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Abstrak-Makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok manusia. Susu 

merupakan salah satu  minuman bergizi yang kandungannya dibutuhkan oleh tubuh.  

Susu segar adalah susu murni, tidak mengalami pemanasan dan tidak ada penambahan 

bahan pengawet. Perlu dilakukan pengawasan mutu terhadap susu yang beredar di 

pasaran. Mutu susu segar dapat ditinjau dari beberapa sisi, diantaranya warna, rasa, 

tes rezaurin, protein, dan pH. Semua variabel tersebut bersifa samar. Karena 

kesamaran inilah sebaiknya diterapkan logika fuzzy untuk melakukan pengujian. 

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan metode Mamdani pada 

aplikasi Fuzzy Inference System(FIS) di program matlab dalam mengetahui mutu 

susu. Untuk dapat menghasilkan output yang dalam kasus ini adalah mutu, terdapat 

beberapa langkah. Langkah – langkah tersebut adalah penentuan input dan output, 

pembentukan himpunan fuzzy dari input dan output, menentukan fungsi 

keanggotaanya, membentuk aturan logika fuzzy jika-maka, defuzifikasi, serta 

pengambilan kesimpulan. Dipilih jenis defuzifikasi MOM dalam penelitian ini. 

Logika fuzzy bisa dipergunakan untuk penilaian mutu susu. 

 

Kata kunci: Logika Fuzzy, mutu susu, Mamdani, MOM. 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Dalam memilih suatu barang atau produk sebaiknya kita memperhatikan kualitas atau mutu dari 

produk tersebut. Memperhatikan mutu dinilai sangat penting ketika konsumen akan memilih bahan 

pangan. Menurut [1] kualitas produk adalah karakteristik dari produk atau jasa yang pada kemampuannya 

menanggung janji atau sisipan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Makanan merupakan salah satu 

bagian dari produk. Berdasarkan [2], kualitas makanan merupakan peranan penting dalam pemutusan 

pembelian konsumen, sehingga dapat diketahui bila kualitas makanan meningkat, maka keputusan 

pembelian akan meningkat juga. Sudah tidak asing lagi bagi kita makanan empat sehat lima sempurna. 

Makanan empat sehat lima sempurna itu adalah nasi, sayur, lauk pauk, buah – buahan, dan susu. Ini 

menunjukkan bahwa susu merupakan bahan pangan penting yang sangat dibutuhkan oleh kesehatan tubuh 

kita. Susu merupakan salah satu sumber protein hewani yang dibutuhkan untuk kesehatan dan 

pertumbuhan manusia, karena susu mengandung nilai gizi berkualitas tinggi. Hampir semua zat yang 

dibutuhkan manusia ada di dalamnya yaitu protein, lemak, karbohidrat, mineral dan vitamin. Semua zat-

zat tersebut dapat dicerna dan diabsorbsi secara sempurna oleh tubuh [3]. 

Susu berupa cairan putih yang dihasilkan oleh hewan ternak mamalia dan diperoleh dengan cara 

pemerahan [4]. Susu dihasilkan dari sekresi kelenjar ambing hewan, digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan gizi anak yang dilahirkan oleh hewan tersebut, namun demikian manusia melihat adanya 

kemungkinan untuk memanfaatkan susu sebagai bahan pangan yang dapat dikonsumsi oleh manusia 

berbagai usia [5]. Sebagian besar susu dan produk susu disuplai atau berasal dari susu sapi.  Istilah “susu” 

selalu dianggap sebagai susu sapi dan susu yang berasal dari spesies lain selalu disebut secara spesifik[4]. 

Susu hasil olahan sangat diminati oleh masyarakat umum, karena rasa dan baunya lebih dapat diterima 

oleh masyarakat [6].Menurut [7] susu segar adalah susu murni, tidak mengalami pemanasan dan tidak ada 

penambahan bahan pengawet. Susu yang baik berwarna putih kekuningan, rasanya sedikit manis dan 

sedikit asin, mempunyai pH netral [8]. Susu segar ini dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan olahan 

susu. Menurut[9] kualitas produk makanan memiliki pengaruh terhadap kepuasan pelanggan, sehingga 

akan lebih baik bila dapat meningkatkan dan mempertahankan kualitas produk makanan sebagai dasar 

strategi pemasaran. Mengkonsumsi makanan jajanan yang tidak sehat baik dari segi mutu maupun 

keamanannya dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan antara lain, keracunan makanan, diare, dan 

berbagai penyakit foodborne disease lainnya[10]. 

Dalam menghadapi era pasar bebas dimana produk pangan asal hewan(berupa susu) termasuk produk 

impor akan sangat mudah ditemui di pasaran, maka pengujian mutu produk pangan merupakan hal 

penting yang perlu mendapat perhatian khusus untuk melindungi konsumen dalam memperoleh jaminan 
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keamanan pangan[11]. Untuk dapat menghasilkan susu berkualitas yang baik maka produsen harus 

memperhatikan mutu dari bahan dasarnya yaitu susu segar. Penilaian mutu susu segar dapat dilakukan 

secara organoleptik, fisik-kimia, serta mikrobiologi. Ketiga cara ini bersifat linguistik sehingga variabel 

dan penentuan parameter yang bersifat tidak pasti menjadi masalah yang harus dihadapi. Karena 

ketidakpastian varabel dan parameter yang digunakan maka salah satu metode yang dapat diterapkan 

adalah dengan menggunakan logika fuzzy. Logika fuzzy merupakan logika yang berhadapan langsung 

dengan konsep kebenaran sebagian, dimana logika klasik menyatakan bahwa segala hal dapat dinyatakan 

dengan nilai keanggotaan 0 atau 1. Logika fuzzy memungkinkan hal tersebut dinyatakan nilai 

keanggotaan antara 0 dan 1. Logika fuzzy menyediakan cara sederhana untuk menggambarkan 

kesimpulan pasti dari informasi yang ambigu, samar – samar, atau tidak tepat. Secara mudahnya, logika 

fuzzy merupakan pembuatan keputusan berdasarkan tafsiran data dan mencari solusi yang tepat. Inilah 

yang menjadi dasar penggunaan logika fuzzy untuk penilaian mutu susu segar. 

Penelitian mengenai mutu makanan telah banyak dilakukan baik menggunakan logika fuzzy maupun 

bukan menggunakan logika fuzzy. Penelitian mengenai basis data fuzzy untuk pemilihan bahan pangan 

berdasarkan kandungan nutrient telah dilakukan oleh [12]. Referensi [13] melakukan penelitian mengenai 

pemilihan susu formula untuk memenuhi asupan gizi balita dengan menerapkan metode fuzzy Mamdani. 

Berdasarkan [8], uji organoleptik dan tingkat keasaman susu sapi kemasan yang dijual di pasar tradisional 

kota Denpasar. Penelitian mengenai mutu susu segar telah dilakukan oleh [14] dengan menerapkan logika 

fuzzy.  Penelitian mengenai mutu susu segar dengan menggunakan logika fuzzy memang belum terlalu 

banyak dilakukan. Oleh karena itu dilakukan penelitian ini dengan menerapkan aplikasi Fuzzy Inference 

System(FIS) metode Mamdani pada program matlab.Metode Mamdani dikenal juga dengan metode Max-

Min. Metode Mamdani menggunakan aturan – aturan linguistik.  

Menurut [14] yang melakukan wawancara dengan panelis, uji resazurin merupakan prioritas atau 

faktor utama dalam penilaian mutu bahan baku susu segar diterima atau ditolak. Faktor kedua adalah 

protein, dan ketiga adalah warna, rasa, aroma dan pH. Semua variabel ini bersifat samar/tidak pasti. 

Ketidakpastian tersebut akan menyulitkan dalam pengambilan keputusan jika menggunakan logika klasik. 

Oleh karena itu yang sebaiknya digunakan dalam mengetahui mutu susu segar adalah logika fuzzy. Dalam 

proses pemanfaatan logika fuzzy, ada beberapa hal yang harus diperhatikan salah satunya adalah cara 

mengolah input menjadi output melalui sistem inferensi fuzzy. Metode inferensi fuzzy atau cara 

merumuskan pemetaan dari input yang diberikan kepada sebuah output. Proses ini melibatkan fungsi 

keanggotaan, operasi logika, serta aturan jika-maka. Hasil dari proses ini akan menghasilkan sebuah 

sistem yang disebut dengan FIS (Fuzzy Inference System). Dalam matlab terdapat dua jenis FIS yaitu 

Mamdani dan Sugen Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menentukan nilai mutu susu segar 

menggunakan logika fuzzy. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian penilaian mutu susu ini didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh [14]. Data 

diambil dari hasil penelitian tersebut yaitu di sebuah perusahaan di Malang. Di dalam tulisan ini, 

perbedaan dengan [14] adalah pengambilan kriteria penilaian mutu susu, bilangan fuzzy yang digunakan, 

serta metode defuzyfikasinya. Analisis data menggunakan metode mamdani dengan bantuan program FIS 

(Fuzzy Inference System) pada aplikasi MATLAB R2011b. Diperlukan beberapa langkah untuk dapat 

memperoleh output. Langkah – langkah tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Penentuan input dan output 

2. Pembentukan himpunan fuzzy dari input dan output 

3. Menentukan fungsi keanggotaaan input dan output 

4. Membentuk aturan logika fuzzy jika-maka 

5. Defuzifikasi 

6. Pengambilan kesimpulan 
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Berikut bagan dari langkah – langkah penelitian yang dilakukan: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
GAMBAR 1. LANGKAH – LANGKAH PENELITIAN 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penilaian mutu organoleptik susu segar umumnya terdiri dari penilaian warna, rasa dan aroma susu. 

Hal ini dilakukan pada suhu 40oC agar aroma susu dapat tercium dengan jelas. Kualitas fisik susu segar 

dapat diamati dengan metode penentuan berat jenis susu (BJ susu), derajat keasaman (pH susu), dan 

beberapa pengamatan lain yang sederhana, seperti uji alkohol dan uji didih/masak [15]. Penilaian kualitas 

fisik terdiri dari pengukuran derajat keasaman (pH), uji alkohol, suhu dan berat jenis. Penilaian kimia 

menggunakan milko scan yang terdiri dari protein, lemak dan laktosa. Penilaian mikrobiologi terdiri dari 

perhitungan spora, perhitungan bakteri mesofilik aerobik dan bakteri psikrofilik aerobik dengan 

Thermophylic Plate Count (TPC), analisis sel somatis menggunakan De Laval Cell Counter (DCC) , serta 

yang paling penting yaitu analisis daya reduksi susu dengan resazurin. Berdasarkan [14] yang melakukan 

wawancara dengan panelis, uji resazurin merupakan prioritas atau faktor utama dalam penilaian mutu 

bahan baku susu segar diterima atau ditolak. Faktor kedua adalah protein, dan ketiga adalah warna, rasa, 

aroma dan pH. 

Variabel yang diamati dalam penilaian mutu susu segar meliputi penilaian terhadap warna, rasa, 

aroma, tes alkohol, berat jenis, temperatur, pH, lemak, protein, laktosa, SNF, total padatan, keasaman 

tertitrasi, uji pemalsuan, dan antibiotik, dan tes resazurin serta perhitungan total plate count, psychotropic 

bacteria count, total spore count,thermoresistant spores count, somatic cell count. Penelitian [14] 

digunakan 6 variabel yaitu warna, rasa, aroma, pH, protein dan uji resazurin. Pada penelitian ini 

digunakan 5 variabel yaitu warna, rasa, rezaurin, protein, dan pH. Semua variabel ini bersifat samar/tidak 

pasti. Ketidakpastian tersebut akan menyulitkan dalam pengambilan keputusan jika menggunakan logika 

klasik. Oleh karena itu yang sebaiknya digunakan dalam mengetahui mutu susu segar adalah logika fuzzy. 

Berikut langkah – langkah penerapan logika fuzzy untuk penilaian mutu susu. 

1. Penentuan input dan output 

Dalam penelitian ini ditentukan input yaitu warna, rasa, rezaurin, protein, dan pH dari susu. 

Sedangkan untuk outputnya adalah mutu susu. 

2. Pembentukan himpunan fuzzy dari input dan output 

Pada langkah ini diberikan tabel yang menginformasikan variabel input, output, serta domain 

himpunan dari keduanya. Berikut adalah tabel yang dimaksud: 

TABLE 1. INPUT, OUTPUT DAN DOMAINNYA 

Variabel Anggota Himpunan Domain 

Warna INPUT Putih Kebiruan [1 5] 

Putih [3 8] 

Putih Kekuningan [7 9] 

Rasa Salty Flavour [1 5] 

Sweet Flavour [3 8] 

Creamy Flavour [7 9] 

Rezaurin Baik [1 6] 

Jelek [5 9] 

Protein Jelek [2,30 2,60] 

Basa [2,50 2,80] 

Baik [2,75 3,30] 

pH Rendah [4 6,35] 

Sedang [6.3 6.7] 

Tinggi [6.6 7] 

Mulai 
Input kriteria Data fuzzy 

Penentuan fungsi 

keanggotaan 
Pembentukan 

aturan logika fuzzy Defuzzyfikasi Pengujian 

dan analisa 

Tampilan hasil uji selesai 

Pembentukan 

himp. fuzzy 
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Mutu OUTPUT Jelek [1 4] 

Sedang [3 7] 

Baik [6 9] 

 

3. Menentukan fungsi keanggotaaan input dan output 

Setelah ditentukan himpunan fuzzy dari input dan outputnya, selanjutnya adalah menggambar grafik 

fungsi keanggotaaan dari masing – maing input dan output. Grafik fungsi keanggotaan yang digunakan 

adalah bilangan fuzzy trapezium. Cara menggambarnya menggunakan aplikasi FIS pada program Matlab 

Berikut grafik keanggotaan dari masing – asing input dan output: 

 

 
GAMBAR 2. GRAFIK KEANGGOTAAN VARIABEL WARNA 

 

GAMBAR 3. GRAFIK KEANGGOTAAN VARIABEL RASA  

 

 
GAMBAR4. GRAFIK KEANGGOTAAN VARIABEL TES REZAURIN 

 

 
GAMBAR 5. GRAFIK KEANGGOTAAN VARIABEL PROTEIN 
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GAMBAR 6. GRAFIK KEANGGOTAAN VARIABEL PH 

 

 

GAMBAR 7. GRAFIK KEANGGOTAAN VARIABEL MUTU 

4. Membentuk aturan logika fuzzy jika-maka 

Langkah selanjutnya adalah pembentukan aturan logika fuzzy. Berdasarkan penilaian susu segar dapat 

dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu jelek, basa, dan baik. Dalam tulisan ini dimodelkan 5 variabel 

dengan masing – masing himpunan fuzzy yang berbeda sehingga diperoleh 162 kombinasi aturan logika 

fuzzy di antaranya sebagai berikut: 

If (warna=putih kebiruan) and (rasa=salty flavour) and (tes rezaurin=cheesy odor) and (protein=jelek) 

and (pH=rendah) then mutu=jelek. 
If (warna=putih kebiruan) and (rasa=salty flavour) and (rezaurin=baik) and (protein=jelek) and 
(pH=sedang)  then mutu=jelek. 
. 
. 
. 
If (warna=putih kekuningan) and (rasa=creamy flavour) and (rezaurin=jelek) and (protein=sedang) 
and (pH=sedang)  then mutu=sedang. 
If (warna=putih kekuningan) and (rasa=creamy flavour) and (rezaurin=jelek) and (protein=baik) and 
(pH=tinggi)  then mutu=baik. 

5. Defuzifikasi 
Setelah ditentukan aturan logika Fuzzy seperti di atas, langkah berikutnya adalah defuzifikasi. 

Defuzifikasi merupakan proses merubah himpunan fuzzy yang merepresentasikan semua kesimpulan dari 

langkah – langkah sebelumnya ke dalam bilangan real [16]. Terdapat beberapa jenis defuzifikasi dalam 

metode Mamdani, diantaranya centroid, bisector, MOM(Mean Of Maximum), LOM(Largest Of 

Maximum),dan SOM(Smallest Of Maximum. Pada tulisan ini digunakan defuzifikasi jenis MOM karena 

pada [14] MOM menghasilkan error terkecil dari jenis defuzifikasi yang lain. Defuzifikasi MOM 

menggunakan nilai rata – rata domain yang memiliki nilai keanggotaan maksimum dalam proses 

pengubahan kesimpulan ke dalam bilangan real[17]. 

6. Pengambilan Kesimpulan 

Pada tahap ini dihasilkan output berupa mutu susu yaitu baik, sedang, dan jelek. Mutu susu 

dikatakan baik jika hasil defuzifikasinya 7-9, sedang 4-6, dan jelek kurang dari 3. Pada [14] digunakan 

dua kriteria mutu yaitu diterima dan ditolak. Susu yang diterima adalah jika mutunya baik yaitu nilainya 

antara 6 sampai 9. Sedangkan susu yang nilainya kurang dari 6 akan ditolak karena mutunya dianggap 

kurang baik. 

 Untuk megetahui lebih jelasnya aplikasi FIS pada penilaian mutu susu segar, diberikan beberapa 

sampel untuk diuji. Diberikan data yang diambil dari [14]. Dari tablel tersebut diberikan informasi 

variabel input, output, serta domain dari keduanya. Berikut data sampel susunya: 
TABEL 2. SAMPEL SUSU 

Sampel Warna Rasa Rezaurin Protein pH 

1 7,75 7,25 4 2,94 6,7 

2 7,25 7,5 3,6 3,07 6,66 

3 7,5 7 4 2,86 6,67 
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4 5,75 5,25 5,6 2,93 6,63 

5 7,5 7 4,2 2,7 6,66 

 
Setelah data diolah degan menggunakan matlab diperoleh table hasil uji sebagai berikut: 
 

TABEL 3. HASIL UJI SAMPEL MENGGUNAKAN FIS 
 

Sampel Warna Rasa Tes rezaurin Protein pH Mutu  

Kuantitatif Kualitatif  

1 7,75 7,25 4 2,94 6,7 7.88 baik 

2 7,25 7,5 3,6 3,07 6,66 7.76 baik 

3 7,5 7 4 2,86 6,67 7.76 babik 

4 5,75 5,25 5,6 2,93 6,63 5 sedang 

5 7,5 7 4,2 2,7 6,66 7.76 baik 

 
TABEL 4. HASIL PENELITIAN [14] 

 

Sampel Warna Rasa Tes rezaurin Protein pH mutu 

kuantitatif kualitatif 

1 7,75 7,25 7,25 2,94 6,7 8 baik 

2 7,25 7,5 6,75 3,07 6,66 7,75 baik 

3 7,5 7 6,75 2,86 6,67 7,25 baik 

4 5,75 5,25 5 2,93 6,63 5,25 Kurang baik 

5 7,5 7 6,75 2,7 6,66 7 baik 

 
Berdasarkan TABEL 4 dapat dilihat bahwa diperoleh hasil penilaian dari 5 sampel susu yaitu mutu susu 1 
baik, susu 2 baik, susu 3 baik, susu 4 sedang, dan susu 5 baik. Sedangkan hasil dari [14] susu 1 baik, 2 
baik, 3 baik, 4 kurang baik, 5 baik. Terdapat sedikit perbedaan hasil pada penelitian ini dengan [14] yaitu 
pada sampel 4. Hal ini disebabkan perbedaan banyaknya variable yang diambil ,grafik keanggotaan yang 
dipilih, serta kriteria output yang dipilih. Ini menunjukkan bahwa logika fuzzy bisa digunakan untuk 
penilaian mutu susu. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

 Dari tahapan-tahapan yang telah dilakukan pada tulisan ini, maka dapat disimpulkan bahwa logika 
fuzzy dapat digunakan untuk mengembangkan model pengambilan keputusan dalam hal penilaian mutu 
susu segar. Dengan menggunakan metode Mamdani dengan jenis defuzifikasi MOM(Mean Of Maximum) 
diperoleh hasil mutu susu 1 baik, susu 2 baik, susu 3 baik, susu 4 sedang, susu 5 baik. Ini berbeda dengan 
hasil dari [14] karena adanya perbedaan penggunaan variabel input dan fungsi keanggotaan himpunan 
fuzzy. Ini menunjukkan bahwa logika fuzzy bisa digunakan untuk penilaian mutu susu. Untuk 
mendapatkan hasil mutu yang lebih akurat, maka pada penelitian selanjutnya perlu diperhatikan tentang 
pemilihan jenis inferensi fuzzy yang sesuai. 
 

DAFTAR PUSTAKA 

[1] Kotler Philip, Gary Amstrong, “Principle of Marketing, Global Edition. 14 Edition”, USA:Pearson Education, 2012. 
[2] Margaretha., Juprianto, Edwin,. “Analisa Pengaruh Quality dan Brand Image terhadap Keputusan Pembelian Roti Kecik 

Toko Roti Ganep’s di Kota Solo”, Jurnal Manajemen Pemasaran”,Vol. 1,No. 1, pp. 1-6, 2012. 
[3]  Ressang A. A dan A. M. Nasution, “Ilmu Kesehatan Susu (Milk Hygiene)”, Edisi ke-2 ,Institut Pertanian Bogor, 1982. 
[4]  Hadiwiyoto,S, “Teori dan Prosedur Pengujian Mutu Susu dan Olahannya”, Edisike-2,Yogyakarta: Liberty, 1994. 
[5] Idris S, “Pengantar Teknologi Pengolahan Susu Program Studi Teknologi Hasil Ternak”,Malang:LUW-Universitas 

Brawijaya, 1992. 
[6] Sudono A. R.D, Rosdiana, dan B.S. Setiawan.,”Beternak Sapi Perah Secara Intensif”, Cetakan I, Bogor: Agromedia 

Pustaka,2003.. 
[7] Dwidjoseputro D,” Dasar - Dasar Mikrobiologi”, Jakarta:Djambatan, 1994. 
[8] ayu Fitri,”Uji Organoleptik dan Tingkat Keasaman Susu Sapi Kemasan yang Dijual di Pasar Tradisional Kota Denpasar”, 

Indonesia Medicus Veterinus, pp 453-460, 2013. 
[9] Dita W, “Makanan dan Jasa Boga”, Surabaya:Bhatara, 2010. 
[10] Schmidt G. R, “Processing. Dalam: Cross, H. R. and A. J. Oberby. (Eds). Meat Science, Milk Science and Technology”, New 

York: Elsevier Science Publishers,, 1988. 
[11]  Rosiana L Baila,”Jumlah Bakteri Total dan Koliform pada Susu Segar Peternakan Sapi Pasteurisasi Tanpa Kemasan di 

Pedagang Kaki Lima”, 2000. 
[12] Helen Sutrisno, Syarif, Dadang, Fadhli C. Mardhiah., “Basis Data Fuzzy untuk Pemilihan Pangan Berdasarkan Kandungan 

Nutrien”, 2010. 
[13] Desima Tampubolon, “Penerapan Metode Fuzzy Mamdani Pada Pemilihan Susu Formula Untuk Memenuhi Asupan Gizi 

Balita”, Majalah Ilmiah  Informasi dan Teknologi Ilmiah (INTI), Vol. 1 No. 1, pp. 31-37, 2015. 
[14] ImamSantoso, “Penerapan Logika Fuzzy pada Penilaian Mutu Susu Segar”, Jurnal Teknologi Pertanian, Vol. 11 No. 1, pp.47-

53, 2010. 
[15] Susilorini T.E dan M.E Sawitri, “Produk Olahan Susu”,Jakarta: Penebar Swadaya, 2007. 
[16] George J Klir, Clair, Ute St, and Yuan, Bo.1997. Fuzzy Set Theory: Foundation and applications. USA :Prentice Hall 

International. 
[17] Elin Haerani, “Analisa Kendali Logika Fuzzy dengan Metode Defuzifikasi COA,Bisector, MOM, LOM, dan SOM”, Jurnal 

UIN-SUSKA. Vol 10, No.2, 2013. 


