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ABSTRAK 

Hikmawati, Zahra Shofia. Prediksi Jumlah Pasien Demam Berdarah 

Menggunakan Metode Fuzzy Tsukamoto Pada Puskesmas Purbalingga. Skripsi, 

Jurusan Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama: Riza Arifudin, S.Pd., M.Cs. 

dan Pembimbing Pendamping: Alamsyah, S.Si., M.Kom., 

Kata kunci: Prediksi, Metode Fuzzy Tsukamoto, Jumlah Pasien Demam Berdarah. 

Penyakit DBD (Demam Berdarah Dengue) merupakan masalah kesehatan 

besar di Indonesia. Salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan kasus DBD 

adalah iklim yang tak menentu dan menyebabkan penyakit tersebut sulit 

diprediksi.  

Prediksi merupakan hal penting yang digunakan untuk mengetahui 

kejadian di masa mendatang dengan mengenali pola kejadian di masa lampau. 

Ketika mengetahui kejadian yang akan terjadi, setiap orang akan lebih 

mempersiapkan segala sesuatu. Metode Fuzzy Tsukamoto dapat digunakan untuk 
memprediksi karena memiliki kemampuan meneliti dan mengenali pola data 

historis.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengimplementasi dan mengetahui 

tingkat akurasi prediksi menggunakan metode Fuzzy Tsukamoto pada jumlah 

pasien demam berdarah di Puskesmas Purbalingga. Adapun tahapan penelitian 

yang dilaksanakan. Tahap pertama yaitu pengumpulan data iklim yang meliputi 

curah hujan, kelembaban, dan suhu udara di BMKG Semarang serta data pasien 

demam berdarah di Puskesmas Purbalingga. Tahap selanjutnya yaitu pengolahan 

data. Tahap terakhir yaitu melakukan prediksi.  

Berdasarkan hasil implementasi dengan metode Fuzzy Tsukamoto dalam 

memprediksi jumlah pasien demam berdarah di Kabupaten Purbalingga selama 12 

bulan pada tahun 2016. Hasil penelitian didapatkan persentase kesalahan (MAPE) 

sebesar 8,13% atau memiliki tingkat akurasi sebesar 91,87%. Nilai MAPE yang 

cukup kecil dan tingkat akurasi yang cukup tinggi maka menunjukan sistem dapat 

memprediksi dengan baik. 



ix

 

DAFTAR ISI 

Halaman

HALAMAN JUDUL............................................................................................ i

PERNYATAAN .............................................................. ...................................    ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING ...................................................................... iii

PENGESAHAN ..................................................................................................  iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ......................................................................  v

KATA PENGANTAR  .......................................................................................  vi

ABSTRAK  .........................................................................................................  viii

DAFTAR ISI .......................................................................................................  ix

DAFTAR TABEL............................................................................................... xiii

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... .. xiv

DAFTAR LAMPIRAN.................................................................................... .. xv

BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang ........................................................................................ 1

1.2  Rumusan Masalah  ..................................................................................  6

1.3 Batasan Masalah...................................................................................... 6

1.4 Tujuan Penelitian..................................................................................... 7

1.5 Manfaat Penelitian................................................................................... 7

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penyakit Demam Berdarah...................................................................... 9

2.2  Logika Fuzzy dan Himpunan................................................................... 12

a. Pengertian Logika Fuzzy .................................................................... 12



x 

 

b. Dari Himpunan Klasik ke Himpunan Samar (Fuzzy) ........................ 18

c. Atribut................................................................................................. 19

d. Istilah – istilah dalam Logika Fuzzy .................................................... 20

e. Fungsi Keanggotaan ............................................................................ 22

f. Metode Fuzzy Inference System (FIS) Tsukamoto ............................... 26

2.3 Peramalan ................................................................................................. 30

a. Peramalan (Forecasting) ..................................................................... 30

b. Teknik Peramalan................................................................................ 30

c. Ukuran Akurasi Peramalan.................................................................. 32

d. Tahapan Peramalan ............................................................................. 36

2.4 Matlab (Matrix Laboratory)..................................................................... 37

a. Mengenal Workspace .......................................................................... 37

b. Mengenal GUI..................................................................................... 38

c. Fuzzy Logic Toolbox............................................................................ 38

2.5 Penelitian Terkait ..................................................................................... 39

BAB 3. METODE PENELITIAN 

3.1 Permasalahan........................................................................................... 43

3.2 Tahap Persiapan ...................................................................................... 44

a. Prosedur Pengambilan Data................................................................. 44

b. Data Jumlah Pasien Demam Berdarah dan Data Iklim ....................... 46

3.3 Pengumpulan Data ................................................................................. 47

3.4 Prosedur Penelitian ................................................................................. 48

3.5 Pemecahan Masalah ............................................................................... 48



xi

 

a. Pembentukan Pola Data....................................................................... 48

b. Analisis................................................................................................ 49

c. Penyelesaian Masalah Metode Fuzzy Tsukamoto................................ 49

d. Melihat Hasil Peramalan ..................................................................... 51

c. Hasil Akhir Model Inferensi Fuzzy Tsukamoto ................................... 51

3.6 Instrumen Penelitian ............................................................................... 51

a. Kebutuhan Perangkat Lunak ............................................................... 52

b. Kebutuhan Perangkat Keras ................................................................ 52

3.7 Objek Penelitian ..................................................................................... 52

3.8 Teknik Analisis Data .............................................................................. 53

3.9 Metode Perancangan Sistem .................................................................. 53

a. Aplikasi Prediksi Jumlah Pasien Demam Berdarah ............................ 53

3.10 Penarikan Kesimpulan .......................................................................... 54

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Menentukan Bulan Prediksi ................................................................... 56

4.2 Hasil Penelitian........................................................................................ 56

4.3 Aplikasi Prediksi Jumlah Pasien Demam Berdarah ................................. 61

a. Tampilan Aplikasi Jumlah Pasien Demam Berdarah .......................... 64

b. Implementasi Sistem ........................................................................... 69

c. Prediksi Dengan Data Pelatihan .......................................................... 69

d. Prediksi Dengan Data Pengujian......................................................... 70

4.4 Pembahasan ............................................................................................. 71



xii 

 

BAB 5. PENUTUP 

5.1 Simpulan ................................................................................................. 74

5.2 Saran........................................................................................................ 75

DAFTAR PUSTAKA .........................................................................................  76

LAMPIRAN ........................................................................................................   79



xiii 

 

DAFTAR TABEL

Tabel  Halaman 

3.1  Jumlah Pasien Demam Berdarah di Kabupaten Purbalingga Tahun  

2014-2015 .................................................................................................... 46

3.2 Suhu di Kabupaten Purbalingga Tahun 2014-2015 ..................................... 47

3.3 Kelembaban Udara di Kabupaten Purbalingga Tahun 2014-2015 .............. 47

3.4 Curah Hujan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2014-2015......................... 47

4.1 Semesta pembicaraan pada variabel fuzzy.................................................... 57

4.2 Hasil Rule Base ............................................................................................ 59

4.3 Perbandingan Hasil Prediksi dengan Target Tahun 2014-2015................... 69

4.4 Perbandingan Hasil Prediksi dengan Target Tahun 2016............................ 70



xiv 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar Halaman 

2.1 Grafik representasi linear naik ..................................................................... 24

2.2 Grafik representasi linear turun.................................................................... 26

2.3 Diagram Blok Sistem Inferensi Fuzzy  ........................................................ 27

2.4 Inferensi dengan menggunakan Metode Fuzzy Tsukamoto ......................... 29

4.1  Desain interface form halaman depan.......................................................... 62

4.2 Tampilan form pelatihan aplikasi prediksi jumlah pasien demam berdarah 63

4.3 Tampilan GUI_Soft Prediksi............................................................................ 65

4.4 Data Input Excel ........................................................................................... 65

4.5 Prediksi Jumlah Pasien................................................................................. 66

4.6 Tampilan FIS_Editor Variabel Penelitian.................................................... 66

4.7 Tampilan Membership Function Editor Suhu Udara................................... 67

4.8 Tampilan Membership Function Editor Kelembaban.................................. 67

4.9 Tampilan Membership Function Editor Curah Hujan ................................. 68

4.10 Tampilan Membership Function Editor Jumlah Pasien.............................. 68

4.11 Grafik Perbandingan Hasil Pelatihan Prediksi dengan Target 2014 - 2015 70

4.12 Grafik Perbandingan Hasil Pengujian Prediksi dengan Target 2016.......... 71



xv

 

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran  Halaman 

1 Desain Interface Form Halaman Depan dengan Propertinya ...................... 80

2 Tampilan Form Pelatihan dan Pengujian Aplikasi Prediksi Jumlah Pasien 

Demam Berdarah dengan Propertinya ........................................................ 81

3 Kode Program Form Halaman Depan.......................................................... 82

4 Kode Program Form Pelatihan dan Pengujian............................................. 88

5 Surat Izin Penelitian dari Fakultas untuk BMKG Semarang ....................... 93

6  Surat Izin Penelitian dari Fakultas untuk Dinas Kesehatan Kabupaten 

Purbalingga (Puskesmas Purbalingga) ........................................................ 94

7  Surat Izin Penelitian dari BAPEDA Kabupaten Purbalingga ...................... 95

8  Surat Izin Penelitian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga ........... 96

9  Surat Keputusan Dosen Pembimbing........................................................... 97



 
 

1 

 

BAB 1

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang

Penyakit demam berdarah dengue atau disingkat DBD merupakan salah 

satu masalah kesehatan dunia. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus DBD di 

dunia pada tahun 2010 mencapai 2.204.516 kasus dan jumlah ini meningkat 

mendekati dua kali lipat dari tahun 2009 yang sebesar 1.451.083 kasus. Jumlah 

tersebut juga meningkat sebesar 50 kali lipat dalam 5 dekade terakhir. Menurut 

data dari World Health Organization (WHO) mengenai jumlah kasus DBD 

selama tahun 2004-2010 didapatkan negara Brazil merupakan negara dengan 

jumlah kasus DBD terbesar yaitu 447.446 kasus. Negara dengan jumlah kasus 

terbesar kedua dan ketiga adalah Indonesia dan Vietnam sebesar 129.435 kasus 

dan 91.321 kasus (Kemenkes RI, 2010). 

Penyakit DBD juga masih merupakan masalah kesehatan besar di 

Indonesia. Sejak pertama kali ditemukan di Surabaya pada tahun 1968 hingga 

saat ini jumlah kasus DBD terus meningkat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah 

kasus DBD sebesar 90.245 kasus dengan angka insidensi penyakit pada tahun 

2012 yang mencapai 37,11 per 100.000 penduduk dengan jumlah kasus 

meninggal sebesar 816 kasus (Case Fatality Rate (CFR) = 0,90%). Terjadi 

peningkatan jumlah kasus DBD pada tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 

2011 sebesar 65.725 kasus dengan angka insidensi 27,67 per 100.000 

penduduk dan jumlah kematian 595 kasus (CFR = 0,91%). Kabupaten/kota di 
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Indonesia yang terjangkit penyakit demam berdarah Dengue pada tahun 2012 

sebanyak 417 kabupaten/kota atau 83,9% dari keseluruhan kabupaten/kota di 

Indonesia. Hal ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2011 

yaitu sebanyak 374 kabupaten/kota terjangkit penyakit DBD atau 75,25% dari 

keseluruhan kabupaten/kota di Indonesia (Kemenkes RI, 2013). Kejadian 

Demam Berdarah Dengue (DBD) masih menjadi permasalahan global di 

Indonesia. Salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan kasus DBD 

adalah iklim. Menurut Hopp (2001:441) menegaskan bahwa penularan 

penyakit ini sangat dipengaruhi oleh faktor iklim. Parasit dan vektor penyakit 

sangat peka terhadap faktor iklim, khususnya suhu udara, curah hujan, 

kelembaban, permukaan air, dan angin.  

Menurut Dinkes Kabupaten Purbalingga (2013), diantara kabupaten 

yang ada di Indonesia, Kabupaten Purbalingga merupakan daerah yang cukup 

banyak terjangkit penyakit demam berdarah. Hal ini dapat dilihat dari angka 

insidensi penyakit demam berdarah dengue sebesar 64 per 100.000 penduduk 

atau sebanyak 572 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 3 orang 

(CFR=0,5%) selama tahun 2013. Angka ini mengalami peningkatan bila 

dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu sebesar 18 per 100.000 penduduk atau 

158 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 2 orang (CFR=1.3%). Upaya 

pengendalian penyakit DBD bertumpu pada pengendalian vektor penular DBD 

yaitu nyamuk Aedes aegypti. Hal ini dikarenakan sampai saat ini belum 

ditemukan vaksin untuk penyakit DBD yang bisa digunakan kepada manusia. 

Upaya pengendalian DBD di Indonesia masih menitikberatkan kepada program 
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surveilans, Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), dan Pemantauan Jentik 

Berkala (PJB).  

Perkembangan zaman memberikan tuntutan untuk dapat menciptakan 

pembaruan, termasuk dalam penanganan penyakit demam berdarah. Selain 

untuk peningkatan mutu pelayanan, pemutakhiran ini juga berguna untuk 

mengefektifkan penanganan penyakit demam berdarah. Oleh karena itu, perlu 

dihadirkan peranan teknologi untuk mempermudah kerja dalam penanganan 

demam berdarah.  

Teknologi informasi (TI) turut berkembang sejalan dengan 

perkembangan peradaban manusia. Perkembangan teknologi informasi 

meliputi perkembangan infrastruktur TI, seperti hardware, software, teknologi 

penyimpanan data (storage), dan teknologi komunikasi. Menurut Laudon 

dalam Filip (2007:103) perkembangan TI tidak hanya mempengaruhi dunia 

bisnis, tetapi juga bidang bidang lain, seperti kesehatan, pendidikan, 

pemerintahan, dan lain-lain. Peranan teknologi informasi khususnya komputer, 

mampu mengatasi banyak kendala yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. 

Salah satu pemanfaatan teknologi informasi adalah penggunaan aplikasi 

Matlab untuk pengolahan data. Matlab yang merupakan singkatan dari Matrix 

Laboratory, merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh The

Mathwork Inc. yang hadir dengan fungsi dan karakteristik yang berbeda 

dengan bahasa pemrograman lain yang sudah ada lebih dahulu seperti Delphi,

Basic, maupun C++.  Aplikasi Matlab digunakan untuk menganalisis data yang 

sebelumnya sudah di hitung dengan menggunakan metode fuzzy.  Salah satu 
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kemampuan fuzzy memberikan hasil diagnosis banding bagi dokter. Diagnosis 

merupakan proses yang sangat penting. Hasil diagnosis akan menentukan 

keberhasilan suatu penyembuhan penyakit. Diagnosis sangat berpengaruh 

terhadap keputusan untuk memberikan obat yang tepat kepada pasien. Selain 

dengan cara diagnosis, pengambilan keputusan juga dapat menggunakan  

prediksi atau peramalan. Menurut Makridakis yang dikutip oleh Rahmadiani 

(2012:404), Peramalan adalah proses untuk memperkirakan situasi di masa 

yang akan datang dengan harapan dapat mendekati data aktual. Peramalan 

dilakukan dengan mempelajari data historis untuk menemukan hubungan dan 

kecenderungan pola yang sistematis. Hubungan maupun pola yang telah 

diidentifikasi inilah yang kemudian diproyeksikan untuk mendapatkan 

peramalan. Peramalan menjadi hal yang penting bagi organisasi untuk 

melakukan perencanaan. Karena dengan dilakukannya peramalan, perencanaan 

yang dibuat akan menjadi lebih efektif dan efisien. Peramalan merupakan 

bagian penting dari aktivitas pembuatan keputusan pada manajemen. 

Dalam hal ini perlu adanya peramalan atau prediksi jumlah pasien 

demam berdarah pada Puskesmas Purbalingga. Prediksi jumlah pasien demam 

berdarah sangat penting dilakukan bagi pihak Puskesmas agar dapat membuat 

perencanaan untuk pencegahan dan pelayanan yang lebih matang dalam 

penanganan pasien dimasa mendatang. Perencanaan tersebut diperlukan agar 

tidak terjadi masalah seperti keterlambatan tindakan pencegahan, 

bertambahnya korban jiwa, kurangnya stok obat, dan kurangnya petugas untuk 

penanganan demam berdarah. Metode yang digunakan untuk melakukan 
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prediksi jumlah pasien demam berdarah adalah dengan menggunakan metode 

fuzzy atau logika fuzzy. Logika fuzzy atau fuzzy logic bermula dari kenyataan 

bahwa dunia nyata sangat kompleks. Kompleksitas ini muncul dari 

ketidakpastian dalam bentuk informasi imprecision (ketidakpastian). Mengapa 

komputer yang dibuat oleh manusia tidak mampu menangani persoalan yang 

kompleks dan tidak presisi ini sedangkan manusia bisa. Jawabanya adalah 

manusia mempunyai kemampuan untuk menalar (reasoning) dengan baik yaitu 

kemampuan yang komputer tidak mempunyainya. Pada suatu sistem jika 

kompleksitasnya berkurang, maka persamaan matematik dapat digunakan dan 

ketelitian yang dihasilkan menjadi sangat berguna dalam pemodelan sistem 

tetapi jika kompleksitasnya bertambah dimana persamaan matematik tidak 

dapat digunakan, logika fuzzy menjadi salah satu alternatif penyelesaiannya. 

Pada penelitian ini akan diterapkan suatu metode fuzzy yaitu metode 

Fuzzy Tsukamoto, karena metode tersebut merupakan salah satu metode yang 

sangat fleksibel dan memiliki toleransi pada data yang ada. Menurut Thamrin 

dalam Cakara (2015:257) Fuzzy Tsukamoto memiliki beberapa kelebihan 

antara lain metode ini lebih cepat dalam melakukan komputasi, lebih intuitif, 

diterima oleh banyak pihak, dan lebih cocok untuk masukan yang diterima dari 

manusia bukan oleh mesin. Berdasarkan survei awal yang dilakukan penulis 

belum tersedianya aplikasi prediksi jumlah pasien demam berdarah pada 

Puskesmas tersebut. Sehingga sering kali Puskesmas kekurangan stok obat 

akibat kurangnya sumber daya pendukung seperti penggunaan media 

teknologi. Kurangnya sumber daya dapat mengurangi kepedulian terhadap 
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pasien sehingga penanganan terhadap pasien menjadi lambat. Oleh karena itu 

untuk menjaga kualitas pelayanan dibutuhkan suatu aplikasi yang dapat 

meramalkan atau memprediksi jumlah pasien demam berdarah.  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka 

penelitian yang berjudul “PREDIKSI JUMLAH PASIEN DEMAM 

BERDARAH MENGGUNAKAN METODE FUZZY TSUKAMOTO PADA 

PUSKESMAS PURBALINGGA” perlu dilakukan. Dengan adanya penelitian 

ini diharapkan mampu memberikan solusi bagi pihak Puskesmas dalam 

memprediksi jumlah pasien demam berdarah dalam satu tahun kedepan. 

1.2 Rumusan Masalah

a. Bagaimana implementasi logika Fuzzy Tsukamoto dalam memprediksi 

jumlah pasien demam berdarah pada Puskesmas Purbalingga?

b. Bagaimana hasil dari penerapan logika Fuzzy Tsukamoto dalam 

memprediksi jumlah pasien demam berdarah pada Puskesmas Purbalingga? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan-batasan masalah  yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Metode yang akan digunakan adalah metode Fuzzy Tsukamoto berbasis 

aplikasi.

b. Penelitian hanya membahas tentang prediksi jumlah pasien dengan 

menggunakan Fuzzy Tsukamoto.



7 

 

 
 

c. Penelitian ini dilaksanakan khusus pada Puskesmas daerah Purbalingga 

dan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) Semarang.

d. Program yang digunakan untuk pembuatan aplikasi ini adalah Matlab.

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut.

a. Implementasi logika Fuzzy Tsukamoto dalam memprediksi jumlah pasien 

demam berdarah pada Puskesmas Purbalingga.

b. Hasil dari penerapan logika Fuzzy Tsukamoto dalam memprediksi jumlah 

pasien demam berdarah pada Puskesmas Purbalingga.

1.5 Manfaat Penelitian 

a. Bagi Peneliti 

1) Memperoleh ilmu, pengalaman serta penerapan materi yang telah 

diperoleh dalam perkuliahan dan penelitian dapat dilakukan untuk 

tugas akhir atau skripsi. 

2) Mengimplementasikan Fuzzy Tsukamoto untuk melakukan prediksi 

jumlah pasien demam berdarah pada Puskesmas Purbalingga.

3) Mengetahui ketepatan penggunaan Fuzzy Tsukamoto dalam prediksi 

jumlah pasien demam pada Puskesmas Purbalingga.
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b. Bagi Mahasiswa Jurusan Ilmu Komputer

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta data 

yang dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya dan guna 

kemajuan Ilmu Komputer.

c. Bagi Puskesmas 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai alat bantu pada Puskesmas untuk 

memprediksi jumlah pasien demam berdarah dalam satu tahun kedepan. 
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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penyakit Demam Berdarah 

Menurut Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah (2012), Demam 

Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue

dan ditularkan oleh vektor nyamuk Aedes aegypty. Penyakit ini adalah penyakit 

demam akut yang disebabkan oleh serotipe virus dengue, dan ditandai dengan 

empat gejala klinis utama yaitu demam yang tinggi, manifestasi perdarahan, 

hepatomegali, dan tanda-tanda kegagalan sirkulasi sampai timbulnya renjatan 

(sindrom renjatan dengue) sebagai akibat dari kebocoran plasma yang dapat 

menyebabkan kematian.  

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) ini juga disebabkan oleh 

virus Dengue dari genus Flavivirus, famili Flaviviridae. DBD ditularkan ke 

manusia melalui gigitan nyamuk Aedes yang terinfeksi virus Dengue. Virus 

Dengue penyebab Demam Dengue (DD), Demam Berdarah Dengue (DBD), 

dan Dengue Shock Syndrome (DSS) termasuk dalam kelompok B

Arthropod Virus (Arbovirosis) yang sekarang dikenal sebagai genus Flavivirus,

famili Flaviviride, dan mempunyai 4 jenis serotipe, yaitu Den-1, Den-2, Den-3,

Den-4 (Kemenkes RI, 2010). 

Penyakit ini sebagian besar menyerang anak berumur <15 tahun, 

namun dapat juga menyerang orang dewasa. Menurut penelitian yang 
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dilakukan oleh Sukohar dalam Prasetyani (2015:61), Semua golongan umur 

dapat terserang penyakit demam berdarah dengue. Saat ini penyakit demam 

berdarah dengue lebih banyak menyerang anak-anak, namun delapan tahun 

terakhir ini terdapat peningkatan proporsi kejadian DBD pada orang dewasa.

Terdapat tiga faktor yang memegang peranan pada penularan infeksi 

virus dengue, yaitu manusia, virus, dan vektor perantara. Virus dengue

ditularkan kepada manusia melalui nyamuk Aedes Aegypti. Aedes albopictus,

Aedes polynesiensis. Aedes mengandung virus dengue pada saat menggigit 

manusia yang sedang mengalami viremia. Kemudian virus yang berada di 

kelenjar liur berkembang biak dalam waktu 8 – 10 hari (extrinsic incubation 

period) sebelum dapat ditularkan kembali pada manusia pada saat gigitan 

berikutnya. Sekali virus dapat masuk dan berkembang biak di dalam tubuh 

nyamuk tersebut akan dapat menularkan virus selama hidupnya (infektif). 

Dalam tubuh manusia, virus memerlukan waktu masa tunas 4–6 hari (intrinsic 

incubation period) sebelum menimbulkan penyakit. Penularan dari manusia 

kepada nyamuk dapat terjadi bila nyamuk menggigit manusia yang sedang 

mengalami viremia, yaitu 2 hari sebelum panas sampai 5 hari setelah demam 

timbul (Asep, 2014:6). Selain faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, 

terdapat juga faktor-faktor yang lain yaitu faktor risiko. Menurut Widiyanto 

yang dikutip oleh Prasetyani (2015:63) terdapat faktor-faktor risiko yang dapat 

mempengaruhi terjadinya penyakit Demam Berdarah diantaranya lingkungan 

rumah (jarak rumah, tata rumah, jenis kontainer, ketinggian tempat, dan iklim), 

lingkungan biologi, dan lingkungan sosial. Namun pada penelitian ini hanya 
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akan membahas faktor yang mempengaruhi kejadian demam berdarah yaitu 

manusia dan lingkungan (iklim). 

Menurut Hopp (2001: 441) menegaskan bahwa penularan penyakit ini 

sangat dipengaruhi oleh faktor iklim. Parasit dan vektor penyakit sangat peka 

terhadap faktor iklim, khususnya suhu udara, curah hujan, kelembaban, 

permukaan air, dan angin. Begitu juga dalam hal distribusi dan perkembangan 

dari organisme vektor dan host intermediate. Salah satu penyakit yang tersebar 

melalui vektor (Vector Borne Disease) adalah Demam Berdarah Dengue

(DBD) yang perlu diwaspadai karena penularan penyakit seperti ini semakin 

meningkat sejalan dengan perubahan iklim. Kasus DBD semacam ini di 

banyak negara tropis dan merupakan penyebab kematian utama (Ramesh, 

2010). Menurut WHO dalam Perwitasari (2015) menyebutkan bahwa penyebab 

serius morbiditas dan kematian di kebanyakan daerah tropis dan subtropis di 

dunia, terutama Asia Tenggara dan Asia Selatan, Amerika Tengah dan Selatan, 

dan Karibia, adalah infeksi virus dengue. Berdasarkan data itu pula, disebutkan 

bahwa Asia menempati urutan pertama dalam jumlah penderita DBD setiap 

tahunnya.

Penyakit demam berdarah dengue masih merupakan permasalahan 

serius di Provinsi Jawa Tengah, terbukti 35 kabupaten/kota sudah pernah 

terjangkit penyakit DBD. Angka kesakitan/Incidence Rate (IR) DBD di 

Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012 sebesar 19,29/100.000 penduduk, 

meningkat bila dibandingkan tahun 2011 (15,27/100.000 penduduk) dan masih 

dalam target nasional yaitu <20/100.000 penduduk.
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Demam Berdarah Dengue banyak ditemukan di daerah tropis dan sub-

tropis. Data dari seluruh dunia menunjukkan Asia menempati urutan pertama 

dalam jumlah penderita DBD setiap tahunnya. Menurut Depkes dalam Dini 

(2010:38) Kasus DBD dilaporkan terjadi pada tahun 1953 di Filipina kemudian 

disusul negara Thailand dan Vietnam. Pada dekade enam puluhan, penyakit ini 

mulai menyebar ke negara-negara Asia Tenggara antara lain Singapura, 

Malaysia, Srilangka, dan Indonesia. Pada dekade tujuh puluhan, penyakit ini 

menyerang kawasan pasifik termasuk kawasan Polinesia. Sementara itu, 

terhitung sejak tahun 1968 hingga tahun 2009, World Health Organization 

(WHO) mencatat negara Indonesia sebagai negara dengan kasus DBD tertinggi 

di Asia Tenggara. 

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) masih merupakan salah satu 

masalah kesehatan masyarakat yang utama di Indonesia. Jumlah penderita dan 

luas daerah penyebarannya semakin bertambah seiring dengan meningkatnya 

mobilitas dan kepadatan penduduk. Di Indonesia Demam Berdarah pertama 

kali ditemukan di kota Surabaya pada tahun 1968, dimana sebanyak 58 orang 

terinfeksi dan 24 orang diantaranya meninggal dunia Angka Kematian (AK): 

41,3 %). Dan sejak saat itu, penyakit ini menyebar luas ke seluruh Indonesia. 

2.2 Logika Fuzzy dan Himpunan 

a. Pengertian Logika fuzzy 

Logika fuzzy  merupakan salah satu komponen pembentuk soft 

computing. Menurut Zadeh dalam Anooj (2012:32) Logika fuzzy  pertama 

kali diperkenalkan oleh Prof. Lotfi A. Zadeh pada tahun 1965 merupakan 
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penemuan kembali logika multivalued yang dirancang oleh Lukasiewicz. 

Dasar dari logika fuzzy  adalah teori himpunan fuzzy. Pada teori himpunan 

fuzzy, peranan derajat keanggotaan sebagai penentu keberadaaan elemen 

dalam suatu himpunan sangatlah penting. Nilai keanggotaan atau derajat 

keanggotaan atau membership function menjadi ciri utama dari penalaran 

dengan logika fuzzy tersebut.  

Ada beberapa definisi logika fuzzy, diantaranya: 

1) Menurut Vrusias dalam Abidah (2016:32) Logika fuzzy adalah logika 

yang digunakan untuk menjelaskan keambiguan, logika himpunan 

yang menyelesaikan keambiguan.  

2) Menurut Synaptic dalam Adibah (2016:32) Logika fuzzy menyediakan 

suatu cara untuk merubah pernyataan linguistik menjadi suatu 

numerik.  

Secara umum, sistem fuzzy sangat cocok untuk penalaran 

pendekatan terutama untuk sistem yang menangani masalah-masalah yang 

sulit didefinisikan dengan menggunakan model matematis. Misalkan nilai 

masukan dan parameter sebuah sistem bersifat kurang akurat atau kurang 

jelas, sehingga sulit mendefinisikan model matematikanya. Sistem fuzzy

mempunyai beberapa keuntungan bila dibandingkan dengan sistem 

tradisional, misalkan pada jumlah aturan yang dipergunakan. Pemrosesan 

awal sejumlah besar nilai menjadi sebuah nilai derajat keanggotaan pada 

sistem fuzzy mengurangi jumlah nilai yang harus dipergunakan pengontrol 

untuk membuat suatu keputusan. Keuntungan lainnya adalah sistem fuzzy
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mempunyai kemampuan penalaran yang mirip dengan kemampuan 

penalaran manusia. Hal ini disebabkan karena sistem fuzzy mempunyai 

kemampuan untuk memberikan respon berdasarkan informasi yang 

bersifat kualitatif, tidak akurat, dan ambigu.

Menurut Kusumadewi (2002) Ada beberapa alasan penggunaan Logika

Fuzzy yaitu: 

1. Logika Fuzzy sangat fleksibel.

2. Logika Fuzzy memiliki toleransi.

3. Konsep logika fuzzy mudah dimengerti. Konsep matematis yang 

mendasari penalaran fuzzy sangat sederhana dan mudah dimengerti.

4. Logika fuzzy mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinear yang 

sangat kompleks.

5. Logika fuzzy dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-

pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses 

pelatihan.

6. Logika fuzzy dapat bekerjasama dengan teknik-teknik kendali secara 

konvensional.

7. Logika fuzzy didasarkan pada bahasa alami.

Dalam banyak hal, logika fuzzy digunakan sebagai suatu cara untuk 

memetakan permasalahan dari input menuju output yang diharapkan. 

Beberapa contoh yang dapat diambil yaitu manajer pergudangan 

mengatakan kepada manajer produksi seberapa banyak persediaan barang 

pada akhir minggu ini, kemudian manajer produksi akan menetapkan 
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jumlah barang yang akan diproduksi esok hari atau seorang pegawai 

melakukan tugasnya dengan kinerja yang sangat baik kemudian atas akan 

memberikan reward yang sesuai dengan kinerja pegawai tersebut. Logika 

fuzzy pada penelitian ini, digunakan sebagai metode untuk memprediksi, 

memperkirakan atau meramalkan jumlah pasien demam berdarah. Prediksi 

merupakan proses perkiraan (pengukuran) besarnya jumlah sesuatu pada 

waktu yang akan datang berdasarkan data pada masa lampau yang 

dianalisis secara ilmiah khususnya menggunakan metode statistika 

(Sudjana, 1996).  Masalah pengambilan keputusan merupakan masalah 

yang dihadapi maka peramalan juga merupakan masalah yang dihadapi, 

karena peramalan berkaitan erat dengan pengambilan suatu keputusan. 

Peramalan dilakukan dengan mempelajari data historis untuk menemukan 

hubungan dan kecenderungan pola yang sistematis. Hubungan maupun 

pola yang telah diidentifikasi inilah yang kemudian diproyeksikan untuk 

mendapatkan peramalan. Peramalan menjadi hal yang penting bagi 

organisasi untuk melakukan perencanaan. Karena dengan dilakukannya 

peramalan, perencanaan yang dibuat akan menjadi lebih efektif dan 

efisien. Peramalan merupakan bagian penting dari aktivitas pembuatan 

keputusan pada manajemen. 

Menurut Memmedli dalam Rahmadiani (2012:404) teknik 

peramalan dibagi menjadi dua kategori, yaitu metode kuantitatif dan 

metode kualitatif. Metode kuantitatif dibagi menjadi dua kelas yaitu time 
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series serta explanatory. Peramalan kuantitatif dapat diaplikasikan jika 

telah memenuhi dua kondisi berikut. 

a. Tersedia informasi numerik tentang masa lalu. 

b. Masuk akal untuk berasumsi bahwa beberapa aspek pola 

pada masa lalu akan terus berlanjut pada masa yang akan datang. 

Terdapat tiga metode dalam sistem inferensi logika fuzzy yang 

dapat digunakan, yaitu: metode Tsukamoto, metode Mamdani, dan metode 

Sugeno (Setiadji, 2009:195). Penjelasan mengenai ketiga metode tersebut 

adalah sebagai berikut.

1) Metode Tsukamoto  

Pada metode Tsukamoto, setiap aturan direpresentasikan 

menggunakan himpunan fuzzy, dengan fungsi keanggotaan yang 

monoton. Untuk menentukan nilai output crisp/hasil yang tegas (Z) 

dicari dengan cara mengubah input (berupa himpunan fuzzy  yang 

diperoleh dari komposisi aturan-aturan fuzzy) menjadi suatu bilangan 

pada domain himpunan fuzzy tersebut. Cara ini disebut dengan metode 

defuzzifikasi (penegasan). Metode defuzzifikasi yang digunakan 

dalam metode Tsukamoto adalah metode defuzzifikasi rata-rata 

terpusat Center Average Defuzzyfier (CAD).

2) Metode Mamdani (Min-Max)

Untuk metode ini, pada setiap aturan yang berbentuk implikasi 

(“sebab-akibat”) anteseden yang berbentuk konjungsi (AND) 

mempunyai nilai keanggotaan berbentuk minimum (min), sedangkan 
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konsekuen gabungannya berbentuk maksimum (max), karena 

himpunan aturan-aturannya bersifat independen (tidak saling 

bergantungan).

3) Metode Takagi-Sugeno  

Metode Takagi-Sugeno adalah metode dengan mengasumsikan suatu 

sistem dengan m input, yaitu x1, x2, …,xm dan satu output, yaitu Y. 

Metode fuzzy  dari sistem ini terdiri atas basis aturan dengan n aturan 

penarikan kesimpulan fuzzy.

Metode yang akan digunakan dalam memprediksi jumlah pasien 

demam berdarah adalah metode Fuzzy Tsukamoto. Metode ini dipilih 

karena merupakan suatu metode yang dapat memprediksi dan memberikan 

toleransi data yang tidak tepat, misalkan dalam penentuan persediaan 

bahan baku seperti data permintaan dan stok gudang yang sangat fleksibel

dan fluktuatif. Metode tersebut akan digunakan untuk menentukan jumlah 

pasien demam berdarah berdasarkan data pasien pada 20 bulan 

sebelumnya yaitu pada bulan Mei 2014-Desember 2015 dan data iklim 

yang meliputi curah hujan, suhu udara, dan kelembaban dari Badan 

Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG (Badan Meteorologi 

Klimatologi dan Geofisika) di Semarang.

Menurut Kusumadewi (2004:34) Pada metode Tsukamoto, setiap 

konsekuen pada aturan yang berbentuk if-then harus direpresentasikan 

dengan suatu himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton.

Sebagai hasilnya, output hasil inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan 
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secara tegas (crisp) berdasarkan -predikat (fire strength). Hasil akhirnya 

diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobot. Untuk memperoleh 

nilai output crisp/nilai tegas Z, dicari dengan cara mengubah input (berupa 

himpunan fuzzy yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan fuzzy)

menjadi suatu bilangan pada domain himpunan fuzzy tersebut. Cara ini 

disebut dengan metode defuzifikasi (penegasan). Metode defuzifikasi yang 

digunakan dalam metode Tsukamoto adalah metode defuzifikasi rata-rata 

terpusat Center Average Defuzzifier (CAD) yang dirumuskan pada 

persamaan dibawah ini.

b. Dari Himpunan Klasik ke Himpunan Samar (fuzzy )

Misalkan U sebagai semesta pembicaraan (himpunan semesta) yang 

berisi semua anggota yang mungkin dalam setiap pembicaraan atau 

aplikasi. Misalkan himpunan tegas A dalam semesta pembicaraan U. 

Dalam matematika ada tiga metode atau bentuk untuk menyatakan 

himpunan, yaitu metode pencacahan, metode pencirian dan metode 

keanggotaan. Metode pencacahan digunakan apabila suatu himpunan 

didefinisikan dengan mancacah atau mendaftar anggota-anggotanya. 

Sedangkan metode pencirian, digunakan apabila suatu himpunan 

didefinisikan dengan menyatakan sifat anggota-anggotanya (Setiadji, 

2009:8). Dalam kenyataannya, cara pencirian lebih umum digunakan, 
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kemudian setiap himpunan A ditampilkan dengan cara pencirian sebagai 

berikut. 

A={x U| x memenuhi suatu kondisi}  

Metode ketiga adalah metode keanggotaan yang mempergunakan fungsi 

keanggotaan nol-satu untuk setiap himpunan A yang dinyatakan sebagai 

μA(x). 

Menurut Nguyen (2003: 86) fungsi pada persamaan diatas disebut 

fungsi karakteristik atau fungsi indikator. Suatu himpunan fuzzy  A di 

dalam semesta pembicaraan U didefinisikan sebagai himpunan yang 

bercirikan suatu fungsi keanggotaan μA, yang mengawankan setiap x U

dengan bilangan real di dalam interval [0,1], dengan nilai μA(x) 

menyatakan derajat keanggotaan x di dalam A. Dengan kata lain jika A 

adalah himpunan tegas, maka nilai keanggotaannya hanya terdiri dari dua 

nilai yaitu 0 dan 1. Sedangkan nilai keanggotaan di himpunan fuzzy  adalah 

interval tertutup [0,1]. 

c. Atribut

Himpunan fuzzy  memiliki 2 atribut (Kusumadewi dan Purnomo, 

2004:6), yaitu: 

1) Linguistik, yaitu penamaan suatu grup yang mewakili suatu keadaan 

atau kondisi tertentu dengan menggunakan bahasa alami, seperti: 

Muda, Parobaya, Tua. 
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2) Numeris, yaitu suatu nilai (angka) yang menunjukkan ukuran dari 

suatu variabel seperti: 40, 25, 50, dsb.

d. Istilah-istilah dalam logika fuzzy 

Ada beberapa istilah yang perlu diketahui dalam memahami sistem 

fuzzy , yaitu:

1) Variabel fuzzy 

Variabel fuzzy merupakan variabel yang hendak dibahas dalam suatu 

sistem fuzzy  (Kusumadewi dan Purnomo, 2004:6).

Contoh: Umur, Temperatur, Permintaan, Persediaan, Produksi, dan 

sebagainya.

2) Himpunan fuzzy 

Misalkan X semesta pembicaraan, terdapat A di dalam X sedemikian

hingga:

A={ x,μA[x] | x X , μA : x→[0,1] } (2.3) 

Suatu himpunan fuzzy A di dalam semesta pembicaraan X 

didefinisikan sebagai himpunan yang bercirikan suatu fungsi 

keanggotaan μA, yang mengawankan setiap x X dengan bilangan real 

di dalam interval [0,1], dengan nilai μA(x) menyatakan derajat 

keanggotaan x di dalam A (Saelan, 2009:2). Himpunan fuzzy  

merupakan suatu grup yang mewakili suatu kondisi atau keadaan 

tertentu dalam suatu variabel fuzzy. Misalkan X = Umur adalah 

variabel fuzzy. Maka dapat didefinisikan himpunan “Muda”, 

“Parubaya”, dan “Tua” 
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3) Semesta Pembicaraan 

Menurut Sofjan yang dikutip oleh Muzzayanah (2014:4) pengertian 

dari semesta pembicaraan adalah keseluruhan nilai yang diperoleh 

untuk dioperasikan dalam suatu variabel fuzzy. Semesta pembicaran 

merupakan himpunan bilangan riil yang senantiasa naik (bertambah) 

secara monoton dari kiri ke kanan. Nilai semesta pembicaraan dapat 

berupa bilangan positif maupun negatif. Adakalanya nilai semesta 

pembicaraan ini tidak dibatasi batas atasnya. Contohnya semesta 

pembicaraan untuk variabel umur [0, + ∞]

Sehingga semesta pembicaraan dari variable umur adalah 0 ≤ umur < 

+∞. Dalam hal ini, nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dalam 

variabel umur adalah lebih besar dari atau sama dengan 0, atau kurang 

dari positif tak hingga.

4) Domain 

Domain himpunan fuzzy adalah keseluruhan nilai yang diijinkan 

dalam semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam suatu 

himpunan fuzzy. Seperti halnya semesta pembicaraan, domain 

merupakan himpunan bilangan real yang senantiasa naik (bertambah) 

secara monoton dari kiri ke kanan. Nilai domain dapat berupa 

bilangan positif maupun negatif. Contoh domain himpunan fuzzy:

Muda =[0,45] (Kusumadewi dan Purnomo, 2004: 8). 
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e. Fungsi Keanggotaan

Menurut Jang (1997:14) Jika X adalah himpunan objek-objek yang 

secara umum dinotasikan dengan x, maka himpunan fuzzy  A di dalam X 

didefinisikan sebagai himpunan pasangan berurutan. 

A={(x, μA(x)) | x X}  

μA(x) disebut derajat keanggotaan dari x dalam A, yang mengindikasikan 

derajat x berada di dalam A (Lin dan Lee, 1996:10). Dalam himpunan 

fuzzy terdapat beberapa representasi dari fungsi keanggotaan, salah satunya 

yaitu representasi linear. Pada representasi linear, pemetaan input ke 

derajat keanggotaannya digambarkan sebagai suatu garis lurus. Bentuk ini 

paling sederhana dan menjadi pilihan yang baik untuk mendekati suatu 

konsep yang kurang jelas. Ada 2 keadaan himpunan fuzzy yang linear, 

yaitu representasi linear naik dan representasi linear turun. 

1) Representasi linear NAIK 

Pada representasi linear NAIK, kenaikan nilai derajat keanggotaan 

himpunan fuzzy (μ[x]) dimulai pada nilai domain yang memiliki 

derajat keanggotaan nol [0] bergerak ke kanan menuju ke nilai domain 

yang memiliki derajat keanggotaan lebih tinggi. Fungsi keanggotaan 

representasi linear naik dapat dicari dengan cara sebagai berikut.

Himpunan fuzzy pada representasi linear NAIK memiliki domain (-

∞,∞) terbagi menjadi tiga selang, yaitu: [0,a] , [a, b], dan [b,∞).
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a) Selang [0,a] 

Fungsi keanggotaan himpunan fuzzy  pada representasi linear 

NAIK pada selang [0,a] memiliki nilai keanggotaan = 0 

b) Selang [a, b] 

Pada selang [a,b], fungsi keanggotaan himpunan fuzzy  pada 

representasi linear NAIK direpresentasikan dengan garis lurus 

yang melalui dua titik, yaitu dengan koordinat (a,0) dan (b,1). 

Misalkan fungsi keanggotaan fuzzy  NAIK dari x disimbolkan 

dengan μ[x], maka persamaan garis lurus tersebut adalah:

c) Selang [b,∞)

Fungsi keanggotaan himpunan fuzzy  pada representasi linear 

NAIK pada selang [xmax, ∞) memiliki nilai keanggotaan = 0. 

Dari uraian di atas, fungsi keanggotaan himpunan fuzzy  pada 

representasi linear NAIK, dengan domain (-∞,∞) adalah:

     

Himpunan fuzzy pada representasi linear NAIK direpresentasikan 

pada Gambar 2.1. 
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b) Selang [a, b] 

Pada selang [a,b], fungsi keanggotaan himpunan fuzzy  pada 

representasi linear TURUN direpresentasikan dengan garis lurus 

yang melalui dua titik, yaitu dengan koordinat (a,1) dan (b,0). 

Misalkan fungsi keanggotaan fuzzy  TURUN dari x disimbolkan 

dengan μ[x], maka persamaan garis lurus tersebut adalah:

Karena pada selang [a,b], gradien garis lurus = -1, maka

persamaan garis lurus tersebut menjadi:

c) Selang [b,∞)

Fungsi keanggotaan himpunan fuzzy  pada representasi linear

TURUN pada selang [b, ∞] memiliki nilai keanggotaan = 0. Dari

uraian di atas, fungsi keanggotaan himpunan fuzzy  pada

representasi linear TURUN, dengan domain (-∞,∞) adalah:  

Himpunan fuzzy  pada representasi linear turun direpresentasikan 

pada Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2 Grafik representasi linear turun (Kusumadewi dan

Purnomo, 2004: 10) 

Menurut Lin dan Lee (1996:27) Ada dua operasi pokok dalam himpunan 

fuzzy , yaitu: 

1. Konjungsi fuzzy   

Konjungsi fuzzy  dari A dan B dilambangkan dengan A B dan 

didefinisikan oleh:  

μ A B=μ A(x) ∩ μB(y)= min(μA(x), μB(y))    

2. Disjungsi fuzzy  

Disjungsi fuzzy  dari A dan B dilambangkan dengan A B dan 

didefinisikan oleh: 

μ A B=μ A(x) μB(y)= max(μA(x), μB(y)) (2.8) 

f. Metode Fuzzy Inference System (FIS) Tsukamoto 

Menurut Kusumadewi (2010:180) sistem inferensi fuzzy merupakan 

suatu kerangka komputasi yang didasarkan pada teori himpunan fuzzy,

aturan fuzzy yang berbentuk if-then, dan penalaran fuzzy. Inferensi adalah 

proses penggabungan banyak aturan berdasarkan data yang tersedia. 
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Pada metode Tsukamoto, implikasi setiap aturan berbentuk 

implikasi “Sebab-Akibat”/Implikasi “Input-Output” dimana antara 

anteseden dan konsekuen harus ada hubungannya. Setiap aturan 

direpresentasikan menggunakan himpunan-himpunan fuzzy, dengan fungsi 

keanggotaan yang monoton. Kemudian untuk menentukan hasil tegas 

(crisp solution) digunakan rumus penegasan (defuzifikasi) yang disebut 

“Metode rata-rata terpusat” atau “Metode defuzifikasi rata-rata terpusat 

(Center Average Deffuzzyfier) (Setiadji, 2009: 200). Untuk lebih 

memahami metode Tsukamoto, perhatikan Contoh 1. 

Contoh 1: 

Misalkan ada 2 variabel input, Var-1 (x) dan Var-2(x), serta variabel 

output, Var3(z), dimana Var-1 terbagi atas 2 himpunan yaitu A1 dan A2. 

Var-2 terbagi atas 2 himpunan B1 dan B2, Var-3 juga terbagi atas 2 

himpunan yaitu C1 dan C2 (C1 dan C2 harus monoton). Ada 2 aturan yang 

digunakan, yaitu: 

[R1] IF (x is A1) and (y is B2) THEN (z is C1) 

[R2] IF (x is A2) and (y is B1) THEN (z is C2)  

Pertama-tama dicari fungsi keanggotaan dari masing-masing himpunan 

fuzzy dari setiap aturan, yaitu himpunan A1, B2 dan C1 dari aturan fuzzy 

[R1], dan himpunan A2, B1 dan C2 dari aturan fuzzy  [R2]. Aturan fuzzy  

R1 dan R2 dapat direpresentasikan dalam Gambar 2.4 untuk mendapatkan 

suatu nilai crisp Z. 
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nilai z1 dan z2, yaitu nilai z (nilai prakiraan jumlah pasien demam 

berdarah) untuk aturan fuzzy  [R1] dan [R2].  

2.3 Prediksi

a. Peramalan (Forecasting) 

Forecasting merupakan prediksi nilai-nilai sebuah variabel 

berdasarkan nilai-nilai sebuah variabel tersebut (Makridakis dkk, 1999: 9). 

Prediksi dapat digunakan untuk memperkirakan suatu kejadian atau 

peristiwa pada waktu yang akan datang berdasarkan pola data lampau 

yang dianalisis secara ilmiah. Model prediksi berkaitan dengan pembuatan 

sebuah model yang dapat melakukan pemetaan dari setiap himpunan 

variabel ke setiap targetnya, kemudian menggunakan model tersebut untuk 

memberikan nilai target pada himpunan baru yang didapat.   

b. Teknik Peramalan 

Peramalan dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Peramalan 

bersifat kualitatif artinya tidak berbentuk angka. Sedangkan, peramalan 

yang bersifat kuantitatif berbentuk angka dan biasanya dinyatakan dalam 

bentuk bilangan.

1) Metode kualitatif 

Model kualitatif berupaya memasukkan faktor-faktor subjektif dalam 

model prediksi, contohnya hasil pemikiran intuitif, perkiraan, dan 

pengetahuan yang telah didapat. Metode kualitatif dibagi menjadi dua 

bagian (Makridakis dkk, 1999: 10) yaitu:
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a) Metode Eksploratoris

Dimulai dengan masa lalu dan masa kini sebagai titik awalnya dan 

bergerak ke arah masa depan secara heuristik, seringkali dengan 

melihat semua kemungkinan yang ada.

b) Metode Normatif

Dimulai dengan menetapkan sasaran dan tujuan yang akan datang, 

kemudian bekerja mundur untuk melihat apakah hal ini dapat 

dicapai berdasarkan kendala, sumber daya dan teknologi yang 

bersedia.

2) Metode kuantitatif 

Metode kuantitatif dapat diterapkan bila terdapat tiga kondisi berikut 

(Makridakis dkk, 1999: 8)

a) Tersedia informasi tentang masa lalu.

b) Informasi tersebut dapat dikuantitatifkan dalam bentuk data 

numerik.

c) Dapat diasumsikan bahwa beberapa aspek pola masa lalu akan 

terus berlanjut dimasa mendatang.

Metode kuantitatif dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Metode Deret Berkala (Time Series)

Metode deret berkala berarti peramalan masa depan akan 

bergantung kepada nilai seluruh variabel masa lalu ataupun 

kesalahan yang dilakukan sebelumnya. Tujuan dari metode ini 

adalah meneliti pola data yang dipakai untuk meramal dan 
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melakukan ekstapolasi ke masa depan. Metode ini menggunakan 

time series sebagai dasar peramalan data aktual masa lalu yang akan 

diramalkan untuk mengetahui pola data yang diperlukan dalam 

menentukan metode peramalan yang sesuai. Metode-metode 

prediksi yang menggunakan time series yaitu: Metode Smoothing,

Metode Box-Jenkins, Metode Perkiraan dengan Regresi

2. Metode Kausal

Metode ini adalah metode yang mengasumsikan bahwa faktor yang 

diramalkan menunjukkan suatu hubungan sebab akibat dengan satu 

atau lebih variabel bebas. Metode-metode peramalan dengan 

kausalitas yaitu: Metode Regresi dan Korelasi, Metode 

Ekonometrika.

c.  Ukuran Akurasi Peramalan 

Validasi metode peramalan terutama dengan menggunakan metode-

metode di atas tidak dapat lepas dari indikator dalam pengukuran akurasi 

peramalan. Bagaimanapun juga terdapat sejumlah indikator dalam 

pengukuran kesesuaian suatu metode peramalan. Dalam banyak hal, 

ketepatan (akurasi) menunjukkan seberapa jauh model peramalan mampu 

memproses data yang telah diberikan (Makridakis dkk, 1999: 39). 

1) Ukuran Statistik Standar 

Jika Xi merupakan data aktual untuk periode i dan Fi adalah hasil 

peramalan untuk periode yang sama, maka kesalahan didefinisikan 

sebagai
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 ei = Xi – Fi

Jika terdapat nilai aktual dan ramalan untuk n periode waktu, maka 

akan terdapat n buah kesalahan. Terdapat beberapa ukuran statistik 

standar (Makridakis dkk, 1999: 40). 

a) Mean Error (ME) 

Mean Error (ME) adalah rata-rata kesalahan meramal dengan 

menghitung kesalahan dengan banyaknya data. 

Keterangan: 

ME = rata-rata kesalahan

ei    = kesalahan peramalan 

n    = banyaknya data 

b) Mean Absolute Error (MAE) 

Mean Absolute Error (MAE) adalah rata-rata absolute dari 

kesalahan meramal, tanpa menghiraukan tanda positif atau negatif. 

Keterangan:

MAE = rata-rata absolut kesalahan

= nilai absolut dari kesalahan peramalan

n = banyaknya data
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c) Sum Of Squared Error (SSE) 

Sum Of Squared Error (SSE) adalah penjumlahan dari kuadrat 

kesalahan. 

d) Mean Squared Error (MSE) 

Mean Squared Error (MSE) adalah metode lain untuk mengevaluasi 

metode peramalan. Masing-masing kesalahan atau sisa dikuadratkan 

kemudian dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah observasi.  

Tujuan optimalisasi statistik seringkali dilakukan untuk memilih 

suatu model agar nilai MSE minimal, tetapi ukuran ini mempunyai 

dua kelemahan. Pertama ukuran ini menunjukkan pencocokkan 

(fitting) suatu model terhadap data historis. Pencocokan seperti ini 

tidak selalu mengimplikasikan peramalan yang baik. Suatu model 

yang terlalu cocok (over fitting) dengan deret data berarti sama 

dengan memasukkan unsur random sebagai bagian proses bangkitan, 

adalah sama buruknya dengan tidak berhasil mengenai pola non acak 

dalam data. Kekurangan kedua dalam MSE sebagai ukuran ketepatan 

model adalah berhubungan dengan kenyataan bahwa metode berbeda 

akan menggunakan prosedur yang berbeda pula dalam fase 

pencocokan. 



35

 

 
 

2) Ukuran-ukuran Relatif 

Keterbatasan MSE sebagai suatu ukuran ketepatan peramalan, 

membuat diusulkannya ukuran-ukuran alternatif, yang diantaranya 

menyangkut kesalahan persentase (Makridakis dkk, 1999: 42). 

Terdapat tiga ukuran yang sering digunakan.

a) Percentage Error (PE) 

Percentage Error (PE) adalah persentase dari kesalahan peramalan. 

Keterangan: 

PEt = persentase kesalahan periode ke-t

Xt = Nilai data periode ke-t 

Ft  = Nilai ramalan periode ke-t

b) Mean Percentage Error (MPE) 

Mean Percentage Error (MPE) adalah rata-rata dari persentase 

kesalahan hasil peramalan. 

Keterangan: 

MPE = rata-rata persentase kesalahan

= persentase kesalahan pada periode ke-t

N = banyaknya data
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c) Mean Absolute Percentage Error (MAPE) 

Mean Absolute Percentage Error (MAPE) merupakan ukuran 

ketepan relatif yang digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata 

kesalahan persentase absolute dari suatu peramalan.  

Keterangan: 

MAPE = rata-rata absolut persentase kesalahan 

= nilai absolut dari persentase kesalahan peramalan 

n = banyaknya data

Karena keterbatasan MSE sebagai ukuran ketepatan peramalan, 

maka dipakai ukuran alternatif sebagai salah satu indikasi ketepatan 

dalam peramalan, yaitu MAPE. 

d. Tahapan Peramalan 

Tahap-tahap dalam melakukan peramalan adalah:  

1. Menentukan tujuan dari peramalan.  

2. Mencari dan menentukkan teori yang relevan.  

3. Pengumpulan data yang digunakan untuk meramal.  

4. Menentukan metode peramalan yang digunakan.  

5. Analisis data.  

6. Pengestimasian model sementara.  

7. Pengevaluasian model dan revisi model.  

8. Penyajian ramalan sementara.  

9. Pembuatan revisi peramalan.  
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2.4 Matlab (Matrix Laboratory) 

Matlab (Matrix Laboratory) adalah sebuah program untuk analisis dan 

komputasi numeric, merupakan suatu bahasa pemrograman matematika 

lanjutan yang dibentuk dengan dasar pemikiran yang menggunakan sifat dan 

bentuk matriks (The MathWorks, Inc. 1994). Pada awalnya program ini 

merupakan interface untuk koleksi rutin numeric proyek LINKPACK dan 

EISPACK, dikembangkan dengan bahasa FORTRAN. Namun sekarang, 

program ini merupakan program komersial dari perusahaan Mathwork, Inc.

yang dalam perkembangan selanjutnya dikembangkan menggunakan bahasa 

C++ dan assembler (terutama fungsi-fungsi dasar Matlab).

Matlab merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi berbasis pada 

matriks sering digunakan untuk teknik komputasi numeic, digunakan untuk 

menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan operasi matematika elemen, 

matrik, optimasi, aproksimasi, dan lain-lain. Matlab banyak digunakan pada: 

a) Matematika dan komputasi 

b) Pengembangan algoritma 

c) Pemrograman modeling, simulasi, dan pembuatan prototype

d) Analisis data, eksplorasi, dan visualisasi 

e) Analisis numeric dan statistik 

f) Pengembangan aplikasi teknik. 

a. Mengenal Workspace

Ketika kita bekerja dengan Matlab, semua variabel yang kita ciptakan 

akan tersimpan dalam memori komputer. Matlab menggunkan istilah 
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workspace untuk menyimpan variabel-variabel tersebut. Untuk mengetahui 

variabel apa saja yang terdapat pada workspace tanpa melihat pada jendela 

workspace, kita bisa menggunakan perintah who.

 >> who 

Sebuah variabel membutuhkan memori komputer. Agar memori yang 

dipakai tidak membesar,variabel-variabel yang tidak digunakan bisa kita hapus. 

Caranya dengan menggunakan perintah clear. Jika ingin menghapus beberapa 

variabel maka ketikkan 

 >> clear var1 var2 

jika ingin  menghapus semua variabel maka ketikkan  

 >> clear 

b. Mengenal  GUI 

GUI merupakan tampilan grafis yang memudahkan user berinteraksi 

dengan perintah teks. Dengan GUI, program yang dibuat menjadi lebih user 

friendly, Sehingga user mudah menjalankan suatu aplikasi program (Sutrisno: 

30-31). 

Untuk membuka lembar kerja GUI dalam Matlab, kita menggunakan 

perintah File - New- GUI atau dengan mengetikkan >> guide pada Command

Window. 

c. Fuzzy Logic Toolbox 

Fuzzy logic toolbox merupakan sekumpulan tool yang akan membantu 

dalam perancangan sistem fuzzy. Pembangunan FIS standalone dalam bahasa C 

sangat dimungkinkan yang selanjutnya dapat dipanggil melalui lingkungan 
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Matlab. Fuzzy logic toolbox menyediakan lima buah GUI yang saling 

mempengaruhi, dalam arti perubahan yang dibuat dalam satu GUI akan 

mempengaruhi GUI yang lain. Kelima GUI tersebut yaitu sebagai berikut 

(Naba, 2009: 79). 

Fuzzy logic toolbox adalah bermacam-macam fungsi rekayasa pada 

Matlab komputasi fuzzy numerik. Ini memberi instrumen bagi kita untuk 

membuat dan mengubah kerangka fuzzy dalam sistem Matlab, atau ketika kita 

mendukung kita dapat menggabungkan kerangka fuzzy kita menjadi rekreasi 

dengan Simulink, atau kita bahkan dapat meningkatkan tetap proyek C soliter 

yang mendekati kerangka kabur kami membuat dengan Matlab. Kompartemen 

alat ini tergantung penuh pada grafis antarmuka pengguna atau GUI untuk 

membantu kita mencapai pekerjaan, meskipun fakta bahwa kita dapat bekerja 

sama sekali dari command line (Ramdani, 2015: 30-31). 

2.5 Penelitian Terkait

Penelitian ini dikembangkan dari beberapa referensi penelitian 

terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan metode dan objek penelitian. 

Penggunaan referensi ini ditujukan untuk memberikan batasan-batasan 

terhadap metode dan aplikasi yang nantinya akan dikembangkan lebih lanjut. 

Berikut adalah hasil dari penelitian sebelumnya. 

a. Ani Rahmadiani dan Wiwik Anggraeni telah menyelesaikan penelitian 

yang berujudul “Implementasi Fuzzy Neural Network untuk 

Memperkirakan Jumlah Kunjungan Pasien Poli Bedah di Rumah Sakit 

Onkologi Surabaya” dalam penelitian ini Fuzzy Neural Network (FNN) 
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yang merupakan kombinasi dari Fuzzy Time Series dan Artificial Neural 

Network dipilih untuk melakukan peramalan jumlah kunjunngan pasien 

poli bedah RSOS. Hasil yang didapatkan adalah Fuzzy Neural Network

memiliki akurasi yang sangat baik, dengan nilai MAPE dibawah 10%, 

yaitu sebesar 8,667%. (Rahmadiani dan Anggraeni, 2012). 

b. Lia Farihul Mubin, Wiwik Anggraeni, Retno Aulia Vinarti telah 

menyelesaikan penelitian yang berujudul “Prediksi Jumlah Kunjungan 

Pasien Rawat Jalan Menggunakan Metode Genetic Fuzzy Systems Studi 

Kasus: Rumah Sakit Usada Sidoarjo” dari penelitian tersebut metode 

Genetic Fuzzy System (GFS) dipilih untuk melakukan peramalan jumlah 

kunjungan pasien rawat jalan. Metode Genetic Fuzzy System ini 

menggunakan jenis Mamdani Fuzzy Rule Based System dan menggunakan 

algoritma genetika untuk mengembangkan pengetahuan dasar sistem fuzzy

dengan nilai MAPE 12, 125 %. (Mubin, Anggraeni, dan Vinarti, 2012).  

c. Siti Adibah telah menyelesaikan penelitian berjudul “Analisis Komparasi 

Metode Tsukamoto dan Sugeno dalam Prediksi Jumlah Siswa Baru”. 

Dalam penelitian ini dilakukan analisis dua sistem inferensi fuzzy, yaitu 

metode tsukamoto dan sugeno untuk menentukan metode mana yang 

paling akurat yang akan digunakan untuk memprediksi perolehan jumlah 

siswa baru pada gelombang satu SMK Telkom Sandhy Putra Banjarbaru. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk prediksi jumlah siswa 

baru, metode tsukamoto menghasilkan tingkat akurasi sebesar 90,41% 

dengan nilai AFER rata-rata simpangan yang terjadi antara data riil
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dengan data hasil prediksi sebesar 9,59%. Dan metode sugeno mempunyai 

tingkat akurasi sebesar 85,92% dengan nilai AFER yang terjadi antara data 

riil dengan data hasil prediksi sebesar 14,08%, sehingga analisis yang 

dihasilkan menunjukkan bahwa metode tsukamoto mempunyai tingkat 

akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode sugeno. (Adibah, 

2016).

d. Dian Perwitasari, Jusniar Ariati dan Tities Puspita telah menyelesaikan 

sebuah penelitian yang berjudul “Kondisi Iklim Dan Pola Kejadian 

Demam Berdarah Dengue Di Kota Yogyakarta Tahun 2004-2011”. Hasil 

dari penelitian tersebut menunjukan bahwa peningkatan kasus DBD dapat 

dipengaruhi oleh curah hujan yang berkisar di atas 200 mm dan hari hujan 

lebih dari 20 hari. Perkiraan perubahan suhu udara antara ±25-27oC dan 

kelembaban sebesar 80-87% juga dapat berpengaruh terhadap peningkatan 

jumlah kasus DBD sampai dengan lebih dari 200 kasus. Peningkatan 

jumlah kasus DBD tersebut disebabkan adanya peningkatan jumlah tempat 

perindukan nyamuk seperti genangan air sehingga terjadi peningkatan 

jumlah nyamuk. Dapat disimpulkan bahwa perubahan iklim dapat 

mempengaruhi kejadian penyakit DBD di masyarakat khususnya di Kota 

Yogyakarta sekitarnya. (Perwitasari, Ariati, dan Puspita, 2015) 

e. I Putu Agus Aditya Pramana dan Wiwik Anggraeni telah menyelesaikan 

penelitain yang berjudul ”Peramalan Jumlah Kasus Demam Berdarah di 

Kabupaten Malang Menggunakan Metode Fuzzy Inference System”. Pada 

penelitian ini digunakan metode fuzzy Inference System untuk meramalkan 
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jumlah kasus demam berdarah di Kabupaten Malang. Peramalan dilakukan 

dengan memproses data kasus Demam Berdarah pada tiga kelompok 

kecamatan berdasarkan letak geografisnya tiap bulan dari beberapa tahun 

sebelumnya dengan melibatkan kepadatan penduduk. Penelitian ini 

menghasilkan sebuah model peramalan jumlah kasus Deman Berdarah 

yang memiliki nilai MAPE pada setiap kelompok kecamatan di Dataran 

Rendah, Dataran Sedang, dan Dataran Tinggi adalah: 6%, 12%, dan 14% 

sehingga hasil penelitian ini dapat dikategorikan baik (Pranama dan 

Anggraeni, 2016).   
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BAB 5

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai prediksi jumlah pasien demam 

berdarah pada Puskesmas di Kabupaten Purbalingga menggunakan metode 

Fuzzy Tsukamoto dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

a. Implementasi logika Fuzzy Tsukamoto dalam memprediksi jumah pasien 

demam berdarah pada Puskesmas Purbalingga mempunyai beberapa tahap. 

Tahap pertama mengumpulkan data jumlah pasien sebagai data output dan 

data iklim yang meliputi suhu, kelembaban, dan curah hujan sebagai data 

input. Tahap kedua  adalah mengolah data yang telah didapat dengan 

menentukan jenis data, data yang digunakan pada penelitian ini merupakan 

data bulanan selama dua puluh bulan sebagai pelatihan, kemudian untuk 

pengujian digunakan data tahun selanjutnya pada tahun 2016 selama dua 

belas bulan. Tahap ketiga adalah melakukan pelatihan menggunakan metode 

Fuzzy Tsukamoto dengan input yang telah ditentukan. Setelah itu melakukan 

pengujian sekaligus prediksi jumlah pasien demam berdarah. 

b. Hasil dari penerapan logika Fuzzy Tsukamoto logika dalam memprediksi 

jumlah pasien demam berdarah pada Puskesmas Purbalingga selama dua 

belas bulan pada tahun 2016 didapat persentase kesalahan (MAPE) saat 

prediksi 8,13% atau sebaliknya memiliki tingkat akurasi sebesar 91,87% 
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dengan nilai MAPE yang cukup kecil dan tingkat akurasi yang cukup tinggi 

maka menunjukan sistem dapat memprediksi dengan baik. 

5.2 Saran  

Dari beberapa kesimpulan yang telah diambil, maka dapat 

dikemukakan beberapa saran yang dapat membantu untuk penelitian 

mengenai metode Fuzzy Tsukamoto selanjutnya:  

1) Untuk penelitian selanjutnya diharapkan adanya improvisasi pada 

sistem ini, agar sistem dapat memprediksi lebih baik lagi dengan 

menggunakan lebih dari dua variabel. 

2) Perlunya penelitian di bidang peramalan/prediksi lebih lanjut dengan 

menggunakan metode selain Fuzzy Tsukamoto agar hasil akurasi lebih 

baik lagi. 

3) Perlunya ditambahkan data variabel lain yang baru selain variabel 

ilkim. Seperti contohnya wilayah endemis dan kebiasaan hidup 

masyarakat sehingga dapat menambah perhitungan agar mendapatkan 

hasil akurasi yang lebih optimal. 
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