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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Banjir adalah terjadinya genangan air dalam jumlah besar yang biasanya 

disebabkan oleh meluapnya air sungai karena debit air yang melebihi daya 

tampungnya. Fenomena alam ini cukup sering terjadi di Indonesia, banjir melanda 

hampir di setiap musim penghujan. Tidak hanya di kota-kota besar dengan sedikit 

area resapan air yang terkena banjir, di daerah pedesaan pun demikian. Banyak 

faktor yang menyebabkan suatu daerah terkena banjir, antara lain bentuk Daerah 

Aliran Sungai (DAS), gradien sungai, kerapatan drainase, lereng rata-rata DAS 

dan penggunaan lahan. Parameter tersebut bisa digunakan sebagai tolak ukur 

dalam menentukan kerentanan potensi banjir di suatu daerah. 

Dampak negatif yang diakibatkan oleh banjir diantaranya adalah rusaknya 

sarana dan prasarana umum, putusnya jalur transportasi dan komunikasi serta 

hilangnya harta benda bahkan jiwa manusia. Melihat kerugian yang diakibatkan 

oleh banjir tidak bisa dianggap remeh, hal ini tentu membutuhkan perhatian lebih 

agar kehidupan yang nyaman tetap terjaga. Oleh karena itu perlu diciptakan 

sebuah alat bantu yang berfungsi untuk menentukan tingkat kerentanan potensi 

banjir di suatu daerah secara cepat, akurat, dan otomatis sehingga hasil analisis 

dapat lebih optimal. Pembuatan alat bantu tersebut dapat memanfaatkan beberapa 

metode seperti pemanfaatan logika fuzzy metode Tsukamoto. 

Logika fuzzy adalah salah satu komponen pembentuk soft computing. 

Logika fuzzy pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Lotfi A. Zadeh pada 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 (Kusuma Dewi, 2003).  
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Metode Tsukamoto mengaplikasikan penalaran monoton pada setiap 

aturannya. Jika pada penalaran monoton sistem hanya mempunyai satu aturan, 

pada metode Tsukamoto sistem terdiri atas beberapa aturan. Maksud dari 

penalaran monoton adalah setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk IF-

THEN harus direpresentasikan dengan suatu himpunan fuzzy dengan fungsi 

keanggotaan yang monoton.  

Sebelumnya pernah dilakukan pengujian menggunakan logika fuzzy 

metode Tsukamoto, penelitian tersebut berjudul “Penerapan Fuzzy Inference 

System (FIS) Tsukamoto dalam Menganalisa Tingkat Resiko Penyakit Polip 

Hidung” (Nia Permatasari, 2013). Pada penelitian sebelumnya yang berjudul 

“Logika Fuzzy Metode Tsukamoto dalam Menentukan Kerentanan Potensi 

Banjir” (Ana Maulida, 2011) digunakan metode logika fuzzy yang sama, hanya 

saja tidak sampai pada tahap implementasi. Maka dari itu penulis 

mengembangkan penelitian tersebut sampai pada tahap implementasi.  

Fuzzy Tsukamoto adalah suatu metode yang cukup fleksible untuk data 

yang ada, metode ini memiliki tingkat toleransi yang baik. Fuzzy Tsukamoto lebih 

baik dalam hal menerima masukkan dari manusia daripada mesin yang membuat 

metode ini lebih intuitif, sehingga banyak diterima oleh pihak yang ingin 

memecahkan masalah dengan metode Fuzzy Inference System (Thamrin, 2012). 

Agar dapat memberikan solusi mengenai permasalahan kerentanan potensi 

banjir di suatu daerah dengan menggunakan metode yang memiliki akurasi yang 

cukup tinggi, maka penulis akan melakukan penelitian  berjudul “Penentuan 

Kerentanan Potensi Banjir dengan Logika Fuzzy Tsukamoto”. Penelitian ini 

diharapkan dapat membantu para ahli dalam mengetahui kerentanan potensi banjir 

di suatu daerah sehingga dapat menyampaikan kepada masyarakat di daerah 

tersebut agar lebih waspada terhadap banjir.  

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1.2.1. Bagaimana mengimplementasikan Logika Fuzzy Tsukamoto dalam 

menentukan kerentanan potensi banjir 

1.3. Batasan Masalah 

Agar pembahasan tidak melebar, maka batasan masalah dari penelitian ini 

adalah:  

1.3.1. Penentuan kerentanan potensi banjir di daerah perbukitan Malang Selatan 

(Rentan, Cukup Rentan dan Tidak Rentan).  

1.3.2. Data yang digunakan mencakup 50 unit lahan di Kecamatan 

Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang yang didapatkan dari BPDAS 

Brantas Stasiun Malang. 

1.4. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan logika fuzzy 

Tsukamoto dalam menentukan kerentanan potensi banjir di daerah perbukitan 

Malang Selatan. 

1.5. Manfaat 

Dengan penelitian penentuan kerentanan potensi banjir menggunakan 

metode fuzzy Tsukamoto ini diharapkan dapat membantu para ahli dalam 

menentukan kerentanan potensi banjir di daerah perbukitan Malang Selatan dan 

menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat lebih waspada. 

1.6. Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang akan dibahas, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan.  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan teori-teori logika fuzzy Tsukamoto dan teori 

lain yang merupakan konsep dasar penelitian. 
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BAB III  METODE PENELITIAN DAN PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan metode yang dipakai dalam menyelesaikan 

penelitian ini, analisis kebutuhan dan perancangan untuk penerapan 

metode Tsukamoto dalam menentukan kerentanan potensi banjir di 

daerah perbukitan Malang Selatan. 

BAB IV  IMPLEMENTASI 

Bab ini membahas penerapan metode Tsukamoto dalam 

menentukan kerentanan potensi banjir di daerah perbukitan Malang 

Selatan. 

BAB V  PENGUJIAN 

Bab ini memuat proses dan hasil pengujian terhadap sistem yang 

telah direalisasikan. 

BAB VI  PENUTUP 

Memuat kesimpulan yang diperoleh dari pembuatan dan pengujian 

perangkat lunak yang telah dibuat dalam tugas akhir ini serta 

memuat saran-saran untuk pengembangan selanjutnya. 
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BAB II 

DASAR TEORI 

2.1 Banjir  

2.1.1 Definisi banjir 

Banjir dalam pengertian umum adalah debit aliran air sungai dalam 

jumlah yang tinggi, atau debit aliran air di sungai secara relatif lebih besar 

dari kondisi normal akibat  hujan yang turun di hulu atau di suatu tempat 

tertentu terjadi secara terus menerus, sehingga air tersebut tidak dapat 

ditampung oleh alur sungai yang ada, maka air melimpah keluar dan 

menggenangi daerah sekitarnya (Peraturan Dirjen RLPS No.04 thn 2009). 

Banjir merupakan peristiwa dimana daratan yang biasanya kering 

(bukan daerah rawa) menjadi tergenang oleh air, hal ini disebabkan oleh 

curah hujan yang tinggi dan kondisi topografi wilayah berupa dataran rendah 

hingga cekung. Selain itu, terjadinya banjir juga dapat disebabkan oleh 

limpasan air permukaan (runoff) yang meluap dan volumenya melebihi 

kapasitas pengaliran sistem drainase atau sistem aliran sungai.  

Terjadinya bencana banjir juga disebabkan oleh rendahnya 

kemampuan infiltrasi tanah, sehingga menyebabkan tanah tidak mampu lagi 

menyerap air. Banjir dapat terjadi akibat naiknya permukaan air lantaran 

curah hujan yang diatas normal, perubahan suhu, tanggul/bendungan yang 

bobol, pencairan salju yang cepat, terhambatnya aliran air di tempat lain 

(Ligal, 2008).  

Penyebab banjir dan lamanya genangan bukan hanya disebabkan oleh 

meluapnya air sungai, melainkan oleh kelebihan curah hujan dan fluktuasi 

muka air laut khususnya dataran aluvial pantai, unit-unit geomorfologi seperti 

daerah rawa, rawa belakang, dataran banjir, pertemuan sungai dengan dataran 

aluvial merupakan tempat-tempat rentan banjir (Dibyosaputro, 1984).  
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2.1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan potensi banjir 

Sedikitnya ada lima faktor penting penyebab banjir di Indonesia yaitu 

faktor hujan, faktor hancurnya retensi Daerah Aliran Sungai (DAS), faktor 

kesalahan perencanaan pembangunan alur sungai, faktor pendangkalan 

sungai dan faktor kesalahan tata wilayah dan pembangunan sarana dan 

prasarana (Maryono, 2005). Beberapa aspek yang terkait dengan 

kemungkinan terjadinya banjir pada suatu wilayah diantaranya adalah litologi 

(tipe dan tekstur batuan), penggunaan lahan, intensitas hujan, kemiringan 

lereng, karakteristik aliran (orde aliran), dan deformasi lahan akibat tektonik 

(morfotektonik) (Sukiyah, 2004).  

Faktor-faktor yang digunakan sebagai parameter dalam penelitian 

mengenai penentuan kerentanan potensi banjir menggunakan logika fuzzy 

Metode Tsukamoto adalah sebagai berikut: 

1.  Bentuk DAS 

Bentuk DAS (Daerah Aliran Sungai) mempengaruhi waktu 

konsentrasi air hujan yang mengalir menuju arah pembuangan. Semakin bulat 

bentuk dari DAS semakin singkat waktu konsentrasi yang diperlukan, 

sehingga fluktuasi banjir yang terjadi semakin tinggi. Sebaliknya semakin 

lonjong bentuk dari DAS maka waktu konsentrasi air hujan yang diperlukan 

semakin lama, sehingga fluktuasi banjir yang terjadi semakin rendah (Subekti 

Rahayu,dkk, 2009:12). 

2.  Gradien Sungai 

Gradien sungai menunjukan tingkat dari kecuraman sungai. Semakin 

besar tingkat kecuraman akan mengakibatkan semakin tinggi kecepatan 

aliran airnya (Subekti Rahayu,dkk, 2009:16). 

3.  Kerapatan Drainase 

Kerapatan drainase/aliran sungai menunjukkan kapasitas 

penyimpanan air permukaan dalam cekungan-cekungan seperti danau, rawa 

dan badan sungai yang mengalir di suatu DAS. Semakin tinggi kerapatan 
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aliran sungai, menunjukkan semakin banyak air yang dapat tertampung di 

badan-badan sungai (Subekti Rahayu,dkk, 2009:14). 

 

4.  Lereng Rata-rata DAS 

Lereng rata-rata DAS menunjukkan kemiringan lereng dalam suatu 

wilayah DAS.  

5.  Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan berkaitan dengan perubahan tata guna lahan yang 

menunjukkan kuantitas resapan air. 

2.2 Logika Fuzzy  

Sistem Inferensi Fuzzy merupakan suatu kerangka komputasi yang 

didasarkan pada teori himpunan fuzzy, aturan fuzzy berbentuk IF-THEN dan 

penalaran fuzzy. Secara garis besar, diagram blok proses inferensi fuzzy 

(Kusumadewi, 2003) dinyatakan seperti dibawah ini (Gambar 1). 

 

Gambar 1. Diagram blok sistem inferensi fuzzy 

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

basis pengetahuan yang berisi aturan fuzzy dalam bentuk IF-THEN. Fire strength 

akan dicari pada setiap aturan. Apabila jumlah aturan lebih dari satu, maka akan 

dilakukan agregasi dari semua aturan. Selanjutnya, pada hasil agregasi akan 

dilakukan defuzzy untuk mendapatkan nilai crisp sebagai output sistem. 
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2.3 Metode Tsukamoto 

Metode Tsukamoto mengaplikasikan penalaran monoton pada setiap 

aturannya. Jika pada penalaran monoton sistem hanya mempunyai satu aturan, 

pada metode Tsukamoto sistem terdiri atas beberapa aturan. Maksud dari 

penalaran monoton adalah setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk IF-THEN 

harus direpresentasikan dengan suatu himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan 

yang monoton.  

Output hasil inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas (crisp) 

bedasarkan α-predikat (fire strength). Proses agregasi antar aturan dilakukan, dan 

hasil akhirnya diperoleh dengan menggunakan defuzzy dengan konsep rata-rata 

terbobot. Misalkan ada variabel input, yaitu x dan y, serta satu variabel output 

yaitu z. Variabel x terbagi atas 2 himpunan yaitu A1 dan A2, variabel y terbagi 

atas 2 himpunan juga, yaitu B1 dan B2, sedangkan variabel output Z terbagi atas 2 

himpunan yaitu C1 dan C2. Tentu saja himpunan C1 dan C2 harus merupakan 

himpunan yang bersifat monoton. Diberikan 2 aturan sebagai berikut: 

IF x is A1 and y is B2 THEN z is C1 

IF x is A2 and y is B2 THEN z is C1 

Diagram blok proses inferensi dengan Metode Tsukamoto (Kusumadewi, 

2003) seperti dibawah ini (Gambar 2). 

 

Gambar 2. Diagram blok inferensi Metode Tsukamoto  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN DAN PERANCANGAN 

 Pada bab ini akan dibahas metode yang digunakan dalam penelitian yang 

terdiri dari identifikasi masalah, studi pustaka, metode analisa kebutuhan, metode 

perancangan, metode implementasi, metode pengujian dan analisis, pengambilan 

kesimpulan dan saran serta penulisan laporan. Gambar 3 berikut adalah diagram 

alir metodologi penelitian yang dilakukan: 

Gambar 3. Diagram Alir Metodologi Penelitian 

Sumber: Perancangan 

Identifikasi 

Masalah 

Studi Literatur 

Analisa Kebutuhan 

Analisa Data 

Perancangan Sistem 

Implementasi Sistem 

Kesimpulan dan 

Saran 

Penulisan Laporan 

Analisa Kebutuhan 

Sistem 
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3.1 Identifikasi Masalah 

Tahap awal penelitian adalah dilakukannya identifikasi masalah untuk 

objek yang akan dimuat dalam penelitian. Berdasarkan latar belakang 

permasalahannya, dicari solusi apa saja yang telah dilakukan selama ini serta 

penelitian yang terkait dengan objek tersebut. Permasalahan yang diambil adalah 

bagaimana menentukan kerentanan potensi banjir dengan Logika Fuzzy 

Tsukamoto. 

3.2 Studi Literatur  

Tahap ini bertujuan untuk mendapatkan studi literatur sebagai sumber 

acuan dalam  penulisan tugas akhir dan pengembangan aplikasi. Teori-teori 

mengenai metode Fuzzy Tsukamoto dan faktor-faktor suatu daerah rentan terkena 

banjir yang menjadi dasar penelitian. Teori-teori tersebut diperoleh dari jurnal dan 

situs internet serta literatur lain yang berkaitan.  

3.3 Analisa Kebutuhan 

Dalam tahap ini dilakukan analisa kebutuhan sesuai dengan kebutuhan 

sistem yang dibangun untuk menentukan kerentanan potensi banjir. Kebutuhan 

yang dianalisa dibagi menjadi analisa data dan analisa kebutuhan sistem. Analisa 

tersebut dilakukan untuk menentukan potensi kerentanan banjir sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan. 

 

3.3.1 Analisa Data    

Aplikasi penentuan kerentanan potensi banjir berikut ini 

menggunakan Logika Fuzzy berdasarkan metode Tsukamoto. Proses 

penentuan kerentanan potensi banjir dalam aplikasi ini didasarkan pada data 

oleh BPDAS (Badan Pengawas Daerah Aliran Sungai) Brantas Stasiun 

Malang. 

Masukan atau inputan pada aplikasi ini adalah:  

1. Nilai DAS 

2. Nilai gradien sungai 
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3. Nilai kerapatan drainase 

4. Nilai lereng rata-rata DAS 

5. Nilai penggunaan lahan  

3.3.2 Analisa Kebutuhan Sistem 

 Proses mendapatkan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

yaitu data dari penelitian sebelumnya dan BPDAS Brantas Stasiun 

Malang. Data tersebut akan dikumpulkan kemudian dilakukan klasifikasi 

oleh aplikasi. Gambar 4 menunjukkan gambaran langkah-langkah 

penelitian yang digunakan dalam metode fuzzy Tsukamoto untuk 

menentukan kerentanan potensi banjir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Flowchart Metode Penentuan Kerentanan Potensi Banjir 

Sumber: Perancangan 

Adapun penjelasan dari flowchart pada gambar 3.2 adalah sebagai 

berikut :  

Mulai 

Input data variabel Fuzzy 

Pembentukan himpunan 

fuzzy 

Pembentukan fungsi 

keanggotaan 

Pembentukan aturan 

fuzzy 

Output hasil 

Selesai 

Defuzzifikasi 
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1. Input data kondisi daerah 

   Data kondisi daerah yang diinputkan meliputi data DAS, gradien 

sungai, kerapatan drainase, lereng rata-rata DAS dan penggunaan lahan. Data ini 

merupakan variabel input yang nantinya akan dihitung menggunakan metode 

fuzzy Tsukamoto.  

2. Pembentukan himpunan fuzzy 

   Himpunan fuzzy digunakan untuk mewakili kondisi tertentu dalam 

suatu variabel fuzzy. Dari setiap himpunan fuzzy yang terbentuk masing – 

masing mempunyai domain yang nilainya terdapat dalam semesta 

pembicaraan. 

3. Pembentukan fungsi keanggotaan 

   Fungsi keanggotaan merupakan pemetaan titik input data dalam 

himpunan fuzzy ke dalam nilai atau derajat keanggotaannya yang memiliki 

interval dari 0 hingga 1. 

4. Pembentukan aturan fuzzy 

   Aturan – aturan ini dibentuk untuk menyatakan relasi antara input 

dan output, sehingga dapat dibentuk 162 kombinasi yang menjadi aturan. 

Tiap aturan merupakan suatu implikasi. Setiap aturan terdiri atas lima 

anteseden dengan operator yang digunakan untuk menghubungkan adalah 

operator DAN yang memetakan antara input-input adalah JIKA MAKA.  

5. Output Hasil 

   Bagian ini merupakan hasil keputusan dari rangkaian proses dalam 

menentukan kerentanan potensi banjir daerah di Malang Selatan. 

3.4 Perancangan Aplikasi 

Aplikasi ini dibangun dengan tujuan membantu menentukan kerentanan 

potensi banjir di daerah Malang Selatan. Peneliti menggunakan metode fuzzy 

Tsukamoto untuk pengolahan data. Penggunaan metode dalam aplikasi dirancang 

oleh peneliti. Sedangkan inputan diambil dari data oleh BPDAS Brantas Stasiun 

Malang. Hasil keluaran dari aplikasi terdiri dari tingkat kerentanan potensi banjir 

suatu daerah dan kategorinya (tidak rentan, cukup rentan, rentan).  



13 
 

 Perancangan aplikasi penentuan kerentanan potensi banjir dapat dilihat 

lebih jelas pada arsitektur perancangan blok diagramnya pada gambar 5. 

  

 

 

  

 

         Input Objek Penelitian                   Sistem Aplikasi      Hasil  

 

 

 

 

 

 

                                  Proses Perhitungan fuzzy Tsukamoto 

Gambar 5. Arsitektur blok diagram perancangan aplikasi 

Sumber: Perancangan 

 Pada gambar 5 dijelaskan bagaimana cara penerapan metode ini bekerja. 

Langkah pertama adalah menginputkan data ke dalam aplikasi. Kemudian data 

diolah menggunakan perhitungan fuzzy Tsukamoto. Hasil perhitungan berupa 

klasifikasi tingkat kerentanan potensi banjir. 

3.5 Implementasi Sistem 

 Implementasi aplikasi dilakukan dengan mengacu kepada perancangan 

aplikasi. Implementasi perangkat lunak dilakukan dengan menggunakan bahasa 

pemrograman berorientasi objek yaitu menggunakan bahasa pemrograman Java 

dengan software Netbeans IDE 7.0. 
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BAB IV  

IMPLEMENTASI 

 

Bab ini membahas mengenai tahapan implementasi sistem informasi 

kebutuhan kalori bagi penderita diabetes mellitus berdasarkan hasil yang telah 

didapatkan dari analisis dan proses perancangan sistem informasi.  

4.1 Spesifikasi Lingkungan Sistem  

Perangkat lunak ini dikembangkan dalam lingkungan implementasi yang 

terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak.  

4.1.1 Spesifikasi Lingkungan Perangkat Lunak  

Spesifikasi perangkat lunak yang digunakan dalam proses 

pembangunan sistem dijelaskan pada tabel 1:  

Perangkat Lunak Spesifikasi 

Operating System   Microsoft Windows 8 Profesional 64bit  

Integrated Development 

Environment  
NetBeans IDE 7.1    

Programming Language  Java  

Software Development Kit  jdk-7u45-windows-x64  

Tabel 1. Spesifikasi lingkungan perangkat lunak  

4.1.2 Spesifikasi Lingkungan Perangkat Keras  

Spesifikasi perangkat keras computer yang digunakan dalam 

proses pembuatan sistem ini dijelaskan pada Tabel 2: 

Perangkat Keras Spesifikasi 

Processor   Intel® Core™ i3-2310M CPU @ 2.10 GHz   

Memory (RAM)  2.00 GB  

Harddisk  Serial ATA 320 GB HDD  

Tabel 2. Spesifikasi lingkungan perangkat keras 
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4.2 Data Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data mengenai 

parameter-parameter yang berkaitan dengan penentuan kerentanan potensi banjir 

di Kecamatan Sumbermanjing Wetan dengan menggunakan 50 sampel unit lahan 

dari total 250 unit lahan yang meliputi bentuk DAS, gradien sungai, kerapatan 

drainase, lereng rata-rata DAS dan penggunaan lahan sebagimana dalam tebel 

berikut ini.   

No. Unit Lahan 
Luas 

(Ha) 

Bentuk 

DAS 

Gradien 

Sungai 

Kerapatan 

Drainase 

Lereng rata-

rata DAS 

Penggunaan 

Lahan 

1 K2 V HLps 27 0.422 3.52 8.53 70 80 

2 K2 V HL 45 0.63 7.32 4.32 90 19 

3 K2 I HL 98 0.422 3.52 6.65 23 17 

4 K2 I HL 47 0.63 7.32 4.32 25 20 

5 K2 I HL 137 0.422 3.52 7.54 23 19 

6 K2 I Sw 139 0.422 3.52 7.54 25 19 

7 K2 V HL 432 0.422 3.52 7.54 90 20 

8 K2 V Kc 16 0.422 3.52 2.12 85 16 

9 F1 V Pk 42 0.422 3.52 3.32 85 16 

10 K1 V Kc 36 0.64 1.83 3.32 85 16 

11 K1 III Kc 41 0.422 5 3.32 65 17 

12 K1 III Kc 22 0.64 1.83 2.32 70 19 

13 K1 III Pk 48 0.422 5 4.32 70 19 

14 K1 III Ko 86 0.64 1.83 5.32 65 16 

15 K1 I Hj 142 0.64 1.83 4.35 20 20 

16 K1 III Tg 45 0.64 1.83 3.2 60 19 

17 K1 III Tg 49 0.64 1.83 4.45 65 19 

18 K1 III Hj 42 0.64 1.83 3.56 60 20 

19 K1 III Hj 94 0.64 1.83 3.7 65 16 

20 

21 

K1 III Tg 

K1 III Ko 

45 

54 

0.64 

0.64 

1.83 

1.83 

7.5 

3.36 

65 

60 

98 

20 

22 K1 III Ko 66 0.64 1.83 4.45 65 19 

23 K1 III Ko 73 0.64 1.83 3.56 65 19 

24 K2 I Kc 29 0.64 1.83 3.56 25 20 
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25 K2 I HLps 119 0.64 1.83 3.7 20 16 

26 K2 I Hj 391 0.422 3.52 3.7 25 16 

27 K2 I Hj 39 0.422 3.52 5.62 25 20 

28 K2 I Hj 23 0.422 3.52 5.62 20 19 

29 K2 V Hm 75 0.422 3.52 5.62 25 19 

30 K3 I Pk 275 0.64 1.83 5.62 90 20 

31 K3 I Pk 48 0.64 1.83 3.7 25 16 

32 K1 V Kc 46 0.64 1.83 3.56 20 16 

33 K1 V Kc 58 0.64 1.83 5.62 90 16 

34 K1 V Kc 54 0.64 1.83 7.12 90 88 

35 K1 III Kc 70 0.64 1.83 7.12 90 90 

36 F1 III Kc 49 0.64 1.83 3.56 65 20 

37 F1 III Kc 58 0.64 1.83 5.62 65 60 

38 F1 I Sw 44 0.64 1.83 7.12 65 20 

39 K2 III Kc 260 0.64 1.83 3.56 20 19 

40 K2 I Sw 203 0.64 1.83 7.12 65 19 

41 K1 I Kc 92 0.64 1.83 4.45 25 20 

42 K3 I Pk 50 0.64 1.83 3.56 20 16 

43 K1 I Pk 60 0.64 1.83 4.45 25 20 

44 K2 I Kc 190 0.64 6.7 3.56 20 19 

45 K2 I Kc 250 0.64 6.7 4.45 25 19 

46 K3 I Kc 60 0.64 6.7 3.56 20 20 

47 K3 I Kc 89 0.398 7.86 7.9 30 16 

48 K3 I Kc 69 0.64 6.7 4.45 25 16 

49 K3 I Kc 65 0.64 6.7 3.56 20 16 

50 K3 I Kc 43 0.398 7.86 6.68 30 20 

Tabel 3. Data peneltian 

Sumber: Data sekunder BPDAS Brantas Stasiun Malang 

Untuk mempermudah proses penentuan kerentanan potensi banjir 

dengan metode Tsukamoto, yairu dalam pembentukan himpunan fuzzy maka 

terlebih dahulu ditentukan semesta pembicaraan dari masing-masing variabel. 

Semesta pembicaraan merupakan keseluruhan nilai yang boleh dioperasikan 

dalam variabel fuzzy. Untuk menentukan semesta pembicaraan dilakukan 
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dengan mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar pada masing-

masing variabel, sehingga didapatkan hasil seperti pada tabel berikut: 

Fungsi Nama Variabel 
Semesta 

Pembicaraan 
Satuan 

Input  Bentuk DAS [0,398-0,640] - 

Gradien Sungai [1,83-7,86] - 

Kerapatan Drainase [2,12-8,53] km/km
2
 

Lereng Rata-rata [20-90] % 

Penggunaan Lahan [16-80] % 

Output  Kerentanan Potensi Banjir [0-100] - 

Tabel 4. Tabel Semesta Pembicaraan 

Sumber: Analisis Penulis 

4.3 Penentuan Kerentanan Potensi Banjir dengan Metode 
Tsukamoto 

 Penentuan kerentanan potensi banjir dengan metode Tsukamoto memiliki 

beberapa tahapan. Beberapa tahapan tersebut akan dijelaskan dalam beberapa poin 

berikut.    

 4.3.1 Pembentukan Himpunan Fuzzy 

Dari penentuan variabel dan semesta pembicaraan pada tabel 4, diketahui 

terdapat lima variabel input yaitu bentuk DAS, gradien sungai, kerapatan drainase, 

lereng rata-rata, dan penggunaan lahan untuk menghasilkan variabel output 

berupa kerentanan potensi banjir. Setiap variabel input selanjutnya dibagi menjadi 

dua atau lebih himpunan fuzzy. Himpunan fuzzy digunakan untuk mewakili 

kondisi tertentu dalam suatu variabel fuzzy . Dari setiap himpunan fuzzy yang 

terbentuk masing-masing mempunyai domain yang nilainya terdapat dalam 

semesta pembicaraan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5 berikut: 
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Fungsi 
Nama 

Variabel 

Nama 

Himpunan 

Fuzzy 

Semesta 

Pembicaraan 
Domain 

Input 

Bentuk DAS 

Lonjong 

[0,398-0,640] 

[0,398-0,519] 

Sedang [0,4585-0,5795] 

Bulat [0,519-0,640] 

Gradien 

Sungai 

Rendah 
[1,83-7,86] 

[1,83-5,85] 

Tinggi [3,84-0,786] 

Kerapatan 

Drainase 

Jarang 

[2,12-8,53] 

[2,12-5,325] 

Sedang [3,7225-6,9275] 

Rapat [5,325-8,53] 

Lereng rata-

rata DAS 

Rendah 

[20-90] 

[20-55] 

Sedang [37,5-72,5] 

Tinggi [55-90] 

Penggunaan 

Lahan 

Rendah 

[16-98] 

[16-57] 

Sedang [36,5-77,5] 

Tinggi [57-98] 

Output 

Tingkat 

Kerentanan 

itensi banjir 

Tidak Rentan 

[0-100] 

[0-40] 

Agak Rentan [20-80] 

Rentan [60-100] 

Tabel 5. Himpunan Fuzzy 

Sumber: Analisis Penulis 

4.3.2 Pembentukan Fungsi Keanggotaan 

 Setelah pembentukan himpunan fuzzy, langkah selanjutnya adalah 

pembentukan fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan merupakan pemetaan titik 

input data dalam himpunan fuzzy ke dalam nilai atau derajat keanggotaannya yang 

memiliki interval dari 0 hingga 1. Pada penelitian ini fungsi keanggotaan 

didapatkan melalui pendekatan fungsi. Fungsi yang digunakan pada penelitian ini 

yaitu melalui representasi bentuk linear dan bentuk segitiga. 
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a. Variabel Bentuk DAS 

 Berdasarkan tabel 5 di atas, variabel bentuk DAS terbagi menjadi tiga 

himpunan fuzzy, yaitu himpunan LONJONG, SEDANG, dan BULAT. Untuk 

merepresentasikan variabel bentuk DAS LONJONG digunakan kurva berbentuk 

linear turun, variabel bentuk DAS SEDANG menggunakan kurva bentuk segitiga, 

dan variabel bentuk DAS BULAT menggunakan representasi kurva bentuk linear 

naik. 

 Himpunan fuzzy LONJONG memiliki nilai domain pada interval [0,398-

0,519] dan memiliki fungsi keanggotaan: 

          [ ] {

       

           
               

          
 

          (1) 

dimana persamaan diatas merupakan fungsi keangggotaan himpunan fuzzy 

LONJONG yang dapat digambarkan dalam bentuk linear turun sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Himpunan fuzzy LONJONG pada variabel bentuk DAS 

Sumber: Analisis penulis 

Pada himpunan fuzzy SEDANG, nilai domain terletak pada interval 

[0,4585-0,5795] dengan fungsi keanggotaan: 

         [ ]  

{
 
 

 
 

                            
        

            
                                         

        

            
                                       

 

 (2) 

1 

0 

            

μ[ ] 

Derajat Keanggotaan 
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Dimana persamaan di atas merupakan fungsi keangggotaan himpunan fuzzy 

SEDANG yang dapat direpresentasikan menggunakan kurva bentuk segitiga 

seperti berikut: 

 

Gambar 7. Himpunan fuzzy SEDANG pada variabel bentuk DAS 

Sumber: Analisis Penulis 

Himpunan fuzzy BULAT memiliki nilai domain pada interval [0,519-

0,640]. Himpunan ini direpresentasikan dalam bentuk kurva linear naik dengan 

fungsi keanggotaan sebagai berikut: 

 

         [ ]  {

                           
       

           
                         

                                                 

 

(3) 

Dengan persamaan 3 maka dapat digambarkan kurva linear naik untuk fungsi 

keanggotaan himpunan fuzzy BULAT adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Himpunan fuzzy BULAT pada variabel bentuk DAS 

Sumber: Analisis Penulis 

1 

0 

0,458

5 

μ[ ] 

Derajat Keanggotaan 

0,579

5 

0,519 

1 

0 

μ[ ] 

Derajat Keanggotaan 

0,519 0,640 0,579

5 
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b. Variabel Gradien Sungai 

 Variabel gradien sungan terbagi menjadi dua himpunan fuzzy, yaitu 

himpunan fuzzy RENDAH memiliki nilai domain pada rentang [1,83-5,85] dan 

direpresentasikan dalam bnetuk kurva bentuk linear turun (Gambar 9) sedangkan 

himpunan fuzzy TINGGI direpresentasikan menggunakan kurva bentuk linear naik 

(Gambar 10) dengan nilai domain [3,84-0,786]. 

Himpunan fuzzy RENDAH memiliki derajat keanggotaan tertinggi = 1 

pada nilai 1,83. Semakin ke kanan, derajat keanggotaan pada himpunan RENDAH 

akan semakin berkurang. Fungsi Keanggotaannya yaitu: 

         [ ]  {

                    

      

         
            

                                                

 

(4) 

Dengan persamaan 9 maka dapat digambarkan kurva linear turun untuk fungsi 

keanggotaan himpunan fuzzy RENDAH adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Himpunan fuzzy RENDAH pada variabel gradien sungai 

Sumber: Analisis penulis 

Bentuk penulisan Fungsi Keanggotaan himpunan fuzzy TINGGI adalah 

sebagai barikut: 

         [ ]  {

      

         
                 

                                                      
 

(5) 

3,84 

1 

0 

1,83 5,85 

μ[ ] 

Derajat Keanggotaan 
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Dengan persamaan 5 maka dapat digambarkan kurva linear naik untuk fungsi 

keanggotaan himpunan fuzzy TINGGI adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Himpunan fuzzy TINGGI pada variabel gradien sungai 

Sumber: Analisis penulis 

Untuk memperoleh derajat keanggotaan dari gradien sungai untuk setiap 

sampel unit lahan adalah dengan cara memasukkan nilai gradien sungai ke 

persamaan 4 dan 5 kemudian membandingkan hasilnya. Nilai terkecil dari hasil 

perbandingan adalah derajat keanggotaan yang dimaksud. 

c. Variabel Kerapatan Drainase 

Veriabel kerapatan drainase dibagi menjadi 3 himpunan fuzzy, yakni 

JARANG, SEDANG dan RAPAT. Untuk merepresentasikan variabel kerapatan 

drainase JARANG digunakan kurva linear turun, untuk SEDANG digunakan 

kurva segitiga dan untuk RAPAT digunakan kurva linear naik. 

Himpunan fuzzy JARANG memiliki nilai domain [2,12-5,325], dan dapat 

digambarkan dengan kurva seperti berikut: 

         [ ]  {

       

          
                  

                                                        

 

(6) 

Dengan persamaan di atas maka dapat digambarkan kurva linear turun untuk 

fungsi keanggotaan himpunan fuzzy JARANG adalah sebagai berikut: 

1 

0 

μ[ ] 

Derajat Keanggotaan 

3,84 0,786 5,85 
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Gambar 11. Himpunan fuzzy JARANG pada variabel kerapatan drainase 

Sumber: Analisis penulis 

Pada himpunan fuzzy JARANG, derajat keanggotaan tertinggi yaitu 1 terletak 

pada domain 2,12 dan semakin ke arah kanan maka derajat keanggotaan 

himpunan JARANG akan semakin berkurang dan mendekati himpunan 

SEDANG. Batas terendah derajat keanggotaan terendah adalah 0 yang terletak 

pada domain 5,325. 

 Pada himpunan fuzzy SEDANG, nilai domain terletak pada interval 

[3,7225-6,9275], dapat dituliskan dalam fungsi seperti berikut: 

         [ ]  

{
 
 

 
 

                             
        

             
                

        

             
                          

 

(7) 

Dengan persamaan di atas maka dapat digambarkan kurva bentuk segitiga untuk 

fungsi keanggotaan himpunan fuzzy SEDANG adalah sebagai berikut: 

Gambar 12. Hipunan fuzzy SEDANG pada variabel kerapatan drainase 

1 

0 
2,12 5,325 

μ[ ] 

Derajat Keanggotaan 

1 

0 

3.7225 

μ[ ] 

Derajat Keanggotaan 

6.9275 5.325 
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Sumber: Analisis Penulis 

Pada himpunan fuzzy SEDANG, derajat keanggotaan tertinggi yaitu 1 terletak 

pada titik 5,325. 

Pada himpunan fuzzy RAPAT, nilai domain terletak pada interval [5,325-

8,53], dapat dituliskan dalam fungsi seperti berikut: 

        [ ]  {

                                                           
       

            
                

                                                        

 

(8) 

Dengan persamaan di atas maka dapat digambarkan kurva bentuk linear naik 

untuk fungsi keanggotaan himpunan fuzzy RAPAT adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 13. Hipunan Fuzzy RAPAT pada variabel kerapatan drainase 

Sumber: Analisis Penulis 

Pada himpunan fuzzy RAPAT, derajat keanggotaan terendah adalah 0 yang 

terletak pada domain 5,325 dan semakin ke arah kanan maka derajat keanggotaan 

himpunan JARANG akan semakin bertambah naik mendekati derajat keanggotaan 

tertinggi yakni 1 yang terletak pada domain 6,927-85,3. 

d. Variabel Lereng Rata-rata 

Variabel lereng rata-rata terbagi menjadi tiga himpunan fuzzy, yaitu 

himpunan RENDAH, SEDANG dan TINGGI. Variabel lereng rata-rata RENDAH 

direpresentasikan dengan kurva berbentuk linear turun, kurva bentuk segitiga 

1 

0 

𝜇[𝑟] 

Derajat Keanggotaan 

5.325 85.3 6.927

5 
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untuk variabel lereng rata-rata SEDANG dan kurva linear naik untuk variabel 

lereng rata-rata TINGGI. 

Himpunan fuzzy RENDAH memiliki nilai domain [20-55], dan dapat 

dituliskan dalam persamaan sebagai berikut: 

         [ ] {
    

     
         

                    
 

(9) 

Persamaan 9 merupakan fungsi keanggotaan himpunan fuzzy RENDAH yang 

dapat dinyatakan dengan kurva bentuk linear turun sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

Gambar 14. Hipunan Fuzzy JARANG pada variabel lereng rata-rata 

Sumber: Analisis Penulis 

Pada himpunan fuzzy JARANG, derajat keanggotaan tertinggi yaitu 1 terletak 

pada domain 20 dan semakin ke arah kanan maka derajat keanggotaan himpunan 

JARANG akan semakin berkurang dan mendekati himpunan SEDANG. Batas 

terendah derajat keanggotaan terendah adalah 0 yang terletak pada domain 55. 

Nilai domain untuk himpunan fuzzy SEDANG terletak pada interval 

[37,5-72,5], dapat dituliskan dalam persamaan sebagai berikut:  

         [ ]  

{
 
 

 
 
                                            
      

         
                                    

      

         
                                  

 

(10) 

1 

0 
20 55 

μ[ ] 

Derajat Keanggotaan 
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Persamaan 10 merupakan fungsi keanggotaan himpunan fuzzy SEDANG yang 

direpresentasikan menggunakan kurva segitiga yakni sebagai berikut: 

 

Gambar 15. Hipunan Fuzzy SEDANG pada variabel lereng rata-rata 

Sumber: Analisis Penulis 

 Nilai domain dari himpunan fuzzy TINGGI terletak pada interval [55-90], 

dapat dituliskan dalam persamaan sebagai berikut: 

         [ ]  {

                                              
    

       
                           

                                            

 

(11) 

Himpunan 11 dapat direpresentasikan dalam bentuk kurva linear naik seperti 

berikut: 

 

  

  

 

 

Gambar 16. Hipunan fuzzy TINGGI pada variabel lereng rata-rata 

Sumber: Analisis penulis 

e. Variabel Lahan 

1 

0 

37,5 

μ[ ] 

Derajat Keanggotaan 

72,5 55 

1 

0 

μ[ ] 

Derajat Keanggotaan 

55 90 72,5 
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Variabel lahan terbagi menjadi tiga himpunan fuzzy, yaitu himpunan 

RENDAH, SEDANG dan TINGGI. Variabel lereng rata-rata RENDAH 

direpresentasikan dengan kurva berbentuk linear turun, kurva bentuk segitiga 

untuk variabel lereng rata-rata SEDANG dan kurva linear naik untuk variabel 

lereng rata-rata TINGGI. 

Himpunan fuzzy RENDAH memiliki nilai domain [16-57], dan dapat 

dituliskan dalam persamaan sebagai berikut: 

         [ ]  {
    

     
         

                                        
 

(12) 

Persamaan 12 merupakan fungsi keanggotaan himpunan fuzzy  RENDAH yang 

dapat dinyatakan dengan kurva bentuk linear turun sebagai berikut: 

 

Gambar 17. Hipunan fuzzy RENDAH pada variabel lahan 

Sumber: Analisis penulis 

 Nilai domain untuk himpunan fuzzy SEDANG terletak pada interval [36,5-

77,5], dapat dituliskan dalam persamaan sebagai berikut:  

         [ ]  

{
 
 

 
 
                         
      

       
           

      

       
          

 

 (13) 

Persamaan 13 merupakan fungsi keanggotaan himpunan fuzzy SEDANG 

direpresentasikan menggunakan kurva segitiga sebagai berikut: 

1 

0 
16 57 

μ[ ] 

Derajat Keanggotaan 
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Gambar 18. Hipunan fuzzy SEDANG pada variabel lahan 

Sumber: Analisis penulis 

 Nilai domain dari himpunan fuzzy TINGGI terletak pada interval [57-98], 

dapat dituliskan dalam persamaan sebagai berikut: 

         [ ]  {

                                           
    

       
                 

                           

 

 (14) 

Persamaan 14 merupakan fungsi keanggotaan himpunan fuzzy TINGGI 

direpresentasikan menggunakan kurva linear naik sebagai berikut: 

 

  

  

 

 

Gambar 19. Hipunan fuzzy TINGGI pada variabel lahan 

Sumber: Analisis penulis 

f. Variabel Tingkat Kerentanan Potensi Banjir 

Variabel tingkat kerentanan potensi banjir terbagi menjadi tiga himpunan 

fuzzy, yaitu himpunan TIDAK RENTAN, CUKUP RENTAN dan RENTAN. 

Variabel tingkat kerentanan potensi banjir TIDAK RENTAN direpresentasikan 

1 

0 

36.5 

μ[ ] 

Derajat Keanggotaan 

77.5 57 

1 

0 

μ[ ] 

Derajat Keanggotaan 

57 98 77.5 
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dengan kurva berbentuk linear turun, variabel tingkat kerentanan potensi banjir 

CUKUP RENTAN direpresentasikan dengan kurva bentuk trapesium dan variabel 

tingkat kerentanan potensi banjir RENTAN direpresentasikan dengan kurva linear 

naik. 

Himpunan fuzzy TIDAK RENTAN memiliki nilai domain [0-40], dan 

dapat dituliskan dalam persamaan sebagai berikut: 

              [ ]  {

                                         
    

     
                        

                                         

 

(14) 

Persamaan 14 merupakan fungsi keanggotaan himpunan fuzzy TIDAK RENTAN, 

dan direpresentasikan menggunakan kurva linear naik sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19. Hipunan fuzzy TIDAK RENTAN pada variabel tingkat kerentanan 

potensi banjir 

Sumber: Analisis penulis 

Nilai domain untuk himpunan fuzzy AGAK RENTAN terletak pada 

interval [20-80], dapat dituliskan dalam persamaan sebagai berikut:  

             [ ]  {

     
     

                           

                               

     
     

                            

                              
 

 (15) 

1 

0 

0 40 

μ[ ] 

Derajat Keanggotaan 
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Persamaan 15 merupakan fungsi keanggotaan himpunan fuzzy AGAK RENTAN 

direpresentasikan menggunakan kurva trapesium sebagai berikut: 

 

Gambar 20. Hipunan fuzzy CUKUP RENTAN pada variabel tingkat kerentanan 

potensi banjir 

Sumber: Analisis penulis 

Nilai domain untuk himpunan fuzzy RENTAN terletak pada interval [60-

100], dapat dituliskan dalam persamaan sebagai berikut:  

         [ ]  {

                                     
    

     
               

                                     

 

(16) 

Persamaan 16 merupakan fungsi keanggotaan himpunan fuzzy RENTAN 

direpresentasikan menggunakan kurva linear turun sebagai berikut: 

 

Gambar 21. Hipunan fuzzy RENTAN pada variabel tingkat kerentanan potensi 

banjir 

Sumber: Analisis penulis 
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0 

μ[ ] 

Derajat Keanggotaan 
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4.3.3 Pembentukan Aturan Fuzzy 

Logika fuzzy bekerja berdasar aturan-aturan yang dinyatakan dalam bentuk 

pernyataan JIKA-MAKA. Pembentukan aturan fuzzy dengan metode Tsukamoto 

terhadap kerentanan potensi banjir dipengaruhi oleh bentuk DAS, gradien sungai, 

kerapatan drainase, lereng rata-rata DAS, dan penggunaan lahan. Aturan-aturan 

ini dibentuk untuk menyatakan relasi antara input dan output, sehingga dapat 

dibentuk 162 kombinasi yang menjadi aturan. Tiap aturan merupakan suatu 

implikasi. Setiap aturan terdiri atas lima anteseden dengan operator yang 

digunakan untuk menghubungkan adalah operator DAN yang memetakan antara 

input-output adalah JIKA MAKA, seperti ditunjukkan pada tabel berikut: 

No. 
 

Bentuk 

DAS 

Gradien 

Sungai 

Kerapatan 

Drainase 

Lereng 

Rata-

rata 

Penggunaan 

Lahan  

Tingkat 

Kerentanan 

1 JIKA lonjong rendah jarang rendah rendah MAKA tidak rentan 

2 JIKA lonjong rendah jarang sedang rendah MAKA tidak rentan 

3 JIKA lonjong rendah jarang tinggi rendah MAKA tidak rentan 

4 JIKA lonjong rendah sedang rendah rendah MAKA tidak rentan 

5 JIKA lonjong rendah sedang sedang rendah MAKA tidak rentan 

6 JIKA lonjong rendah sedang tinggi rendah MAKA tidak rentan 

7 JIKA lonjong rendah rapat rendah rendah MAKA tidak rentan 

8 JIKA lonjong rendah rapat sedang rendah MAKA tidak rentan 

9 JIKA lonjong rendah rapat tinggi rendah MAKA tidak rentan 

10 JIKA lonjong tinggi jarang rendah rendah MAKA tidak rentan 

11 JIKA lonjong tinggi jarang sedang rendah MAKA tidak rentan 

12 JIKA lonjong tinggi jarang tinggi rendah MAKA tidak rentan 

13 JIKA lonjong tinggi sedang rendah rendah MAKA tidak rentan 

14 JIKA lonjong tinggi sedang sedang rendah MAKA tidak rentan 

15 JIKA lonjong tinggi sedang tinggi rendah MAKA tidak rentan 

16 JIKA lonjong tinggi rapat rendah rendah MAKA tidak rentan 

17 JIKA lonjong tinggi rapat sedang rendah MAKA tidak rentan 

18 JIKA lonjong tinggi rapat tinggi rendah MAKA tidak rentan 

19 JIKA sedang rendah jarang rendah rendah MAKA tidak rentan 

20 JIKA sedang rendah jarang sedang rendah MAKA tidak rentan 

21 JIKA sedang rendah jarang tinggi rendah MAKA tidak rentan 

22 JIKA sedang rendah sedang rendah rendah MAKA tidak rentan 

23 JIKA sedang rendah sedang sedang rendah MAKA tidak rentan 

24 JIKA sedang rendah sedang tinggi rendah MAKA tidak rentan 

25 JIKA sedang rendah rapat rendah rendah MAKA tidak rentan 

26 JIKA sedang rendah rapat sedang rendah MAKA tidak rentan 

27 JIKA sedang rendah rapat tinggi rendah MAKA tidak rentan 

28 JIKA sedang tinggi jarang rendah rendah MAKA tidak rentan 

29 JIKA sedang tinggi jarang sedang rendah MAKA tidak rentan 
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30 JIKA sedang tinggi jarang tinggi rendah MAKA tidak rentan 

31 JIKA sedang tinggi sedang rendah rendah MAKA tidak rentan 

32 JIKA sedang tinggi sedang sedang rendah MAKA tidak rentan 

33 JIKA sedang tinggi sedang tinggi rendah MAKA tidak rentan 

34 JIKA sedang tinggi rapat rendah rendah MAKA tidak rentan 

35 JIKA sedang tinggi rapat sedang rendah MAKA tidak rentan 

36 JIKA sedang tinggi rapat tinggi rendah MAKA tidak rentan 

37 JIKA bulat rendah jarang rendah rendah MAKA tidak rentan 

38 JIKA bulat rendah jarang sedang rendah MAKA tidak rentan 

39 JIKA bulat rendah jarang tinggi rendah MAKA tidak rentan 

40 JIKA bulat rendah sedang rendah rendah MAKA tidak rentan 

41 JIKA bulat rendah sedang sedang rendah MAKA tidak rentan 

42 JIKA bulat rendah sedang tinggi rendah MAKA tidak rentan 

43 JIKA bulat rendah rapat rendah rendah MAKA tidak rentan 

44 JIKA bulat rendah rapat sedang rendah MAKA tidak rentan 

45 JIKA bulat rendah rapat tinggi rendah MAKA tidak rentan 

46 JIKA bulat tinggi jarang rendah rendah MAKA tidak rentan 

47 JIKA bulat tinggi jarang sedang rendah MAKA tidak rentan 

48 JIKA bulat tinggi jarang tinggi rendah MAKA tidak rentan 

49 JIKA bulat tinggi sedang rendah rendah MAKA tidak rentan 

50 JIKA bulat tinggi sedang sedang rendah MAKA tidak rentan 

51 JIKA bulat tinggi sedang tinggi rendah MAKA tidak rentan 

52 JIKA bulat tinggi rapat rendah rendah MAKA tidak rentan 

53 JIKA bulat tinggi rapat sedang rendah MAKA tidak rentan 

54 JIKA bulat tinggi rapat tinggi rendah MAKA tidak rentan 

55 JIKA lonjong rendah jarang rendah sedang MAKA agak rentan 

56 JIKA lonjong rendah jarang sedang sedang MAKA agak rentan 

57 JIKA lonjong rendah jarang tinggi sedang MAKA agak rentan 

58 JIKA lonjong rendah sedang rendah sedang MAKA agak rentan 

59 JIKA lonjong rendah sedang sedang sedang MAKA agak rentan 

60 JIKA lonjong rendah sedang tinggi sedang MAKA agak rentan 

61 JIKA lonjong rendah rapat rendah sedang MAKA agak rentan 

62 JIKA lonjong rendah rapat sedang sedang MAKA agak rentan 

63 JIKA lonjong rendah rapat tinggi sedang MAKA agak rentan 

64 JIKA lonjong tinggi jarang rendah sedang MAKA agak rentan 

65 JIKA lonjong tinggi jarang sedang sedang MAKA agak rentan 

66 JIKA lonjong tinggi jarang tinggi sedang MAKA agak rentan 

67 JIKA lonjong tinggi sedang rendah sedang MAKA agak rentan 

68 JIKA lonjong tinggi sedang sedang sedang MAKA agak rentan 

69 JIKA lonjong tinggi sedang tinggi sedang MAKA agak rentan 

70 JIKA lonjong tinggi rapat rendah sedang MAKA agak rentan 

71 JIKA lonjong tinggi rapat sedang sedang MAKA agak rentan 

72 JIKA lonjong tinggi rapat tinggi sedang MAKA agak rentan 
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73 JIKA sedang rendah jarang rendah sedang MAKA agak rentan 

74 JIKA sedang rendah jarang sedang sedang MAKA agak rentan 

75 JIKA sedang rendah jarang tinggi sedang MAKA agak rentan 

76 JIKA sedang rendah sedang rendah sedang MAKA agak rentan 

77 JIKA sedang rendah sedang sedang sedang MAKA agak rentan 

78 JIKA sedang rendah sedang tinggi sedang MAKA agak rentan 

79 JIKA sedang rendah rapat rendah sedang MAKA agak rentan 

80 JIKA sedang rendah rapat sedang sedang MAKA agak rentan 

81 JIKA sedang rendah rapat tinggi sedang MAKA agak rentan 

82 JIKA sedang tinggi jarang rendah sedang MAKA agak rentan 

83 JIKA sedang tinggi jarang sedang sedang MAKA agak rentan 

84 JIKA sedang tinggi jarang tinggi sedang MAKA agak rentan 

85 JIKA sedang tinggi sedang rendah sedang MAKA agak rentan 

86 JIKA sedang tinggi sedang sedang sedang MAKA agak rentan 

87 JIKA sedang tinggi sedang tinggi sedang MAKA agak rentan 

88 JIKA sedang tinggi rapat rendah sedang MAKA agak rentan 

89 JIKA sedang tinggi rapat sedang sedang MAKA agak rentan 

90 JIKA sedang tinggi rapat tinggi sedang MAKA agak rentan 

91 JIKA bulat rendah jarang rendah sedang MAKA agak rentan 

92 JIKA bulat rendah jarang sedang sedang MAKA agak rentan 

93 JIKA bulat rendah jarang tinggi sedang MAKA agak rentan 

94 JIKA bulat rendah sedang rendah sedang MAKA agak rentan 

95 JIKA bulat rendah sedang sedang sedang MAKA agak rentan 

96 JIKA bulat rendah sedang tinggi sedang MAKA agak rentan 

97 JIKA bulat rendah rapat rendah sedang MAKA agak rentan 

98 JIKA bulat rendah rapat sedang sedang MAKA agak rentan 

99 JIKA bulat rendah rapat tinggi sedang MAKA agak rentan 

100 JIKA bulat tinggi jarang rendah sedang MAKA agak rentan 

101 JIKA bulat tinggi jarang sedang sedang MAKA agak rentan 

102 JIKA bulat tinggi jarang tinggi sedang MAKA agak rentan 

103 JIKA bulat tinggi sedang rendah sedang MAKA agak rentan 

104 JIKA bulat tinggi sedang sedang sedang MAKA agak rentan 

105 JIKA bulat tinggi sedang tinggi sedang MAKA agak rentan 

106 JIKA bulat tinggi rapat rendah sedang MAKA agak rentan 

107 JIKA bulat tinggi rapat sedang sedang MAKA agak rentan 

108 JIKA bulat tinggi rapat tinggi sedang MAKA agak rentan 

109 JIKA lonjong rendah jarang rendah tinggi MAKA rentan 

110 JIKA lonjong rendah jarang sedang tinggi MAKA rentan 

111 JIKA lonjong rendah jarang tinggi tinggi MAKA rentan 

112 JIKA lonjong rendah sedang rendah tinggi MAKA rentan 

113 JIKA lonjong rendah sedang sedang tinggi MAKA rentan 

114 JIKA lonjong rendah sedang tinggi tinggi MAKA rentan 

115 JIKA lonjong rendah rapat rendah tinggi MAKA rentan 
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116 JIKA lonjong rendah rapat sedang tinggi MAKA rentan 

117 JIKA lonjong rendah rapat tinggi tinggi MAKA rentan 

118 JIKA lonjong tinggi jarang rendah tinggi MAKA rentan 

119 JIKA lonjong tinggi jarang sedang tinggi MAKA rentan 

120 JIKA lonjong tinggi jarang tinggi tinggi MAKA rentan 

121 JIKA lonjong tinggi sedang rendah tinggi MAKA rentan 

122 JIKA lonjong tinggi sedang sedang tinggi MAKA rentan 

123 JIKA lonjong tinggi sedang tinggi tinggi MAKA rentan 

124 JIKA lonjong tinggi rapat rendah tinggi MAKA rentan 

125 JIKA lonjong tinggi rapat sedang tinggi MAKA rentan 

126 JIKA lonjong tinggi rapat tinggi tinggi MAKA rentan 

127 JIKA sedang rendah jarang rendah tinggi MAKA rentan 

128 JIKA sedang rendah jarang sedang tinggi MAKA rentan 

129 JIKA sedang rendah jarang tinggi tinggi MAKA rentan 

130 JIKA sedang rendah sedang rendah tinggi MAKA rentan 

131 JIKA sedang rendah sedang sedang tinggi MAKA rentan 

132 JIKA sedang rendah sedang tinggi tinggi MAKA rentan 

133 JIKA sedang rendah rapat rendah tinggi MAKA rentan 

134 JIKA sedang rendah rapat sedang tinggi MAKA rentan 

135 JIKA sedang rendah rapat tinggi tinggi MAKA rentan 

136 JIKA sedang tinggi jarang rendah tinggi MAKA rentan 

137 JIKA sedang tinggi jarang sedang tinggi MAKA rentan 

138 JIKA sedang tinggi jarang tinggi tinggi MAKA rentan 

139 JIKA sedang tinggi sedang rendah tinggi MAKA rentan 

140 JIKA sedang tinggi sedang sedang tinggi MAKA rentan 

141 JIKA sedang tinggi sedang tinggi tinggi MAKA rentan 

142 JIKA sedang tinggi rapat rendah tinggi MAKA rentan 

143 JIKA sedang tinggi rapat sedang tinggi MAKA rentan 

144 JIKA sedang tinggi rapat tinggi tinggi MAKA rentan 

145 JIKA bulat rendah jarang rendah tinggi MAKA rentan 

146 JIKA bulat rendah jarang sedang tinggi MAKA rentan 

147 JIKA bulat rendah jarang tinggi tinggi MAKA rentan 

148 JIKA bulat rendah sedang rendah tinggi MAKA rentan 

149 JIKA bulat rendah sedang sedang tinggi MAKA rentan 

150 JIKA bulat rendah sedang tinggi tinggi MAKA rentan 

151 JIKA bulat rendah rapat rendah tinggi MAKA rentan 

152 JIKA bulat rendah rapat sedang tinggi MAKA rentan 

153 JIKA bulat rendah rapat tinggi tinggi MAKA rentan 

154 JIKA bulat tinggi jarang rendah tinggi MAKA rentan 

155 JIKA bulat tinggi jarang sedang tinggi MAKA rentan 

156 JIKA bulat tinggi jarang tinggi tinggi MAKA rentan 

157 JIKA bulat tinggi sedang rendah tinggi MAKA rentan 

158 JIKA bulat tinggi sedang sedang tinggi MAKA rentan 
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159 JIKA bulat tinggi sedang tinggi tinggi MAKA rentan 

160 JIKA bulat tinggi rapat rendah tinggi MAKA rentan 

161 JIKA bulat tinggi rapat sedang tinggi MAKA rentan 

162 JIKA bulat tinggi rapat tinggi tinggi MAKA rentan 

Tabel 6. Pembentukan Aturan Fuzzy 

Sumber: Analisis Penulis 

 Logika fuzzy yang dibangun akan berdasarkan aturan-aturan JIKA-MAKA 

di atas. Setelah membentuk aturan-aturan, langkah selanjutnya adalah melakukan 

interpretasi setiap aturan yang melalui dua tahapan, yaitu mengevaluasi anteseden 

(fuzzifikasi) dan mengaplikasikan fungsi implikasi. 

 Sebelum mengevaluasi semua aturan, semua masukan yang terdiri dari 

lima variabel masukan harus ditentukan derajat keanggotaannya masing-masing 

dalam semua himpunan fuzzy menggunakan fungsi keanggotaan masing-masing 

himpunan fuzzy (menurut nilai-nilai linguistiknya). Apabila derajat keanggotaan 

semua masukan telah diketahui, tahapan berikutnya adalah melakukan operasi 

logika fuzzy. Operasi logika fuzzy ini akan menghasilkan derajat keanggotaan dari 

hasil operasi lima himpunan (α - predikat) berdasarkan aturan yang telah dibuat. 

Operasi logika fuzzy pada penelitian ini menggunakan operator DAN sehingga 

fungsi yang dipakai adalah fungsi MIN. Dalam menggunakan fungsi MIN, 

operator fuzzy DAN hanya perlu memilih derajat keanggotaanterkecil dari elemen 

pada himpunan-himpunan masukan yang dapat dituliskan dengan persamaan: 

μBD ∩ GS ∩ KD ∩ LR ∩ PL = MIN(μBD[p], μGS[q], μKD[r], μLR[s], μPL[t]) 

(17) 

dimana: 

μBD[p] = derajat keanggotaan unsur p pada himpunan fuzzy bentuk DAS 

μGS[q] = derajat keanggotaan unsur q pada himpunan fuzzy gradien sungai 

μKD[r] = derajat keanggotaan unsur r pada himpunan fuzzy kerapatan drainase 

μLR[s] = derajat keanggotaan unsur s pada himpunan fuzzy lereng rata – rata 

μPL[t] = derajat keanggotaan unsur t pada himpunan fuzzy penggunaan lahan 

Selanjutnya yaitu melakukan inferensi metode Tsukamoto pada setiap 

aturan untuk mendapatkan satu nilai crips z berupa kerentanan potensi banjir 

dengan memasukkan nilai proses perhitungan. 

4.3.4 Defuzzifikasi 

 Langkah terakhir penghitungan tingkat kerentanan potensi banjir dengan 

metode Tsukamoto ini adalah menghitung hasil akhir berupa output nilai TK yang 
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diperoleh dengan menggunakan metode rata-rata terbobot dengan persamaan 

berikut: 

   
∑   
   
    ∑   

   
   

∑     
   

 

(18) 

Dengan αi = nilai keanggotaan hasil operasi himpunan fuzzy pada aturan ke-i 

   zi = output pada aturan ke-i 

4.4 Implementasi Desain Antarmuka  

Layout dari sistem informasi ini menggunakan bahasa pemrograman 

java.  

4.4.1 Tampilan Awa l Program 

Tampilan ini adalah tampilan ketika program pertama kali dijalankan 

dan perhitungan belum dilakukan sehigga belum ada data dan hasil 

perhitungan yang ditampilkan. 

 

Gambar 22. Tampilan awal program 
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4.4.2 Tampilan Setelah Dilakukan Perhitungan 

Langkah pertama untuk menjalankan program ini adalah dengan 

memilih daerah yang akan ditentukan tingkat kerentanan potensi banjirnya, 

kemudian menekan tombol OK. Setelah tombol OK ditekan maka program 

akan menampilkan data  yang akan diolah kemudian melakukan perhitungan 

dan menampilkan hasilnya. 

 

Gambar 23. Tampilan setelah dilakukan perhitungan 

 

4.3.3 Tampilan Kurva Bentuk DAS 

Pada menu ini akan ditampilkan kurva berdasarkan pilihan user. 

Terdapat lima kurva yaitu kurva bentuk DAS, gradien sungani, kerapatan 

drainase, lereng rata-rata DAS dan penggunaan lahan.  
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Gambar 24. Tampilan kurva bentuk DAS 

4.3.4 Tampilan Rule 

Menu ini menampilkan 162 rule yang digunakan dalam menentukan 

tingkat kerentanan potensi banjir. 

 

Gambar 25. Tampilan rule (aturan) 
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4.3.5 Tampilan Edit Data 

Menu ini digunakan untuk merubah data awal apabila terjadi 

perubahan data pada daerah yang diukur. 

 

Gambar 26. Tampilan menu edit data 

4.5 Implementasi Algoritma  

Aplikasi Penentuan Tingkat Kerentanan Potensi Banjir ini memiliki 

beberapa proses perhitungan. Implementasi algoritma ini akan direpresentasikan 

sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

Edit Data 



40 
 

1. Implementasi Algoritma untuk Proses Input Data 

Nama Algoritma: input data  

Deskripsi  

• Input: bentuk DAS, gradient sungai, kerapatan drainase, rata-rata lereng 

DAS, penggunaan lahan dan rule 

• Proses:  

1. Mengambil data dari file data.txt berdasarkan inputan daerah yang 

dipilih user dan file rule.txt sebagai rule yang digunakan untuk 

menentukan tingkat kerentanan nantinya 

2. Memasukkan nilai yang didapat dari data.txt ke variabel yang akan 

dihitung 

• Output: array data yang didapatkan dari pembacaan file data.txt dan 

rule.txt  

 

2. Implementasi Algoritma untuk Menghitung Tingkat Kerentanan 

Nama Algoritma: perhitungan Tsukamoto 

Deskripsi  

• Input: array data dan array rule 

• Proses:  

1. Menyimpan data himpunan variabel array 2 dimensi pada kelas 

metodeTsukamoto.java, pada array data indeks ke-1 adalah variabel 

bentuk DAS, indeks ke-2 adalah gradien sungai, indeks ke-3 adalah 

kerapatan drainase, indeks ke-4 adalah rata-rata lereng dan indeks ke-5 

adalah penggunaan lahan sedangkan array rule yang memiliki panjang 

data 162 berisi rule 

2. Memasukkan data array ke masing-masing objek kelas berdasarkan 

indeksnya 

3. Dilakukan penghitungan nilai fungsi keanggotaan berdasarkan kurva 

masing-masing variabel yang telah didefinisikan dalam masing-

masing objek kelas 



41 
 

4. Dilakukan penghitungan nilai alpha-p dan z dalam kelas 

metodeTsukamoto.java dengan menggunakan data hasil perhitungan 

di tiap objek kelas  

5. Dilakukan perkalian variabel alpha-p dan z, kemudian dijumlah hasil 

seluruh perhitungannya untuk mendapatkan angka tingkat kerentanan 

dengan membagi nilai ∑ alpha-p*z dengan nilai ∑ alpha-p 

6. Melakukan instansiasi objek kelas kerentanan.java untuk menghitung 

nilai fungsi keanggotaan (tidak rentan, cukup rentan dan rentan) 

7. Hasil dari fungsi keanggotaan akan dibandingkan, nilai yang paling 

besar akan menentukan tingkat kerentanan suatu daerah 

• Output: tingkat kerentanan  

 

3. Implementasi Algoritma untuk Mengedit Data 

Nama Algoritma: edit data  

Deskripsi  

• Input: data daerah pilihan user 

• Proses:  

1. Mengambil data daerah pilihan user yang berada pada array data 

kemudian menampilkannya pada textfield 

2. User melakukan perubahan sesuai kebutuhan kemudian menekan 

tombol Simpan 

3. Data baru yang merupakan inputan dari user disimpan ke file data.txt 

• Output: data baru yang telah dilakukan pengeditan oleh user  
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4. Implementasi Algoritma untuk Menampilkan Rule 

Nama Algoritma: menampilkan rule 

Deskripsi  

• Input: data rule 

• Proses:  

1. Mengambil data rule yang berada pada array rule yang terdapat di 

kelas metodeTsukamoto.java 

2. Menampilkan isi array rule pada textarea 

• Output: data rule pada tab rule dalam program 
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BAB V 

PENGUJIAN 

Dilakukan pengujian terhadap salah satu data yakni pada unit lahan K2 V 

HLps dengan luas daerah 27 Ha dengan nama desa Sidosari. Hasil perhitungannya 

adalah unit lahan ini memiliki angka tingkat kerentanan 0,1031 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tingkat kerentanan potensi banjir unit lahan ini adalah tidak 

rentan. Berikut ini tabel hasil penentuan kerentanan potensi banjir dari 50 data 

sampel: 

No. Unit Lahan Luas (Ha) Nama Desa Tingkat Kerentanan 

1 K2 V HLps 27 Sidoasri Tidak Rentan 

2 K2 V HL 45 Sidoasri Cukup Rentan 

3 K2 I HL 98 Sidoasri Tidak Rentan 

4 K2 I HL 47 Sidoasri Cukup Rentan 

5 K2 I HL 137 Sidoasri Tidak Rentan 

6 K2 I Sw 139 Tambakasri Tidak Rentan 

7 K2 V HL 432 Sidoasri Tidak Rentan 

8 K2 V Kc 16 Tambakasri Tidak Rentan 

9 F1 V Pk 42 Tambakasri Tidak Rentan 

10 K1 V Kc 36 Tambakasri Tidak Rentan 

11 K1 III Kc 41 Tambakasri Tidak Rentan 

12 K1 III Kc 22 Tambakasri Tidak Rentan 

13 K1 III Pk 48 Tambakasri Cukup Rentan 

14 K1 III Ko 86 Tegalrejo Tidak Rentan 

15 K1 I Hj 142 Ringinkembar Cukup Rentan 

16 K1 III Tg 45 Sekarbanyu Tidak Rentan 

17 K1 III Tg 49 Tegalrejo Tidak Rentan 

18 K1 III Hj 42 Sekarbanyu Cukup Rentan 

19 K1 III Hj 94 Tegalrejo Cukup Rentan 

20 K1 III Tg 45 Tegalrejo Cukup Rentan 

21 K1 III Ko 54 Ringinkembar Tidak Rentan 

22 K1 III Ko 66 Sekarbanyu Cukup Rentan 

23 K1 III Ko 73 Tegalrejo Tidak Rentan 

24 K2 I Kc 29 Kedungbanteng Cukup Rentan 

25 K2 I HLps 119 Tambakasri Cukup Rentan 

26 K2 I Hj 391 Sitiarjo Tidak Rentan 

27 K2 I Hj 39 Kedungbanteng Tidak Rentan 

28 K2 I Hj 23 Sitiarjo Tidak Rentan 
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29 K2 V Hm 75 Tambakrejo Tidak Rentan 

30 K3 I Pk 275 Sitiarjo Cukup Rentan 

31 K3 I Pk 48 Kelepu Tidak Rentan 

32 K1 V Kc 46 Ringinkembar Tidak Rentan 

33 K1 V Kc 58 Harjokuncaran Tidak Rentan 

34 K1 V Kc 54 Argotirto Tidak Rentan 

35 K1 III Kc 70 Harjokuncaran Tidak Rentan 

36 F1 III Kc 49 Argotirto Tidak Rentan 

37 F1 III Kc 58 Sitiarjo Tidak Rentan 

38 F1 I Sw 44 Sitiarjo Tidak Rentan 

39 K2 III Kc 260 Sitiarjo Tidak Rentan 

40 K2 I Sw 203 Tambakrejo Tidak Rentan 

41 K1 I Kc 92 Sitiarjo Tidak Rentan 

42 K3 I Pk 50 Sumberagung Tidak Rentan 

43 K1 I Pk 60 Argotirto Tidak Rentan 

44 K2 I Kc 190 Harjokuncaran Tidak Rentan 

45 K2 I Kc 250 Argotirto Tidak Rentan 

46 K3 I Kc 60 Harjokuncaran Tidak Rentan 

47 K3 I Kc 89 Ringinsari Tidak Rentan 

48 K3 I Kc 69 Argotirto Tidak Rentan 

49 K3 I Kc 65 Ringinsari Tidak Rentan 

50 K3 I Kc 43 Argotirto Tidak Rentan 

Tabel 7. Hasil penentuan tingkat kerentanan potensi banjir 

Sumber: Analisis penulis 

Berdasarkan tabel hasil di atas dapat disimpulkan bahwa dari 50 data 

sampel, unit lahan yang termasuk dalam kategori RENTAN berpotensi banjir 

tidak ada, 11 unit lahan memiliki tingkat CUKUP RENTAN dan 39 unit lahan 

sisanya TIDAK RENTAN banjir. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Pengambilan kesimpulan dilakukan setelah proses pengujian aplikasi 

sehingga dapat diketahui efektifitas kinerja aplikasi. Berdasarkan hasil analisis 

menunjukkan bahwa implementasi logika fuzzy Tsukamoto dalam menentukan 

kerentanan potensi banjir menunjukkan bahwa di daerah perbukitan Malang 

Selatan terbilang daerah yang tidak rentan banjir karena dari 50 data sampel, 39 

unit lahan di antaranya TIDAK RENTAN.  

6.2 saran 

Saran Aplikasi ini dapat lebih dikembangkan dengan menggunakan bahasa 

pemrograman java sehingga user dapat memperoleh informasi sesuai 

kebutuhannya secara dengan up to date (terbaru). Selain itu aplikasi ini dapat pula 

ditambah variabel baru agar perhitungan fuzzy lebih tepat dan akurat  untuk 

menentukan kerentanan potensi banjir. 
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