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Abstrak—Di kehidupan nyata banyak hal yang susah untuk diputuskan. Hal ini terjadi 

juga pada penjual beras dalam proses menentukan harga berasnya Maka dari itu 

proses penentuan penilaian ini untuk mendapatkan harga jual gabah yang tepat 

berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Sistem fuzzy ini dapat membantu 

melakukan penilaian cepat, tepat dan akurat untuk menentukan  kualitas beras dan 

menentukan harga jualnya. Diharapkan nantinya akan berguna bagi penjual beras 

dalam menentukan harga berasnya dengat tepat dan akurat karena harga yang 

dihasilkan pada sistem ini sesuai dengan harga beras di pasaran. Jadi jika pejual 

maupun pembeli menerapkan harga dari sistem ini harga yang diterapkan sudah sesuai 

dengan kualitas beras yang akan dijual. 

Kata kunci: Beras, Pengambilan Keputusan, Logika Fuzzy 

I. PENDAHULUAN 

 
Perkembangan ilmu pengetahuan sangat pesat berbagai bentuk aktifitas kerja telah banyak diambil alih 

oleh teknologi informasi (TI), penerapan komputer untuk menunjang aktifitas perusahaan, instansi maupun 
perseorangan membuktikan adanya perkembangan teknik informasi yang demikian cepat, bahkan aplikasi 
sekarang ini digunakan para konsumen dalam pengambilan keputusan [1].   Teknologi dibuat sebagai alat 
untuk mempermudah pekerjaan manusia. Dalam kehidupan, manusia sering dihadapkan dengan masalah 
pengambilan keputusan. Sering kita jumpai manusia masalah yang sukar untuk diselesaikan seperti 
menentukan sesuatu yang hampir sama. Diperlukan data yang tepat dan akurat agar keputusan yang kita 
ambil tepat[2]. Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support Systems disingkat DSS) adalah bagian 
dari sistem informasi berbasis komputer termasuk sistem berbasis pengetahuan (manajemen pengetahuan) 
yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dapat 
juga dikatakan sebagai sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil 
keputusan dari masalah semi-terstruktur yang spesifik[3]. Pendekatan logika fuzzy memberi mesin 
kemampuan untuk mengolah data khusus manusia dan bekerja dengan memanfaatkan pengalaman dan 
pandangan  mereka[4]. 

Di kehidupan nyata banyak hal yang susah untuk diputuskan. Hal ini terjadi juga pada penjual beras 
dalam proses menentukan harga berasnya Maka dari itu proses penentuan penilaian ini untuk mendapatkan 
harga jual gabah yang tepat berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Untuk penentuan 
pengambilan keputusan merupakan bentuk pemilihan dari berbagai kriteria-kriteria yang dipilih yang 
melalui tahap tertentu dengan penilaian yang sesuai dengan objek. Dengan proses tersebut diharapkan bisa 
mendapatkan suatu hasil keputusan yang terbaik. Untuk mengembangkan model keputusan maka kriteria 
dan parameter yang sesuai mendasari suatu keputusan ke dalam model matematis, dengan demikian 
pengambilan keputusan melalui beberapa tahapan, sistematik dan konsisten. Beras merupakan makanan 
pokok bagi masyarakat Indonesia, bahkan lebih dari 95 persen masyarakat Indonesia masih mengandalkan 
beras sebagai makanan pokok[5]. Inilah yang mendasari penulis mengangkat tugas akhir dengan judul 
"Menentukan Harga Beras Sesuai Mutu Kualitas Beras dengan Logika Fuzzy Mamdani". Diharapkan 
nantinya akan berguna bagi penjual beras dalam menentukan harga berasnya 

Saat ini, kontrol logika fuzzy adalah salah satu topik terpanas di bidang kontrol[6]. Penerapan 
himpunan fuzzy di dalam bidang pengambilan keputusan, pada umumnya, terdiri dari fuzzifikasi dari teori 
klasik tentang pengambilan keputusan[7]. Jika dibandingkan dengan logika konvensional, logika fuzzy 
memiliki kelebihan sendiri yaitu kemampuannya dalam proses penalaran secara bahasa dalam 
perancangannya tidak memerlukan persamaan matematik yang rumit. Alasan kenapa penulis memilih 
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menggunakan logika fuzzy adalah mudah dimengerti, memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak 
tepat, mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinier yang sangat kompleks, dapat membangun dan 
mengaplikasikan pengalaman pengalaman si pembuat secara langsung tanpa harus melalui proses 
pelatihan, dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional dan didasarkan pada 
bahasa alami. Sistem fuzzy ini dapat membantu melakukan penilaian cepat, tepat dan akurat tentang 
kualitas beras dan menentukan harga jualnya. 

II. METODE PENELITIAN 

Dalam kondisi yang nyata, beberapa aspek dalam dunia nyata selalu atau biasanya berada diluar 

model matematis dan bersifat inexact. Konsep ketidakpastian inilah yang menjadi konsep dasar munculnya 

konsep logika fuzzy.[7]Dalam menenentukan harga beras digunakan metode Mamdani dalam metode ini 

pada setiap aturan implikasi ("sebab akibat") anteseden yang berbentuk (AND) mempunyai nilai 

keanggotan berbentuk maksimum (max). Jadi dalam tahapan-tahapan analisa yang akan dikembangkan 

untuk membangun Logika Fuzzy ini meliputi: Fuzzifikasi, Basis Pengetahuan Fuzzy, Mesin Inferensi, 

Defuzzifikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 1. METODE PENELITIAN 

 

A. Fuzzifikasi 

Fuzzifikasi mengubah masukan yang tajam menjadi keanggotaan Fungsi yang sesuai 

dengan persepsi intuitif tentang status sistem.[8] Karena sistem inferensi fuzzy bekerja dengan 

aturan dan input fuzzy, maka langkah pertama adalah mengubah input tegas yang diterima, 

menjadi input fuzzy..Untuk masing–masing variabel input, ditentukan suatu fungsi fuzzifikasi 

(fuzzyfication function) yang akan mengubah variabel masukan yang tegas (yang biasa 

dinyatakan dalam bilangan real) menjadi nilai pendekatan fuzzy. 

B. Basis Pengetahuan Fuzzy 

Basis pengetahuan suatu sistem inferensi fuzzy terdiri dari basis data dan basis aturan. 

Basis data adalah himpunan fungsi-fungsi keanggotaan dari himpunan-himpunan fuzzy yang 

terkait dengan nilai-nilai linguistik dari variabel variabel yang terlibat dalam sistem. Basis aturan 

adalah himpunan implikasi-implikasi fuzzy yang berlaku sebagai aturan dalam sistem. 

C. Mesin Inferensi 

Inferensi fuzzy sering di sebut juga dengan penalaran hampiran adalah suatu cara 

penarikan kesimpulan berdasarkan seperangkat implikasi fuzzy dan suatu fakta yang diketahui. 

Aturan fuzzy dibangun dengan menggunakan input fuzzy dan variabel output. Aturan fuzzy ini 

digunakan oleh prosedur inferensi untuk mendapatkan hasilnya.[9] 

D. Defuzzifikasi 

Input dari proses defuzzifikasi adalah suatu himpunan fuzzy yang diperoleh dari 

komposisi aturan fuzzy, sedangkan output yang dihasilkan merupakan suatu bilangan tegas pada 
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domain himpunan fuzzy tersebut. Defuzzyfikasi pada komposisi aturan mamdani dengan 

menggunakan metode centroid.  Dimana pada metode ini, solusi crisp diperoleh dengan cara 

mengambil titik pusat daerah fuzzy.[10] 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam menentukan harga beras, aplikasi logika fuzzy mengubah input kadar air, jumlah butir patah, 
dan jumlah butir menir sehingga menghasilkan output harga yang sesuai dengan kualitas beras. Kemudian 
disesuaikan dengan range keanggotaan pada variabel harga kualitas sehingga diperoleh harga beras. 

A. Fuzzyfikasi 

Dari variabel kadar air, butir patah, dan butir menir disusun domain himpunan fuzzy berdasarkan 
domain tersebut, selanjutnya ditentukan fungsi keanggotaan dari masing-masing variabel. 
dibawah ini adalah gambar dari butir menir dan butir patah 

 

GAMBAR 2. BUTIR MENIR DAN  BUTIR PATAH 

Untuk variabel input Butir patah memiliki tiga kriteria fuzzy sedikit ( 0% - 10%), Sedang (9% - 
21%), dan Banyak (19%-30%). Dengan fungsi keanggotaan : 
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GAMBAR 3. FUNGSI KEANGGOTAAN BUTIR PATAH 
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Untuk variabel input Butir menir memiliki tiga kriteria fuzzy Sedikit ( 0% - 4%), Sedang (3% - 
7%), dan Banyak (7%-12%). Dengan fungsi keanggotaan : 
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GAMBAR 4. FUNGSI KEANGGOTAAN BUTIR MENIR 

 

Untuk variabel input Kadar Air memiliki tiga kriteria fuzzy Rendah ( 0% - 14%), Sedang (13% - 
25%), dan Tinggi (23%-50%). Dengan fungsi keanggotaan : 
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GAMBAR 5. FUNGSI KEANGGOTAAN BUTIR AIR 

 

Untuk variabel output harga kualitas memiliki tiga kriteria fuzzy Standar ( Rp.7.600 – Rp.8.500), 
Sedang (Rp.8.400 – Rp.9.800), dan Premium (Rp.9.600-Rp.12.000). Dengan fungsi keanggotaan : 
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GAMBAR 6. FUNGSI KEANGGOTAAN HARGA BERAS 

 

 

B. Basis Pengetahuan 

Setelah fuzzifikasi, maka dilakukan pembentukan pengetahuan fuzzy berupa aturan. 
Aturan - aturan dibentuk untuk menyatakan relasi antara input dan output. Tiap aturan merupakan 
suatu implikasi. Operator yang digunakan untuk menghubungkan antara dua input adalah operator 
AND, dan yang memetakan antara input-output adalah IF-THEN. Proposisi yang mengikuti IF 
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disebut anteseden, sedangkan proposisi yang mengikuti THEN disebut konsekuen, maka dapat 
dibentuk aturan – aturan sebagai berikut : 

 

GAMBAR 7. ATURAN KUALITAS BERAS 

 

 Dengan rincian aturan "Gambar 7" sebagai berikut: 

1. If (Kadar air is rendah) and (butir patah is sedikit) and (butir menir sedikit) then (harga beras 

premium) 

2. If (Kadar air is rendah) and (butir patah is sedikit) and (butir menir sedang) then (harga beras 

sedang) 

3. If (Kadar air is rendah) and (butir patah is sedikit) and (butir menir banyak) then (harga beras 

standar) 

4. If (Kadar air is rendah) and (butir patah is sedang) and (butir menir sedikit) then (harga beras 

premium) 

5. If (Kadar air is rendah) and (butir patah is sedang) and (butir menir sedang) then (harga beras 

sedang) 

6. If (Kadar air is rendah) and (butir patah is sedang) and (butir menir banyak) then (harga beras 

standar) 

7. If (Kadar air is rendah) and (butir patah is banyak) and (butir menir sedikit) then (harga beras 

sedang) 

8. If (Kadar air is rendah) and (butir patah is banyak) and (butir menir sedang) then (harga beras 

sedang) 

9. If (Kadar air is rendah) and (butir patah is banyak) and (butir menir banyak) then (harga beras 

standar) 

10. If (Kadar air is sedang) and (butir patah is sedikit) and (butir menir sedikit) then (harga beras 

premium) 

11. If (Kadar air is sedang) and (butir patah is sedikit) and (butir menir sedang) then (harga beras 

sedang) 

12. If (Kadar air is sedang) and (butir patah is sedikit) and (butir menir banyak) then (harga beras 

standar) 

13. If (Kadar air is sedang) and (butir patah is sedang) and (butir menir sedikit) then (harga beras 

premium) 

14. If (Kadar air is sedang) and (butir patah is sedang) and (butir menir sedang) then (harga beras 

sedang) 

15. If (Kadar air is sedang) and (butir patah is sedang) and (butir menir banyak) then (harga beras 

standar) 

16. If (Kadar air is sedang) and (butir patah is banyak) and (butir menir sedikit) then (harga beras 

sedang) 
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17. If (Kadar air is sedang) and (butir patah is banyak) and (butir menir sedang) then (harga beras 

sedang) 

18. If (Kadar air is sedang) and (butir patah is banyak) and (butir menir banyak) then (harga beras 

standar) 

19. If (Kadar air is tinggi) and (butir patah is sedikit) and (butir menir sedikit) then (harga beras 

standar) 

20. If (Kadar air is tinggi) and (butir patah is sedikit) and (butir menir sedang) then (harga beras 

standar) 

21. If (Kadar air is tinggi) and (butir patah is sedikit) and (butir menir banyak) then (harga beras 

standar) 

22. If (Kadar air is tinggi) and (butir patah is sedang) and (butir menir sedikit) then (harga beras 

standar) 

23. If (Kadar air is tinggi) and (butir patah is sedang) and (butir menir sedang) then (harga beras 

standar) 

24. If (Kadar air is tinggi) and (butir patah is sedang) and (butir menir banyak) then (harga beras 

standar) 

25. If (Kadar air is tinggi) and (butir patah is banyak) and (butir menir sedikit) then (harga beras 

standar) 

26. If (Kadar air is tinggi) and (butir patah is banyak) and (butir menir sedang) then (harga beras 

standar) 

27. If (Kadar air is tinggi) and (butir patah is banyak) and (butir menir banyak) then (harga beras 

standar) 

 

C. Mesin Inferensi dan Defuzzyfikasi. 

Setelah aturan dibentuk, maka dilakukan pada mesin inferensi memproses aplikasi 

fungsi implikasi. Pada Metode Mamdani, fungsi implikasi yang digunakan adalah MIN, yang 

berarti tingkat keanggotaan yang didapat sebagai konsekuen dari proses ini adalah nilai 

minimum dari variabel kadar air dan kadar hampa/kotoran. Sehingga didapatkan daerah fuzzy 

pada variabel harga kualitas untuk masing – masing aturan. 

 

Dilakukan percobaan terhadap beberapa jenis beras dengan hasil penelitian pada "Tabel 1"  

sebagai berikut: 

TABEL 1. HASIL PENELITIAN BERAS 

 

Kode 

sampel 

Kadar air beras Beras patah (%) Butir menir 

(%) 

A1 11,40 9,47 0,21 

A2 12,70 7,03 0,28 

B1 11,50 12,20 0,25 

B2 11,60 12,92 1,28 

C1 11,60 18,45 1,18 

C2 11,30 20,14 0,36 

D1 11,60 22,91 1,53 

D2 11,30 28,44 1,86 

E 11,60 36,43 0,89 

A = gabah dari Kediri; B = gabah dari Surakarta; C = gabah dari Karawang ; D = gabah dari 

Subang; E = gabah dari Bekasi[11] 

 

lalu didapatkan hasil pada "Tabel 2"  setelah melakukan defuzzyfikasi pada aplikasi 

TABEL 2. HASIL PENELITIAN BERAS 
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Kode 

sampel 

Kadar air 

beras 

Beras patah 

(%) 

Butir menir (%) Harga Beras 

A1 11,40 9.47 0,21 Rp.12.600,- 

A2 12,70 7,03 0,28 Rp.12.900,- 

B1 11,50 12,20 0,25 Rp.12.600,- 

B2 11,60 12,92 1,28 Rp.12.700,- 

C1 11,60 18,45 1,18 Rp.11.800,- 

C2 11,30 20,14 0,36 Rp.10.800,- 

D1 11,60 22,91 1,53 Rp.9.300,- 

D2 11,30 28,44 1,86 Rp.9.300,- 

E 11,60 36,43 0,89 Rp.9.300,- 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Bagian Penentuan harga beras seperti diatas bisa diterapkan dalam masalah nyata, dengan ini para 
penjual beras ataupun pembeli dapat menggunakan sistem ini sebagai referensi untuk membantu 
menetukan harga beras sesuai kualitasnya. Jadi jika penjual beras menerapkan logika fuzzy mamdani diatas 
maka harga sudah sesuai dengan kualitasnya. Sarannya untuk penggunaan sistem ini harga beras harus 
selalu menyesuaikan karena harga beras berubah setiap waktunya. 
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