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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Biaya pendidikan sekarang ini semakin mahal, ditambah lagi dengan 

adanya Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa di universitas negeri 

membuat yang memiliki penghasilan ekonomi menengah kebawah semakin 

terpacu mencari beasiswa. Beasiswa adalah pemberian berupa 

bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk 

digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Akan tetapi, 

masalah yang ada kini adalah banyak beasiswa yang diberikan instansi ataupun 

universitas tidak tepat sasaran. Beasiswa masih banyak diberikan kepada 

mahasiswa yang berasal dari keluarga yang mampu. Jadi, yang memang 

seharusnya mendapatkan hak beasiswa itu malah harus putus kuliah karena tidak 

dapat memenuhi biaya kuliah. 

  Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah  Fuzzy 

Tsukamoto. Metode Fuzzy Tsukamoto ini dilakukan yang pertama kali adalah 

menentukan fungsi keanggotaannya, kemudian menentukan rule dan nantinya 

kategori akan diklasterisasi ke masing – masing kelompok sesuai dengan rule 

yang diterapkan.    

 Mendapatkan beasiswa harus disesuaikan dengan kriteria yang telah ada. 

Kriteria yang ditetapkan dalam studi kasus ini adalah nilai indeks prestasi 

akademik, penghasilan orang tua, jumlah saudara kandung, jumlah tanggungan 

orang tua, semester,usia dan lain-lain. Oleh karena itu, jumlah mahasiswa pengaju 

beasiswa dan kriteria yang banyak, maka perlu dibangun sebuah sistem agar 

membantu dalam penentuan mahasiswa yang berhak untuk mendapatkan beasiswa 

tersebut.  

Penelitian sebelumnya yang sudah menggunakan FIS model Tsukamoto 

yang peneliti gunakan ke aplikasi penentuan nominal beasiswa yang diterima oleh 
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mahasiswa, diantaranya adalah “Menentukan Harga Mobil Bekas Toyota Avanza 

Menggunakan Metode Tsukamoto” (Ganjar Ramadhan, 2011) dan “Penentuan 

Nominal Beasiswa Yang Diterima Siswa Dengan Metode Logika Fuzzy 

Tsukamoto” (Ahmad Ihsan, Achmad Shoim, 2012). Peerbedaan dari kedua 

penelitian dengan penelitian sekarang adalah dari kriteria yang diciptakan dan 

sasaran yang dituju dalam penentuan beasiswa ini.  

Diharapkan dengan penelitian ini, penentuan beasiswa menggunakan 

metode fuzzy Tsukamoto dapat menghasilkan output yang sesuai dengan keadaan 

atau kriteria yang ada sehingga beasiswa dapat diberikan kepada mahasiswa yang 

benar – benar pantas mendapatkannya.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan permasalahan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara melakukan penentuan beasiswa mahasiswa menggunakan 

Fuzzy Tsukamoto 

2. Berapa tingkat akurasi yang didapatkan menggunakan metode Fuzzy 

Tsukamoto ini 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini meliputi: 

1. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai indek prestasi 

akademik, peghasilan orang tua, tanggungan orang tua, dan semester. 

2. Penelitian ini dilakukan hanya pada Universitas Brawijaya 

1.4. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengimplementasikan metode Fuzzy Tsukamoto dalam penentuan 

beasiswa. 

2. Untuk menguji akurasi penggunaan metode Fuzzy Tsukamoto  
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1.5 Manfaat 

 Manfaat dari adanya penelitian ini adalah dapat membantu instansi dalam 

melakukan penentuan beasiswa terhadap mahasiswa agar teap sasaran dan sesuai 

dengan kemampuan mahasiswa itu sendiri.  

1.6. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan laporan ini dibagi dalam 5 bab yang terdiri atas : 

 BAB I  : PENDAHULUAN 

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

dan sistematika penulisan 

 BAB II   : DASAR TEORI 

Membahas teori dasar dan teori penujang yang berhubungan dengan logika 

fuzzy. 

 BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 

Menguraikan tentang metode dan langkah kerja yang dilakukan dalam 

penulisan tugas akhir yang terdiri dari studi literature, metode pengambilan 

data, analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian dan 

analisis, pengambilan kesimpulan dan membahas analisis kebutuhan dan 

perancangan yang sesuai dengan teori yang ada. 

 BAB IV  : IMPLEMENTASI 

Membahas mengenai implementasi dari sistem dan hasil implementasi 

desain antarmuka. 

 BAB V : PENGUJIAN DAN ANALISIS 

Membahas tentang hasil pengujian terhadap aplikasi dan dilakukan analisis 

data sesuai contoh kasus. 

 BAB VI : PENUTUP 

Menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari pembuatan dan pengujian 

aplikasi sistem, serta saran-saran untuk pengembangan lebih lanjut. 
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BAB II 

DASAR TEORI 

2.1 Beasiswa 

 Beasiswa merupakan bantuan keuangan yang diberikan oleh instansi 

seperti yayasan, pemerintah ataupun perusahaan kepada perorangan bertujuan 

untuk digunakan dalam masa studi pendidikan yang ditempuh. Pemberian 

beasiswa terkadang memiliki beberapa kategori yang harus dipenuhi untuk 

mendapatkannya. 

2.2 Logika Fuzzy 

2.2.1 Definisi Logika Fuzzy 
“Logika  fuzzy  adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu 

ruang  input  ke dalam suatu ruang  output” (Kusumadewi & Purnomo 2004, 

h.1). Alasan menggunakan logika fuzzy, antara lain; Konsep logika fuzzy lebih 

mudah dipahami dan logika fuzzy apabila terdapat data yang tidak tepat 

memiliki toleransi. Secara umum, sistem logika fuzzy memiliki 4 elemen 

yaitu;  

1. Basis aturan yang berisi aturan-aturan yang bersumber dari pakar.  

2. Suatu mekanisme pengambilan keputusan dimana pakar mengambil     

keputusan dengan menerapkan pengetahuan yang dimiliki.  

3. Proses fuzzifikasi (fuzzification) yang merubah besaran tegas (crisp) ke 

dalam besaran fuzzy;   

4. Proses defuzzifikasi (defuzzification), merupakan kebalikan dari proses 

fuzzikasi yaitu  merubah  besaran  fuzzy  hasil  dari inference  engine, 

menjadi  besaran  tegas (crisp). 
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2.2.2 Cara Kerja Logika Fuzzy 

Di dalam implementasi sistem, fuzzy memiliki 3 bagian, yaitu 

fuzzyfikasi, inferensi fuzzy, dan defuzzyfikasi. Namun, proses defuzzyfikasi 

disini bersifat optiomal yaitu apabila kesimpulan sudah memenuhi atau sesuai 

dengan yang diharapkan, maka tidak perlu dilakukan proses defuzzyfikasi. 

Namun, apabila kesimpulan belum memenuhi maka proses defuzzyfikasi tetap 

dilakukan. 

2.2.3 Fungsi Keanggotaan Himpunan Fuzzy 

Logika fuzzy memiliki fungsi keanggotaan yang terdiri dari batas nilai 

input data dan nilai output data. Definis fungsi keanggotaan yaitu suatu grafik 

yang terdapat titik-titik dari batas nilai input data dalam suatu nilai 

keanggotaan yang bernilai antara 0 sampai 1 (Widhiastiwi, 2007). 

Di dalam grafik fungsi keanggotaan terdapat tiga bagian, yaitu core 

(inti), support, dan boundary (batas). Bagian core atau inti merupakan bagian 

grafik yang menyatakan wilayah yang lengkap dari seluruh himpunan fuzzy, 

maka jika dinyatakan dalam fungsi dimana x merupakan anggota himpunan 

 ( )   . Selanjutnya, bagian yang kedua yaitu support, support atau 

dukungan merupakan bagian grafik yang menyatakan wilayah dengan nilai 

keanggotan bukan 0 dari himpunan fuzzy, maka jika dinyatakan dalam fungsi 

dimana x merupakan anggota himpunan  ( )   . Dan yang terakhir, bagian 

boundary atau batas. Boundary dalam grafik fungsi keanggotaan menyatakan 

nilai batasan minimal dan batas maksimal dari himpunan fuzzy, maka maka 

jika dinyatakan dalam fungsi dimana x merupakan anggota himpunan adalah 

   ( )    (Ross, 2010). 
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Gambar 2.1. Kurva fungsi keanggotaan himpunan 

fuzzy (a) Core (b) Support (c) Boundary 

 

Ada beberapa fungsi keanggotaan himpunan fuzzy, antara lain fungsi 

keanggotaan linier, fungsi keanggotaan segitiga, dan fungsi keanggotaan 

trapesium.  

 

Gambar 2.2. Grafik fungsi keanggotaan himpunan 

representasi Linear Naik 

 

Gambar 2.3. Grafik fungsi keanggotaan himpunan 

representasi Linear Turun 
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Gambar 2.4. Grafik fungsi keanggotaan 

himpunan representasi Keanggotaan Segitiga 
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2.3 Metode Fuzzy Tsukamoto 

Metode Fuzzy Tsukamoto merupakan salah satu metode dari Fuzzy 

Inference System, sistem pengambil keputusan. Dalam metode fuzzy Tsukamoto 

menggunakan aturan atau rules berbentuk “sebab-akibat” atau “if-then”. Cara 

perhitungan dari metode fuzzy Tsukamoto, pertama adalah aturan yang dibentuk 

mewakili himpunan fuzzy, kemudian dihitung derajat keanggotaan sesuai dengan 

aturan yang telah dibuat. Setelah mendapatkan nilai derajat keanggotaan, dicari 

nilai alpha predikat ( ) dengan cara mencari nilai minimal dari nilai derajat 

keanggotaan. Langkah terakhir, mencari nilai output yang merupakan nilai crisp 

(z) yang disebut proses defuzzyfikasi, dimana dinyatakan dalam persamaan 1. 

  
∑     

∑  
 (1) 

dimana   = alpha predikat (nilai minimal dari nilai derajat kenggotaan), Zi = nilai 

crisp yang didapat dari rumus derajat keanggotaan himpunan fuzzy yang 

merupakan nilai output, dan Z = defuzzyfikasi rata-rata terpusat (Center Average 

Defuzzyfier). 

 

 

Gambar 2.5. Grafik fungsi keanggotaan himpunan 

fuzzy representasi Keanggotaan Trapesium 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Gambaran Umum 

Dalam menyususn perhitungan secara sistematis menggunakan 

metode  fuzzy  Tsukamoto dalam penentuan kategori beasiswa yang 

dilakukan melalui beberapa tahap yaitu sebagai berikut:  

3.2 Studi Literatur 

 Dalam studi literatur ini membahas mengenai beberapa bidang 

literatur yang berkaitan dengan pengimplementasian logika fuzzy tsukamoto 

untuk menentukan kategori beasiswa mahasiswa. Berikut merupakan bidang 

literatur yang berkaitan hal tersebut : 

a. Logika Fuzzy 

b. Penghasilan orang tua /bulan 

c. Tanggungan orang tua /bulan 

d. IPK mahasiswa 

3.3 Analisa Kebutuhan 

  Dalam tahap ini akan dilakukan analisa kebutuhan dalam 

pembangunan sistem. Data – data yang dibutuhkan untuk menghitung 

beasiswa yang diterima seperti parameter penghasilan orangtua/bulan, 

tanggungan orangtua/bulan, dan IPK mahasiswa. Diperlukan juga grafik 

dalam setiap parameter. 

3.4 Pengumpulan Data 

 Pada tahap ini, dikumpulkan data  dan informasi yang dibutuhkan yang 

berkaitan dengan variabel.  

3.4.1 Observasi 

       Penelitian dilakukan secara langsung agar dapat memperoleh data yang 

dibutuhkan dalam menentukan kategori beasiswa berdasarkan penghasilan 
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orang tua, tanggungan orang tua, dan IPK mahasiswa memperoleh data yang 

akurat. 

3.4.2 Studi Pustaka 
Metode ini digunakan untuk menunjang metode observasi yang telah 

dilakukan dalam pengumpulan data dan mencari referensi yang berhubungan 

dengan penelitian yang dilakukan. 

 

3.5 Perancangan Sistem 

 Dalam membangun aplikasi ini perancangan sistem digunakan untuk 

mempermudah dalam menentukan kategori beasiswa. 

3.5.1   Antarmuka 
   Antarmuka diperlukan untuk menghubungkan pengguna dengan 

sistem ini. Dalam penentuan kategori beasiswa dengan menggunakan logika 

fuzzy para pengguna dihubungkan oleh sistem yang berbasis web. Pengguna 

dapat melakukan input data dalam sistem yang kemudian akan diproses dan 

diketahui hasilnya berupa kategori penerima beasiswa apakah beasiswa 

penuh, beasiswa setengah, ataukah tidak mendapat beasiswa. 

 3.5.2   Desain Antarmuka Sistem 

  Dalam perancangan desain antarmuka aplikasi ini, secara garis 

besar ada empat halaman utama yang digunakan oleh pengguna. Secara garis 

besar gambaran dari desain antarmuka dari aplikasi ini adalah 

a. Halaman Utama 

  Berisi inputan data mahasiswa yang akan dikategorikan. 

 

Judul Halaman Web 

Input data diri penerima 

beasiswa 

Footer 

Tampil data 
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b. Halaman Daftar Mahasiswa 

Halaman ini berfungsi untuk menginputkan biodata mahasiswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Halaman Input variabel 

Halaman ini berfungsi untuk melakukan perhitungan beasiswa, user 

akan menginputkan nilai 

 

 

 

 

 

Judul Halaman Web 

 

Footer 

BEASISWA Penghasilan Ortu: 

Tanggungan Ortu: 

IPK: Hitung 

Kategori Beasiswa: 

Judul Halaman Web 

 

Footer 

NIM: 

Nama: 

Angkatan: 

Fakultas: Simpan 

BIODATA 
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d. Halaman Tampil Data 

Berisi daftar calon penerima beasiswa utuh, setengah ataupun tidak 

menerima beasiswa 

 

 

3.6. Perhitungan Manual 

Pada bab ini akan dilakukan perhitungan manual yang dilakukan oleh 

sistem serta rules (aturan) yang berlaku pada perhitungan fuzzy Tsukamoto. 

3.6.1. Aturan-aturan Inferensi Fuzzy 

Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel input yang terdiri dari penghasilan 

orang tua per bulan, tanggungan orang tua per bulan, serta IPK dari mahasiswa itu 

sendiri sedangkan untuk variabel output yaitu variabel beasiswa. Pada variabel 

penghasilan orang tua dan tanggungan orang tua per bulan memiliki 3 nilai 

linguistik yaitu rendah, sedang, dan tinggi serta pada variabel IPK memiliki 2 

variabel linguistik yaitu rendah dan tinggi. Sedangkan pada variabel output yaitu 

variabel beasiswa terdiri dari 3 nilai linguistik yaitu tidak dapat beasiswa, 

beasiswa setengah, dan beasiswa penuh. Berdasarkan unit penalaran yang terdapat 

pada inferensi fuzzy, maka akan terbentuk aturan-aturan yang terdapat pada tabel 

3.6. 

 

Judul Halaman Web 

Footer 

DAFTAR MAHASISWA 

NIM Nama Fakultas     Angkatan       Kategori Beasiswa 
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Tabel 3.6. Aturan -aturan yang terbentuk pada inferensi fuzzy 

No 
Penghasilan 

Orangtua/bulan 

Tanggungan 

Orangtua/bulan 
IPK Kesimpulan 

1 Rendah Rendah Rendah Tidak mendapat beasiswa 

2 Rendah Rendah Tinggi Beasiswa penuh 

3 Rendah Sedang Rendah Tidak mendapat beasiswa 

4 Rendah Sedang Tinggi Beasiswa penuh 

5 Rendah Tinggi Rendah Tidak mendapat beasiswa 

6 Rendah Tinggi Tinggi Beasiswa penuh 

7 Sedang Rendah Rendah Tidak mendapat beasiswa 

8 Sedang Rendah Tinggi Beasiswa setengah 

9 Sedang Sedang Rendah Tidak mendapat beasiswa 

10 Sedang Sedang Tinggi Beasiswa setengah 

11 Sedang Tinggi Rendah Tidak mendapat beasiswa 

12 Sedang Tinggi Tinggi Beasiswa penuh 

13 Tinggi Rendah Rendah Tidak mendapat beasiswa 

14 Tinggi Rendah Tinggi Beasiswa setengah 

15 Tinggi Sedang Rendah Tidak mendapat beasiswa 

16 Tinggi Sedang Tinggi Beasiswa setengah 

17 Tinggi Tinggi Rendah Tidak mendapat beasiswa 

18 Tinggi Tinggi Tinggi Beasiswa penuh 

3.6.2. Perhitungan Fuzzy Tsukamoto 

Contoh kasus perhitungan beasiswa menggunakan metode Fuzzy 

Tsukamoto apabila akan melakukan penentuan beasiswa terhadap seorang 

mahasiswa di Universitas Brawijaya dengan data input : 

a. Penghasilan Orangtua/bulan : 3.000.000,00 

b. Tanggungan Orangtua/bulan : 2.000.000,00 

c. IPK Mahasiswa  : 3.2 

Langkah 1: 

Menentukan variabel yang terkait dalam proses yang akan ditentukan dan 

fungsi fuzzifikasi yang sesuai. 

Pada kasus ini , ada 4 variabel yang akan dimodelkan, yaitu: 

1. Penghasilan orangtua(x), terdiri atas 3 nilai linguistik, yaitu Rendah, 

Sedang, dan Tinggi. Maka fungsi keanggotaan dirumuskan sebagai berikut: 
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Fungsi keanggotaan ditampilkan pada Grafik 3.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tanggungan Orangtua(x), terdiri atas 3 nilai Lingusitik, yaitu Rendah, 

Sedang, dan Tinggi. maka fungsi keanggotaan dirumuskan sebagai 

berikut: 
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3. IPK (x), terdiri atas 2 nilsi linguistik yaitu Rendah dan Tinggi. Maka 

fungsi keanggotaan dirumuskan sebagai berikut: 
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4. Beasiswa (x), terdiri atas 3 nilai Lingusitik, yaitu Tidak dapat beasiswa, 

Beasiswa setengah, dan Beasiswa penuh. maka fungsi keanggotaan 

dirumuskan sebagai berikut: 

0

0.25

0.5

0.75

1

0 0 0 0 0 0 0

Rendah Tinggi 

Penghasilan Orangtua 

                  2                4               6                8                

Sedang 
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1

1.2

0 2.75 3 4

IPK 

Rendah Tinggi



15 
 

              ( )   {

 
   

   
 

 

  
 
 
 
    

      
   

 

                 ( )   

{
 
 

 
 

                     
   

   
                   

    

    
               

  

              ( )   {

 
   

    
 

 

  
  
 
 
    

       
    

 

 

Setelah menentukan variable yang terkait dengan proses yang digunakan 

dalam fungsi fuzzyfikasi maka dilakukan perhitungan untuk menghitung 

Menghitung α-predikat, z, dan (α-predikat*z). Proses perhitungan α-predikat, z, 

dan (α-predikat*z) akan dilakukan pada langkah 2. 

 

Langkah 2 Menghitung α-predikat, z, dan (α-predikat*z) 

Tabel 3.7. Hasil Perhitungan 

µPenghasilan µTanggungan µIPK Kategori α z α *z 

0.5 1 0 Tidak mendapat beasiswa 0 6 0 

0.5 1 1 Beasiswa penuh 0.5 8.5 4.25 

0.5 0 0 Tidak mendapat beasiswa 0 6 0 

0.5 0 1 Beasiswa penuh 0 7 0 

0.5 0 0 Tidak mendapat beasiswa 0 6 0 

0.5 0 1 Beasiswa penuh 0 7 0 

0.5 1 0 Tidak mendapat beasiswa 0 6 0 

0.5 1 1 Beasiswa setengah 0.5 6.5 3.25 

0.5 0 0 Tidak mendapat beasiswa 0 6 0 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 3 6 7 10 13

Kategori Beasiswa 

Tidak Setengah utuh
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0.5 0 1 Beasiswa setengah 0 6.5 0 

0.5 0 0 Tidak mendapat beasiswa 0 6 0 

0.5 0 1 Beasiswa penuh 0 7 0 

0 1 0 Tidak mendapat beasiswa 0 6 0 

0 1 1 Beasiswa setengah 0 6.5 0 

0 0 0 Tidak mendapat beasiswa 0 6 0 

0 0 1 Beasiswa setengah 0 6.5 0 

0 0 0 Tidak mendapat beasiswa 0 6 0 

0 0 1 Beasiswa penuh 0 7 0 

 

Setelah didapatkan perhitungan α-predikat, z, dan (α-predikat*z) maka dilakukan 

perhitungan kategori beassiwa dengan langkah 3.  

 

Langkah 3: Menghitung Beasiswa 

Pada langkah ini, z* dihitung berdasarkan aturan (rule) yang telah dibuat dan nilai 

α-predikat yang didapat. 

Jumlah α-predikat = 1 

Jumlah α-predikat*z = 7.5 

  
∑            

∑          
 
   

 
     

Jadi nilai Z Beasiswa adalah 7.5 termasuk dalam kategori “Beasiswa Utuh”. 
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3.7. Pengujian Sistem 

Pengujian sistem yang dibangun, dilakukan agar dapat menunjukkan 

bahwa perangkat lunak telah mampu bekerja sesuai dengan spesifikasi dari 

kebutuhannya. Strategi pengujian yang akan digunakan yaitu pengujian unit 

(unit testing), pengujian validasi (validation testing), dan pengujian 

performa (performance testing). Sedangkan metode pengujian yang akan 

digunakan yaitu white-box testing dan black-box testing. Proses pengujian 

perangkat lunak dimulai dari pengujian unit, kemudian dilanjutkan dengan 

pengujian validasi, dan pengujian terakhir bagian performa sistem. Pada 

tahap pengujian unit digunakan metode white-box testing. Kemudian pada 

tahap pengujian validasi dan performa digunakan metode black-box testing. 

Pengujian performa dilakukan agar dapat diketahui bagaimana performa 

sistem yang dibangun dalam  melakukan proses pengambilan data yang 

dilakukan setiap fungsi. Analisis juga dilakukan untuk mengetahui hasil dari 

pengujian sistem agar didapatkan kesimpulan dari pengembangan sistem 

yang telah dibangun. 
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BAB IV  

IMPLEMENTASI 

Pada bab ini dibahas mengenai implementasi sistem pakar yang di dasarkan 

pada hasil yang telah diperoleh dari analisis kebutuhan dan proses perancangan 

yang dibuat. Pembahasan ini terdiri dari penjelasan tentang spesiifiasi sistem, 

batasan-batasan dalam implementasi, implementasi algoritma pada program mesin 

inferensi dan implementasi antarmuka. 

4.1. Spesifikasi Lingkungan Sistem 

Implementasi ini dikembangkan dalam lingkungan perangkat lunak dan 

perangkat keras. 

4.1.1. Implementasi Perangkat Lunak 

Spesifikasi perangkat lunak yang dipakai dalam proses implementasi 

metode dijelaskan pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Spesifikasi Lingkungan Perangkat Lunak 

Software Specification 

Operating System Microsoft Windows 7 Ultimate 

32-bit (6.1, Build 7600) 

Integrated Development 

Environment 

Adobe Dreamweaver CS6 

Programming Language PHP 

Software Development Kit Xampp, Browser 

Database  Phpmyadmin 
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4.1.2. Implementasi Perangkat Keras 

Spesifikasi perangkat keras komputer yang digunakan dalam proses 

implementasi metode dijelaskan pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Spesifikasi Lingkungan Perangkat Keras 

 

 

 

 

 

 

4.2. Batasan-Batasan Implementasi 

Beberapa batasan dalam metode ini adalah sebagai beriku : 

1. Metode yang diterapkan pada sistem pakar ini adalah metode Fuzzy 

Inference. 

2. Implementasi berbasis web dengan bahasa pemrograman PHP dan 

database phpmyadmin. 

3. Pemanfaatan logika fuzzy dalam penentuan beasiswa di Universitas 

Brawijaya dirancang dan dibangun dengan Adobe Dreamweaver CS6 

4.3. Implementasi Program 

Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai implementasi code dari 

aplikasi penentuan beasiswa mahasiswa. Terdapat 5 implementasi code utama 

untuk implementasi logika fuzzy, diantaranya adalah: 

 

 

 

 

 

 

Hardware Spesifikasi 

Prosesor Intel (R) Core (TM) i5 M460 @2,53 GHz 

Memory (RAM) 4.00 GB 

Harddisk Serial ATA 640 GB HDD 

Grafik NVIDIA Geforce® GT740M Cuda™ 2GB 
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1. Proses perhitungan derajat keanggotaan penghasilan orangtua/bulan 

1.     if($gaji <= 2000000){ 

2.         $g_rendah=1; 

3.     } 

4.     elseif($gaji > 2000000 && $gaji <= 4000000){ 

5.         $g_rendah=(4000000-$gaji)/2000000; 

6.   $g_sedang=($gaji-2000000)/2000000; 

7.  } 

8.   else { 

9.      $g_rendah=0; 

10.   } 

11.  

12.     if($gaji >= 6000000 && $gaji <= 8000000){ 

13.         $g_sedang=(8000000-$gaji)/2000000; 

14.         $g_tinggi=($gaji-6000000)/2000000; 

15.     } 

16.  elseif($gaji > 4000000 && $gaji <=6000000){ 

17.   $g_sedang=1; 

18.  } 

19.     elseif($gaji > 8000000){ 

20.         $g_tinggi=1; 

21.     }     

22.     else { 

23.         $g_tinggi=0;     

24.     } 

 

Penjelasan algortima: 

a. Menghitung derajat keanggotan  penghasilan orangtua pada derajat 

rendah. Jika penghasilan kurang dari sama dengan 2.000.000,00, maka 

derajat keanggotaan = 1. Jika penghasilan antara 2.000.000,00 dan 
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4.000.000,00, derajat keanggotan = (4000000-penghasilan/20000000), 

dan jika selain itu, maka derajat keanggotaannya = 0. 

b. Menghitung derajat keanggotaan penghasilan orangtua, jika 

penghasilan antara 6000000-8000000, derajat keanggotaan sedang = 

(8000000-x)/(8000000-6000000). derajat keanggotaan tinggi = (x-

6000000)/(8000000-6000000). Jika penghasilan lebih besar dari 

8000000 maka derajat keanggotaan tinggi = 1, apabila penghasilan 

kurang dari 8000000 maka derajat keanggotaan selain tinggi bernilai 1. 

 

2. Algoritma proses perhitungan derajat keanggotaan tanggungan 

orangtua/bulan 

1. if($tang <= 2000000){ 

2.         $t_rendah=1; 

3. } 

4. elseif($tang > 2000000 && $tang <= 4000000){ 

5.         $t_rendah=(4000000-$tang)/2000000; 

6.   $t_sedang=($tang-2000000)/2000000; 

7. } 

8. else { 

9.   $t_rendah=0; 

10.       } 

11. if($tang >= 6000000 && $tang <= 8000000){ 

12.         $t_sedang=(8000000-$tang)/2000000; 

13.         $t_tinggi=($tang-6000000)/2000000; 

14. } 

15. elseif($tang > 4000000 && $tang <=6000000){ 

16.   $t_sedang=1; 

17. } 

18. elseif($tang > 8000000){ 

19.         $t_tinggi=1; 

20. } 
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21. else{ 

22.        $t_tinggi=0; 

23. } 

 

Penjelasan algoritma: 

a. Menghitung derajat keanggotan  penghasilan orangtua pada derajat 

rendah. Jika penghasilan kurang dari sama dengan 2.000.000,00, maka 

derajat keanggotaan = 1. Jika penghasilan antara 2.000.000,00 dan 

4.000.000,00, derajat keanggotan = (4000000-penghasilan/20000000), 

dan jika selain itu, maka derajat keanggotaannya = 0 

b. Menghitung derajat keanggotaan penghasilan orangtua pada Jika 

penghasilan antara 6000000-8000000, derajat keanggotaan sedang = 

(8000000-x)/(8000000-6000000). derajat keanggotaan tinggi = (x-

6000000)/(8000000-6000000). Jika penghasilan lebih besar dari 

8000000 maka derajat keanggotaan tinggi = 1, apabila penghasilan 

kurang dari 8000000 maka derajat keanggotaan selain tinggi bernilai 1. 

 

3. Algoritma untuk proses perhitungan derajat keanggotaan IPK 

1. if($ipk <= 2.75){ 

2.   $ipk_rendah=1; 

3.   $ipk_tinggi=0; 

4. } 

5. elseif($ipk > 2.75 && $ipk <= 3){ 

6.   $ipk_rendah = (3-$ipk)/0.25; 

7.   $ipk_tinggi = ($ipk-2.75)/0.25; 

8. } 

9. else{ 

10.   $ipk_rendah=0; 

11.   $ipk_tinggi=1; 

12. } 
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Penjelasan algoritma: 

a. Menghitung derajat keanggotaan ketika IPK kurang dari sama dengan 

2.75 maka derajat keanggotaan rendah = 1, dan derajat keanggotaan 

tinggi = 0. 

b. Menghitung derajat keanggotaan ketika IPK antara 2.75 – 3 maka 

derajat keanggotaan rendah = (3-ipk)/0.25, dan derajat keanggotaan 

tinggi = (ipk-2.75)/0.25. 

c. Menghitung derajat keanggotaan ketika IPK lebih dari 3 maka derajat 

keanggotaan rendah = 0 dan derajat keanggotaan tinggi = 1. 

 

4. Algoritma untuk memasukkan rule kedalam sistem 

1.   $alpha1 = min($g_rendah,$t_rendah,$ipk_rendah); 

2.  if($alpha1){ $z1 = 6-($alpha1*3);} //x 

3.   

4.  $alpha2 = min($g_rendah,$t_rendah,$ipk_tinggi); 

5.  if($alpha2){ $z2 = 7+($alpha2*3);}//full 

6.   

7.  $alpha3 = min($g_rendah,$t_sedang,$ipk_rendah); 

8.  if($alpha3){ $z3 = 6-($alpha3*3);} 

9.   

10.  $alpha4 = min($g_rendah,$t_sedang,$ipk_tinggi); 

11.  if($alpha4){$z4 = 7+($alpha4*3);} 

12.   

13.  $alpha5 = min($g_rendah,$t_tinggi,$ipk_rendah); 

14.  if($alpha5){$z5 = 6-($alpha5*3);} 

15.   

16.  $alpha6 = min($g_rendah,$t_tinggi,$ipk_tinggi); 

17.  if($alpha6){ $z6 = 7+($alpha6*3);} 

18.     

19.  $alpha7 = min($g_sedang,$t_rendah,$ipk_rendah); 

20.  if($alpha7){ $z7 = 6-($alpha7*3);}  
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21.   

22.  $alpha8 = min($g_sedang,$t_rendah,$ipk_tinggi); 

23.  if($alpha8){ $z8 = 6.5;}//setengah 

24.   

25.  $alpha9 = min($g_sedang,$t_sedang,$ipk_rendah); 

26.  if($alpha9){ $z9 = 6-($alpha9*3);} 

27.   

28.  $alpha10 = min($g_sedang,$t_sedang,$ipk_tinggi); 

29.  if($alpha10){$z10 = 6.5;} 

30.   

31.  $alpha11 = min($g_sedang,$t_tinggi,$ipk_rendah); 

32.  if($alpha11){$z11 = 6-($alpha11*3);} 

33.   

34.  $alpha12 = min($g_sedang,$t_tinggi,$ipk_tinggi); 

35.  if($alpha12){ $z12 = 7+($alpha12*3);} 

36.    

37.  $alpha13 = min($g_tinggi,$t_rendah,$ipk_rendah); 

38.  if($alpha13){ $z13 = 6-($alpha13*3);}  

39.   

40.  $alpha14 = min($g_tinggi,$t_rendah,$ipk_tinggi); 

41.  if($alpha14){ $z14 = 6.5;} 

42.   

43.  $alpha15 = min($g_tinggi,$t_sedang,$ipk_rendah); 

44.  if($alpha15){ $z15 = 6-($alpha15*3);} 

45.   

46.  $alpha16 = min($g_tinggi,$t_sedang,$ipk_tinggi); 

47.  if($alpha16){$z16 = 6.5;} 

48.   

49.  $alpha17 = min($g_tinggi,$t_tinggi,$ipk_rendah); 

50.  if($alpha17){$z17 = 6-($alpha17*3);} 

51.   
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52.  $alpha18 = min($g_tinggi,$t_tinggi,$ipk_tinggi); 

53.  if($alpha18){ $z18 = 7+($alpha18*3);} 

 

 

5. Algoritma untuk proses defuzzifikasi 

1. $crisp1 = ($alpha1*$z1) + ($alpha2*$z2) + ($alpha3*$z3) + 

($alpha4*$z4) + ($alpha5*$z5) + ($alpha6*$z6)+ 

($alpha7*$z7) + ($alpha8*$z8) + ($alpha9*$z9) + 

($alpha10*$z10) + ($alpha11*$z11) + 

($alpha12*$z12)+($alpha13*$z13) + ($alpha14*$z14) + 

($alpha15*$z15) + ($alpha16*$z16) + ($alpha17*$z17) + 

($alpha18*$z18); 

 

2. $crisp2 = $alpha1 + $alpha2 + $alpha3 + $alpha4 + $alpha5 

+ $alpha6 + $alpha7 + $alpha8 + $alpha9 + $alpha10 + 

$alpha11 + $alpha12 + $alpha13 + $alpha14 + $alpha15 + 

$alpha16 + $alpha17 + $alpha18; 

 

3. $fuzzy = $crisp1 / $crisp2; 

 

Penjelasan algortima: 

Menjelaskan proses perhitungan deffuzifikasi, dengan menjumlah semua 

alpha dikalikan dengan z dan dibagi jumlah alpha. 
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4.4. Implementasi Antarmuka 

Implementasi antarmuka pada aplikasi berbasis web, ditampilkan sebagai berikut: 

1. Halaman Utama 

User dapat memilih dua menu utama yang disediakan. Menu sebelah kiri 

akan menginputkan biodata mahasiswa dan input data untuk perhitungan 

kategori beasiswa. Sedangkan, menu sebelah kanan akan menampilkan 

seluruh daftar mahasiswa beserta kategori beasiswa yang didapat oleh 

mahasiswa tersebut.  

 

 

2. Halaman Input Biodata Mahasiswa 

User harus menginputkan biodata mahasiswa terlebih dahulu, jika input 

biodata berhasil maka akan menuju halaman selanjutnya. 
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3. Halaman Input Variabel Perhitungan 

Setelah berhasil menginputkan biodata, selanjutnya user akan 

menginputkan data-data yang telah disediakan untuk menentukan kategori 

beassiwa yang didapat oleh mahasiswa. 

 
 

4. Halaman Output Hasil 

Akan menampilkan hasil akhir perhitungan dan hasil kategori beasiswa 

yang didapat oleh mahasiswa 
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5. Halaman Tampil Daftar Mahasiswa 

Pada halaman ini ditampilkan daftar calon penerima beasiswa utuh, 

setengah ataupun tidak menerima beasiswa 
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BAB V  

PENGUJIAN DAN ANALISIS 

5.1. Pengujian Aplikasi 

Langkah pertama untuk mengetahui kategori beasiswa apa yang didapat 

oleh mahassiwa, yaitu dengan menginputkan biodata mahasiswa seperti pada 

Gambar 5.1. 

 

Gambar 5.1. Input Biodata Mahasiswa 

 

Selanjutnya, menginputkan variabel untuk dilakukan perhitungan fuzzy. terdapat 

tiga inputan variabel antara lain; Penghasilan Orang Tua (/bulan), Tanggungan 

Orang tua (/bulan), dan IPK. Pada contoh kasus, akan diinputkan untuk variabel 

penghasilan orang tua sebesar 3000000, tanggungan orang tau sebesar 2000000, 

dan IPK sebesar 3,2, ditampilkan pada Gambar 5.2. 
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Gambar 5.2. Input Variabel Kategori Beasiswa 

 

Maka sistem akan melakukan perhitungan dan menghasilkan output berupa 

Kategori Beasiswa yang diterima oleh mahasiswa. Hasil output dari sistem 

mempunyai hasil output yang sama dengan perhitungan manual menggunakan 

Ms. Excel. Pada Gambar 5.3 ditampilkan hasil output yang telah dihasilkan dari 

contoh kasus. 

 

Gambar 5.3. Output Penentuan Kategori Beasiswa 
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5.2. Analisis Data 

Dalam analisis data akan dilakukan perhitungan logika fuzzy menggunakan 

metode Tsukamoto terhadap contoh kasus penentuan kategori beasiswa 

mahasiswa yang berbeda-beda berdasarkan aturan yang telah dibuat. terdapat lima 

contoh kasus yang ditampilkan pada tabel 5.2. 

Penghasilan ortu Tanggungan ortu IPK Kategori Beassiwa 

1700000 1700000 3.2 Beasiswa Utuh 

3200000 3500000 2.9 Beasiswa Setengah 

4500000 3700000 2.7 Tidak Beasiswa 
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BAB VI  

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya dapat disimpulkan bahwa 

implementasi logika fuzzy menggunakan metode Tsukamoto dapat menghitung 

penentuan kategori beasiswa mahasiswa. Terdapat tiga variabel input dan satu 

variabel output, diantaranya variabel input; penghasilan orang tua (/bulan), 

tanggungan orang tua (/bulan), dan ipk. Sedangkan variabel output adalah 

kategori beasiswa. Dengan menggunakan perhitungan logika fuzzy metode 

Tsukamoto maka untuk penentuan kategori beasiswa menjadi optimal dan akurat 

serta menentukan keputusan yang masih bersifat samar atau ambigu. 

 

6.2. Saran 

Aplikasi dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan user, salah satunya 

seperti dapat ditambahkan grafik kedalam aplikasi sehingga memudahkan user 

mengetahui fungsi keanggotaan. Selain itu, metode yang digunakan dalam 

perhitungan sistem juga dapat dikembangkan atau dapat diperbarui untuk hasil 

yang lebih optimal. 
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