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Abstrak—Minyak bumi adalah suatu sumber daya alam yang sangat penting bagi 

kelangsungan hidup manusia, tidak hanya di Indonesia namun juga di dunia. Namun 

seiring dengan berkembangnya jaman penggunaan minyak bumi sangat banyak . ini 

mengakibatkan minyak bumi yang tersedia semakin lama akan semakin habis 

mengingat minyak bumi adalah suatu sumber daya yang tidak bias di perbaharui. Hal 

ini akan menciptakan suatu krisis di suatu Negara. Dengan menggunakan logika fuzzy 

metode mamdani akan dilakukan sebuah prediksi dengan mengklasifikasikan tingkat 

krisis minyak bumi di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun dari tahun 2005 – 2014. 

Dengan variable 3 input yaitu produksi, konsumsi, dan jumlah penduduk. Berdasarkan 
output yang didapat mendapatkan nilai kecocokan sebesar 90 persen 

Kata kunci : Minyak bumi, Logika fuzzy, Metode mamdani 

 

I. PENDAHULUAN 

Menurut Steven Fink krisis merupakan keadaan yang tidak stabil dimana perubahan yang cukup 

signifikan mengancam, baik perubahan yang tidak diharapkan ataupun perubahan yang diharapkan akan 

memberikan hasil yang lebih baik. Steven Fink mengidentikkan suatu krisis seperti layaknya penyakit 

yang menyerang tubuh manusia. Terminologi yang digunakannya untuk mendiagnosis gejala krisis sama 

seperti terminologi yang digunakan dalam dunia kedokteran untuk mengukur tingkat atau stadium suatu 

krisis  [1].  
Tidak bias dipungkiri jika zaman berkembang dengan sangat pesat. Dengan berkembangnya zaman 

berimbas kepada penggunaan sumberdaya alam yang juga semakin meningkat. Salah satunya adalah 

minyak bumi. Dimana minyak bumi yang digunakan dalam jumlah yang besar akan menjadi semakin 

habis mengingat minyak bumiadalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dengan ketidak 

seimbangan antara jumlah produksi minyak bumi, konsumsi minyak bumi, dan banyaknya jumlah 

penduduk yang menggunakan minyak bumi akan menimbulkan suatu krisis.  

Untuk mengatasi masalah krisis ini banyak cara yang di akukan oleh pemerintah untuk mengatasi 

krisis minyak bumi di Indonesia. Salah satu caranya dengan menaikan harga bbm agar dapat menekan 

penggunaan hasil minyak bumi. Namun pemerintah juga harus mengetahui seberapa parah krisisyang 

terjadi pada tahun terseebut, dalam menentukan seberapa besar suatu negara mengalami krisis dapat 

dilakukan dengan menggunakan logika fuzzy . Konsep tentang  logika fuzzy diperkenalkan oleh Prof. 

Lotfi Astor Zadeh pada 1962. Logika Fuzzy adalah metodologi sistem kontrol pemecahan masalah, yang 

cocok untuk diimplementasikan pada sistem, mulai dari sistem yang sederhana, sistem kecil, embedded 

system, jaringan PC, multi-channel atau workstation berbasis akuisisi data, dan sistem control [2]. Salah 

satu metodenya adalah dengan metode mamdani. Dengan menggunakan input variable produksi, 

konsumsi, dan jumlah penduduk dapat menentukan dan mengklasifikasikan seberapa besar krisis yang 

terjadi di suatu negara. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ahmad Zaki menggunakan 

metode tsukamoto [3]. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan menggunakan logika fuzzy dengan 

menggunakan metode mamdani untuk menentukan seberapa besar krisis di Indonesia  

II. METODOLOGI 

 

Dengan menggunakan metode mamdani terdapat beberapa langkah, langkah-langkah metode ini 

sebagai berikut:  

2.1 Fuzzyfikasi 
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Pada kaus ini data yang saya peroleh berasal dari internet dengan website 

http://www.bp.com/statisticalreview  dengan menggunaka 3 masukan variable yaitu variable 

produksi, konsumsi, dan jumlah penduduk.  
1. Masukan 

a. Variabel produksi 

Variabel produksi yaitu Minyak bumi, yang memiliki 3 himpunan fuzzy (rendah, sedang, 

Tinggi). 

 

GAMBAR 1. VARIABEL PRODUKSI 

 

µ produksi (rendah) =  

         
    

     
          

         

  

 

µ produksi (sedang) =  

    

     
           

              
    

     
           

  

 

µ produksi (tinggi) =  

         
     

      
           

            

  

 

 

b. Variabel Konsumsi 

Variabel konsumsi yaitu Minyak bumi yang memiliki 3 himpunan fuzzy (rendah, sedang, 

Tinggi). 

 
GAMBAR 2 . VARIABEL KONSUMSI 

 

 

µ konsumsi (rendah) =  
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µ konsumsi (sedang) =  

    

     
           

              
    

     
           

  

 

µ konsumsi (tinggi) =  

         
     

      
           

            

  

 

c. Variabel Penduduk 

Variabel penduduk yaitu banyaknya penduduk yang memiliki 3 himpunan fuzzy (rendah, 

sedang, Tinggi). 

 

GAMBAR 3. VARIABEL PENDUDUK 

 

 

µ penduduk (rendah) =  

          
     

       
            

          

  

µ penduduk (sedang) =  

     

       
          

                
     

       
             

  

µ penduduk (tinggi) =    

          
      

       
            

            

  

 

 

2. Keluaran 

 

µ tingkat krisis (aman) =  

        
     

     
          

          

  

µ tingkat krisis (Waspada) =  
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µ tingkat krisis ( krisis) =    

          
      

     
          

          

  

 

2.2 Rule 

Rule merupakan suatu dasar aturan dalam logika fuzzy yang di gunakan untuk menentukan hasil 

dari suatu proses logika fuzzy 

1. If (Produksi is rendah) and (Konsumsi is rendah) and (penduduk rendah) then (tingkat krisis 

aman) 

2. If (Produksi is rendah) and (Konsumsi is rendah) and (penduduk sedang) then (tingkat krisis 

waspada) 

3. If (Produksi is rendah) and (Konsumsi is rendah) and (penduduk tinggi) then (tingkat krisis 

krisis) 

4. If (Produksi is rendah) and (Konsumsi is sedang) and (penduduk rendah) then (tingkat krisis 

aman) 

5. If (Produksi is rendah) and (Konsumsi is sedang) and (penduduk sedang) then (tingkat krisis 

waspada) 

6. If (Produksi is rendah) and (Konsumsi is sedang) and (penduduk tinggi) then (tingkat krisis 

krisis) 

7. If (Produksi is rendah) and (Konsumsi is tinggi) and (penduduk rendah) then (tingkat krisis 

aman) 

8. If (Produksi is rendah) and (Konsumsi is tinggi) and (penduduk sedang) then (tingkat krisis 

waspada) 

9. If (Produksi is rendah) and (Konsumsi is tinggi) and (penduduk tinggi) then (tingkat krisis 

krisis) 

10. If (Produksi is sedang) and (Konsumsi is rendah) and (penduduk rendah) then (tingkat krisis 

aman) 

11. If (Produksi is sedang) and (Konsumsi is rendah) and (penduduk sedang) then (tingkat krisis 

waspada) 

12. If (Produksi is sedang) and (Konsumsi is rendah) and (penduduk tinggi) then (tingkat krisis 

krisis) 

13. If (Produksi is sedang) and (Konsumsi is sedang) and (penduduk rendah) then (tingkat krisis 

aman) 

14. If (Produksi is sedang) and (Konsumsi is sedang) and (penduduk sedang) then (tingkat krisis 

waspada) 

15. If (Produksi is sedang) and (Konsumsi is sedang) and (penduduk tinggi) then (tingkat krisis 

krisis) 

16. If (Produksi is sedang) and (Konsumsi is tinggi) and (penduduk rendah) then (tingkat krisis 

aman) 

17. If (Produksi is sedang) and (Konsumsi is tinggi) and (penduduk sedang) then (tingkat krisis 

waspada) 

18. If (Produksi is sedang) and (Konsumsi is tinggi) and (penduduk tinggi) then (tingkat krisis 

krisis) 

19. If (Produksi is tinggi) and (Konsumsi is rendah) and (penduduk rendah) then (tingkat krisis 

aman) 

20. If (Produksi is tinggi) and (Konsumsi is rendah) and (penduduk sedang) then (tingkat krisis 

waspada) 

21. If (Produksi is tinggi) and (Konsumsi is rendah) and (penduduk tinggi) then (tingkat krisis 

krisis) 

22. If (Produksi is tinggi) and (Konsumsi is sedang) and (penduduk rendah) then (tingkat krisis 

aman) 

23. If (Produksi is tinggi) and (Konsumsi is sedang) and (penduduk sedang) then (tingkat krisis 

waspada) 

24. If (Produksi is tinggi) and (Konsumsi is sedang) and (penduduk tinggi) then (tingkat krisis 

krisis) 

25. If (Produksi is tinggi) and (Konsumsi is tinggi) and (penduduk rendah) then (tingkat krisis 

aman) 
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26. If (Produksi is tinggi) and (Konsumsi is tinggi) and (penduduk sedang) then (tingkat krisis 

waspada) 

27. If (Produksi is tinggi) and (Konsumsi is tinggi) and (penduduk tinggi) then (tingkat krisis 

krisis) 

 

2.3 Defuzzifikasi merupakan upaya mengonversi derajat keanggotaan setiap anggota domain peubah 

output hasil proses logika fuzzy menjadi satu nilai output yang merupakan hasil akhir yang 

diharapkan. Metode defuzzifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Center of Gravity 

(centroid), CoG. Metode ini pada dasarnya mencari titik keseimbangan daerah solusi fuzzy 

dengan menghitung rata-rata terboboti dari daerah output fuzzy. Metode ini merupakan metode 

yang paling dikenal dan sangat luas digunakan.  
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Langkah-langkah dengan metode mamdani dilakukan dan diperoleh hasil logika fuzzy yang di 

sajikan pada tabel 4 di bawah ini. 

 
TABEL 4. HASIL LOGIKA FUZZY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun perbandingan logika fuzzy dengan data asli disajikan pada tabel 5 dibawah ini.  

TABEL 5. PERBANDINGAN DATA ASLI DAN HASIL LOGIKA FUZZY 

Data Produksi 

Minyak 

Bumi 

Konsumsi 

Minyak 

Bumi 

Populasi Tingkat 

Tahun  Krisis 

2005 53.7 60.7 229.244 0.742 

2006 50.2 58.5 232.199 0.721 

2007 47.8 60.9 235.098 0.744 

2008 19.4 60.4 237.98 0.74 

2009 48.4 61.6 240.714 0.751 

2010 48.6 66.9 243.42 0.809 

2011 46.3 72.0 246.05 0.874 

2012 44.6 73.2 248.645 0.893 

2013 42.7 73.1 251.16 0.894 

2014 41.2 73.9 253.6 0.905 

Data Produksi 

Minyak bumi 

Konsumsi 

Minyak bumi 

Populasi Tingkat Klasifikasi Real 

Tahun  Krisis   

2005 53.7 60.7 229.244 0.742 Waspada Waspada 

2006 50.2 58.5 232.199 0.721 Waspada Waspada 

2007 47.8 60.9 235.098 0.744 Waspada Waspada 

2008 19.4 60.4 237.98 0.74 Waspada Waspada 

2009 48.4 61.6 240.714 0.751 Waspada Waspada 
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IV. S

IMPU

LAN 

DAN 

SARA

N 

Logik

a fuzzy dengan metode mamdani dapat mengklasifikasi dalam memprediksi tingkat krisis minyak bumi di 

Indonesia dengan menggunakan 3 variabel yaitu produksi minyak bumi, konsumsi minyak bumi, jumlah 

penduduk. Dengan melihat hasil diatas dengan metode ini menghasilkan hasil yang hamper sama  dengan 

hanya menampilkan 1 hasil yang berbeda. Saran untuk penelitilain untuk mencoba logika fuzzy dengan 

metode-metode yang lain. 
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2010 48.6 66.9 243.42 0.809 Waspada Waspada 

2011 46.3 72.0 246.05 0.874 Waspada Waspada 

2012 44.6 73.2 248.645 0.893 Waspada Waspada 

2013 42.7 73.1 251.16 0.894 Waspada Waspada 

2014 41.2 73.9 253.6 0.905 Krisis Waspada 
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