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Abstrak—Biji tanaman padi atau sering disebut gabah terdiri atas biji yang 

terbungkus oleh sekam, dan biji padi inilah yang sering disebut dengan beras. Gabah 

merupakan tumbuhan yang berguna sebagai bahan pangan. Gabah kering giling 

termasuk dalam gabah yang mempunyai kualitas terbaik jika dibandingkan dengan 

jenis gabah lainnya, sehingga harga gabah kering giling selalu lebih tinggi 

dibandingkan harga gabah yang lain. Hingga pemerintah memberlakukan regulasi 

harga dalam perdangangan gabah. Hal ini dikarenakan gabah/beras merupakan 

komoditi vital bagi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan dan 

menjelaskan sistem fuzzy model mamdani untuk prediksi harga gabah kering giling. 

Langkah sistem fuzzy model mamdani diawali identifikasi data kemudian data dibagi 

menjadi data training dan data testing. Langkah selanjutnya menentukan variabel 

input dan output beserta himpunan universalnya. Selanjutnya variabel input yang 

bernilai tegas tersebut dibentuk menjadi nilai fuzzy melalui pendekatan fungsi 

keanggotaan, proses ini disebut fuzzifikasi. Kemudian dibentuk fuzzy rule base, dan 

akan diolah menggunakan implikasi min dan komposisi aturan max untuk 

dimodifikasi menjadi daerah fuzzy dan mengaplikasikannya ke output dengan proses 

inferensi. Nilai fuzzy ini akan diolah menggunakan defuzzifer dan menghasilkan nilai 

tegas berupa hasil prediksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem fuzzy model 

Mamdani memiliki nilai mean square error (MSE) untuk data training dengan sebesar 

43.477,9726 dan nilai mean absolute percentage error(MAPE) sebesar 3,30664 %. 

Nilai mean square error (MSE) untuk data testing sebesar 26.175,7697 dan nilai 

mean absolute percentage error(MAPE) sebesar 2,17829 %. 

Kata kunci:  Gabah kering giling, Penelitian, Sistem fuzzy 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Kebutuhan pokok khususnya kebutuhan pangan dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan 
meningkatnya penduduk. Tetapi disisi yang lain, meningkatnya jumlah penduduk justru semakin sempit 
lahan yang dijadikan sebagai lahan pertanian.  Hal ini dikarenakan lahan yang semula digunakan untuk 
menumbuhkan tanaman justru beralih fungsi sebagai gedung-gedung buatan manusia. Padahal  sektor 
pertanian merupakan sektor yang sangat penting peranannya didalam perekonomian diberbagai negara 
berkembang termasuk Indonesia. Indonesia termasuk negara agraris yang mayoritas mata pencaharian 
penduduknya adalah petani khususnya petani padi. Sehingga penghasilan mereka tergantung pada tinggi 
rendahnya harga hasil panen terutama padi atau gabah. Salah satu proses penting yang dapat dijadikan 
acuan untuk meminimalisasi kerugian adalah melakukan analisis berupa prediksi harga gabah kedepan. 

Faktor –faktor yang mempengaruhi harga gabah dalah kualitas gabah itu sendiri, hasil panen, cuaca dan 
harga-harga gabah sebelumnya. Terdapat beberapa metode untuk menggabungkan faktor-faktor yang 
mempengaruhi harga gabah khususnya gabah kering giling salah satunya adalah metode Mamdani .Tetapi 
pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh harga-harga gabah sebelumnya 
terhadap harga gabah mendatang. 

Penelitian tentang harga gabah telah lama dilakukan, seperti pada [1] meneliti tentang harga pokok 
penjualan beras di kecamatan kotamobagu timur kota Kotamobagu dan membandingkan harga pokok 

penjualan dengan harga pasar dan harga pembelian pemerintah. Referensi [2] menganalisis pengaruh 

kenaikan harga gabah terhadap harga beras di tingkat petani tetapi juga untuk mengetahui struktur pasar 
atau pola harga dari kedua komoditas tersebut sedangkan pada [3] meneliti tentang dampak kebijakan 
harga gabah terhadap harga gabah kering giling di tingkat penggilingan padi. Referensi [4] meneliti tentang 
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penentuan harga gabah dengan logika fuzzy mamdani berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi 
kualitas gabah,dan pada [5] meneliti tentang peramalan harga gabah dengan metode Autoregressive 
Intregrated Moving Average (ARIMA).  

II. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif 

dimana metode penelitian yang bertujuan membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek penelitian dengan data penelitian berupa angka. Jenis data yang 

digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari Badan 

Pusat Statistik yaitu data harga gabah berdasarkan kualitasnya.Data harga gabarh berdasarkan kualitasnya 

diakses dari Badan Pusat Statistik [di akses pada tanggal 8 Juni 2017], yaittu: 

TABEL 1. DATA HARGA GABAH KERING GILING [6]. 

Waktu 

Harga Gabah 

Kering Giling 

(dalam Rupiah) 

Waktu 

Harga Gabah 

Kering Giling 

(dalam Rupiah) 

Waktu 

Harga Gabah 

Kering Giling 

(dalam Rupiah) 

Januari 2011   4.144,80  Maret 2013   4.437,56  Mei 2015   4.885,75  

Februari 2011   3.987,38  April 2013   4.232,08  Juni 2015   5.234,51  

Maret 2011   3.742,33  Mei 2013   4.448,57  Juli 2015   5.237,80  

April 2011   3.663,81  Juni 2013   4.503,10  Agustus 2015   5.247,92  

Mei 2011   3.577,62  Juli 2013   4.587,16  September 2015   5.330,12  

Juni 2011   3.859,65  Agustus 2013   4.581,08  Oktober 2015   5.355,76  

Juli 2011   3.990,07  September 2013   4.627,11  November 2015   5.523,57  

Agustus 2011   3.988,54  Oktober 2013   4.664,40  December 2015   5.631,66  

September 2011   4.190,09  November 2013   4.704,82  Januari 2016   5.689,13  

Oktober 2011   4.291,77  Desember 2013   4.805,64  Februari 2016   5.753,18  

November 2011   4.371,45  Januari 2014   4.776,26  Maret 2016   5.500,77  

Desember 2011   4.550,31  Februari 2014   4.791,95  April 2016   5.473,99  

Januari 2012   4.708,08  Maret 2014   4.790,71  Mei 2016   5.509,78  

Februari 2012   4.640,10  April 2014   4.528,88  Juni 2016   5.430,07  

Maret 2012   4.266,05  Mei 2014   4.572,07  Juli 2016   5.380,28  

April 2012   4.265,04  Juni 2014   4.664,43  Agustus 2016   5.404,89  

Mei 2012   4.258,67  Juli 2014   4.597,59  September2016   5.284,58  

Juni 2012   4.305,13  Agustus 2014   4.630,94  Oktober 2016   5.311,70  

Juli 2012   4.428,95  September 2014   4.643,25  November 2016   5.325,28  

Agustus 2012   4.380,32  Oktober 2014   4.782,74  December 2016   5.438,21  

September 2012   4.405,29  November 2014   4.936,49  Januari 2017   5.542,32  

Oktober 2012   4.465,66  December 2014   5.264,16  Februari 2017   5.524,85  

November 2012   4.585,89  Januari 2015   5.447,14  Maret 2017   5.451,71  

Desember 2012   4.773,62  Februari 2015   5.357,00  April 2017   5.219,96  

Januari 2013   4.812,16  Maret 2015   5.264,01  Mei 2017   5.531,22  

Februari 2013   4.724,86  April 2015   4.842,69    

  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Prediksi dengan Model Fuzzy Mamdani 

Sistem fuzzy merupakan sistem yang didasarkan pada aturan ataupun pengetahuan. Sistem fuzzy terdiri 
dari 3 tahapan, yaitu fuzifikasi, defuzzifikasi, inferensi fuzzy [7]. Terdapat tiga metode yang dapat 
digunakan dalam sistem inferensi fuzzy yaitu metode Tsukamoto,  metode Mamdani dan metode Sugeno. 

Pemodelan sistem fuzzy dengan metode Mamdani diawali dengan identifikasi data. Langkah 
selanjutnya untuk pemodelan sistem fuzzy model Mamdani yaitu menentukan himpunan input dan output. 
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Selanjutnya menentukan semesta pembicaraan, membuat himpunan fuzzy serta menentukan fungsi 
keanggotaan dari himpunan fuzzy. Langkah selanjutnya membuat aturan fuzzy berdasarkan data, kemudian 
membuat model fuzzy Metode Mamdani berdasarkan aturan fuzzy. Langkah terakhir untuk sistem  fuzzy 
Metode Mamdani yaitu melakukan defuzzifikasi. Setelah selesai melakukan pemodelan akan ditentukan 
nilai mean square error(MSE) dan mean absolute percentage error(MAPE) langkah ini diperlukan untuk 
mengetahui keakuratan sistem fuzzy model Mamdani untuk prediksi harga gabah kering giling. 

B. Identifikasi data 

Data yang digunakan adalah data harga gabah kering giling dari Januari  2011 sampai Mei 2017. 

C. Menentukan Himpunan Input ,Output dan himpunan universalnya 

Himpunan input pada penelitian ini yaitu data harga gabah kering giling pada bulan-bulan sebelumnya 
yaitu pada waktu    ,     dan     , dinyatakan berturut-turut sebagai            dan     [8] . 
Himpunan universal diperoleh dari harga terendah dan tertinggi dari harga gabah kering giling. Himpunan 
universal            dan      adalah            .Sedangkan himpunan outputnya adalah harga gabah 
kering giling pada   dan dinyatakan sebagai   . Himpunan universal    adalah             . 

D. Membuat Himpunan Fuzzy 

Himpunan fuzzy terbagi menjadi dua jenis yaitu himpunan fuzzy input dan himpunan fuzzy output. 
1. Himpunan fuzzy input 

Data input            dan      menggunakan fungsi keanggotaan segitiga dengan himpunan fuzzy 
sebanyak 6 yaitu                dan    sebagai berikut: 

   
     

      

   
                  

          

 

   
    

 
 
 

 
 
      

   
               

      

   
               

                      

  

   
    

 
 
 

 
 
      

   
               

      

   
               

                      

  

   
    

 
 
 

 
 
      

   
               

      

   
               

                      

  

   
    

 
 
 

 
 
      

   
               

      

   
               

                      

  

   
     

      

   
               

          

  

Grafik dari fungsi keanggotaan input  dapat dilihat pada Gambar 1. 
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GAMBAR 1. FUNGSI KEANGGOTAAN INPUT 

2. Himpunan fuzzy output 

Output pada model ini adalah berupa harga gabah kering giling pada    dengan banyaknya 
himpunan fuzzy dan fungsi keanggotaan pada output sama dengan himpunan fuzzy input.  

E. Menentukan fuzzy rule base menggunakan table lookup scheme 

Fuzzy rule base dibentuk berdasarkan keterkaitan antar himpunan, baik himpunan pada input maupun 

output [7]. Pada kasus ini, input yang digunakan sebanyak 3, sehingga akan terbentuk        
      pasang input-output, yaitu: 

                     

                     

   

                 

Untuk mendapat fuzzy rule base digunakan table lookup scheme dengan langah sebagai berikut: 

1. Melakukan fuzzifikasi untuk setiap pasang input-output data. 

Fuzzifikasi merupakan proses pengubahan nilai tegas menjadi nilai fuzzy menggunakan fungsi 

keanggotaan [7].Misalkan pada pasangan data                 dengan nilai 4.144,80 merupakan 

anggota domain himpunan fuzzy     dan    , sehingga derajat keanggotaan 4.144,80 ditentukan 

melalui fungsi keanggotaan segitiga pada himpunan fuzzy    dan     , yaitu: 

   
    

 
 
 

 
 
      

   
               

      

   
               

                      

  

   
    

 
 
 

 
 
      

   
               

      

   
               

                      

  

derajat keanggotaan 4.144,80 pada himpunan fuzzy    adalah 
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Selanjutnya fuzzifikasi dilakukan untuk semua pasangan data            , seperti tabel berikut:  

TABEL 2. FUZZIFIKASI DATA             

 

 

 

 

 

Tabel 2 memperlihatkan bahwa    memiliki 2 derajat keanggotaan yang tidak nol, yaitu 0.7104 

dan 0.2896. Pilih derajat keanggotaan terbesar, dan masukkan    sebagai anggota himpunan dengan 

derajat keanggotaan terbesar, yaitu   , begitu pula dengan      dan   , sehingga akan dihasilkan 

aturan sebagai berikut:  

" Jika       adalah    dan      adalah    dan      adalah    maka    adalah    " 

Tahap ini akan dihasilkan aturan sebanyak pasangan input-output data, yaitu sebanyak 59. 

2. Jika ada aturan yang memiliki antiseden sama tetapi memiliki konsekuen yang berbeda, maka pilih 

aturan yang derajatnya terbesar. Misalkan pada pasangan data             dan              . 

TABEL 3. FUZZIFIKASI DATA             

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 3 didapatkan aturan sebagai berikut 

Jika       adalah    dan      adalah     dan      adalah    maka    adalah   . Derajat 

keanggotaan aturan tersebut adalah: 

                                       

TABEL 4. FUZZIFIKASI DATA               

 

Berdasarkan Tabel 4 didapatkan aturan sebagai berikut: 

Jika       adalah    dan      adalah      dan      adalah    maka    adalah   . Derajat 

keanggotaan aturan tersebut adalah: 

                                       

kedua aturan tersebut menunjukkan bahwa keduanya memiliki bagian antiseden yang sama tetapi 

memiliki bagian konsekuen yang berbeda. Sehingga harus dipilih aturan dengan derajat keanggotaan 

terbesar, yaitu 

Jika       adalah    dan      adalah    dan      adalah    maka    adalah     
 

Variabel Nilai 
Derajat Keanggotaan 

                  

        4.144,80 0 0.7104 0.2896 0 0 0 

        3.987,38 0.02524 0.97476 0 0 0 0 

        3.742,33 0.51534 0.48466 0 0 0 0 

      3.663,81 0.67238 0.32762 0 0 0 0 

Variabel Nilai 
Derajat Keanggotaan 

                  

        3.859,65  0.2807 0.7193 0 0 0 0 

        3.990,07  0.01986 0.98014 0 0 0 0 

        3.988,54  0.02292 0.97708 0 0 0 0 

      4.190,09  0 0.61982 0.38018 0 0 0 

Variabel Nilai 
Derajat Keanggotaan 

                  

        3.990,07  0.01986 0.98014 0 0 0 0 

        3.988,54  0.02292 0.97708 0 0 0 0 

        4.190,09  0 0.61982 0.38018 0 0 0 

       4.291,77 0 0.41646 0.58354 0 0 0 
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3. Bentuk fuzzy rule base yang terdiri dari aturan-aturan yang diperoleh pada langkah c. Setelah 

dilakukan penyeleksian terhadap aturan-aturan, maka terbentuk 25 aturan dari 59 data, antara lain: 

1. Jika       adalah    dan      adalah    dan      adalah    maka    adalah    

2. Jika       adalah    dan      adalah    dan      adalah    maka    adalah    

3. Jika       adalah    dan      adalah    dan      adalah    maka    adalah    

4. Jika       adalah    dan      adalah    dan      adalah    maka    adalah    

           
    

25. Jika       adalah    dan      adalah    dan      adalah    maka    adalah     

F. Melakukan inferensi 

Inferensi yang digunakan untuk prediksi harga gabah kering giling yaitu Inferensi Mamdani karena 

lebih intuitif dan diterima banyak pihak. Inferensi Mamdani menggunakan fungsi implikasi min dan 

komposisi antar aturan max [9]. Fungsi implikasi untuk data ke-1 disajikan sebagai berikut: 

TABEL 5.FUNGSI IMPLIKASI MIN DATA 1 

Aturan ke-                Hasil Implikasi 

1 0.7104 0.97476 0.51534 0.51534 

2 0.7104 0.02524 0.51534 0.02524 

3 0 0.02524 0.51534 0 

4 0 0.02524 0.48466 0 

5 0 0.97476 0.48466 0 

       

       

       

24 0 0 0 0 

25 0 0 0 0 

 

Setelah proses implikasi, dilakukan komposisi aturan max yaitu dengan mengambil nilai maksimum 

dari implikasi min yang didapat, kemudian digunakan untuk memodifikasi daerah fuzzy dan 

mengaplikasikannya ke output dengan menggunakan operator gabungan. Komposisi aturan pada data ke-

1 disajikan pada tabel berikut: 

TABEL 6. KOMPOSISI ATURAN DATA 1 

Aturan ke- Hasil fungsi implikasi                   

1 0.51534 
0.51534 

     

2 0.02524      

3 0  
0 

    

4 0      

          

          

          

24 0      
0 

25 0      

 

Hasil komposisi aturan data ke-1 adalah 0.51534 pada himpunan fuzzy   . Kemudian komposisi ini 

dimodifikasi menjadi suatu daerah fuzzy dengan menggunakan operator gabungan seperti Gambar 2. 

 

 

GAMBAR 2. DAERAH FUZZY KOMPOSISI 

 

selanjutnya akan ditentukan fungsi keanggotaan daerah fuzzy yang telah diperoleh, yaitu dengan cara 

sebagai berikut: 
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Bagi daerah hasil menjadi 2 yaitu    dan   , seperti pada Gambar 3: 

 

 

GAMBAR 3. DAERAH H1 DAN H2 

kemudian akan ditentukan nilai    dan    

1. untuk         

2. untuk    berada pada himpunan   , sehingga: 

 

   
     

       

   
  

        
       

   
  

            

Maka fungsi keanggotaan daerah hasil tersebut adalah: 

      

                         
      

   
                

  

G. Melakukan defuzzifikasi 

Himpunan fuzzy yang diperoleh dari proses inferensi akan diolah kembali menggunakan defuzzifier 

untuk dijadikan bilangan tegas [10]. Bilangan tegas yang akan diperoleh, merupakan hasil peramalan 

harga gabah kering giling pada   . Defuzzifier yang digunakan pada sistem fuzzy prediksi harga gabah 

kering giling adalah defuzzifier centroid dengan rumusnya yaitu: 

   
          
 

 

         
 

 

  

dengan        adalah fungsi keanggotaan himpunan fuzzy setelah inferensi. 

   
             
       

    
    

      

   
   

    

       

            
       

    
   

      

   
   

    

       

 

   
                         

                
 

          

        
          

jadi berdasarkan data-1 di dapat bahwa prediksi harga gabah kering giling untuk bulan berikutnya 

(       adalah 3.693,03. 

Proses perhitungan untuk data ke-1 hingga data ke-59 dilakukan secara analog.  Selanjutnya dibantu 

oleh program. Setelah program dijalankan akan didapat output berupa data prediksi sebanyak 59 data. 

Plot data prediksi dengan data sebenarnya pada model ini dapat dilihat pada Gambar 4: 

4000 
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GAMBAR 4. PLOT DATA TRAINING PREDIKSI DAN DATA TRAINING SEBENARNYA 

H. Menentukan mean square error(MSE) dan mean absolute percentage error(MAPE) 

Terdapat beberapa kriteria untuk mengukur keakuratan suatu model, antara lain MSE dan MAPE [11]. 

Berdasarkan data prediksi yang didapat, maka akan ditentukan sejauh man keakuratan model: 

1. MSE (Mean Square Error) 

TABEL 7. MSE 

No      (sebenarnya)       (prediksi)   
          

1.   3663,81  3915.69 63.443,53 

2.   3577.62 3888.40 96.584,20 

        

        

        

58   5689.13  5499.93 35.796.64 

59   5753.18 5500.007 64.096,567 

   
 

  

   

 
2.565.200,383 

 

Setelah jumlah kuadrat error didapat, maka bagi nilai kuadrat error tersebut dengan banyaknya 

jumlah data. Sehingga nilai MSE nya adalah: 

    
 

 
        
 

   

 
 

 
   

 

 

   

 

    
 

  
   

 

  

   

 
             

  
             

 

2. MAPE (Mean Absolute Percentage Error) 

untuk menentukan nilai MAPE, maka akan dihitung jumlah nilai absolut error untuk semua data, 

kemudian bagi nilai absolut error tersebut dengan banyaknya jumlah data. 
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TABEL 8. MAPE 

No      

(sebenarnya) 

      (prediksi)       

 
      

1.   3.663,81  3915.69 6,875 

2.   3577.62 3888.40 8.686 

        

        

        

58   5689.13  5499.93 3,326 

59   5753.18 5500.007 4,401 

 
      

 
     

  

   

 
        

 

maka nilai MAPE pada model tersebut adalah 

     
 

 
 

      

 
     

 

   

 

     
 

  
 

      

 
     

  

   

 
       

  
         

 pada model ini dengan input sebanyak 3 variabel dan menggunakan fungsi keanggotaan segitiga 

diperoleh nilai MSE dan MAPE berturut-turut             dan         . Nilai MAPE menunjukkan 

bahwa tingkat kesalahan memprediksi pada data testing adalah          . Setelah prediksi 

menggunakan data training selesai, selanjutnya sistem yang telah dibuat pada data testing diaplikasikan 

ke data training untuk mengatur sejauh mana kebaikan sistem yang telah dibuat.Model dengan sistem 

terbaik adalah model dengan MSE dan MAPE teerkecil pada data testing. Berikut hasil prediksi harga 

gabah kering giling pada data testing menggunakan model ini: 

TABEL 9.DATA TESTING PREDIKSI DAN DATA TESTING SEBENARNYA 

Data 

ke 
                  sebenarnya    prediksi 

1 5631.66                    5689.13                    5753.18 5500.77     5500.12367499777 

2 5689.13                    5753.18                    5500.77 5473.99           5500.12367499777 

3 5753.18                    5500.77                    5473.99 5509.78           5456.27099781623 

4 5500.77                    5473.99                    5509.78 5430.07           5500.00369754228 

5 5473.99                    5509.78                    5430.07 5380.28            5411.9925327293 

6 5509.78                    5430.07                    5380.28 5404.89           5362.78059504617 

7 5430.07                    5380.28                    5404.89 5284.58           5261.91872735025 

8 5380.28                    5404.89                    5284.58 5311.7            5147.9959143973 

9 5404.89                    5284.58                     5311.7 5325.28           5155.88753577028 

10 5284.58                     5311.7                    5325.28 5438.21           5078.50735530236 

11 5311.7                    5325.28                    5438.21 5542.32            5282.8880257024 

12 5325.28                    5438.21                    5542.32 5524.85           5500.05773542601 

13 5438.21                    5542.32                    5438.21                    5451.71           5499.98140571311 

14 5542.32                    5524.85                    5451.71 5219.96           5438.51967731479 

15 5524.85                    5451.71                    5451.71                    5531.22           5251.91745790606 

 

 Dengan nilai MSE dan MAPE yaitu,             dan           . Plot data testing prediksi 

dengan data testing sebenarnya dapat dilihat pada Gambar 5. 
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GAMBAR 5. PLOT DATA TESTING PREDIKSI DAN DATA TESTING SEBENARNYA 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Penelitian ini diawali dengan identifikasi data dengan membagi 77 data menjadai 62 data training 

dan 15 data testing dengan persentase 80 % untuk data training dan 20 % untuk data testing, langkah 

selanjutnya untuk sistem fuzzy model Mamdani yaitu menentukan himpunan input dan himpunan output . 

Selanjutnya menentukan semesta pembicaraan, membuat himpunan fuzzy serta menentukan fungsi 

keanggotaan dari himpunan fuzzy. Langkah selanjutnya membuat aturan fuzzy atau fuzzy rule base, 

kemudian membuat sistem fuzzy model Mamdani berdasarkan arutan fuzzy. Langkah terakhir yaitu 

melakukan defuzifikasi.Setelah selesai melakukan pemodelan akan ditentukan nilai mean square error 

(MSE) dan mean absolute percentage error(MAPE) langkah ini diperlukan untuk mengetahui keakuratan 

model fuzzy metode Mamdani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai MSE untuk data training  

sebesar              dan nilai MAPE sebesar         . Nilai MSE untuk data testing sebesar 

            dan nilai MAPE untuk data sebesar           . 
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