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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Konsep Dasar Sistem 

2.1.1 Definisi Sistem 

Menurut Mustakini (2009:34), “Sistem dapat didefinisikan dengan 

pendekatan prosedur dan pendekatan komponen, sistem dapat didefinisikan 

sebagai kumpulan dari prosedur-prosedur yang mempunyai tujuan tertentu”.  

Menurut (Agus Mulyanto, 2009 : 1), “sistem secara umum sebagai kumpulan dari 

elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu sebagai 

satu kesatuan”.  

Menurut (Jogiyanto,2005.1), “Sistem adalah suatu jaringan kerja dari 

prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk 

melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu”. 

Menurut Moekijat dan Prasojo (2011:152), “Sistem adalah setiap sesuatu 

terdiri dari obyek-obyek, atau unsur-unsur, atau komponen-komponen yang 

bertata kaitan dan bertata hubungan satu sama lain, sedemikian rupa sehingga 

unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan pemrosesan atau pengolahan yang 

tertentu”.  

Menurut Tata Sutabri (2012:10), secara sederhana, suatu sistem dapat 

diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau 

variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, 

dan terpadu.  

Dari pendapat yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem 

adalah suatu kumpulan atau kelompok dari elemen atau komponen yang saling 

berhubungan atau saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain untuk 

mencapai tujuan tertentu. 
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2.1.2 Karakteristik Sistem 

Suatu sistem memiliki karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu memiliki 

komponen-komponen (components), batas sistem (boundary), lingkungan luar 

sistem (system environment), sistem penghubung (interface), masukan (input), 

keluaran (output), pengolah (process) dan sasaran (objectives) dan tujuan (goal). 

1. Komponen Sistem (System Components) 

Komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu sub 

sistem atau bagian-bagian dari sistem. Setiap sistem baik besar 

maupun kecil, selalu mengandung komponen-komponen atau 

subsistem-subsistem. Setiap subsistem mempunyai sifat-sifat dari 

sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi 

proses sistem secara keseluruhan. 

2. Batas Sistem (Boundary) 

Batas sistem merupakan daerah-daerah yang membatasi antara satu 

sistem dengan sistem lainnya dengan lingkungan luarnya. Batas sistem 

ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan. 

Batas suatu sistem menujukkan ruang lingkup (scope) dari sistem 

tersebut 

3. Lingkungan Luar Sistem (Environments) 

Lingkungan luar sistem dari suatu sistem adalah apapun diluar batas 

dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem yang dapat bersifat 

menguntungkan dan dapat pula merugikan sistem tersebut. 

Lingkungan luar yang menguntungkan merupakan energi dari sistem 

yang harus dijaga dan dipelihara. Sedangkan yang merugikan harus 

ditahan dan dikendalikan, karena akan mengganggu kelangsungan 

hidup sistem. 

4. Penghubung Sistem (Interface) 

Penghubung sistem merupakan media penghubung antara satu 

subsistem dengan subsistem yang lainnya. Melalui penghubung ini 

memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke 
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subsistem yang lainnya. Dengan penghubung akan terjadi interaksi 

antar subsistem, sehingga membentuk satu kesatuan. 

5. Masukan Sistem (Input) 

Masukan adalah suatu energi yang dimasukkan ke dalam sistem. 

Masukan dapat berupa masukan perawatan (maintenance input) dan 

masukan sinyal (signal input). Maintenance input adalah energi yang 

dimasukkan supaya sistem tersebut dapat beroperasi. Contoh 

maintenance input di dalam sistem komputer adalah program, yang 

digunakan untuk mengoperasikan komputer. Sedangkan signal input 

adalah energi yang diproses untuk mendapatkan keluaran. Contoh 

signalinput di dalam sistem komputer adalah data, yang dapat diolah 

menjadi informasi. 

6. Keluaran Sistem (Output) 

Keluaran (output) merupakan hasil dari energi yang diolah dan 

diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna. 

7. Pengolahan Sistem (Process) 

Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah atau sistem itu 

sendiri sebagai pengolahnya, yang bertugas untuk merubah masukan 

menjadi keluaran. 

8. Sasaran Sistem (System Objective) 

Suatu sistem pasti memiliki tujuan (goal) atau sasaran (objective). 

Suatu operasi sistem akan berguna dan berhasil apabila mencapai 

sasaran atau tujuannya. Sasaran sistem sangat menentukan masukan 

yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem.  

 

2.2 Definisi Sistem Pendukung Keputusan 

Sistem pendukung keputusan merupakan sistem informasi interaktif yang 

menyediakan informasi, pemodelan dan manipulasi data. Sistem digunakan untuk 

membantu mengambil keputusan dalam situasi yang semi terstruktur dan situasi 

yang tidak terstruktur, dimana tidak seorangpun mengetahui secara pasti 

bagaimana keputusan seharusnya dibuat ( Alter, 2002). 
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Menurut Keen dan Scoot Morton, ( Principles of Management : 1968 ) 

dalam (Turban dkk, 2005 : 137) sistem pendukung keputusan merupakan 

penggabungan sumber -sumber kecerdasan individu dengan kemampuan 

komponen untuk memperbaiki kualitas keputusan. Sistem pendukung keputusan 

juga merupakan sistem informasi berbasis computer untuk manajemen 

pengambilan keputusan yang menangani masalah -masalah semi terstruktur. 

Dengan pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa sistem pendukung 

keputusan bukan merupakan alat pengambilan keputusan, melainkan merupakan 

sistem yang membantu pengambil keputusan yang melengkapi mereka dengan 

informasi dari data yang telah diolah dengan relevan dan diperlukan untuk 

membuat keputusan tentang suatu masalah dengan lebih cepat dan akurat. 

 

2.2.1 Tahapan Pembuatan Keputusan 

Dalam mengambil keputusan dilakukan langkah sebagai berikut : 

 Identifikasi masalah 

 Pemilihan metode pemecahan masalah 

 Pengumpulan data yang dibutuhkan untuk melaksanakan model 

keputusan tersebut 

 Mengimplementasikan model tersebut 

 Mengevaluasi sisi positif dari setiap alternatif yang ada  

 Melakasnakan solusi terpilih 

2.2.2 Tujuan Sistem Pendukung Keputusan 

Menurut Turban ( 2005 ) adalah sebagai beikut : 

 

 Membantu manajer dalam pengambilan keputusan atas masalah semi 

terstruktur. 

 Memberikan dukungan atas pertimbangan manajer dan bukan untuk 

menggantikan fungsi manajer. 
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 Kecepatan komputasi, komputer memungkinkan para pengambil 

keputusan untuk melakukan banyak komputasi secara cepat dengan 

biaya yang rendah 

 Dukungan kualitas, komputer bisa meningkatkan kualitas keputusan 

yang dibuat. Sebagai contoh semakin banyak data yang diakses 

semakin banyak alternatif yang bisa dievaluasi. 

 Mengatasi keterbatasan kognitif dalam pemrosesan dan penyimpanan. 

Menurut Simon ( 1977 ), otak manusia memiliki kemampuan yang 

terbatas untuk memproses dan menyimpan informasi. 

 

2.2.3 Arsitektur SIstem Pendukung Keputusan 

Sistem Pendukung Keputusan memiliki beberapa subsistem, yaitu : 

 Subsistem Manajemen Data : memasukan satu database yang berisi 

data yang relevan untuk suatu situasi dan dikelola oleh perangkat lunak 

yang disebut sistem manajemen database.  

 Subsistem Manajemen Model  : merupakan paket perangkat lunak 

yang memasukan model keuangan, statistic, ilmu manajemen, atau 

model kuantitatif lain yang memberikan kapabilitas analitik dan 

manajemen perangkat lunak yang tepat. 

 Subsistem Antarmuka Pengguna : pengguna berkomunikasi dengan 

dan memerintahkan sistem pendukung keputusan melalui subsistem 

tersebut. 

 Subsistem Manajemen Berbasis Pengetahuan  : mendudkung semua 

subsistem lain untuk bertindak langsung sebagai suatu komponen 

independen dan bersifat opsional.  

Arsitektur sistem pendukung keputusan dapat ditunjukan dalam gambar 

berikut : 
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          Gambar 2.1 Arsitektur Sistem Pendukung Keputusan 

2.2.4 Proses Pengambilan Keputusan 

Proses pengambilan keputusan merupakan hal yang menjadi bagian penting di 

perusahaan. Menurut Simon ( Kadarsah, 2002:15-16 ), tahap – tahap yang harus 

dilakukan dalam proses pengambilan keputusan adalah sebagai berikut : 

1.Tahap Pemahaman ( Inteligence Phace ) 

Tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari 

lingkup    problematika serta proses pengenalan masalah. Data 

masukan diperoleh, diproses dan diuji dalam rangka 

mengidentifikasikan masalah.  

2.      Tahap Perancangan ( Design Phace ) 

Tahap ini merupakan proses pengembangan dan pencarian alternatif 

tindakan atau solusi yang dapat diambil. Tindakan tersebut merupakan 

representasi kejadian nyata yang disederhanakan, sehingga diperlukan 

proses validasi dan vertifikasi untuk mengetahui keakuratan model 

dalam meneliti masalah.  

3.      Tahap Pemilihan ( Choice Phace ) 

Tahap ini dilakukan pemilihan terhadap diantara berbagai alternatif 

solusi yang dimunculkan pada tahap perencanaan agar ditentukan  
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dengan memperhatikan kriteria –kriteria berdasarkan tujuan yang akan 

dicapai.  

4.       Tahap Implementasi ( Implementation Phace ) 

Tahap ini dilakukan penerapan terhadap rancangan sistem yang telah 

dibuat pada tahap perancangan serta pelaksanaan alternatif tindakan 

yang telah dipilih pada tahap pemilihan.  

 

2.2.5 Jenis Keputusan 

Keputusan – keputusan yang dibuat pada dasarnya dikelompokkan dalam 

dua jenis, antara lain :  

1.   Keputusan Terprogram 

Keputusan ini bersifat berulang dan rutin, sedemikian hingga suatu 

prosedur pasti telah dibuat menanganinya sehingga keputusan tersebut 

tidak perlu diperlakukan de novo (sebagai sesuatu yang baru) tiap kali 

terjadi. 

2.   Keputusan Tak Terprogram 

Keputusan ini bersifat baru, tidak terstruktur dan jarang konsekuen. Tidak 

ada metode yang pasti untuk menangani masalah ini karena belum ada 

sebelumnya atau karena sifat dan struktur persisnya tak terlihat atau rumit 

atau karena begitu pentingnya sehingga memerlukan perlakuan yang 

sangat khusus. 

 

2.3 Logika Fuzzy 

Logika fuzzy pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Lotfi A. Zadeh pada 

tahun 1965. Dasar logika fuzzy adalah teori himpunan fuzzy. Logika fuzzy adalah 

suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang 

output.   

 

  

 

Ruang Input Kotak Hitam Ruang Output 

Gambar 2.2 Pemetaan input-output 
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Beberapa contoh proses penggunaan logika fuzzy antara lain : 

1. Manajer pergudangan mengatakan pada manajer produksi seberapa banyak 

persediaan barang pada akhir minggu ini, kemudian manajer produksi akan 

menetapkan jumlah barang yang harus diproduksi esok hari.  

2. Pelayan restoran memberikan pelayanan terhadap tamu, kemudian tamu 

akan memberikan tip yang sesuai atas baik tidaknya pelayan yang diberikan; 

3. Anda mengatakan pada saya seberapa sejuk ruangan yang anda inginkan, 

saya akan mengatur putaran kipas yang ada pada ruangan ini. 

 

Logika fuzzy dapat dianggap sebagai kotak hitam yang menghubungkan 

antara ruang input menuju ke ruang output (Gelley, 2000). Kotak hitam tersebut 

berisi cara atau metode yang dapat digunakan untuk mengolah data input 

menjadi output dalam bentuk informasi yang baik. 

2.3.1 ALASAN DIGUNAKANNYA LOGIKA FUZZY  

 

Ada beberapa alasan mengapa menggunakan logika fuzzy, antara lain: 

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

penalaran fuzzy sangat sederhana dan mudah dimengerti. 

2. Logika fuzzy sangat fleksibel. 

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

4. Logika fuzzy mampu memodelkan fungsi-fungsi non linear yang sangat 

kompleks. 

5. Logika fuzzy dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman 

para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. 

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

konvensional. 

7. Logika fuzzy didasarkan pada bahasa alami. 
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2.3.2 APLIKASI FUZZY  

 

Beberapa aplikasi logika fuzzy, antara lain: 

1. Pada tahun 1990 pertama kali dibuat mesin cuci dengan logika fuzzy di 

Jepang (Matsushita Electric Industrial Company). Sistem fuzzy digunakan 

untuk menentukan putaran yang tepat secara otomatis berdasarkan jenis dan 

banyaknya kotoran serta jumlah yang akan dicuci. Input yang digunakan 

adalah: seberapa kotor, jenis kotoran, dan banyaknya yang dicuci. Mesin ini 

menggunakan sensor optik , mengeluarkan cahaya ke air dan mengukur 

bagaimana cahaya tersebut sampai ke ujung lainnya. Makin kotor, maka sinar 

yang sampai makin redup. Disamping itu, sistem juga dapat menentukan jenis 

kotoran (daki atau minyak). 

2. Transmisi otomatis pada mobil. Mobil Nissan telah menggunakan sistem 

fuzzy pada transmisi otomatis, dan mampu menghemat bensin 12 – 17%. 

3. Ilmu kedokteran dan biologi, seperti sistem diagnosis yang didasarkan pada 

logika fuzzy, penelitian kanker, manipulasi peralatan prostetik yang 

didasarkan pada logika fuzzy, dll. 

4. Teknik, seperti perancangan jaringan komputer, prediksi adanya gempa bumi. 

5. Riset operasi, seperti penjadwalan dan pemodelan, pengalokasian. 

2.3.3 HIMPUNAN FUZZY  

 

Contoh seseorang dapat masuk dalam 2 himpunan yang berbeda, MUDA 

dan PAROBAYA, PAROBAYA dan TUA. Seberapa besar eksistensinya dalam 

himpunan tersebut dapat dilihat pada nilai keanggotaannya. Gambar 4 

menunjukkan himpunan fuzzy untuk variabel umur. 
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Gambar 2.3. Himpunan fuzzy untuk variabel Umur. 

 

Pada Gambar 2.3.3.1 dapat dilihat bahwa: 

 Seseorang yang berumur 40 tahun, termasuk dalam himpunan MUDA 

dengan MUDA[40]=0,25; namun dia juga termasuk dalam himpunan 

PAROBAYA dengan PABOBAYA[40]=0,5. 

 Seseorang yang berumur 50 tahun, termasuk dalam himpunan MUDA 

dengan TUA[50]=0,25; namun dia juga termasuk dalam himpunan 

PAROBAYA dengan PABOBAYA[50]=0,5. 

Himpunan fuzzy memiliki 2 atribut, yaitu: 

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

kondisi tertentu dengan menggunakan bahasa alami, seperti: MUDA, 

PAROBAYA, TUA. 

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

variabel seperti: 40, 25, 50, dsb. 

Ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam memahami sistem fuzzy, yaitu: 

a. Variabel fuzzy 

Variabel fuzzy merupakan variabel yang hendak dibahas dalam suatu 

sistem fuzzy. Contoh: umur, temperatur, permintaan, dsb. 

b. Himpunan fuzzy 

Himpunan fuzzy merupakan suatu grup yang mewakili suatu kondisi atau 

keadaan tertentu dalam suatu variabel fuzzy.  

c. Semesta Pembicaraan 

Semesta pembicaraan adalah keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk 

dioperasikan dalam suatu variabel fuzzy. Semesta pembicaraan merupakan 

himpunan bilangan real yang senantiasa naik (bertambah) secara monoton 

1 

0 
25 45 65 55 35 

Umur (th) 

[x] 

MUDA PAROBAYA TUA 

40 50 

0,5 

0,25 
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dari kiri ke kanan. Nilai semesta pembicaraan dapat berupa bilangan 

positif maupun negatif. Adakalanya nilai semesta pembicaraan ini tidak 

dibatasi batas atasnya. 

Contoh: 

 Semesta pembicaraan untuk variabel umur: [0 + ) 

 Semesta pembicaraan untuk variabel temperatur: [0 40] 

d. Domain 

Domain himpunan fuzzy adalah keseluruhan nilai yang diijinkan dalam 

semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fuzzy. 

Seperti halnya semesta pembicaraan, domain merupakan himpunan 

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

kanan. Nilai domain dapat berupa bilangan positif maupun negatif.  

Contoh domain himpunan fuzzy: 

 MUDA =  [0   45] 

 PABOBAYA = [35 55]  

 TUA = [45  + ) 

 

e. Aturan ( rule ) if – then fuzzy 

Merupakan suatu pernyataan if-then dimana beberapa kata-kata dalam 

pernyataan tersebut ditentukan oleh fungsi keanggotaan 

2.3.4 STRUKTUR DASAR LOGIKA FUZZY 

Dalam sistem logika fuzzy terdapat beberapa tahapan operasional yang 

meliputi : 

1. Fuzzifikasi 

Fuzzifikasi adalah suatu proses pengubahan nilai tegas yang ada ke dalam fungsi 

keanggotaan. 

2. Penalaran (Inference Machine) 

Mesin penalaran adalah proses implikasi dalam menalar nilai masukan untuk 

penentuan nilai keluaran sebagai bentuk pengambilan keputusan. Salah satu 
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model penalaran yang banyak dipakai adalah penalaran maxmin. Dalam penalaran 

ini, proses pertama yang dilakukan adalah melakukan operasi min sinyal keluaran 

lapisan fuzzifikasi, yang diteruskan dengan operasi max untuk mencari nilai 

keluaran yang selanjutnya akan didefuzzifikasikan sebagai bentuk keluaran. 

3. Aturan Dasar (Rule Based) 

Aturan dasar (rule based) pada control logika fuzzy merupakan suatu bentuk 

aturan relasi “Jika-Maka”atau “if-then” seperti berikut ini : 

if x is A then y is B dimana A dan B adalah linguistic values yang didefinisikan 

dalam rentang variabel X dan Y. Pernyataan “x is A” disebut antecedent atau 

premis. Pernyataan “y is B” disebut consequent atau kesimpulan. 

4. Defuzzifikasi 

Input dari proses defuzzifikasi adalah suatu himpunan fuzzy yang diperoleh dari 

komposisi aturan-aturan fuzzy, sedangkan output yang dihasilkan merupakan suatu 

bilangan pada domain himpunan fuzzy tersebut. Sehingga jika diberikan suatu 

himpunan fuzzy dalam range tertentu, maka harus dapat diambil suatu nilai crisp 

tertentu. 

 

2.3.5  METODE SUGENO 

Fuzzy metode sugeno merupakan metode inferensi fuzzy untuk aturan yang 

direpresentasikan dalam bentuk IF – THEN, dimana output (konsekuen) sistem 

tidak berupa himpunan fuzzy, melainkan berupa konstanta atau persamaan linear. 

Metode ini diperkenalkan oleh Takagi-Sugeno Kang pada tahun 1985. Model 

Sugeno menggunakan fungsi keanggotaan Singleton yaitu fungsi keanggotaan 

yang memiliki derajat keanggotaan 1 pada suatu nilai crisp tunggal dan 0 pada 

nilai crisp yang lain. 

Ada 2 model fuzzy dengan metode Sugeno yaitu sebagai berikut  :  

a.  Model Fuzzy Sugeno Orde – Nol 

     Secara umum bentuk model fuzzy Sugeno Orde - Nol adalah :  

     IF (x1 is a1) ° (x2 is A2) °…°(xn is An)  THEN Outputnya adalah z = k,  
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dengan Ai adalah himpunan fuzzy ke – i sebagai antesenden ( alasan ), o adalah 

operator fuzzy ( AND atau OR ) dan k adalah merupakan suatu konstanta ( tegas 

) sebagai konsekuen ( kesimpulan ).  

 

b.  Model Fuzzy Sugeno Orde – Satu 

     Secara umum bentuk model fuzzy Sugeno Orde - Satu adalah :  

     IF (x1 is a1) ° (x2 is A2) °…°(xn is An) THEN z = p1*x1+…+pn*xn+q, 

dengan Ai adalah himpunan fuzzy ke – i sebagai antesenden ( alasan ), o adalah 

operator fuzzy ( AND atau OR ),  dan pi adalah merupakan suatu konstanta ( 

tegas ) ke – i dan q juga merupakan konstantanta dalam konsekuen ( 

kesimpulan ).  

 

 

 

 

 


