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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Cacing Tanah Lumbricus Rubellus 

Cacing tanah memiliki alat gerak yang dinamakan setae berbentuk seperti 

rambut kasar, letaknya beraturan pada setiap segmen. Setae digerakkan oleh dua 

berkas otot yaitu muskulus protaktor yang berfungsi untuk mendorong setae 

keluar dan muskulus retraktor yang berfungsi menarik kembali setae ke dalam 

rongganya. Kedua berkas muskulus ini melekat pada ujung setae (Minnich, 1997). 

Sistem pergerakan cacing tanah diatur oleh susunan syaraf. Pusat susunan 

syaraf terletak di sebelah dorsal pharink dalam segmen ketiga dan terdiri atas 

simpul sistem syaraf anterior ( ganglion celebrale ), simpul syaraf vertikal dan 

serabut-serabut syaraf. Dengan adanya ujung serabut syaraf di kulit, rangsangan 

berupa getaran atau sinar dapat diterima oleh ujung syaraf untuk kemudian 

disalurkan ke otak. Syaraf ini sangat sensitif terhadap cahaya, suhu, getaran, dan 

sentuhan. Sistem peredaran darah cacing tanah bersifat tertutup, dihubungkan 

dengan pembuluh darah.  

Di dalam tubuh cacing tanah terdapat lima pasang organ kontraktil yang 

berfungsi sebagai jantung serta terdapat pigmen haemoglobin di dalam plasma 

darahnya (Gaddie and Douglas, 1975). Manfaat dan fungsi cacing tanah adalah 

sebagai berikut: sebagai pengurai bahan organik, sebagai penghasil pupuk limbah 

organik, sebagai bahan baku sumber protein hewani (64-72%) dan asam amino 

esensial.  
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Lumbricus rubellus mempunyai keuntungan jika dipelihara, yaitu: mudah dalam 

penangannya, dan memiliki nilai komersial tinggi (Minnich, 1977). lumbricus 

rubellus ini berwarna kemerahan, dengan panjang berkisar antara 7,5 –10 cm. 

Cacing tanah jenis Lumbricus mempunyai bentuk tubuh gilig. Tubuhnya terdapat 

segmen luar dan dalam, berambut, tidak mempunyai kerangka luar, tubuhnya 

dilindungi oleh kutikula (kulit bagian luar), tidak memiliki alat gerak dan tidak 

memiliki mata. Jumlah segmen yang dimiliki sekitar 90-195 dan klitelum yang 

terletak pada segmen 27-32. Klitelum merupakan alat yang membantu 

perkembangan dan baru muncul saat cacing mencapai dewasa kelamin, sekitar 2 

bulan (Ristek, 2009). Lendir pada tubuhnya yang dihasilkan oleh kelenjar 

epidermis mempermudah pergerakannya. Pada setiap segmennya terdapat organ 

seta yang berupa rambut yang relatif keras, berukuran pendek, dan memiliki daya 

lekat yang sangat kuat. Selain itu, terdapat pula prostomium yang merupakan 

organ syaraf perasa dan berbentuk seperti bibir. Bagian akhir tubuhnya terdapat 

anus untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan dan tanah yang dimakannya. Kotoran 

yang keluar dari anus lumbricus rubellus dikenal dengan istilah kascing. Kascing 

terdiri dari berbagai komponen biologis (giberelin, sitokinin, auxin) maupun 

kimiawi (nitrogen, fosfor, kalium, belerang, magnesium, besi) yang sangat 

diperlukan untuk perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Kascing bersifat 

netral dengan pH 6,5-7,4 dan rata-ratanya adalah 6,8 (Palungkun, 2008). 

Taksonomi Cacing tanah lumbricus rubellus (Leiden University Medical Center, 

2005), adalah sebagai berikut : 
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Tabel 2.1 Taksonomi Cacing Tanah 

Super Kingdom Eukaryota 

Kingdom Animalia 

Sub Kingdom Metazoa 

Filum Annelida 

Kelas Oligochaeta 

Ordo Haplotaxida 

Sub Ordo Lumbricina 

Famili Lumbricina 

Genus Lumbricus 

Spesies Lumbricus rubellus 

 

Cacing tanah menyukai bahan-bahan yang mudah membusuk karena lebih 

mudah dicerna oleh tubuhnya. Cacing tanah memerlukan tanah yang sedikit asam 

sampai netral atau pH sekitar 6-7,2, dengan kondisi tersebut bakteri dalam tubuh 

cacing tanah dapat bekerja optimal untuk mengadakan pembusukan atau 

fermentasi. Kelembaban yang optimal untuk pertumbuhan dan 9 

perkembangbiakan cacing tanah adalah antara 15-30%. Suhu yang diperlukan 

untuk pertumbuhan cacing tanah adalah sekitar 15–250C atau suam-suam kuku. 

Suhu yang lebih tinggi dari 250C masih baik asal ada naungan yang cukup dan 

kelembaban optimal (Ristek, 2009).  

Cacing tanah memakan bahan organik dan materi tumbuhan yang mati 

lainnya, dengan demikian materi tersebut terurai dan hancur (Schwert, 1990). 

Menurut Parmelee et al. (1990), cacing tanah juga berperan dalam menurunkan 

rasio C/N bahan organik, dan mengubah nitrogen tidak tersedia menjadi nitrogen 

tersedia setelah dikeluarkan berupa kotoran (kascing).  

Menurut Parmelee et al. (1990) cacing tanah memakan bahan organik 

setiap hari setara berat tubuh. Di pihak lain Scheu (1991) melaporkan bahwa 

pelepasan C-organik harian melalui ekskresi mucus dari permukaan tubuh dan 
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pada kotoran cacing tanah adalah 0,2 – 0,5 % dari total biomassa cacing tanah. 

Sebagian besar hara lainnya digunakan untuk keperluan metabolisme tubuhnya, 

dengan demikian hara-hara tersebut akan tetap berada dalam tubuh cacing tanah 

dan akan dirilis kembali ke dalam tanah setelah cacing mati. Jika kondisi 

pertumbuhan tidak cocok, maka kecepatan konsumsi makanan akan menurun 

(Hebert, 2006). Pertumbuhan cacing tanah sangat lambat karena ketersediaan 

makanan tidak tercukupi (Garg et al., 2005). 

 

2.2 Sensor suhu DS18B20 

Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda 

atau lingkungan. Sensor suhu adalah komponen elektronika yang memiliki fungsi 

untuk mengubah besaran suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. 

Sensor suhu DS18B20 suhu beroperasi dalam kisaran -55  ° C sampai 125 ° C, 

dan memiliki tingkat keakuratan ± 0,5 ° C dalam kisaran -10 ° C sampai 85° C. 

Sensor DS18B20 memiliki keakuratantinggi dan kemudahan perancangan jika 

dibandingkan dengan sensor suhu yang lain, juga mempunyai keluaran impedansi 

yang rendah dan linieritas yang tinggi sehingga dapat dengan mudah dihubungkan 

dengan rangkaian kendali khusus serta tidak memerlukan penyetelan lanjutan. 

 

Gambar 2.1 Blok diagram sensor DS18B20 
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Gambar 2.1 di atas menunjukkan diagram blok dari sensor DS18B20, dan 

deskripsi pin yang diberikan dalam keterangan tabel pin. ROM 64-bit menyimpan 

kode serial unik perangkat .Memori lapisan alas berisi 2-byte register suhu yang 

menyimpan keluaran digital dari sensor suhu. Selain itu, lapisan alas menyediakan 

akses ke 1-byte atas dan bawah dari alarm register pemicu (TH dan TL) dan 1-

byte register konfigurasi. Konfigurasi daftar memungkinkan pengguna untuk 

mengatur resolusi dari suhu ke digital konversi ke 9, 10, 11, atau 12 bit. TH, TL, 

dan konfigurasi register adalah nonvolatile (EEPROM), sehingga mereka akan 

menyimpan data saat perangkat dimatikan.  

Sensor DS18B20 menggunakan sebuah kabel protokol bus eksklusif maxim 

yang menerapkan komunikasi bus menggunakan satu sinyal kontrol. Garis kontrol 

memerlukan resistor pull up lemah karena semua perangkat yang terhubung ke 

bus melalui 3 bagian atau open-drain port (pin DQ pada sensor DS18B20). Dalam 

sistem bus ini, mikroprosesor (perangkat master) mengidentifikasi dan 

mengalamatkan perangkat pada bus menggunakan kode unik 64-bit dari masing-

masing perangkat. Karena masing-masing perangkat memiliki kode unik, jumlah 

perangkat yang dapat diatasi pada satu DS18B20 bus hampir tak terbatas. Sebuah 

kabel protokol bus, termasuk penjelasan rinci tentang perintah dan slot waktu, 

tertutup di bagian kabel sistem bus. 

 

 

Gambar 2.2 Sensor suhu DS18B20 
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Sensor suhu DS18B20 (terlihat pada gambar 2.2), ini merupakan sensor 

suhu dengan kemampuan tahan air sehingga cocok digunakan untuk mengukur 

suhu pada media. Karena output data dari sensor DS18B20 merupakan data 

digital, sehingga tidak perlu khawatir terhadap degradasi data ketika digunakanan 

untuk jarak yang jauh(Adi, 2010)  

 

2.3 Pompa  

Alat ini terbuat dari logam. Bentuknya seperti kotak segi empat yang 

bagian dasarnya menonjol ke depan. Pada bagian belakangnya terpasang kabel 

listrik. Bila alat ini digunakan, kabel listrik itu dihubungkan dengan sumber 

listrik. Di tengah-tengah sisi depannya terdapat sebuah roda yang terbuat dari plat 

logam bundar. Bila dihubungkan dengan arus listrik, roda akan berputar dan 

menggerakkan pompa yang terletak disampingnya. Di depan pompa terdapat dua 

buah pipa logam. Pipa yang satu gunanya untuk mengisap udara dan yang lainnya 

untuk mengeluarkan udara ketika pompa bekerja. 

 

 

Gambar 2.3 bentuk fisik pompa ac 
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2.4  Sensor kelembaban tanah 

Sensor ini terdiri dua probe untuk melewatkan arus melalui tanah, 

kemudian membaca resistansinya untuk mendapatkan nilai tingkat kelembaban. 

 

 

 

Gambar 2.4 Bentuk fisik sensor kelembaban 

Sensor kelembaban tanah yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan sensor pabrikan buatan DFRobot, dengan spesifikasi sebagai 

berikut: 

1. Tegangan masukan 3,3V atau 5V dan tegangan keluaran 0 ~ 4,2V. 

2. Arus kerja 35 mA 

3. Rentang nilai 0–300 (tanah kering), 300–700 (tanah lembab), dan 700–950 

(tanah basah). 

 

2.5 Mikrokontroler Arduino 

Arduino adalah platfrom protoipe elektronik open-source, yang 

berdasarkan perangkat keras dan lunak yang fleksibel dan mudah digunakan. 

Arduino diperuntukan bagi seniman, desainer, hobius, dan siapapun yang tertarik 

untuk membuat alat yang interaktif. 

Arduino secara fisik adalah mikrokontroler. Arduino adalah perangkat 

keras yang berbentuk rangkaian elektronik dengan ukuran yang kecil dan 
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berfungsi sebagai kontroler. Dihubungkan dengan sensor yang akan memberikan 

informasi mengenai keadaan objek atau lingkungan di sekitarnya, kemudian akan 

mengolah informasi tersebut, dan  menghasilkan aksi. Proses tersebut akan 

dilakukan secara berulang-ulang. Dalam tugas akhir ini penulis akan 

menggunakan mikrokontroler Arduino Due. 

2.5.1 Arduino Due 

Arduino Due adalah papan mikrokontroler berdasarkan Atmel SAM3X8E 

ARM Cortex-M3 CPU (datasheet). Ini adalah pertama papan Arduino didasarkan 

pada 32-bit mikrokontroler ARM inti. Ini memiliki 54 digital pin input / output 

(yang 12 dapat digunakan sebagai output PWM), 12 analog input, 4 UART 

(hardware port serial), jam 84 MHz, USB OTG koneksi yang mampu, 2 DAC 

(digital ke analog) , 2 TWI, jack listrik, header SPI, header JTAG, tombol reset 

dan tombol hapus. Arduino Due Tidak seperti papan Arduino lainnya, Arduino 

Due berjalan pada 3.3V. Tegangan maksimum yang I / O pin dapat mentolerir 

adalah 3.3V. Memberikan tegangan yang lebih tinggi, seperti 5V ke I / O pin 

dapat merusak papan.  

Arduino Due berisi semua yang diperlukan untuk mendukung 

mikrokontroler; hanya menghubungkannya ke komputer dengan kabel micro-USB 

atau power  dengan adaptor AC-DC atau baterai untuk memulainya. Arduino Due 

kompatibel dengan semua perisai Arduino yang bekerja di 3.3V dan telah sesuai 

dengan 1,0 Arduino pinout. The Due mengikuti 1.0 pinout: 

a) TWI: SDA dan SCL pin yang dekat dengan pin AREF. 
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b) The IOREF pin yang memungkinkan perisai terpasang dengan konfigurasi

yang tepat untuk beradaptasi dengan tegangan yang diberikan oleh Arduino.

Hal ini memungkinkan kompatibilitas perisai dengan papan 3.3V seperti

papan Karena dan AVR berbasis yang beroperasi pada 5V.

Gambar 2.5 bentuk Fisik Arduino Due 

2.6 Motor Servo 

Motor servo adalah sebuah motor DC dengan sistem umpan balik tertutup 

di mana posisi rotor-nya akan diinformasikan kembali ke rangkaian kontrol yang 

ada di dalam motor servo. Motor ini terdiri dari sebuah motor DC, serangkaian 

gear, potensiometer, dan rangkaian kontrol. Potensiometer berfungsi untuk 

menentukan batas sudut dari putaran servo. Sedangkan sudut dari sumbu motor 

servo diatur berdasarkan lebar pulsa yang dikirim melalui kaki sinyal dari kabel 

motor servo. 

Gambar 2.6 Motor servo 
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2.7 Neuro-Fuzzy dan Soft Computing 

Neuro-Fuzzy dan Soft Computing ( SC ) adalah integrasi dua pendekatan 

komplementer: jaringan saraf ( neural network, NN ) yang mengenali pola dan 

beradaptasi untuk menanggulangi keadaan yang berubah - ubah / acak; sistem 

inferensi fuzzy ( fuzzy inference system, FIS ) yang menggabungkan pengetahuan 

manusia serta melakukan inferensi dan pembuatan keputusan. Sinergi ini 

memungkinkan SC menggabungkan pengetahuan manusia secara efektif, 

menghadapi ketidakketepatan dan ketidakpastian (Linda, 2007). 

 

2.8 Logika Fuzzy 

Dalam teori logika fuzzy menjelaskan sejarah, definisi dan terminologi 

dasar, teori operasi himpunan fuzzy, parameter dan formulasi fungsi keanggotaan 

( membership function, MF ) serta konfigurasi dan desain sistem logika fuzzy. 

Teori logika fuzzy dikemukakan pertama kali oleh Lotfi A. Zadech pada tahun 

1965, yaitu suatu pendekatan komputasional dalam pengambilan keputusan sesuai 

dengan cara berpikir manusia yang mengijinkan adanya ketidakpastian dan 

memperlihatkan suatu logika yang bergradasi. Seperti yang dilakukan oleh 

manusia dalam mengambil keputusan, pengertian – pengertian yang ada di dalam 

pemikiran manusia diukur dengan kualitas daripada kuantitas (Kulkarni, 2001). 

Menurut Sri Kusuma Dewi, logika fuzzy merupakan salah satu komponen 

pembentuk Soft Computing. Dasar logika fuzzy adalah teori himpunan fuzzy. Pada 

teori himpunan fuzzy, peranan derajat keanggotaan sebagai penentu keberadaan 

elemen dalam suatu himpunan sangatlah penting. Nilai keanggotaan atau derajat 
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keanggotaan atau membership function menjadi ciri utama dari penalaran dengan 

logika fuzzy tersebut (Kusumadewi, 2006). 

 

2.9  Teori Himpunan Fuzzy 

Teori himpunan fuzzy diperkenalkan oleh Zadeh pada tahun 1965 

(Kulkarni, 2001). Beberapa definisi tentang himpunan fuzzy ( Yan; Ryan; power; 

1994 ), yaitu : 

a) Jika U adalah objek - objek yang dinotasikan secara generik oleh u, maka 

suatu himpunan fuzzy F dalam U adalah suatu himpunan pasangan 

berurutan:  

 

Dengan  adalah derajat keanggotaan u di F yang memetakan U 

keruang keanggotaan yang terletak pada rentang [0,1]. 

b) Support dari himpunan fuzzy F adalah himpunan klasik dari  

sedemikian hingga . Untuk dimana = 0.5 disebut titik potong. 

 

 

2.10 Teori Adaptive neuro fuzzy inference system (ANFIS) 

Adaptive neuro fuzzy interface system (ANFIS) merupakan jaringan adaptif 

yang berbasis pada sistem kesimpulan fuzzy (fuzzy inference system). Dengan 

penggunaan suatu prosedur hybrid learning, ANFIS dapat membangun suatu 

mapping input-output yang keduanya berdasarkan pada pengetahuan manusia 

(pada bentuk aturan fuzzy if-then) dengan fungsi keanggotaan yang tepat. 
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Sistem kesimpulan fuzzy yang memanfaatkan aturan fuzzy if-then dapat 

memodelkan aspek pengetahuan manusia yang kwalitatif dan memberi reasoning 

processes tanpa memanfaatkan analisa kwantitatif yang tepat. Ada beberapa aspek 

dasar dalam pendekatan ini yang membutuhkan pemahaman lebih baik, secara 

rinci: 

1. Tidak ada metoda baku untuk men-transform pengetahuan atau pengalaman 

manusia ke dalam aturan dasar (rule base) dan database tentang fuzzy 

inference system. 

2. Ada suatu kebutuhan bagi metoda efektif untuk mengatur (tuning) fungsi 

keanggotaan (membership function/MF) untuk memperkecil ukuran 

kesalahan keluaran atau memaksimalkan indeks pencapaian.  

ANFIS dapat bertindak sebagai suatu dasar untuk membangun satu 

kumpulan aturan fuzzy if-then dengan fungsi keanggotaan yang tepat, yang 

berfungsi untuk menghasilkan pasangan input-output yang tepat.  

2.10.1 Aturan ANFIS 

Aturan Fuzzy If-Then Pernyataan aturan fuzzy if-then atau fuzzy conditional 

adalah ungkapan dengan format IF A THEN B, di mana A dan B adalah label dari 

himpunan fuzzy yang ditandai oleh fungsi keanggotaan yang sesuai. Dalam kaitan 

dengan formatnya, aturan fuzzy if-then sering digunakan untuk menangkap 

“mode” yang tidak tepat dalam memberi alasan yang digunakan dalam 

kemampuan manusia untuk membuat keputusan dalam suatu lingkungan yang 

tidak pasti dan tidak tepat. If pressure is high, then volume is small dimana 

pressure dan volume adalah variabel bahasa (linguistic variables), high dan small 
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adalah linguistic values atau label linguistik yang merupakan karakterisrik dari 

fungsi keanggotaan. 

Melalui penggunaan fungsi keanggotaan dan label bahasa, suatu aturan 

fuzzy if-then dapat dengan mudah menangkap “peraturan utama” yang digunakan 

oleh manusia. Sistem kesimpulan Fuzzy pada dasarnya suatu sistem kesimpulan 

fuzzy terdiri atas 5 (lima) blok fungsional (blok diagram fuzzy inference system 

digambarkan pada gambar dibawah:  

a. Sebuah aturan dasar (rule base) yang berisi sejumlah aturan fuzzy if-then. 

b. Suatu database yang menggambarkan fungsi keanggotaan dari himpunan 

fuzzy yang digunakan pada aturan fuzzy. 

c. Suatu unit pengambilan keputusan (decision making-unit) melakukan 

operasi inference (kesimpulan) terhadap aturan. 

d. Suatu fuzzification interface mengubah bentuk masukan derajat crisp/tingkat 

kecocokan dengan nilai bahasa. 

e. Suatu defuzzification interface yang mengubah bentuk hasil fuzzy dari 

kesimpulan ke dalam suatu output crisp. 

Sistem inferensi fuzzy yang digunakan adalah sistem inferensi fuzzy model 

Tagaki-Sugeno-Kang (TSK) orde satu dengan pertimbangan kesederhanaan dan 

kemudahan komputasi. 

Rule 1 : if x is A1 and y is B1 then z1 = ax + by + c premis konsekuen 

Rule 2 : if x is A2 and y is B2 then z2 = px + qy + r premis konsekuen 

Input adalah x dan y. Konsekuen adalah z. Langkah dari fuzzy reasoning 

dilakukan oleh sistem kesimpulan fuzzy adalah: Jaringan Adaptif: Arsitektur dan 
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algoritma pembelajaran sesuai dengan namanya, jaringan adaptif merupakan suatu 

struktur jaringan yang terdiri dari sejumlah simpul yang terhubung melalui 

penghubung secara langsung (directional links). Tiap simpul menggambarkan 

sebuah unit proses, dan penghubung antara simpul menentukan hubungan kausal 

antara simpul yang saling berhubungan. Semua atau sebagian simpul bersifat 

adaptif (bersimbol kotak) dapat dilihat pada, yang artinya keluaran dari simpul 

tersebut bergantung pada parameter perubah yang mempengaruhi simpul itu.  

2.10.2 Arsitektur ANFIS 

Simpul-simpul (neuron-neuron) pada arsitektur ANFIS: 

a. Nilai-nilai (Membership function).  

b. Aturan- aturan (T-norm yang berbeda, umumnya yang digunakan operasi 

product). 

c. Normalisasi (Penjumlahan dan pembagian aritmatika).  

d. Fungsi-fungsi (Regresi linier dan pengalian dengan) 

e. Output (Penjumlahan aljabar). 

Simpul-simpul tersebut dibentuk dalam arsitektur ANFIS yang terdiri dari 

5 (lima) layer. Fungsi dari setiap layer tersebut sebagai berikut: 

Layer 1: Setiap simpul i pada layer 1 adalah simpul adaptif dengan nilai fungsi 

simpul sebagai berikut: O1,i = μAi (X) untuk i=1,2 O1,i = μAi (X) untuk 

j=1,2 dengan : x dan y adalah masukan simpul ke i. Ai(x) dan Bj(y) 

adalah label linguistik yang terkait dengan simpul tersebut. O1,i dan O1,j 

adalah derajat keanggotaan himpunan fuzzy A1, A2, atau B1 B2. Fungsi 

keanggotaan untuk A atau B dapat diparameterkan, misalnya fungsi 
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segitiga: Dengan {a,b,c} adalah himpunan parameter. Parameter dalam 

layer ini disebut parameter premis yang adaptif. 

Layer 2: Setiap simpul pada layer ini adalah simpul tetap berlabel ∏ dengan 

keluarannya adalah produk dari semua sinyal yang datang. O2,i = μAi 

(X) x μBi (X), I = 1,2;  Setiap keluaran simpul dari layer ini menyatakan 

kuat penyulutan (fire strength) dari tiap aturan fuzzy. Fungsi ini dapat 

diperluas apabila bagian premis memiliki lebih dari dua himpunan fuzzy. 

Banyaknya simpul pada layer ini menunjukkan banyaknya aturan yang 

dibentuk. Fungsi perkalian yang digunakan adalah interpretasi operator 

and.  

Layer 3: Setiap simpul pada layer ini adalah simpul tetap berlabel N. Simpul ini 

menghitung rasio dari kuat penyulutan atau fungsi derajat pengaktifan 

aturan ke i pada layer sebelumnya terhadap jumlah semua kuat penyulut 

dari semua aturan pada layer sebelumnya. , i=1 , 2 ; Keluaran layer ini 

disebut kuat penyulut ternormalisasi. 

Layer 4: Setiap simpul pada layer ini adalah simpul adaptif dengan fungsi 

simpul:,i=1,2; dengan wi adalah kuat penyulut ternormalisasi dari layer 

3. Parameter {pix + qiy + ri} Adalah himpunan parameter dari simpul ini. 

Parameter pada layer ini disebut parameter konsekuensi. 

Layer 5: Simpul tunggal pada layer ini adalah simpul tetap dengan label Σ yang 

menghitung keluaran keseluruhan sebagai penjumlahan semua sinyal 

yang datang dari layer 4. Jaringan adaptif dengan lima layer diatas 
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ekivalen dengan sistem inferensi fuzzy Takagi–Sugeno–Kang (TSK) atau 

yang lebih dikenal dengan sugeno.  

2.11 Algoritma Pembelajaran hybrid 

Pada saat parameter-parameter premis ditemukan,output yang terjadi akan 

merupakan kombinasii linier dari parameter-parameter konsekuen, yaitu: Jadi, f 

adalah linier terhadap parameter konsekuens. Dengan demikian dapat sitentukan 

S, S1, dan S2 dalam persamaan diatas,yaitu: 

S = himpunan parameter total 

S1 = himpunan parameter premis (non linear) 

S2 = himpunan parameter konsekuensi (linier) 

H (output) = H ο F ( ,S)  

Dengan H (.) dan F (.,.) dalam persamaan diatas adalah: H(.) = fungsi 

identitas F(.,.) = fungsi system inferensi fuzzy Algoritma hybrid akan mengatur 

parameter konsekuansi secara maju (forward) dan akan mengatur parameter 

premise secara mundur (backward) pembelajaran dilakukan dengan jalan: 

1. Pada langkah maju (forward), input jaringan akan merambat maju sampai 

pada lapisan keempan, dimana parameter konsekuensi akan diindetifikasi 

dengan menggunakan metode last-square. 

2. Pada langkah mundur (backward), error sinyal akan merambat mundur dan 

parameter premise akan diperbaiki dengan menggunakan metode gradient 

descent. 

  


