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Abstract 

The design and development of decision supporting system for 
hand phone selection is aimed to help the customers to find a hand phone 
that perfectly suits their needs. This system is assembled using fuzzy 
concept method to process some data that are ambiguous and imprecise. 
The designing of the system is done by categorizing the input system as 
a fuzzy and non-fuzzy variable. The system's logic consists of five phases, 
the first is the withdrawal of fussy and non fuzzy value from the data
base, the next is fuzzification, the third is decision making, the forth is 
defuzzification and the last one is to display the decision result 

The result of the designing shows that successfulness of a 
decision-making needs a limitation of every single fuzzy compilation which 
functioned as parameter. It is also influenced by the number of criterion 
chosen by the user, the development of features and facilities, and the 
amount of data and variables which are chosen. 
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1. Pendahuluan 

Perancangan dan pengembangan sistem pendukung keputusan \Dltuk pemilihan 
handphone bertujuan untuk mt.mbantu konsumen dalam menentukan pilihan 
handphone berdasarkan kebutuhan, ketersediaan anggaran, dan fasilitas yang 
diharapkan. Sistem ini dirancang menggunakan konsep fozzy sebagai metode tmtuk 
memproses beberapa data yang yang bersifat kabur/tidak pasti. 

Selama ini, dalam pemilihan luuulphone kelengkapan fitur menjadi faktor 
penting pada pengambilan keputusan pembelian suatu produk handphone disamping 
faktot harga. Sis tern basisdata disusun berdasarkan konsep fuzzy (Fuzzy Data
base System), artinya infonnasi yang digunakan tmtuk proses pengambilan keputusan 
diambil dan disimpan dalam basisdata. Model relasional basisdatafozzy ditekankan 
pada beberapa.fie/d dalam tabel dan pada perhitungan matematisnya [1]. 
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2. Kajian Pustaka 

Sistem pendukung keputusan atau DSS (Decision Support System) dengan 
menggunakan logikafozzy merupakan sistem pembuat keputusan manusia-komputer 
untuk mendukung keputusan manajerial, dan intuisi untuk memecahkan masalah 
manajerial dengan memberikan informasi yang diperlukan, menghasilkan, 
mengevaluasi dan memberikan putusan altematif. Pengembangan basisdata relasional 
fuzzy bertujuan untuk menangani data-data fuzzy ataupun non fuzzy yang tidak 
dapat dipastikan [2]. . 

2.1 Konsep Dasar Logika Fuzzy 

Teori himpunanfozzy diperkenalkan pertama kati oleh Lotti A. Zadeh pada 
tahun 1965. Apabila dalam logika boolean (himpunan tegas) hanya mengenal nilai 
''0" untuk keadaan salah dan nilai "1" untuk keadaan benar, keadaan salah dalam 
hlmPfnan menyatakan keanggotaan suatu individu tidak tennasuk didalamnya, 
sedarigkan keadaan benar dalam hirnpunan menyatakan keanggotaan suatu individu 
masuk kedalam bimpunan, maka pada logikafuzzy men genal berhingga keadaan 
dari nilai "0" sampai ke nilai "1 ". Logikafozzy tidak hanya men genal dua keadaan 
tetapi juga men genal sejumlah keadaan yang berkisar dari keadaan salah sampai. 
keadaan benar [3]. 

Ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam memahami sistemfozzy, yaitu: 
(1) Variabelfozzy. Variabelfuzzy merupakan variabel yang hendak dibahas dalam 
suatu sistemfozzy; (2) Himpunanfozzy. Himpunanfozzy adalah himpunan yang tiap 
elemennya mempunyai derajat keanggotaan tertentu terhadap himpunannya; (3) 
Semesta pembicaraan. Semesta pembicaraan adalah keseluruhan nilai yang 
diperbolehkan untuk dioperasikan dalam suatu variabel fuzzy. Nilai semesta 
pembicaraan dapat berupa bilangan positif atau bilangan negatif. Adakalanya nilai 
semesta pembicaraan tidak dibatasi batas atasnya; dan (4) Domain. Domain 
himpunanfozzy adalah keseluruhan nilai yang diijinkan dalam semesta pembicaraan 
dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunanfuzzy. NiJai domain dapat berupa 
bilangan positif rnaupun bilangan negatif[4]. 

2.2 IDmpunan Fuzzy 

Pada logika boolean, sebuah indi vidu dipastikan sebagai anggota dari salah 
satu himpunan saja, sedangkan pada himpunanfozzy sebuah individu dapat masuk 
pada dua himpunan yang berbeda. Seberapa besareksistensinya dalam himpunan 
tersebut dapat dilihat pada nilai keanggotaannya [5]. 

Himpunanfuzzy A pada semesta X dinyatakan sebagai himpunan pasangan 
berurutan (set of ordered pairs) baik diskrit maupun kontinu, 

A= {(x . .tt.,t(x))lxe X} 

di mana .1~~ ( x) fungsi keanggotaan himpunan fuzzy A. 
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Derajat 
keanggotaan p[x] 
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Gam bar 1 Fungsi Keanggotaan Kurva Segitiga 

c 

2.3 Fungsi Keanggotaan (Membership Function) 

Fungsi keanggotaan adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik
titik input data ke dalam nilai keanggotaannya (disebut juga dengan derajat 
keanggotaan) yang memiliki interval an tara 0 sampai 1. Salah satu cara yang dapat 
digunakan untuk mendapatkan ni1ai keanggotaan adaJah dengan melalui pendekatan 
fungsi [4]. Derajat keanggotaan dalam himpunan (degree of membership) 
dilambangkan dengan JJ.. 

Dalam kasus yang dibahas, fungsi keanggotaan yang dipakai adalah 
Representasi Kurva Segitiga dan Representasi Kurva Bahu. 

1. Representasi Kurva Segitiga 
Kurva segitiga pada dasamya merupakan gabungan an tara 2 garis. 

0; x • a atau x • c 

p[x] = (x- a) I (b - a); a • x• b 

(c- x) I (c- b); 

2. Representasi Kurva Bahu 
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Kurva bahu merupakan daerah yang terletak di tengah-tengah suatu variabel 
yang direpresentasikan dalam bentuk segitiga, pada sisi kanan dan sisi kirinya 
akan naikdan turun. Himpunanfozzy bahu digunakan untukmengakhiri variabel 
suatu daerahfozzy. 
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Gambar 2 Fungsi Keanggotaan Kurva BahL 

Fungsi keanggotaan pada kwva segitiga dan fungsi keanggotaan pada kwva 
bahu dapatdilihat pada Gambar3. 

2.4 Operator Dasar Zadeh 

Ada 3 macam operatordasarZadeh yang dibahas, yaitu: (1) Operator AND. 
Operator ini berhubungan dengan operasi interseksi pada himpunan. Fire 

strength sebagai hasil operasi dengan operator AND diperoleh dengan mengambil 
nilai keanggotaan terkecil antar elemen pada himpunan-himpunan yang 
bersangkutan. ~n B = min{J.iA[xl~(y D; (2) Operator OR. Operator inj 
berhubungan dengan operasi union pada himpunan. Fire strength sebagai hasil 
operasi dengan operator OR diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan terbesar 
antara elemen pada himpunan-himpunan yang 
bersangkutan. ~ u B = max(J.iA.(x l.uB[y D; dan (3) Operator NOT. Operator ini 
berhubur.gan dengan operasi komplemen pada himpunan. Fire strength sebagai 
hasil operasi dengan operator NOT diperoleh dengan mengurangkan nilai keanggotaan 
elemen pada himpunan yang bersangkutan dari 1. ~ 1 = 1- ~[x]. 

J1 [X) 

0 

Blmpl lllmp2 

s 
Variabel Fuu y 

Hlmp3 

10 

Gambar 3 Himpunan Fuzzy untuk Suatu Variabel 
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2.5 Fuzzifikasi 

Fuzzifikasi adaJah pengubahan seluruh variabel input/output ke bentuk 
himpunan.fitzzy. Rentang nilai variabel input dikelompokkan menjadi beberapa 
himpunan.fitzzy dan tiap himpunan mempunyai derajat keanggotaan tertentu. 

Bentuk fuzzifikasi yang dipakai pada sistem ini adaJah bentuk segitiga dan 
0entuk bahu. Bentuk fuzzi:fikasi menentukan derajat keanggotaan suatu nilai rentang 
input/output. Derajat keanggotaan himpunanfozzy dihitung dengan menggunakan 
rumus fungsi keanggotaan dari segitiga fuzzifikasi [3]. 

2.6 Inferensi Fuzzy (Logika Pengambilan Keputusan) 

Setelah fungsi keanggotaan untuk variabel masukan dan keluarannya 
ditentukan, basis aturan pengendalian dapat dikembangkan untuk menghubungkan 
aksi kduaran pengendaJi terhadap kondisi masukannya. Tahap ini disebut sebagai 
tahap inferensi, yakni bagian penentuan aturan dari sistem logika kabur. Sejurnlah 
aturan dapat dibuat untuk menentukan aksi pengendali kabur. 

Pada basis aturan, aturan if-then tersebut dapat menghubungkan banyak 
variabel masukan dan keluaran. Masukanxdipetakan menjadi keluarany. Aturan 
if-then diinterpretasikan sebagai implikasi.fitzzy. 

2. 7 Defuzzifikasi 

Defuzzifikasi adaJah ketja yang mengubah aksi dari himpunan.fitzzy menjadi 
suatu nilai tunggaJ [3]./nput dari proses defuzziftkasi adaJah suatu himpunanfozzy 
yang diperoleh dari komposisi aturnn-atpranfozzy, sedangkan output yang dihasilkan 
merupakan suatu bilangan pada domain hirnpunan.fitzzy tersebut. Sehinggajika 
diberikan suatu himpunan fitzzy daJam range tertentu, maka harus dapat diambil 
suatu nilai tegas (crisp) tertentu sebagai output [1]. 

2.8 Basis Data F!IZZJ 

Basis datafuzzy dapat diartikan sebagai representasi , pemasukan, dan 
manipulasi informasi yang tidak tepat dan tidak pasti. Query pada logikafozzy dapat 
digunakan untuk pengambilan data yang diinginkan, tanpa memerlukan pendefinisian 
parameter yang pasti. Proses query fuzzy mencakup logika boolean yang hasil 
pencariannya berupa nilai benar atau salah dan juga akan menghasilkan niJai x% 
mendekati benar atau x% mendekati salah dari nilai keanggotaannya. 

Basis data.fitzzy bertujuan untuk memecahkan setiap permasalahan yang 
berhubungan dengan representasi dan menangani informasi yang tidak tepat [2]. 

3. Metode Penelitian 

Kebutuhan input pada sis tern ini digolongkan menjadi dua bagian input, yaitu 
input .fUzzy dan input nonfitzzy. lnpur}Uzzy, terdiri dari: (a) Data-data handplwne 
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yang meliputi: harga, dimensi (panjang,lebar dan tebal), berat, standby time, talk 
time dan games; dan (b) Batas bawah (parameter 1 untuksemua bentukfungsi), 
batas atas (parameter 2 untuk fungsi berbenluk bahu dan parameter 3 untuk fungsi 
segitiga), dan nilai tengah (parameter 2 untuk fungsi segitiga) untuk variabel-variabel 
diatas.lnput oonfuzzy, terdiri dari data-data handphone yang menyangkut nilai 
tentang ada tidaknya suatu fasilitas, yailu: polyphonic, MMS, WAP, GPRS, 
bluetooth, infrared dan kamera. 

Logika pada sistem ini meliputi: (1) Pengambilan nilai input fuzzy ataupun 
non fuzzy dari dalam basis data, sesuai dengan yang dipilih oleh pengguna; (2) 
Proses fuzzifikasi dmi data input, dengan menggunakan rumus fungsi keanggotaan 
kurva segitiga dan kurva bahu; (3) Proses logika pengambilan keputusan (inferensi) 
melaJui pembentukan query; ( 4) Proses defuzzifikasi dengan metode Mean of Maxi
mum (MOM), yaitu mengambil nilai rata-rata darifire strength (hasil pengambilan 
keputusan); dan (5) Menampilkan hasil rekomendasi sesuai dengan kriteria yang di
input-k:ln oleh pengguna. 

4. Basil dan Pembahasan 

Diagram aliran data level 0 (Gambar4) menggambarkan konteks sistem 
ditinjau dari entitas luaryang berhubungan dengan sistem. Ada tigaentitas luaryaitu: 
pengguna, handphone dan administrator. Pengguna, handphone dan adminis
trator memberi input kepada sistem, dan sis tern akan menghasilkan output yang 
ditujukan kepada pengguna. Dari pengguna akan diperoleh kriteria handplzone yang 
diinginkan, dari handphone akan diperoleh data-data yang berhubungan dengan 
handphone itu sendiri, dan dari administratorakan diperoleh batas-batas himpunan 
fuzzy. Sedangkan output sistem yang dihasilkan berupa rekomendasi lzandphone 
kepada pengguna. 

Diagram aliran data level 1 seperti yang terti hat daJam Gam bar 5, terdiri atas 
4 proses, yaitu proses input dan edit data lzandplzone, proses input dan edit data 
batas-batas himpunanfuzzy, proses penghitungan derajatkeanggotaan danfire 
strength, serta proses pencarian handplzone. Pada proses input dan edit data 
handplzone, data di :impan dan diambi I dari tabcl T _DataHP dan T _JenisHP. Pad a 
proses input dan edit batas-batas himpunanfuzzy, data disimpan dan diambil dari 
tabel T_BatasHimp. Pada proses pcnghitungan derajat keanggotaan dan fire strength, 

. Pengguna 

llandpllone 
Data liP 

Administrator 

Gambar 4 Diagmm Alir::m D:lla Level 0 
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DataHP 
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DataHP 
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Gambar 5 Diagram AI iran Dntn Level 1 

data diambil dan disimpan kembali kedalam tabel T_Mu. Sedangkan pada proses 
pencarian luzndphone, pengguna memasukkan kriteria handphone yang diingin.kan, 
dan kemudian mendapatkan satu atau Jebih data luuu:/phone yang berkaitan dengan 
kriteria yang diinginkan tersebut, beserta nilai yang menunjuk.kan bernpa besar 
rekomendasi yang diberikan oleh sistem. Nilai rekomendasi tersebut memiliki kisaran 
antara 0 dan 1. Nilai 1 menunjukkan rekomendasi penuh, sedangkan jika nihti 
mendekati 0 maka luvulphone terse but semakin tidak direkomendasikan. Beberapa 
garis panah ganda menunjukkan proses yang bersifat dua arah, seperti an tara sistem 
1 input/edit data HP dengan basisdata D 1 T _DataHP a tau dengan 02 T_JerusHP. 

Input dalam sis tern adalah seperti yang terlihat pada Gam bar 6 dalam bentuk 
Menu Pencnrian. Detail input yang menjadi kriteria bilanganjUzzy adala.h seperti 
yang terlihat pada Gambar7. 

Hasil pencarian tersebut berupa nilai dari himpunanfozzy yang dipilih serta 
nilai rekomendasi sesuai dengan kriteria-kriteria yang dipilih oleh pemakai. Output 
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Gam bar 6 Tampilan Pemillhan Variabel Fuzzy 

Gam bar 7 Detail Kriteria Himpunan Fuzzy 
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Gambar 8 Tampilan Hasil Pencarian 
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pada sistem ini berupa rekomendasi handphone yang sesuai dengan kriteria-kriteria 
yang diinginkan (di-input-kan) oleh para pengguna, seperti yang terlihat pada Gambar 
8. 

5. Kesimpulan 

Keberhasilan pengambilan keputusan dengan menggunakan logikafozzy 
membutuhkan batasan himpunan pada tiaJrtiap himpunanfozzyyang berfungsi sebagai 
parameter. Keberhasilan pengambilan keputusan dipengaruhi olehjumlah kriteria 
yang dipilih oleh pemakai. Waktu yang digunakan untuk memproses dipengaruhi 
oleh banyaknya data dan jumlah variabel yang dipilih. 
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