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Abstrak—Mie instan merupakan makanan cepat saji yang sangat diminati dikalangan 

masyarakat. Konsumsi mie instan dengan kandungan nutrisi yang rendah dan terus-

menerus tentu tidak baik untuk kesehatan karena tidak akan mencukupi angka 

kecukupan gizi. Untuk itu, perlu adanya pemilihan makanan mie instan yang baik 

dikonsumsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengaplikasikan fuzzy logic dalam 

pemilihan produk makanan mie instan dengan faktor kandungan nutrisi dan harga 

sebagai inputnya. Variabel input dan output akan dinyatakan dalam himpunan fuzzy 

(fuzzifikasi), lalu ditentukan aturan fuzzy yang akan digunakan. Melalui defuzzifikasi 

akan ditentukan derajat keanggotaan output. Metode yang digunakan adalah metode 

mamdani dengan bantuan program  fuzzy inference system pada Matlab R2011b.  

Hasil dari penelitian ini adalah mie instan sampel 7 yang menjadi mie instan yang 

paling cocok untuk direkomendasikan kepada masyarakat karena memiliki nutrisi 

tinggi dan harga yang terjangkau. 

  

Kata Kunci : Pemilihan makanan, Mie Instan, Mamdani 

I. PENDAHULUAN 

Pangan merupakan salah satu kebutuhan primer bagi makhluk hidup. Makhluk hidup mendapatkan 

sumber energi untuk menjalankan kegiatan sehari–harinya dari makanan yang di konsumsi. Tubuh 

memerlukan asupan gizi agar tetap dapat menjalankan aktivitas dengan baik. Banyaknya jenis makanan 

yang ada mencerminkan semakin berkembangnya manusia dan ilmu pengetahuan sehingga dapat 

menemukan atau menciptakan jenis makanan baru untuk di konsumsi.  Mie merupakan salah satu jenis 

makanan yang terbuat dari tepung. Moderenisasi membuat mie ikut berkembang sesuai dengan tuntutan 

zaman. Keunggulan mie yang praktis dan dapat mengenyangkan menjadi salah satu peluang yang dapat 

dimanfaatkan, sehingga munculnya mie dalam kemasan atau yang lebih dikenal sebagai mie instan [1]. 

Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) nomor 3551-1994, mie instan didefinisikan sebagai 

produk makanan kering yang dibuat dari tepung terigu dengan atau tanpa penambahan bahan makanan 

lain dan bahan makanan tambahan yang diizinkan, berbentuk khas mie dan siap dihidangkan setelah  

dimasak atau diseduh dengan air mendidih paling lama 4 menit [2].  Hingga saat ini telah banyak beredar 

mie instan dengan berbagai rasa sehingga minat masyarakat terhadap produk praktis ini pun semakin 

tinggi. Menurut [3], seorang ahli teknologi pangan dan gizi mengatakan bahwa mie instan adalah salah 

satu makanan yang paling digemari di seluruh dunia. Tercatat sekitar 43,7 triliun bungkus mie 

dikonsumsi setiap tahun. Kepraktisan dalam penyajian mie instan menjadi salah satu daya tarik produk 

ini.    

Perilaku makan yang salah saat ini yaitu munculnya anggapan bahwa mengonsumsi makanan cepat 

saji telah menjadi sebuah tren  di kalangan masyarakat. Tingginya aktivitas dapat mempengaruhi 

seseorang dalam melakukan pemilihan makanan, mengonsumsi makanan secara praktis tapi tetap 

beragam merupakan salah satu pilihan yang dianggap mampu mengatasi rasa lapar pada kondisi tertentu, 

hal tersebut mendorong seseorang untuk mengonsumsi makanan cepat saji. Mengonsumsi makanan cepat 

saji tidak membahayakan kesehatan jika seseorang dapat membatasi makanan cepat saji serta 

memperhatikan keamanan makanan pangan yang dikonsumsi. Namun, sayangnya dengan berkembangnya 

industri makanan cepat saji terdapat kecurangan produsen dalam mnghasilkan makanan sehingga 

membahayakan konsumen. Oleh karena itu, seseorang perlu memiliki kemampuan untuk melakukan 

pemilihan makanan sesuai selera namun sesuai dengan syarat kesehatan [4].  

Survei pemilihan makanan merupakan salah satu penelitian dasar dari penelitian tentang kebiasaan 

makan sehingga apabila dikaitkan dengan asupan makanan maka pemilihan makanan secara tidak 
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langsung mengukur konsumsi kelompok masyarakat. Pemilihan makanan akan membantu ahli gizi dalam 

memahami peng- kategorian makanan pada masyarakat secara lebih baik. Selain itu, pemilihan makanan 

dapat dijadikan sebagai bahan untuk merencanakan program gizi seperti kesehatan ibu dan anak dan pola 

makan yang baik bagi masyarakat [5]. Hingga saat ini telah banyak penelitian yang berkaitan dengan 

pemilihan makanan. Penelitian-penelitian tersebut dilakukan dengan berbagai metode dan aplikasi. 

Azrimaidaliza dan Idral Purnakarya melakukan penelitian mengenai analisis pemilihan makanan pada 

remaja di Kota Padang, Sumatera Barat [5]. Joshua M. Krbez dan Adnan Shaout melakukan penelitian 

untuk menetukan sistem analisis nutrisi dengan rekomendasi makanan menggunakan logika fuzzy [6]. 

Penelitian lain pun telah dilakukan oleh Restu Arif Priyono mengenai rekomendasi kebutuhan nutrisi bagi 

tubuh dengan logika fuzzy [7]. Mochamad Noor Afandie melaporkan tentang implementasi metode K-

Nearest Neighbor untuk pendukung keputusan dalam pemilihan menu makanan sehat dan bergizi [8]. 

Bondika Ariandani Aprillia  telah melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan 

pemilihan makanan pada anak sekolah dasar [9]. Selain itu, Efi Laila Latifah melakukan penelitian 

tentang sistem pendukung keputusan untuk menentukan menu makanan sehat dengan metode Elimination 

Et Choix Traduisant La Realite (ELECTRE) [10]. 

Dewasa ini, aplikasi teori himpunan fuzzy sering digunakan dalam berbagai penelitian pemilihan 

makanan. Teori himpunan fuzzy banyak digunakan untuk mengatasi ketidakpastian yang terdapat pada 

data-data penelitian. Salah satu penelitian telah dilakukan oleh Sri Kusumadewi, yaitu pemilihan bahan 

pangan berdasarkan kandungan nutrien dengan menggunakan suatu sistem fuzzy yang dibangun berbasis 

web dengan konsep human-oriented interfece [11]. Selain itu, Sri Kusumadewi  juga melakukan 

penelitian tentang klasifikasi kandungan nutrisi bahan pangan menggunakan metode Fuzzy C-Means 

[12]. Penelitian tentang himpunan fuzzy dan fuzzy decision-making untuk nutrisi juga telah dilakukan 

oleh Wirsam [13].  

Bagi konsumen dengan pendapatan yang tidak terlalu besar, kesehatan dan harga kadang menjadi 

faktor yang sangat dipertimbangkan dalam menentukan makanan [14]. Mie instan pun menjadi salah satu 

makanan yang harus perhatikan harga dan nutrisinya. Untuk itu, dibutuhkan adanya suatu sistem untuk 

mempermudah konsumen dalam menentukan mie instan dengan  harga dan nutrisi yang sesuai. Aplikasi 

dari logika fuzzy pada penelitian ini menyediakan sebuah sistem pemilihan produk makanan khususnya 

mie instan berdasarkan harga dan nutrisi yang merupakan faktor subjektif dan digunakan sebagai input. 

Selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk mengaplikasikan Fuzzy Logic pada pemilihan makanan mie 

instan. 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan data harga dan nutrisi mie instan. Data tersebut berisi 30 sampel produk 

mie instan dengan kandungan nutrisi dan harga yang dimiliki oleh setiap sampel. Analisis data bertujuan 

untuk menghasilkan output rekomendasi mie instan yang baik bagi konsumen dengan penerapan logika 

fuzzy. Dalam hal ini, analisis data menggunakan model mamdani dengan bantuan program FIS (Fuzzy 

Inference System) pada aplikasi MATLAB R2011b. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan variabel input dan output 

2. Mendefinisikan himpunan universal dari input dan output 

3. Fuzzifikasi 

4. Menentukan aturan fuzzy untuk pemilihan mie instan 

5. Menentukan inferensi fuzzy 

6. Defuzzifikasi 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 1. BAGAN LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Menurut [15] logika fuzzy merupakan suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke 

dalam suatu ruang output. Ketika logika klasik memberikan sistem keputusan yang mutlak, 0 jika salah 

dan 1 jika benar. Logika fuzzy memberikan toleransi keputusan dengan nilai keanggotaan antara 0 dan 1. 

Logika fuzzy dikembangkan berdasarkan bahasa alami, sehingga dapat menjembatani bahasa mesin yang 

presisi dan bahasa manusia yang ditekankan pada pemaknaan bahasa.  

Semakin meningkatnya pemikiran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan digunakan untuk 

membentuk suatu himpunan aturan fuzzy yang dapat mengindentifikasi keputusan yang terbaik. 

Berdasarkan pengambilan beberapa produk mie instan di suatu supermarket sebagai contoh, metode 

secara empiris dari aplikasi logika fuzzy akan diilustrasikan. Metode ini dapat menampung banyak 

variabel keputusan dan memiliki fleksibilitas untuk mengakomodasi berbagai kondisi sosial-ekonomi dan 

persyaratan konsumen dengan mengubah variabel input dan aturan fuzzy. Keputusan pembelian menjadi 

semakin rumit karena banyaknya produk makanan yang tersedia di pasaran. Keputusan pembelian ini 

terpengaruh oleh beberapa faktor yaitu harga, nutrisi, kesegaran makanan, dan penampilan kemasan. 

Untuk beberapa kelompok konsumen dan program gizi masyarakat seperti kantin sekolah, panti jompo 

atau kos, nutrisi dan harga adalah faktor yang signifikan dalam pemilihan makanan karena persedian dana 

sering terbatasi [14]. Aplikasi dari metode dasar fuzzy memungkinkan sebuah sistem pemilihan produk 

makanan berdasarkan harga dan nutrisi serta mempertimbangkan penilaian subjektif. Penggunaan logika 

fuzzy untuk desicion-making pada nutrisi, menunjukkan bahwa tidak ada nilai optimal tunggal tetapi 

terdapat rentang nilai untuk nutrisi [13].   

Data mentah dari variabel input, harga dan nutrisi dikelompokkan menjadi nilai tegas yang 

selanjutnya dikonversikan ke dalam himpunan fuzzy. Nilai tegas dari tiap nutrisi dijadikan himpunan 

fuzzy dan kemudian dinilai sama untuk menentukan tingkat kesehatan dari makanan dengan menghitung 

nilai prerow. Bergantung pada nilai-nilai variabel input, aturan fuzzy yang berlaku dipilih da dieliminasi 

untuk menghasilkan output. Nilai fuzzy dari variabel output dihasilkan dengan menggunakan metode 

mamdani. Pada proses defuzzifikasi, nilai fuzzy dari output dikonversikan kembali ke dalam nilai tegas 

[14]. 

Penelitian ini menggunakan 30 data sampel mie instan sebagai objek amatan dengan kandungan 

nutrisi dan harga masing-masing sampel. Kandungan nutrisi yang diambil adalah energi (E), energi dari 

lemak (EL), lemak (L), protein (P), karbohidrat (K), dan serat pangan (SP) yang kemudian diakumulasi 

dalam nutrisi total (NT). Data yang digunakan adalah data dari [16] dan pengamatan secara langsung 

pada salah satu supermarket di Yogyakarta. Data kandungan nutrisi dan harga dari setiap sampel 

ditunjukkan dalam Tabel 1. 

TABEL 1. KANDUNGAN NUTRISI DAN HARGA 30 PRODUK MIE INSTAN 

Sampel 
Faktor-faktor 

E EL L P K SP NT Harga 

1 310 110 19 11 15 9 474 1500 

2 320 120 21 10 15 9 495 1500 

3 590 220 39 18 27 16 910 2400 

4 540 200 37 16 24 15 832 2000 

5 520 200 36 16 24 14 810 2300 

6 360 140 24 13 16 8 561 1725 

7 590 240 43 23 25 10 931 1650 

8 320 100 19 13 16 6 474 2575 

9 370 130 24 13 17 7 561 2050 

10 400 140 25 14 19 15 613 2050 

11 430 150 27 14 20 14 655 2000 

12 420 170 30 16 18 16 670 1875 

13 320 120 22 12 14 6 494 1750 

14 410 180 32 13 17 14 666 1700 

15 420 150 26 16 20 10 642 1870 

16 310 120 21 12 14 10 487 1775 

17 410 160 29 18 17 12 646 3500 

18 320 120 21 13 14 8 496 1725 

19 340 130 23 14 15 8 530 1725 

20 360 140 26 14 15 8 563 1725 

21 320 120 22 13 14 9 498 1725 

22 340 130 23 12 16 9 530 1725 

23 410 150 27 13 19 11 630 1800 

24 350 140 25 11 16 19 561 1725 
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25 320 110 20 12 15 11 488 1700 

26 330 120 22 10 15 9 509 1800 

27 310 110 19 12 15 9 475 1500 

28 320 110 19 13 15 8 485 4025 

29 360 120 21 13 17 10 541 1920 

30 200 20 3 2 15 8 248 1335 

 

Pada penelitian ini, akan dibahas bagaimana menentukan mie instan dengan harga dan nutrisi yang 

sesuai bagi konsumen dengan penerapan logika fuzzy dengan batuan FIS (Fuzzy Inference System) pada 

MATLAB. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

1. Terlebih dahulu ditentukan input dan output yang diinginkan. Pada kasus ini ditentukan harga 

mie instan dan kandungan nutrisinya sebagai input. Sedangkan untuk outputnya adalah mie 

instan yang direkomendasikan untuk konsumen. 

 

 

GAMBAR 2. PENENTUAN VARIABEL INPUT DAN OUTPUT PADA FIS EDITOR 

2. Selanjutnya didefinisikan himpunan universal dari harga mie instan, nutrisi mie instan, dan 

rekomendasi mie instan. Harga dan Nutrisi masing-masing dinyatakan dalam interval harga = [0, 

5000] dan nutrisi = [0, 10000]. 

3. Langkah selanjutnya adalah fuzzifikasi yaitu dengan mendefinisikan tingkat keanggotaan dari 

masing-masing input dan output. Untuk harga didefinisikan menjadi 5 tingkat keanggotaan yaitu 

sangat murah (VC), murah (C), cukup murah (A), mahal (E), sangat mahal (VE). Demikian juga 

dengan kandungan nutrisi , didefinisikan menjadi sangat rendah (Clinical), rendah (critical), 

sedang (BS), tinggi (S), sangat tinggi (OP). Sedangkan untuk rekomendasi mie instan 

didefinisikan menjadi 6 tingkat keanggotaan yaitu tidak dipertimbangkan (NC), tidak 

direkomendasikan (NR), sedikit direkomendasikan (JR), direkomendasikan (R), sangat 

direkomendasikan (HR), harus dibeli (MB). 

 

Tingkat keanggotaan nutrisi 

 

GAMBAR 3. GRAFIK TINGKAT KEANGGOTAAN NUTRISI 

 

 

 

 



 SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2015 

385 

      

  

 

 

GAMBAR 4. GRAFIK TINGKAT KEANGGOTAAN HARGA 

GAMBAR 2. GRAFIK TINGKAT KEANGGOTAAN REKOMENDASI MIE INSTAN 

 

4. Langkah selanjutnya adalah menentukan aturan fuzzy yang akan digunakan untuk menentukan 

rekomendasi mie instan untuk konsumen. 

TABEL 2. ATURAN FUZZY [14] 

Harga (H) 

Kandungan Nutrisi (N) 

Sangat 

rendah (VLn) 

Rendah (Ln) Sedang (Mn) Tinggi (Hn) Sangat tinggi 

(VHn) 

Sangat murah 

(VCh) 

NR NR JR HR MB 

Murah (Ch) NR NR JR HR MB 

Cukup murah (Ah) NC NR JR R HR 

Mahal (Eh) NC NC NR JR R 

Sangat Mahal 

(VEh) 

NC NC NC JR JR 

 

Aturan fuzzy yang terbentuk : 

1. Jika harga sangat murah (VCh) dan kandungan nutrisinya sangat rendah (VLn) maka tidak 

menjadi rekomendasi (NR). 

2. Jika harga sangat murah (VCh) dan kandungan nutrisinya rendah (Ln) maka tidak menjadi 

rekomendasi (NR). 

3. Jika harga sangat murah (VCh) dan kandungan nutrisinya sedang (Mn) maka sedikit 

direkomendasi (JR). 

4. Jika harga sangat murah (VCh) dan kandungan nutrisinya tinggi (Hn) maka sangat 

direkomendasi (HR). 

5. Jika harga sangat murah (VCh) dan kandungan nutrisinya sangat tinggi (VHn) maka harus 

dibeli (MB). 

. 

. 

. 

 25.  Jika harga sangat mahal (VEh) dan kandungan nutrisinya sangat tinggi (VHn) maka sedikit 

dipertimbangan (JR). 
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5. Tahap terakhir adalah defuzzifikasi yaitu menghitung derajat keanggotaan untuk masing-masing 

sampel. Pada tahap ini, akan dilakukan perhitungan derajat keanggotaan dari setiap sampel 

dengan kandungan nutrisi dan harga yang dimiliki masing-masing sampel. Substitusikan nilai 

kandungan nutrisi sampel 1 dan harga sampel 1 pada kotak input maka akan muncul derajat 

keanggotaan pada kolom rekomendasi seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6. Hasil tersebut 

adalah derajat keanggotaan rekomendasi sampel 1.  

 

GAMBAR 6. PERHITUNGAN DERAJAT KEANGGOTAAN REKOMENDASI SAMPEL 1 

Selanjutnya mensubstitusikan nutrisi dan harga sampel A yaitu [474;1500] pada bagian input, 

diperoleh derajat keanggotaan rekomendasi mie instan sampel 1 adalah 0,496. Selanjutnya 

dengan cara yang sama lakukan pada 29 sampel mie instan yang lain. Hasil derajat keanggotaan 

dari 30 sampel mie instan dapat dilihat pada Tabel 3 yang telah disusun berdasarkan urutan 

rekomendasinya. 

TABEL 3. URUTAN DERAJAT KEANGGOTAAN SETIAP SAMPEL MIE INSTAN 

Sampel Mie 

Instan 
Nutrisi Total Harga Derajat Keanggotaan 

Kategori 

7 931 1650 0.524 Direkomendasikan (R) 

2 495 1500 0.503 Direkomendasikan (R) 

21 498 1725 0.5 Direkomendasikan (R) 

18 496 1725 0.499 Sedikit direkomendasikan (JR) 

25 488 1700 0.497 Sedikit direkomendasikan (JR) 

1 474 1500 0.496 Sedikit direkomendasikan (JR) 

27 475 1500 0.496 Sedikit direkomendasikan (JR) 

13 494 1750 0.494 Sedikit direkomendasikan (JR) 

16 487 1775 0.489 Sedikit direkomendasikan (JR) 

5 810 2300 0.488 Sedikit direkomendasikan (JR) 

26 509 1800 0.485 Sedikit direkomendasikan (JR) 

14 666 1700 0.483 Sedikit direkomendasikan (JR) 

19 530 1725 0.479 Sedikit direkomendasikan (JR) 

22 530 1725 0.479 Sedikit direkomendasikan (JR) 

30 248 1335 0.479 Sedikit direkomendasikan (JR) 

3 910 2400 0.473 Sedikit direkomendasikan (JR) 

12 670 1875 0.472 Sedikit direkomendasikan (JR) 

15 642 1870 0.468 Sedikit direkomendasikan (JR) 

29 541 1920 0.467 Sedikit direkomendasikan (JR) 

4 832 2000 0.466 Sedikit direkomendasikan (JR) 

9 561 2050 0.464 Sedikit direkomendasikan (JR) 

10 613 2050 0.463 Sedikit direkomendasikan (JR) 

11 655 2000 0.463 Sedikit direkomendasikan (JR) 

6 561 1725 0.462 Sedikit direkomendasikan (JR) 

20 563 1725 0.462 Sedikit direkomendasikan (JR) 

24 561 1725 0.462 Sedikit direkomendasikan (JR) 
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23 630 1800 0.459 Sedikit direkomendasikan (JR) 

17 646 3500 0.403 Sedikit direkomendasikan (JR) 

8 474 2575 0.363 Sedikit direkomendasikan (JR) 

28 485 4025 0.27 Tidak direkomendasikan (NR) 

 

Berdasarkan output yang telah diperoleh di atas, terlihat bahwa mie instan sampel 7 memiliki derajat 

keanggotaan yang paling besar yaitu 0.524, sehingga rekomendasi mie instan yang cocok untuk 

konsumen adalah mie instan sampel 7 karena memiliki kandungan nutrisi yang tinggi dan harga yang 

terjangkau.  

 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Setelah dilakukan langkah-langkah dalam penentuan keputusan pemilihan mie instan dapat 

disimpulkan bahwa mie instan sampel 7 merupakan mie instan yang paling baik untuk direkomendasikan 

kepada para konsumen karena memiliki kandungan nutrisi yang paling tinggi dengan harga yang 

terjangkau. Model pemilihan makanan seperti ini sangat diperlukan untuk para konsumen agar 

masyarakat dapat mengidentifikasi dan memilih makanan dengan harga dan kandungan nutrisi yang 

sesuai untuk dikonsumsi. 

Beberapa saran yang perlu disampaikan dalam penelitian ini, dengan harapan akan menjadi saran yang 

bermanfaat dan penelitian ini dapat dikembangkan. Pengembangan dan perbaikan guna memperoleh hasil 

yang lebih baik dapat dilakukan dengan menambahkan faktor pemilihan makanan sebagai input, 

mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan metode inferensi yang lain seperti metode Sugeno 

dan Tsukamoto.  
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