoh 2.2: 

Pada Contoh 2.1 dapat dihitung nilai α–predikat untuk usia MUDA atau 

berpenghasilan TINGGI adalah: 

μMUDAᴗPENGHASILANTINGGI = max (μMUDA[27] , μTINGGI[5.000.000) 

                = max(0,5 ; 0,7) 

                = 0,7 

2.1.2.3. Operator NOT 

Operator OR berkaitan dengan operasi negasi (complement) pada 

himpunan fuzzy. α–predikat operasi AND diambil dari nilai elemen yang 

bersangkutan dengan 1. Contoh 2.3: 

Pada Contoh 2.1 dapat dihitung nilai α–predikat untuk usia TIDAK MUDA 

adalah: 

μMUDA' [27]  = 1- (μMUDA[27]  

= 1- 0,5  

= 0,5 
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2.1.3. Variabel Linguistik 

Variabel linguistik adalah variabel yang bukan memiliki nilai berupa 

angka melainkan berupa kata/kalimat. Contohnya, suhu adalah variabel linguistik. 

Variabel linguistik mempunyai nilai linguistik dimana nilai tersebut dijelaskan 

oleh fungsi keanggotaannya. Contohnya, nilai linguistik dari suhu seperti panas, 

hangat, dingin (Fauziah, 2009). 

2.1.4. Sistem Inferensi Fuzzy 

Sistem inferensi fuzzy diartikan sebagai penarikan kesimpulan dari 

sekumpulan aturan atau kaidah fuzzy yang didasarkan pada teori himpunan fuzzy, 

aturan fuzzy berbentuk IF-THEN, dan penalaran yang memiliki masukan dan 

keluaran berupa crisp value. Proses yang terjadi di dalam sistem inferensi fuzzy 

akan ditunjukkan oleh Gambar 2.5.  

 

Gambar 2.5 Diagram Proses FIS 

Sumber : (Munir, 2012) 

Masukan yang berupa crisp value diproses ke dalam himpunan fuzzy dan 

ditentukan derajat keanggotaannya di dalam himpunan fuzzy tersebut. Selanjutnya 

nilai dicari derajat kebenarannya menggunakan operasi logika AND, OR, ataupun 

NOT. Kemudian nilai akan dibandingkan dengan IF-THEN rule yang ada 

Masukan Fuzzyfikasi 
Operasi 

Fuzzy Logic 

Implikasi Agregasi Defuzzyfikasi 

Keluaran 
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sehingga didapatkan keluaran yang bisa saja lebih dari satu. Jika keluaran lebih 

dari satu maka akan dilakukan proses agregasi atau kombinasi dua nilai atau lebih 

menggunakan metode konjungsi maupun disjungsi menjadi keluaran tunggal. 

Hasil keluaran tunggal tersebut dikembalikan ke crisp value sehingga didapatkan 

keluaran yang sesungguhnya. 

2.1.5. Defuzzifikasi 

Defuzzifikasi diartikan sebagai proses pengubahan keluaran fuzzy menjadi 

crisp value sesuai dengan fungsi keanggotaan yang ditentukan. Banyak cara untuk 

melakukan proses ini, salah satunya adalah menggunakan centroid method. 

2.1.5.1. Centroid Method 

Metode ini digunakan dengan cara mencari centroid atau pusat dari sebuah 

daerah fuzzy. Pada metode ini nilai keluarannya diperoleh dari pengambilan titik 

yang memiliki nilai derajat keanggotaan maksimal atau bernilai 100% yang 

kemudian dicari nilai weighted mean dari titik-titik tersebut. Pencarian tersebut 

ditunjukkan oleh Gambar 2.6. 

   

Gambar 2.6 Pencarian Centroid Method 

Sumber : (Nelson, 2014) 

2.2. Metode Tsukamoto 

Dalam merepresentasikan setiap aturannya, metode ini menggunakan 

penalaran monoton. Pada penalaran tersebut maka sistem mempunyai satu aturan, 

tetapi pada metode Tsukamoto sistem mempunyai beberapa aturan. Pada metode 

Tsukamoto setiap aturan yang berbentuk IF-THEN direpresentasikan 
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menggunakan himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton 

(Fauziah, 2009). Mengubah input yang berupa himpunan serta didapatkan dari 

komposisi aturan fuzzy menjadi suatu bilangan pada domain himpunan tersebut 

merupakan cara untuk menentukan nilai output crisp. Cara seperti ini biasanya 

disebut metode defuzzifikasi. Metode defuzzifikasi pada metode Tsukamoto 

adalah metode defuzzikfikasi rata-rata terpusat atau biasa disebut Center Average 

Defuzzyfier (Abdurrahman, 2011). 

2.3. Pengertian Temperatur 

Temperatur atau suhu udara adalah derajat panas suatu benda. Dua benda 

dikatakan berada dalam keseimbangan termal apabila temperaturnya sama. 

Temperatur dapat diukur dengan alat ukur yang bernama termometer yang 

memanfaatkan sifat bahan tertentu yang memuai jika temperaturnya naik, 

misalkan bahan Air Raksa (Hg). Skala temperatur ditentukan oleh dua suhu 

referensi (UNHALU, 2012). Satuan Temperatur dapat dinyatakan dalam skala 

Celcius (C), Reamur (R), Kelvin (K), dan Fahrenheit. Keempat skala tersebut 

dapat diubah agar menjadi skala yang dikehendaki dengan menggunakan 

perbandingan C:R:F:K = 5:4:9:5.  

Contoh: 

     
 

 
         

Faktor-faktor yang mempengaruhi suhu disuatu tempat : 

- Lama dari penyinaran matahari 

- Semakin lama suatu tempat disinari matahari, semakin tinggi pula suhu 

ditempat tersebut.  

- Sudut datang sinar matahari 

- Semakin besar sudut datang matahari disuatu tempat, semakain tinggi pula 

suhu ditempat tersebut. Sudut datang matahari terbesar tepat terjadi pada 

pukul 12.00 siang. 

- Relief permukaan bumi 

- Semakin tinggi relief permukaan bumi suatu tempat, semakin rendah suhu 

ditempat tersebut. 
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- Banyak sedikitnya awan 

- Semakin banyak awan (mendung) yang berada disuatu tempat, semakin 

rendah suhu ditempat tersebut. 

- Angin dan arus Laut 

- Jika angin yang berhembus berasal dari daerah yang dingin, maka akan 

menyebabkan daerah yang dilalui angin tersebut juga dingin. 

2.4. Pengertian Yoghurt 

Yoghurt dan produk hasil fermentasi susu sejenis memiliki rasa yang unik 

dan nutrisi yang baik bagi kesehatan. Kandungan susu dan probiotik pada yoghurt 

sangat bermanfaat bagi sistem pencernaan, perbaikan kepadatan tulang dan 

kesehatan manusia secara umum. Aroma dan rasanya yang khas juga membuat 

makanan ini disukai dan menjadi pilihan diantara banyaknya junk food yang ada 

di pasaran. 

Yoghurt dibuat dengan mencampur susu segar dengan jenis bakteri 

tertentu dengan proses fermentasi yang dikontrol pada temperatur sekitar 42 
o
C 

selama 4-6 jam. Proses pembuatan yoghurt dapat dilakukan menggunakan tempat 

fermentasi yang paling sederhana untuk skala rumah tangga sampai dengan tanki 

fermentor dengan sistem kontrol yang kompleks untuk skala industri. Pada saat 

fermentasi berlangsung pH dari yoghurt akan turun sehingga mencapai 4-5 

sehingga mencegah ploriferasi bakteri patogen yang potensial. Bakteri yang biasa 

digunakan untuk proses fermentasi yoghurt adalah spesies Streptococcus 

thermopilus dan Lactobacillus bulgaricus, sering juga dua bakteri ini dicampur 

dengan bakteri asam laktat yang lainnya untuk menambah citarasa ataupun untuk 

kesehatan (Koswara & Sutrisno, 2009). 

Selain susu dan kultur bakteri untuk fermentasi bahan lain juga dapat 

ditambahkan seperti misalnya pemanis (glukosa, sukrosa atau yang lainnya), 

penstabil (gelatin, karagenan atau lainnya), penambah warna, penambah citarasa 

dan bahan tambahan lainnya.  
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2.5. Pengertian Fermentor 

Fermentasi adalah aktifitas metabolisme mikroorganisme baik secara 

aerobik maupun anaerobik di mana terjadi perubahan kimiawi dari substrat 

organik (Candra, 2011). Produk-produk tersebut biasanya dimanfaatkan sebagai 

minuman atau makanan. Proses fermentasi memerlukan mikroba sebagai 

inokulum, tempat untuk menjamin proses fermentasi berlangsung dengan optimal, 

substrat sebagai tempat tumbuh dan sumber nutrisi bagi mikroba. Agar fermentasi 

dapat berjalan dengan optimal, maka harus memperhatikan beberapa faktor, di 

antaranya adalah aseptis (bebas kontaminan), komposisi medium pertumbuhan, 

penyiapan inokulum, kultur, dan tahap produksi akhir. 

Sedangkan fermentor, adalah peralatan untuk mengendalikan pertumbuhan 

mikroorganisme dalam medium cair. Parameter-parameter seperti pH, komposisi 

medium, suhu, pengadukan, konsentrasi metabolit, dan gas dapat dimonitor serta 

dikendalikan (Rahmarina, 2013). Fungsi fermentor adalah memberikan 

lingkungan terkontrol bagi pertumbuhan mikroorganisme atau campuran tertentu 

mikroorganisme untuk memperoleh produk yang diinginkan. Fermentor 

diharapkan dapat mencegah kontaminasi produk dari lingkungan. 

Setelah bahan utama berupa susu telah siap dan temperaturnya diturunkan 

sehingga mencapai temperatur yang sesuai untuk proses fermentasi, maka kultur 

starter dapat dimasukkan ke dalam susu. Starter merupakan bagian yang penting 

dalam pembuatan yoghurt. Kultur harus bebas dari kontaminasi, pertumbuhan 

yang cepat, menghasilkan flavor yang khas, tekstur dan bentuk yang bagus, tahan 

terhadap bakteriofage dan antibiotik.  

Suhu dan waktu inkubasi harus diperhatikan agar diperoleh keasaman 

yoghurt yang sesuai. Bila digunakan konsentrat kultur beku inkubasi dilakukan 

pada suhu 45 °C selama 5. Selama penyimpanan, yoghurt mengalami penurunan 

pH secara terusmenerus, sebagai contoh yoghurt yang disimpan pada suhu 4 °C 

selama 6 hari akan mengalami penurunan pH dari 4,68 menjadi 4,15. 

Penyimpanan yoghurt pada suhu yang lebih tinggi akan mempercepat penurunan 

pH (Koswara & Sutrisno, 2009). 
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2.6. Sistem Kendali 

Sistem kendali adalah sebuah konfigurasi sistem yang terintegrasi yang 

akan membentuk tanggapan sistem yang diharapkan. Sistem kendali dibentuk dari 

hubungan-hubungan antara komponen yang terkait. Secara umum sistem kendali 

dibagi menjadi 2, yaitu sistem kendali lup terbuka digambarkan pada Gambar 2.7 

dan sistem kendali lup tertutup digambarkan pada Gambar 2.8. 

 

Gambar 2.7 Sistem Kendali Lup Terbuka 

Sumber : (Anonimous, Sistem Kendali, 1998) 

 

 

Gambar 2.8 Sistem Kendali Lup Tertutup 

Sumber : (Anonimous, Sistem Kendali, 1998) 

Sistem kendali lup terbuka (Gambar 2.7) atau umpan maju (feedforward 

control) umumnya untuk memperoleh respon sistem yang baik digunakan 

pengatur (controller). Sistem kendali ini keluarannya tidak diperhitungkan ulang 

oleh controller.  Fungsinya untuk mengomtrol keadaan apakah plant benar-benar 

telah mencapai target seperti yang dikehendaki masukan atau referensi. 

Sistem kendali lup tertutup (Gambar 2.8) atau umpan balik (closed loop 

system) adalah suatu operasi yang dengan munculnya gangguan akan cenderung 

akan memperkecil perbedaan antara output suatu sistem dengan beberapa input 

dan selanjutnya bertindak sesuai bertitik tolak dari perbedaan tersebut 

(Anonimous, Sistem Kendali, 1998). Sistem ini memanfaatkan variabel yang 

keluaran masukan Pengaturan 

(Controller) 
Proses / 

Plant 

keluaran masukan Perbandingan Pengaturan 

(Controller) 
Proses / 

Plant 

Pengukuran 
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sebanding dengan selisih respon yang terjadi terhadap respon yang diinginkan. 

Aplikasi sistem umpan balik banyak digunakan untuk sistem kemudi kapal laut 

dan pesawat terbang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Pada metode penelitian akan dibahas langkah-langkah untuk penyusunan 

tugas akhir Logika Fuzzy, yang meliputi : studi literatur, pengambilan data, 

analisa dan perancangan, implementasi, pengujian sistem, dan pembuatan laporan 

seperti pada Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Langkah-langkah Penelitian 

3.1. Studi Literatur 

Pada studi literatur akan dipelajari dasar teori yang digunakan dalam 

penulisan serta pengerjaan Tugas Akhir Logika Fuzzy. Teori-teori pendukung 

penulisan serta pemahaman tentang tugas akhir diperoleh dari jurnal dan 

penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik Tugas Akhir Logika Fuzzy 

ini.  Referensi yang diperlukan dalam penulisan laporan ini yaitu logika fuzzy, 

metode Tsukamoto, pengertian temperatur, pengertian yoghurt, pengertian 

fermentor, dan sistem kendali. 

Studi Literatur 

Pengumpulan Data 

Analisa Kebutuhan 

Implementasi 

Uji Coba Sistem 

Kesimpulan 
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3.2. Pengumpulan Data 

 Data diperoleh dari hasil observasi di Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat, Universitas Brawijaya yang dilaksanakan oleh tim dengan 

ketua Dimas Firmanda Al Riza (A Riza, ST, MSc, et al., 2013). pada penelitian 

sebelumnya dengan judul Rancang Bangun Sistem Pengendalian Temperatur 

Berbasis Logika Fuzzy pada Fermentor Yoghurt. Data yang diamati yaitu suhu 

atau temperatur saat itu dan reaksi dari sistem kendali. Hipotesis penelitian ini 

adalah suhu yang ada pada fermentor yoghurt. Tujuan penelitian ini membuat 

sebuah sistem yang dapat mengontrol suhu pada fermentor yoghurt. Pengumpulan 

data pada penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang langsung 

didapat dari sumber penelitian yang dilakukan dengan cara observasi.   

3.3. Analisa Kebutuhan 

 Analisa kebutuhan ditujukan untuk mendapatkan kebutuhan yang 

diperlukan untuk membuat penerapan sistem pengendalian temperatur fermentor 

yoghurt menggunakan fuzzy logic. Analisa kebutuhan diterapkan sesuai dengan 

lokasi penelitian, variabel penelitian dan persiapan kebutuhan penelitian. 

Permodelan diagram use case digunakan sebagai metode analisis. Tujuan dari 

permodelan use case adalah mendeskripsikan kebutuhan sistem dan pengguna. 

Interaksi antara end user dan sistem akan dianalisis sebagai penentu kebutuhan 

pengguna. 

 Analisa  kebutuhan perangkat yang digunakan dalam pembuatan sistem 

pengendalian temperatur fermentor yoghurt menggunakan fuzzy logic diantaranya: 

1. Spesifikasi kebutuhan hardware :  

- Mikroprosesor Raspberry Pi 

- Fermentor Yoghurt 

2. Spesifikasi kebutuhan software :  

- MySQL sebagai sistem manajemen basis data 

- Bahasa pemrograman PHP digunakan untuk membuat sistem 
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3.4. Analisa dan Perancangan 

Analisa dan perancangan sistem dilakukan sebelum penelitian 

dilaksanakan. Analisa yang dilakukan yaitu menentukan secara detil tentang 

sistem pengendalian temperatur fermentor yoghurt dan perancangan yang 

dilakukan yaitu tentang uraian umum jalannya sistem. 

3.4.1. Deskripsi Sistem 

Sistem pengendalian temperatur fermentor yoghurt yang akan dibangun 

menerapkan metode fuzzy Tsukamoto. Fuzzy Tsukamoto digunakan untuk 

menghitung suhu yang tepat untuk fermentor yoghurt yang dapat dikatakan 

sebagai pengendali temperatur pada fermentor yoghurt. Perhitungan dibantu 

dengan adanya variabel input dan output beserta fungsi keanggotaannya serta 

rule-rule yang telah dibuat. Pada sistem ini dibutuhkan input berupa suhu yang 

kemudian menghasilkan output berupa sinyal yang berfungsi sebagai pengatur 

heater agar suhu dalam fermentor memenuhi suhu set point yaitu 40°C.  

3.5. Implementasi 

Implementasi aplikasi yang menerapkan metode Tsukamoto ini dilakukan 

mengacu pada perancangan sistem. Implementasi perangkat lunak dengan 

menggunakan bahasa pemrogaman PHP, database MySQL dan tools pendukung 

lainnya. Implementasi aplikasi meliputi : 

- Pembuatan antarmuka. 

- Melakukan perhitungan untuk penentuan derajat keanggotaan dari masukan 

pengguna. 

- Melakukan perhitungan metode Tsukamoto pada setiap data yang dimasukkan 

oleh pengguna. 

- Menghasilkan sinyal yang berfungsi sebagai pengatur heater agar suhu dalam 

fermentor memenuhi suhu set point yaitu 40°C. 
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3.6. Uji Coba Sistem 

Pengujian sistem ini dilakukan untuk membuktikan bahwa sistem dapat 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian sistem yang dilakukan adalah 

membandingkan hasil dari sistem dengan data kelayakan yang didapat dari 

observasi. 

3.7. Kesimpulan 

Kesimpulan dilakukan setelah semua tahapan perancangan, implementasi 

dan pengujian sistem terhadap metode yang digunakan selesai. Penulisan saran 

berguna untuk memberikan pertimbangan atas hasil yang telah dilakukan. 
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BAB IV 

PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan tentang perancangan sistem dengan menggunakan 

logika fuzzy dan perancangan algoritma menggunakan metode Tsukamoto. Pada 

Gambar 4.1 ditunjukkan pohon perancangan sebagai gambaran umum pokok 

bahasan pada sub bab 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Pohon Perancangan 

Perancangan 

Perancangan Sistem 

Analisa Kebutuhan Identifikasi Aktor 

Daftar Kebutuhan Sistem 

Diagram Use Case 

Skenario Use Case 
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Perancangan Subsistem  
Antarmuka Pengguna 



23 
 

4.1. Analisa Kebutuhan 

Analisis kebutuhan yang dirancang meliputi aktor yang terlibat pada 

sistem, kebutuhan sistem dan use case diagram. Tujuan dari analisis ini adalah 

memodelkan kebutuhan yang diperlukan oleh sistem.  

4.1.1. Identifikasi Aktor 

Aktor-aktor yang akan berinteraksi dengan sistem diidentifikasi pada 

tahapan ini. Pada kolom aktor disebutkan aktor yang berperan dalam sistem dan 

pada kolom lainnya dijelaskan deskripsi dari aktor. Hasil dari proses identifikasi 

aktor yang berperan dalam sistem diperlihatkan pada Tabel 4.1 serta dilengkapi 

dengan penjelasannya. 

Tabel 4.1 Identifikasi Aktor 

Aktor Deskripsi Aktor 

Sensor Sensor merupakan aktor yang memberikan data temperatur 

untuk diolah 

Heater Heater mendapatkan sinyal pengendali temperatur dari sistem 

 

4.1.2. Daftar Kebutuhan Sistem 

Kebutuhan sistem yang harus dipenuhi saat aktor melakukan sebuah aksi 

dijelaskan pada tahapan ini. Daftar kebutuhan ini terdiri dari sebuah kolom yang 

merupakan hal-hal yang harus disediakan oleh sistem, sedangkan nama use case 

yang menampilkan fungsionalitas masing-masing kebutuhan ditunjukkan pada 

kolom yang lain. daftar kebutuhan fungsionalitas pada sistem diperlihatkan pada 

Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Daftar Kebutuhan Sistem 

Kebutuhan Aktor Nama Use Case 

Antarmuka untuk memasukkan 

temperatur disediakan oleh sistem 

Sensor Memasukkan 

temperatur 

Antarmuka untuk menerima sinyal 

pengendali temperatur dari proses 

perhitungan yang telah dilakukan sistem  

Heater Menerima sinyal 

pengendali 
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4.1.3. Use Case Diagram 

Kebutuhan-kebutuhan dan fungsionalitas dari sistem digambarkan dalam 

Use case diagram ini digunakan untuk menunjukan aksi-aksi yang dilakukan oleh 

aktor terhadap sistem. Spesifikasi fungsionalitas yang disediakan oleh sistem dari 

segi aktor ditunjukkan pada Gambar 4.2 yang merupakan diagram use case. 

 
Gambar 4.2 Diagram Use case 

Temperatur pada keadaan sekarang diinputkan oleh sensor kedalam 

sistem, kemudian sinyal pengendali temperatur yang telah dikirimkan ke heater. 

4.1.4. Skenario Use Case 

Use case yang telah digambarkan dalam diagram use case akan dijelaskan 

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

bertujuan untuk mendapatkan deskripsi secara global mengenai use case, kondisi 

awal dan akhir yang harus dipenuhi oleh use case setelah fungsionalitas telah 

dijalankan.  

  

 uc Actors

Pengendali Temperatur Pada Fermentor

Yogurt

Sensor

Memasukkan 

Temperatur

Menerima Sinyal 

Pengendali

Heater

«include»
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1. Use case memasukkan temperatur 

Tanggapan sistem terhadap aksi yang dilakukan oleh aktor pada saat 

memasukkan data temperatur dijelaskan dalam Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Skenario Use Case Memasukkan Temperatur 

Identifikasi 

Nama Memasukkan temperatur 

Deskripsi Use case ini menjelaskan tentang proses input data 

dalam sistem 

Aktor Sensor 

Pra-kondisi Sensor memberikan data temperatur ke sistem 

Skenario Input Data 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

 Aktor mengisi data – data berupa 

temperatur pada keadaan 

sekarang. 

 Sistem memasukkan data 

yang telah diisikan oleh 

aktor ke dalam database. 

 

2. Use case menerima sinyal pengendali 

Proses identifikasi pada use case ini saat menerima sinyal pengendali 

temperatur ditampilkan dalam Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Skenario Use Case Menerima Sinyal Pengendali 

Identifikasi 

Nama Menerima sinyal pengendali 

Deskripsi Use case ini menjelaskan tentang proses pengiriman 

sinyal pengendali 

Aktor Heater 

Pra-kondisi Heater menerima data temperatur yang telah diproses 
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oleh sistem 

Skenario Input Data 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

 Menerima sinyal pengendali 

temperatur 

 Mengirim data temperatur 

yang telah diproses 

 

4.2. Perancangan Umum Sistem dengan Logika Fuzzy 

Perancangan sistem dengan menggunakan logika fuzzy terdiri dari 

perancangan subsistem manajemen berbasis data, subsistem berbasis pengetahuan, 

subsistem model, dan subsistem antar muka pengguna. Tahap umum logika fuzzy 

untuk pengendalian temperatur fermentor. User melakukan proses memasukkan 

temperature. Data temperatur yang telah masuk kemudian difuzzifikasi oleh 

sistem, yaitu input yang dimasukkan ke sistem dikonversi menjadi variabel 

linguistik menggunakan fungsi keanggotaan. Kemudian, input yang telah 

difuzzifikasi dikonversi menggunakan rule yang telah ditetapkan. Output-fuzzy 

dari sistem diubah menjadi bentuk crisp menggunakan fungsi keanggotaan. 

Diagram alir logika fuzzy secara  umum dapat dilihat pada Gambar 4.3. 
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Gambar 4.3 Diagram Alir Logika Fuzzy 

4.2.1. Subsistem Manajemen Data 

Data yang digunakan berupa data himpunan fuzzy dan rule base yang telah 

didefinisikan. 

4.2.2. Subsistem Manajemen Model 

Pada subsistem manajemen model akan dibahas tentang langkah-langkah 

dalam metode fuzzy Tsukamoto. Data yang telah dimasukkan oleh user akan 

diproses dengan metode fuzzy Tsukamoto. 

 

Fuzzifikasi 

Sistem Inferensi 

Fuzzy Output 

Defuzifikasi 

Start 

Data 

Input 

Data 

Output 

End 
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Error (E) = Tsetpoint – Treal  rentang nilai Error [-10, +10] 

ΔError (DE) = Error (t) – Error (t-1)  rentang nilai ΔError [-2, +2] 

4.2.2.1. Penentuan Struktur Sistem Pengendalian Fermentor Yoghurt 

Fuzzy Logic Controller (FLC) dipilih sebagai struktur sistem pengendalian 

fermentor yoghurt karena FLC dianggap sebagai struktur yang paling mudah 

untuk dipahami oleh operator (A Riza, ST, MSc, et al., 2013). Struktur sistem 

pengendalian FLC ditunjukkan pada Gambar 4.4. 

 

Gambar 4.4 Struktur Sistem FLC yang Digunakan 

Sumber : (A Riza, ST, MSc, et al., 2013) 

4.2.2.2. Pendefinisian Variabel Input dan Output FLC 

Variabel input yang akan diukur dan dikendalikan dengan menggunakan 

sensor temperatur adalah temperatur susu pada proses pembuatan yoghurt. Suhu 

pertama yang diberikan (set point) untuk pengendalian adalah 40°C. Variabel 

input tersebut adalah Error (E) dan ΔError (DE) dengan delay untuk pengambilan 

sample Error dan ΔError adalah 1 detik. 

 

 

Keterangan : 

- Error (E) : Selisih antara suhu yang diinginkan dan suhu yang sebenarnya. 

- Tsetpoint : Suhu yang diinginkan. 

- Treal : Suhu yang sebenarnya. 

- ΔError (DE) : Delta Error, merupakan selisih antara E saat ini dan E 

sebelumnya. 

- Error (t) : Error yang didapatkan saat ini. 

- Error (t-1) : Error yang didapatkan sebelumnya. 
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Dari dua variabel input tersebut akan didapatkan variabel output berupa sinyal 

kontrol (U) yang memiliki rentang nilai [-6, +6]. 

4.2.2.3. Pembuatan Himpunan Fuzzy 

Penskalaan variabel input dan output dipermudah dengan dipilihnya faktor 

penskalaan 6 untuk variabel E dan DE serta penskalaan 1 untuk variabel U 

sehingga rentang nilai variabel E, DE, dan U adalah [-6, +6]. Hasil tersebut dapat 

dilihat pada Tabel 4.5. (A Riza, ST, MSc, et al., 2013) 

Tabel 4.5 Kuantisasi Variabel E dan DE 

E DE Hasil Kuantisasi 

-10 -2 -6 

-8.5 -1.7 -5 

-6.5 -1.3 -4 

-5 -1 -3 

-3.5 -0.7 -2 

-1.5 -0.3 -1 

0 0 0 

1.5 0.3 1 

3.5 0.7 2 

5 1 3 

6.5 1.3 4 

8.5 1.7 5 

10 2 6 

Sumber : (A Riza, ST, MSc, et al., 2013) 
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Fungsi keanggotaan fuzzy variabel E digambarkan dalam Tabel 4.6 

sehingga dapat diimplementasikan dalam kode pemrograman. 

Tabel 4.6 Fungsi Keanggotaan Fuzzy E 

 -10 -8.5 -6.5 -5 -3.5 -1.5 0 15 3.5 5 6.5 8.5 10 
 

PB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.7 1 
 

PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.7 1 0.7 0.3 
 

AZ 0 0 0 0 0.3 0.7 1 0.7 0.3 0 0 0 0 
 

NS 0 0.3 0.7 1 0.7 0.3 0 0 0 0 0 0 0 
 

NB 1 0.7 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Sumber : (A Riza, ST, MSc, et al., 2013) 

Fungsi keanggotaan fuzzy variabel DE digambarkan dalam Tabel 4.7 

sehingga dapat diimplementasikan dalam kode pemrograman. 

Tabel 4.7 Fungsi Keanggotaan Fuzzy DE 

 -2 -1.7 -1.3 -1 -0.7 -0.3 0 0.3 0.7 1 1.3 1.7 2 
 

PB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.7 1 
 

PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.7 1 0.7 0.3 
 

AZ 0 0 0 0 0.3 0.7 1 0.7 0.3 0 0 0 0 
 

NS 0 0.3 0.7 1 0.7 0.3 0 0 0 0 0 0 0 
 

NB 1 0.7 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Sumber : (A Riza, ST, MSc, et al., 2013) 
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Fungsi keanggotaan fuzzy variabel U digambarkan dalam Tabel 4.8 

sehingga dapat diimplementasikan dalam kode pemrograman. 

Tabel 4.8 Fungsi Keanggotaan Fuzzy U 

 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 
 

PB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.7 1 
 

PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.7 1 0.7 0.3 
 

AZ 0 0 0 0 0.3 0.7 1 0.7 0.3 0 0 0 0 
 

NS 0 0.3 0.7 1 0.7 0.3 0 0 0 0 0 0 0 
 

NB 1 0.7 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Sumber : (A Riza, ST, MSc, et al., 2013) 

4.2.2.4. Pembuatan Rule Base FLC 

Rule dibuat berdasarkan pada jumlah variabel input dan jumlah 

membership setiap variabel tersebut, masing-masing yaitu 2 dan 5, sehingga 

terdapat 25 aturan seperti yang dirangkum dalam Tabel 4.9. 

Tabel 4.9 Basis Aturan Fuzzy 

Fuzzy rules 

E 

NB NS AZ PS PB 

DE 

 

NB NB NB NB NS AZ 

NS NB NS NS AZ PS 

AZ NB NS AZ PS PB 

PS NS AZ PS PS PB 

PB AZ AZ PB PB PB 

Sumber : (A Riza, ST, MSc, et al., 2013) 

Keterangan : 

- Error (E) : Salah satu variabel input, selisih antara suhu yang diinginkan 

dan suhu yang sebenarnya. 

- ΔError (DE) : Salah satu variabel input, Delta Error, merupakan selisih antara 

E saat ini dan E sebelumnya. 
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- NB : Salah satu parameter dari setiap variabel yang bernilai negative 

big. 

- NS : Salah satu parameter dari setiap variabel yang bernilai negative 

small. 

- AZ : Salah satu parameter dari setiap variabel yang bernilai almost 

zero. 

- PS : Salah satu parameter dari setiap variabel yang bernilai positive 

small. 

- PB : Salah satu parameter dari setiap variabel yang bernilai positive 

big. 

4.2.2.5. Data Input 

Data input pada sistem ini merupakan angka yang disimpan dalam variabel 

Error dan ΔError yang nantinya diolah menggunakan perhitungan Tsukamoto. 

4.2.2.6. Fuzzifikasi 

Proses fuzzifikasi yang dilakukan merupakan suatu proses menerjemahkan 

input Error dan ΔError dari angka menjadi derajat keanggotaan dalam variabel 

linguistik. Derajat keanggotaan ditentukan melalui penghitungan sesuai dengan 

grafik keanggotaan. Detail fungsi untuk menentukan derajat keanggotaan telah 

dijelaskan pada tinjauan pustaka. Setelah ditentukan derajat keanggotaan dari 

masing-masing rule maka dilakukan proses inferensi. 

4.2.2.7. Inferensi 

Proses inferensi dalam penelitian ini menggunakan metode Tsukamoto. 

Setelah derajat keanggotaan Error dan ΔError pada setiap rule ditentukan, 

kemudian diambil nilai terkecil di antara kedua variabel tersebut. Nilai terkecil ini 

kemudian disebut dengan αp (alpha predikat). Setelah αp (alpha predikat) 

ditentukan, kemudian dilakukan defuzzifikasi. 
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4.2.2.8. Defuzzifikasi 

Defuzzifikasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengubah derajat 

keanggotaan variabel linguistik ke dalam bentuk nilai yang dimengerti sistem. 

Defuzzifikasi dilakukan dengan penghitungan yang tidak jauh berbeda dengan 

proses fuzzifikasi. Hasil dari defuzzifikasi yang merupakan derajat keanggotaan 

variabel linguistik U ini kemudian disebut dengan z. Dari masing-masing rule, 

nilai αp (alpha predikat) kemudian dikalikan dengan nilai z. Untuk mencari output 

nilai U final yang akan dikirimkan ke heater menggunakan rumus: 

   
∑    

∑  
 

4.2.2.9. Contoh Perhitungan 

Sebagai contoh, fermentor yoghurt telah dijalankan sama 60 menit, pengambilan 

sample temperatur akan dilakukan setiap 10 menit. Data yang diperoleh 

ditunjukkan oleh Tabel 4.10. 

Tabel 4.10 Masukan untuk Sistem 

 

16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 

Temperatur 42 43.5 44 46.5 44.5 43 

Error -2 -3.5 -4 -6.5 -4.5 -3 

Delta Error 

 

-1.5 -0.5 -2.5 2 1.5 

 

Contoh penghitungan berikut dilakukan dengan input pada pukul 16:20, yaitu 

nilai Error -3,5 dan nilai ΔError -1,5. 

Dari data tersebut dengan mengacu pada grafik keanggotaan Error pada Gambar 

4.5 dan ΔError pada Gambar 4.6 dapat dihitung derajat keanggotaan dari masing-

masing rule sehingga diperoleh data nilai E dan nilai DE seperti pada Tabel 4.11. 
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Gambar 4.5 Grafik Keanggotaan Variabel Error 

 

Gambar 4.6 Grafik Keanggotaan Variabel ΔError  
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Tabel 4.11 Derajat Keanggotaan E dan DE 

No Error Nilai E ΔError Nilai DE 

1 NB 0 NB 0.5 

2 NS 0.7 NB 0.5 

3 AZ 0.3 NB 0.5 

4 PS 0 NB 0.5 

5 PB 0 NB 0.5 

6 NB 0 NS 0.5 

7 NS 0.7 NS 0.5 

8 AZ 0.3 NS 0.5 

9 PS 0 NS 0.5 

10 PB 0 NS 0.5 

11 NB 0 AZ 0 

12 NS 0.7 AZ 0 

13 AZ 0.3 AZ 0 

14 PS 0 AZ 0 

15 PB 0 AZ 0 

16 NB 0 PS 0 

17 NS 0.7 PS 0 

18 AZ 0.3 PS 0 

19 PS 0 PS 0 

20 PB 0 PS 0 

21 NB 0 PB 0 

22 NS 0.7 PB 0 

23 AZ 0.3 PB 0 

24 PS 0 PB 0 

25 PB 0 PB 0 

 

Kemudian dilakukan proses inferensi dengan mencari nilai minimal di antara 

Error atau ΔError pada setiap rule, yang kemudian disebut sebagai αp (alpha 

predikat) dari variabel U. Nilai αp (alpha predikat) merupakan nilai dari derajat 

keanggotaan variabel U seperti pada Tabel 4.12. 
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Tabel 4.12 Proses Pencarian Alpha-Predikat 

No Error Nilai E Delta Error Nilai DE U αp 

1 NB 0 NB 0.5 NB 0 

2 NS 0.7 NB 0.5 NB 0.5 

3 AZ 0.3 NB 0.5 NB 0.3 

4 PS 0 NB 0.5 NS 0 

5 PB 0 NB 0.5 AZ 0 

6 NB 0 NS 0.5 NB 0 

7 NS 0.7 NS 0.5 NS 0.5 

8 AZ 0.3 NS 0.5 NS 0.3 

9 PS 0 NS 0.5 AZ 0 

10 PB 0 NS 0.5 PS 0 

11 NB 0 AZ 0 NB 0 

12 NS 0.7 AZ 0 NS 0 

13 AZ 0.3 AZ 0 AZ 0 

14 PS 0 AZ 0 PS 0 

15 PB 0 AZ 0 PB 0 

16 NB 0 PS 0 NS 0 

17 NS 0.7 PS 0 AZ 0 

18 AZ 0.3 PS 0 PS 0 

19 PS 0 PS 0 PS 0 

20 PB 0 PS 0 PB 0 

21 NB 0 PB 0 AZ 0 

22 NS 0.7 PB 0 AZ 0 

23 AZ 0.3 PB 0 PB 0 

24 PS 0 PB 0 PB 0 

25 PB 0 PB 0 PB 0 

 

Selanjutnya dilakukan proses defuzzifikasi. Nilai derajat keanggotaan dari 

variabel linguistik U diterjemahkan menjadi nilai U yang akan dikirimkan ke 

heater. Proses defuzzifikasi dilakukan dengan memperhatikan grafik keanggotaan 

dari variabel linguistik U seperti pada Gambar 4.7. 
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Gambar 4.7 Grafik Keanggotaan Variabel Hasil 

Defuzzifikasi dilakukan kepada nilai αp (alpha predikat) selain 0. Kemudian 

diperoleh data nilai variabel U yang selanjutnya disebut sebagai z. Untuk 

memenuhi syarat rumus, dicari nilai αp (alpha predikat) dikalikan dengan z seperti 

pada Tabel 4.13. 

Tabel 4.13 Proses Pencarian Nilai Z dan Alpha-Predikat*Z 

U αp Z αp x Z 

NB 0.5 -4.5 -2.25 

NB 0.3 -4 -1.2 

NS 0.5 -4.5 -2.25 

NS 0.3 -5 -1.5 

TOTAL 1.6  -7.2 
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Dari data pada tabel berikut kemudian dilakukan penghitungan sesuai dengan 

rumus : 

   
∑    

∑  
 

   
    

   
 

        

Jadi, nilai U yang akan dikirimkan sistem ke heater adalah -4.5 

4.2.3. Subsistem Manajemen Antar Muka Pengguna  

Subsistem antarmuka pengguna berguna untuk user berinteraksi dengan 

sistem. User dapat memasukan data yang akan diproses serta melihat perhitungan 

dan hasil pada halaman yang sama seperti pada Gambar 4.8. 

 

Gambar 4.8 Rancangan Antar Muka Pengguna 
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BAB V 

IMPLEMENTASI 

Bab ini membahas mengenai tahapan implementasi sistem pengendalian 

temperatur fermentor yoghurt menggunakan fuzzy logic berdasarkan analisa dan 

proses perancangan. 

5.1. Spesifikasi Sistem 

Spesifikasi sistem yang dibahas meliputi kebutuhan perangkat keras dan 

perangkat lunak yang digunakan untuk implementasi. Spesifikasi sistem dibahas 

secara detail agar implementasi berjalan sesuai tujuan. 

5.1.1. Spesifikasi Perangkat Keras 

Spesifikasi perangkat keras yang digunakan pada sistem pengendalian 

temperatur fermentor yoghurt dijelaskan pada Tabel 5.1. 

Tabel 5.1 Spesifikasi Perangkat Keras 

Nama Komponen Spesifikasi 

Processor Raspberry Pi 

Memori (RAM) 256 MB of RAM 

Chip Type Mobile Intel(R) 965 Express Chipset Family 

DAC Type Internal 

Approx. Total Memory 358MB 

 

5.1.2. Spesifikasi Perangkat Lunak 

Spesifikasi perangkat lunak yang digunakan pada sistem pengendalian 

temperatur fermentor yoghurt dijelaskan pada Tabel 5.2. 

Tabel 5.2 Spesifikasi Perangkat Lunak 

Bahasa Pemrogaman PHP 

DBMS MySQL 

Text Editor Sublime 
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5.2. Batasan Implementasi 

Beberapa batasan dalam mengimplementasikan sistem adalah sebagai 

berikut : 

- Input yang diterima oleh sistem berupa nilai temperatur suhu. 

- Output yang diterima oleh heater berupa sinyal kontrol. 

- Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP. 

- Database disimpan dalam MySQL. 

- Metode yang digunakan adalah Fuzzy Tsukamoto. 

5.3. Implementasi Algoritma Tsukamoto 

Sistem pengendalian temperatur fermentor yoghurt menggunakan fuzzy 

logic ini memiliki beberapa proses menurut langkah-langkah logika fuzzy itu 

sendiri, khususnya metode Tsukamoto. Proses-proses tersebut terdiri dari 

fuzzifikasi, inferensi, dan defuzzifikasi. 

5.3.1. Fuzzifikasi 

Perhitungan derajat keanggotaan variabel input dilakukan pada proses 

fuzzifikasi sistem pengendalian temperatur fermentor yoghurt. Deskripsi 

algoritma fuzzifikasi dijelaskan pada Tabel 5.3. 

Tabel 5.3. Deskripsi Algoritma Fuzzifikasi 

Nama Algoritma : Fuzzifikasi 

Deskripsi 

- Input  : Error(E) dan ∆Error. 

- Proses  : 

1. Mengambil data Error(E) dan ∆Error(DE) dari kelas Welcome yang 

selanjutnya dikirimkan ke  kelas Fuzzifikasi untuk melakukan 

perhitungan µ(E) dan µ(DE). 

2. Melakukan perhitungan µ(E) dan µ(DE) sesuai dengan rule yang 

sudah ditentukan masing-masing pada fungsi miu_error dan 
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miu_delta_error. 

- Output  : Derajat keanggotaan Error(E) dan ∆Error(DE) pada setiap rule 

yaitu µ(E) dan µ(DE). 

Potongan code ditampilkan pada Tabel 5.4 yang merupakan proses untuk mencari 

µ(E). 

Tabel 5.4. Algoritma Fuzzifikasi pada Variabel Input Error(E) 

//PB 

if ($error >= $PB->batas_bawah) { 

 if ($error == $PB->batas_bawah) 

 { 

  $miu_error_PB = 0; 

 } 

 else if ($error == $PB->batas_atas) 

 { 

  $miu_error_PB = 1; 

 } 

 else if ( $PB->batas_bawah < $error && $error < $PB-

>batas_atas) 

 { 

  $miu_error_PB = ($error - $PB->batas_bawah)/($PB-

>batas_atas - $PB->batas_bawah); 

 } 

 $hasil['miu_error_PB'] = $miu_error_PB; 

} 

 

//PS 

if ($PS->batas_bawah <= $error && $error <= ($PS->batas_atas)) { 

 if ($error == $PS->batas_bawah)  

 { 

  $miu_error_PS = 0; 

 } 

 else if ($PS->batas_bawah < $error && $error < 6.5) 

 { 

  $miu_error_PS = ($error - $PS->batas_bawah)/(6.5 - 

$PS->batas_bawah); 

 } 

 else if ($PB->batas_bawah < $error && $error < $PS-

>batas_atas) 

 { 

  $miu_error_PS = ($PS->batas_atas - $error)/($PS-

>batas_atas - $PB->batas_bawah); 

 } 

 $hasil['miu_error_PS'] = $miu_error_PS;  

} 

 

//AZ 

if ($AZ->batas_bawah <= $error && $error <= $AZ->batas_atas) { 

 if ($error == $AZ->batas_bawah || $error == $AZ-

>batas_atas)  

 { 
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  $miu_error_AZ = 0; 

 } 

 else if ($AZ->batas_bawah < $error && $error < $NS-

>batas_atas) 

 { 

  $miu_error_AZ = ($error - $AZ->batas_bawah)/($NS-

>batas_atas - $AZ->batas_bawah); 

 } 

 else if ($NS->batas_atas < $error && $error < $AZ-

>batas_atas) 

 { 

  $miu_error_AZ = ($AZ->batas_atas - $error)/($AZ-

>batas_atas - $NS->batas_atas); 

 } 

 $hasil['miu_error_AZ'] =$miu_error_AZ; 

} 

 

//NS 

if ($NS->batas_bawah <= $error && $error <= $NS->batas_atas) { 

 if ($error == $NS->batas_bawah || $error == $NS-

>batas_atas)  

 { 

  $miu_error_NS = 0; 

 } 

 else if ($NS->batas_bawah < $error && $error < $NB-

>batas_atas) 

 { 

  $miu_error_NS = ($error - $NS->batas_bawah)/($NB-

>batas_atas - $NS->batas_bawah); 

 } 

 else if ($NB->batas_atas < $error && $error < $NS-

>batas_atas) 

 { 

  $miu_error_NS = ($NS->batas_atas - $error)/($NS-

>batas_atas - $NB->batas_atas); 

 } 

 $hasil['miu_error_NS'] = $miu_error_NS;  

} 

 

//NB 

if ($NB->batas_atas >= $error) { 

 if ($error == $NB->batas_bawah)  

 { 

  $miu_error_NB = 1; 

 } 

 else if ($error == $NB->batas_atas)  

 { 

  $miu_error_NB = 0; 

 } 

 else if ($NB->batas_bawah < $error && $error < $NB-

>batas_atas) 

 { 

  $miu_error_NB = ($NB->batas_atas - $error)/($NB-

>batas_atas - $NB->batas_bawah); 

 } 

 $hasil['miu_error_NB'] = $miu_error_NB;  

} 
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5.3.2. Inferensi 

Perhitungan alpha-P (αp) atau nilai minimal dari µ variabel input setiap 

rule dilakukan pada proses inferensi sistem pengendalian temperatur fermentor 

yoghurt. Deskripsi algoritma inferensi dijelaskan pada Tabel 5.5. 

Tabel 5.5. Deskripsi Algoritma Fuzzifikasi 

Nama Algoritma : Inferensi 

Deskripsi 

- Input  : µ(E) dan µ(DE). 

- Proses  :  

1. Mengambil data µ(E) dan µ(DE) dari kelas Fuzzifikasi yang 

selanjutnya dikirimkan ke kelas Welcome untuk melakukan 

perhitungan alpha-P (αp). 

2. Mencari nilai minimal antara µ(E) dan µ(DE) dari setiap rule yang 

sudah ditentukan pada fungsi main. 

- Output  : Nilai minimal antara µ(E) dan µ(DE) yaitu alpha-P (αp). 

Potongan code ditampilkan pada Tabel 5.6 yang merupakan proses untuk mencari 

alpha-P (αp). 

Tabel 5.6. Algoritma Inferensi 

 

if ($miu_error <= $miu_deltaerror) { 

 $alphaP  = $miu_error; 

} 

else { 

 $alphaP  = $miu_deltaerror; 

} 

5.3.3. Defuzzifikasi 

Perhitungan z dari alpha-P (αp) dan rule pada sinyal kontrol (U) dilakukan 

pada proses defuzzifikasi sistem pengendalian temperatur fermentor yoghurt. 

Deskripsi algoritma defuzzifikasi dijelaskan pada Tabel 5.7. 
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Tabel 5.7. Deskripsi Algoritma Defuzzifikasi 

Nama Algoritma : Defuzzifikasi 

Deskripsi 

- Input  : alpha-P (αp) dan sinyal kontrol (U). 

- Proses  :  

1. Mengambil data alpha-P (αp) dari kelas Welcome dan sinyal kontrol 

(U) dari kelas Welcome yang selanjutnya dikirimkan ke kelas 

Defuzzifikasi untuk melakukan perhitungan z. 

2. Melihat nilai alpha-P (αp) masuk pada NB, NS, AZ, PS, atau PB 

sehingga dapat ditemukan titik alpha-P (αp) pada grafik 

keanggotaan. 

3. Setelah nilai alpha-P (αp) ditentukan masuk pada range U yang 

mana, kemudian melihat kecenderungan alpha-P (αp) grafik 

tetangga terhadap nilai range U tersebut. 

4. Melakukan perhitungan nilai z dari titik yang sudah ditemukan 

dengan cara memasukkan pada rumus yang diperoleh dengan 

melihat batas atas dan batas bawah pada grafik keanggotaan. 

- Output  : Nilai z. 

Potongan code ditampilkan pada Tabel 5.8 yang merupakan proses untuk mencari 

nilai z. 

Tabel 5.8. Algoritma Defuzzifikasi 

 

//Perhitungan Z di PB 

if ($rule == 'PB'){ 

 //mencari nilai batas atas dan batas bawah 

 $batas_atas = $PB->batas_atas; 

 $batas_bawah = $PB->batas_bawah; 

 

 //perhitungan mencari nilai Z 

 $z = $alphaP*($batas_atas - $batas_bawah) + $batas_bawah; 

 

 return $z; 

  } 

 

//Perhitungan Z di PS 
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else if ($rule == 'PS'){ 

 //mencari nilai max pada alphaP PS 

 $max_AZ = 0; 

 $max_PB = 0; 

 

 for ($j=1; $j<=25; $j++) { 

  $where = array('id_tsukamoto'=> $j); 

  $tsu = $ini->tsukamoto_model->get_row($where); 

  $heater = $tsu->heater; 

  $miu_heater = $tsu->alphaP; 

  if ($heater == 'PB') { 

   if ($max_PB < $miu_heater) { 

    $max_PB = $miu_heater; 

   } 

  } 

  else if ($heater == 'AZ') { 

   if ($max_AZ < $miu_heater) { 

    $max_AZ = $miu_heater; 

   } 

  } 

 } 

 

 if ($max_AZ < $max_PB) { 

  $batas_atas = $PS->batas_atas; 

  $batas_bawah = $PB->batas_bawah; 

  $z = $batas_atas - $alphaP*($batas_atas - 

$batas_bawah); 

  return $z; 

 } 

 else { 

  $batas_atas = $AZ->batas_atas; 

  $batas_bawah = $PS->batas_bawah; 

  $z = $alphaP*($batas_atas - $batas_bawah) + 

$batas_bawah; 

  return $z; 

 } 

} 

 

else if ($rule == 'AZ'){ 

 //mencari nilai max pada alphaP AZ 

 $max_PS = 0; 

 $max_NS = 0; 

 

 for ($j=1; $j<=25; $j++) { 

  $where = array('id_tsukamoto'=> $j); 

  $row = $ini->tsukamoto_model->get_row($where); 

  $heater = $row->heater;  

  $miu_heater = $row->alphaP; 

  if ($heater == 'NS') { 

   if ($max_NS < $miu_heater) { 

    $max_NS = $miu_heater; 

   } 

  } 

  else if ($heater == 'PS') { 

   if ($max_PS < $miu_heater) { 

    $max_PS = $miu_heater; 

   } 
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  } 

 } 

 

 if ($max_PS < $max_NS) { 

  $batas_atas = $NS->batas_atas; 

  $batas_bawah = $AZ->batas_bawah; 

  $z = $alphaP*($batas_atas - $batas_bawah) + 

$batas_bawah; 

  return $z; 

 } 

 else { 

  $batas_atas = $AZ->batas_atas; 

  $batas_bawah = $PS->batas_bawah; 

  $z = $batas_atas - $alphaP*($batas_atas - 

$batas_bawah); 

  return $z; 

 } 

} 

 

else if ($rule == 'NS'){ 

 //mencari nilai max pada alphaP NS 

 $max_AZ = 0; 

 $max_NB = 0; 

 

 for ($j=1; $j<=25; $j++) { 

  $where = array('id_tsukamoto'=> $j); 

  $wow = $ini->tsukamoto_model->get_row($where); 

  $heater = $wow->heater; 

  $miu_heater = $wow->alphaP; 

  if ($heater == 'NB') { 

   if ($max_NB < $miu_heater) { 

    $max_NB = $miu_heater; 

   } 

  } 

  else if ($heater == 'AZ') { 

   if ($max_AZ < $miu_heater) { 

    $max_AZ = $miu_heater; 

   } 

  } 

 } 

 

 if ($max_AZ < $max_NB) { 

  $batas_atas = $NB->batas_atas; 

  $batas_bawah = $NS->batas_bawah; 

  $z = $alphaP*($batas_atas - $batas_bawah) + 

$batas_bawah; 

  return $z; 

 } 

 else { 

  $batas_atas = $NS->batas_atas; 

  $batas_bawah = $AZ->batas_bawah; 

  $z = $batas_atas - $alphaP*($batas_atas - 

$batas_bawah); 

  return $z; 

 } 

} 
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//Perhitungan Z di NB 

if ($rule == 'NB'){ 

 //mengambil nilai alpha_NB 

 $batas_atas = $NB->batas_atas; 

 $batas_bawah = $NB->batas_bawah; 

 $z = $batas_atas - $alphaP * ($batas_atas - $batas_bawah); 

 return $z; 

} 

 

5.4. Implementasi Desain Antarmuka 

Antarmuka dari sistem pengendalian temperatur fermentor yoghurt dibuat 

dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Gambar 5.1 menampilkan 

antarmuka untuk menginputkan variabel input. 

 

Gambar 5.1 Tampilan Halaman Input Variabel 

Halaman utama setelah input variabel diproses dengan metode Tsukamoto 

ditampilkan pada Gambar 5.2. Output dari sistem pengendalian temperatur 

fermentor yoghurt berupa sinyal kontrol pada heater. 
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Gambar 5.2 Tampilan Halaman Hasil Proses dengan Metode Tsukamoto 
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BAB VI 

PENGUJIAN 

 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang pengujian dari sistem kendali 

fermentor yoghurt dengan metode fuzzy Tsukamoto. Proses pengujian dibagi 

menjadi dua jenis pengujian, yaitu pengujian validasi dan pengujian akurasi. 

Pengujian validasi adalah pengujian yang ditujukan untuk mengetahui kebenaran 

dari sistem fermentor yoghurt yang dijalankan. Pengujian validasi ini 

dimaksudkan untuk menguji kualitas dari sistem fermentor yoghurt. Sedangkan 

pengujian akurasi adalah pengujian yang ditujukan untuk mengukur hasil akhir 

dari sistem fermentor yoghurt. Hasil yang dicapai dari pengujian akurasi adalah 

persentase tingkat keakurasian sistem untuk melakukan proses pengiriman sinyal 

terhadap sistem kendali. Hasil dari pengujian validasi berupa data kualitatif yang 

berupa data deskriptif yang mendefinisikan umpan balik dari sistem fermentor 

yoghurt. Sedangkan hasil dari pengujian akurasi berupa data kuantitatif yang 

berupa data numerik dari hasil keakuratan sistem fermentor yoghurt dalam 

mengirimkan sinyal ke sistem kendali.  

6.1. Pengujian Validasi 

Pengujian validasi adalah pengujian yang ditujukan untuk mengetahui 

seberapa baik dan sesuai kinerja dari sistem fermentor yoghurt tersebut dengan 

kebutuhan sistem yang telah didefinisikan diawal. Selain itu pada pengujian 

validasi ini juga didapatkan pola-pola input, proses, dan output dari sistem 

fermentor yoghurt. 

6.1.1. Pengujian Pembuatan Aturan Kombinasi 

Tabel 6.1 Pengujian Aturan Kombinasi (Rule) 

Nama Kasus Uji Aturan Kombinasi (Rule) 

Tujuan Pengujian Untuk menguji validitas cara kerja sistem dengan 

kesesuaian kombinasi (rule) aturan yang telah 

ditentukan. 
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Prosedur Pengujian 1. User masuk kedalam sistem 

2. User memasukkan input Temperatur1 dan 

Temperatur2 

3. User menekan tombol “Proses” 

4. User dapat mengetahui output. 

Hasil yang diharapkan 1. Sistem dapat menerima 2 nilai input untuk 

diproses dengan menggunakan fuzzy logic 

Ttukamoto. 

2. Sistem dapat menampilkan output yang sesuai 

dengan rule yang dibangun. 

6.1.2. Pengujian Verifikasi Hasil 

Tabel 6.2 Pengujian Verifikasi Hasil 

Nama Kasus Uji Verifikasi Hasil 

Tujuan Pengujian Untuk menguji hasil output yang dihasilkan sistem 

apakah sudah sesuai dengan hasil yang diharapkan. 

Prosedur Pengujian 1. User masuk kedalam sistem 

2. User memasukkan input Temperatur1 dan 

Temperatur2 

3. User menekan tombol “Proses” 

4. User dapat mengetahui output. 

Hasil yang diharapkan 1. Sistem dapat menerima 2 nilai input untuk 

diproses dengan menggunakan fuzzy logic 

Ttukamoto. 

2. Sistem dapat menampilkan output yang sesuai 

dengan hasil perhitungan manual. 

6.1.3. Pengujian Perhitungan Fuzzy Tsukamoto  

Tabel 6.3 Pengujian Proses Perhitungan Tsukamoto 

Nama Kasus Uji Proses Perhitungan Tsukamoto 

Tujuan Pengujian Untuk menguji proses perhitungan  fuzzy 

Tsukamoto apakah sudah sesuai dengan perhitungan 
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manual. 

Prosedur Pengujian 1. User masuk kedalam sistem 

2. User memasukkan input Temperatur1 dan 

Temperatur2 

3. User menekan tombol “Proses” 

4. User dapat mengetahui output. 

Hasil yang diharapkan 1. Sistem dapat menerima 2 nilai input untuk 

diproses dengan menggunakan fuzzy logic 

Ttukamoto. 

2. Sistem dapat menampilkan alphaP, z ,dan 

alphaP*z sesuai dengan hasil perhitungan 

manual. 

Tabel 6.4 Hasil Pengujian Validasi 

No Kasus Uji Hasil yang 

diharapkan 

Hasil yang didapatkan Status 

Validas

i 

1. Pembuatan 

Aturan 

Kombinasi 

(Rule) 

1. Sistem dapat 

menerima 2 

nilai input 

untuk diproses 

dengan 

menggunakan 

fuzzy logic 

Ttukamoto. 

2. Sistem dapat 

menampilkan 

output yang 

sesuai dengan 

rule yang 

dibangun. 

 

 

Valid 

2. Pengujian 

Verifikasi 

Hasil 

1. Sistem dapat 

menerima 2 

nilai input 

untuk diproses 

dengan 

 

 

Valid 
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menggunakan 

fuzzy logic 

Ttukamoto. 

2. Sistem dapat 

menampilkan 

output yang 

sesuai dengan 

hasil 

perhitungan 

manual. 

3. Proses 

Perhitunga

n 

Tsukamoto 

1.Sistem dapat 

menerima 2 

nilai input untuk 

diproses dengan 

menggunakan 

fuzzy logic 

Ttukamoto. 

2. Sistem dapat 

menampilkan 

alphaP, z ,dan 

alphaP*z sesuai 

dengan hasil 

perhitungan 

manual. 

 

 

 

Valid 

6.2. Pengujian Akurasi 

Pengujian akurasi dilakukan supaya sistem pengendalian temperatur 

fermentor yoghurt dengan menggunakan fuzzy logic metode Tsukamoto dapat 

diketahui performanya. Untuk membandingkan kebenaran perhitungan sistem 

pada Tabel 6.5 maka akan dicocokan dengan perhitungan manual yang telah 

dilakukan pada Tabel 6.6. 

Contoh perhitungan manual dengan implementasi program yang dilakukan 

adalah menggunakan input dengan temperatur yang sama yaitu 42°C dan 43.5°C 

dengan nilai Error -3,5 dan nilai ΔError -1,5 pada dapat dilihat pada Tabel 4.10. 
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Tabel 6.5 Hasil Perhitungan Sistem 

No Nilai E Nilai DE U αp Z αp x Z 

1 0.00000 0.50000 NB 0.00000 -3.00000 0.00000 

2 0.70000 0.50000 NB 0.50000 -4.50000 -2.25000 

3 0.30000 0.50000 NB 0.30000 -3.90000 -1.17000 

4 0.00000 0.50000 NS 0.00000 -6.00000 0.00000 

5 0.00000 0.50000 AZ 0.00000 -3.00000 0.00000 

6 0.00000 0.50000 NB 0.00000 -3.00000 0.00000 

7 0.70000 0.50000 NS 0.50000 -4.50000 -2.25000 

8 0.30000 0.50000 NS 0.30000 -5.10000 -1.53000 

9 0.00000 0.50000 AZ 0.00000 -3.00000 0.00000 

10 0.00000 0.50000 PS 0.00000 1.00000 0.00000 

11 0.00000 0.00000 NB 0.00000 -3.00000 0.00000 

12 0.70000 0.00000 NS 0.00000 -6.00000 0.00000 

13 0.30000 0.00000 AZ 0.00000 -3.00000 0.00000 

14 0.00000 0.00000 PS 0.00000 1.00000 0.00000 

15 0.00000 0.00000 PB 0.00000 3.00000 0.00000 

16 0.00000 0.00000 NS 0.00000 -6.00000 0.00000 

17 0.70000 0.00000 AZ 0.00000 -3.00000 0.00000 

18 0.30000 0.00000 PS 0.00000 1.00000 0.00000 

19 0.00000 0.00000 PS 0.00000 1.00000 0.00000 

20 0.00000 0.00000 PB 0.00000 3.00000 0.00000 

21 0.00000 0.00000 AZ 0.00000 -3.00000 0.00000 

22 0.70000 0.00000 AZ 0.00000 -3.00000 0.00000 

23 0.30000 0.00000 PB 0.00000 3.00000 0.00000 

24 0.00000 0.00000 PB 0.00000 3.00000 0.00000 

25 0.00000 0.00000 PB 0.00000 3.00000 0.00000 

TOTAL 1.60000 
 

-7.20000 

Hasil Sinyal Kontrol -4.50000 
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Tabel 6.6 Hasil Perhitungan Manual 

No Nilai E Nilai DE U αp Z αp x Z 

1 0 0.5 NB 0 0 0 

2 0.7 0.5 NB 0.5 -4.5 -2.25 

3 0.3 0.5 NB 0.3 -4 -1.2 

4 0 0.5 NS 0 0 0 

5 0 0.5 AZ 0 0 0 

6 0 0.5 NB 0 0 0 

7 0.7 0.5 NS 0.5 -4.5 -2.25 

8 0.3 0.5 NS 0.3 -5 -1.5 

9 0 0.5 AZ 0 0 0 

10 0 0.5 PS 0 0 0 

11 0 0 NB 0 0 0 

12 0.7 0 NS 0 0 0 

13 0.3 0 AZ 0 0 0 

14 0 0 PS 0 0 0 

15 0 0 PB 0 0 0 

16 0 0 NS 0 0 0 

17 0.7 0 AZ 0 0 0 

18 0.3 0 PS 0 0 0 

19 0 0 PS 0 0 0 

20 0 0 PB 0 0 0 

21 0 0 AZ 0 0 0 

22 0.7 0 AZ 0 0 0 

23 0.3 0 PB 0 0 0 

24 0 0 PB 0 0 0 

25 0 0 PB 0 0 0 

TOTAL 1.6  -7.2 

Hasil Sinyal Kontrol -4.5 

Berdasarkan dari data-data diatas dapat dilihat bahwa akurasi dari 

perhitungan sistem dan perhitungan manual yang telah dilakukan adalah 100% 

yang menunjukkan bahawa sistem ini dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan 

perhitungan manual. Ketidakakurasian sistem ini adalah 0% yang disebabkan 

karena beberapa kemungkinan antara lain kurangnya data uji dan kurang 

sesuainya nilai alternatif keputusan pada sistem. 
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa : 

1. Sistem pengendali temperatur fermentor yoghurt menggunakan logika fuzzy 

dapat diimplementasikan dengan metode Tsukamoto. 

2. Implementasi pengendalian temperatur pada fermentor yoghurt dapat 

diimplementasikan dengan menggunakan bahasa PHP. 

3. Sesuai dengan hasil pengujian penggunaan metode Tsukamoto pada logika 

fuzzy untuk sistem kendali temperatur fermentor yoghurt lebih akurat 

daripada penggunaan sistem kendali konvensional. 

7.2. Saran dan Penelitian Lebih Lanjut 

Beberapa kendala ditemui saat melaksanakan eksperimen, sehingga dapat 

diberikan saran-saran sebagai berikut untuk penelitian lebih lanjut : 

1. Peletakan sensor sebagai ujung dari sistem instrumentasi dan kontrol sangat 

berpengaruh pada aksi kendali, sehingga perlu dicari solusi mengenai 

peletakan sensor yang tempat pada proses fermentasi ini. 

2. Mode kontrol fuzzy yang diterapkan pada penelitian ini masih menggunakan 

metode Tsukamoto, performansi kontrol dapat diteliti dengan metode lain 

untuk mengetahui metode apa yang terbaik untuk digunakan. 
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