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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Otak 

Otak adalah organ vital yang terdiri dari 100-200 milyar sel aktif yang saling 

berhubungan dan bertanggung jawab atas fungsi mental dan intelektual kita. Otak 

terdiri dari sel-sel otak yang disebut neuron. Otak merupakan organ yang sangat 

mudah beradaptasi meskipun neuron-neuron di otak mati tidak mengalami 

regenerasi, kemampuan adaptif atau plastisitas pada otak dalam situasi tertentu 

bagian-bagian otak dapat mengambil alih fungsi dari bagian-bagian yang rusak. 

Otak sepertinya belajar kemampuan baru. Ini merupakan mekanisme paling penting 

yang berperan dalam pemulihan stroke (Feigin, 2006). 

2.2 Gelombang Otak 

Setiap neuron pada otak kita saling berkomunikasi (menjalin hubungan) 

dengannmemancarkan gelombang listrik. Gelombang listrik yang dikeluarkan oleh 

neuron dalam otak inilah yang disebut “gelombang otak” atau brainwave. Jadi yang 

disebut gelombang otak adalah “arus listrik” yang dikeluarkan oleh otak. Apabila 

otak tidak lagi mengeluarkan gelombang otak, maka kita tahu bahwa otak tersebut 

sudah mati. 

Diketahui bahwa frekuensi gelombang otak yang dihasilkan oleh neuron 

bervariasi antara 0-30 Hz dan digolongkan menjadi gelombang delta, theta, alpha, 

beta, dan gamma. Setiap gelombang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda 

serta menandakan kondisi mental seseorang. 
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Gamabar 2.1 Klasifikasi Gelombang Otak (Neurosky, 2009) 

 

2.3 Electroencephalography 

Electroencephalography (EEG) adalah sebuah alat perekam aktivitas listrik 

yang dihasilkan oleh otak. Pada umumnya, EEG dilengkapi dengan elektroda-

elektroda yang ditempatkan pada kulit kepala dan masing-masing elektroda diberi 

gel konduktif. Di dalam otak terdapat jutaan neuron, masing-masing neuron 

menghasilkan medan listrik bertegang rendah. Kombinasi dari medan listrik 

tersebut akan dibaca dan diolah menjadi gelombang oleh elektroda-elektroda yang 

dapat mendeteksi dan merekam. Maka dari itu, EEG merupakan superposisi dari 

banyak sinyal sederhana. Amplitudo dari sinyal EEG biasana berkisar antara 1 µV 

sampai 100 µV pada orang dewasa, dan akan menjadi kurang lebih 10 sampai 20 

mV ketika diukur menggunakan elektroda subdural seperti elektroda jarum 

(dimasukan kedalam otak). Dengan demikian dapat dikatakan EEG bervariasi, 

tergantung pada lokasi rekaman elktroda tersebut diletakan. 
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EEG umumnya digambarkan dalam pita frekuensi. Amplitudo EEG menunjukan 

banyak variasi pada rangsangan eksternal dan juga kondisi mental internal. Delta, 

Theta, Alpha, Beta, dan Gamma merupakan nama-nama dari brainwave atau pita 

frekuensi EEG yang berkaitan dengan variasi kondisi otak yang di klasifikasi pada 

tabel berikut. 

Tabel 2.1 Klasifikasi Kondisi Mental (Park, 2009) 

Tipe Gelombang 

Otak 

Range Frekuensi Kondisi Mental 

Delta 0,5 Hz - 4 Hz Bawa sadar, tidur tampa mimpi, 

mendalam, tidur non-REM (Rapid 

Eye Movement) 

Theta 4 Hz - 7 Hz Mimpi, berfantasi, intuitif, 

mengingat-ingat 

Alpha 8 Hz -12 Hz Sadar, rileks tapi tidak mengantuk, 

tenang. 

Low Beta 12 Hz - 15 Hz Rilek tapi fokus, SMR (Sensory 

motor sekita) 

Midrange Beta 16 Hz - 20 Hz Berfikir, sadar akan kendali diri dan 

sekitar 

High Beta 21 Hz - 30 Hz Waspada, gelisa 

Gamma 30 Hz - 100 Hz Fungsi motorik, aktivitas mental 

yang lebih tinggi 

 

2.4 Neurosky Mindwave 

Neurosky Mindwave merupakan sebuah alat pendeteksi sensor gelombang 

otak dengan menggunakan elektroda yang ditempelkan didepan dahi pemakai yang 

dibuat oleh perusahaan yang bernama Nuerosky. Secara umum bagian-bagian dari 

Neurosky Mindwave seperti gambar berikut ini. 
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Gambar 2.2 Bagian-bagian dalam Neurosky Mindwave 

 

Pada gambar 2.2 diatas, terlihat bahwa bentuk dari Neurosky Mindwave 

mirip seperti headset musik dipasaran. Hanya terdapat pengait didepan kepala yang 

berfungsi sebagai pendeteksi sensornya (Sensor Tip/Arm). Disisi lain Neurosky 

Mindwave juga dapat membaca kedipan mata sang pengguna. Itu dikarenakan 

Neurosky Mindwave sudah dibekali alat Ear Clip yang berguna untuk mendeteksi 

kedipan mata sang pemakai (Neurosky, 2011). 

 Dalam tugas akhir ini Neurosky Mindwave digunakan sebagai alat 

pendeteksi gelombang otak sang pemakai yang kemudian akan dilakukan analisis 

dari hasil pengambilan tersebut. 

 

2.5 Bermain 

Manusia memiliki kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Salah satu 

kebutuhan dasar dalam teori keperawatan virginia handerson adalah bermain atau 

bereakreasi (Potter & perryy, 2006). Bermain merupakan rancangan aktivitas yang 

sangat berarti karena memulai kegiatan tersebut individu dapat berinteraksi dengan 

lingkungan dan dapat berhubungan dengan orang lain. 

Defenisi bermain mencakup segala usia baik muda maupun tua. Bermain 

untuk usia anak sekolah merupakan aktivitas atas suatu dorongan dan rasa ingin 
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menang (Nakita, 2001). Aktivitas tersebut membuat mereka dapat berinteraksi dan 

belajar dengan sesamanya. Bagi remaja dan dewasa muda, bermain merupakan 

kebutuhan sekunder yang sebaiknya terpenuhi karena dapat memberikan kesearan 

baik secara fisik maupun psikis, sehingga terlepas dari rasa lelah dan bosan serta 

memproleh semangat yang baru. Sedangkan untuk kaum yang bekerja, bermain 

merupakan suatu rekreasi yang membantu mereka untuk mengurangi beban pikiran. 

 

2.6 Game Online 

Game online adalah permainan yang dapat diakses oleh banyak pemain, 

dimana mesin-masin yang digunakan pemain dihubungkan oleh internet (Adams & 

Rollings, 2007). Game online merupakan aplikasi permainan yang berupa 

petualangan, pengaturan strategi, simulasi dan bermain perang yang memiliki 

aturan main dan tingkatan-tingkatan tertentu. Bermain game online membuat 

pemain merasa senang karena mendapat kepuasan psikologis. Kepuasan yang 

diproleh dari game tersebut akan membuat semakin tertarik dalam memainkannya. 

 

2.7 Jenis Game Online 

Jenis-jenis game online menurut fiutami (dalam kusumadewi, 2009) dapat 

dikategorikan menjadi tiga jenis, yakni massively multiplayer online role playing 

game (MMORPG), massively multiplayer online real time strategy (MMORTS), 

massively multiplayer online First Person Shooter (MMOFPS). 

 

2.7.1 Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG) 

Massively multiplayer online role playing game (MMORPG) adalah salah 

satu jenis game online yang memainkan karakter tokoh maya. Seorang pemain 

dapat menghubungkan komputer atau leptop kesebuah server dan memainkannya 

bersama dengan ribuan di seluruh dunia. Pemain dalam permainan MMORPG akan 

dihadapkan dengan berbagai tantangan dan kesempatan untuk meningkatkan 

kemampuan tokoh yang dimainkannya. Permainan ini merupakan permainan yang 

tidak ada akhirnya karena levelnya selalu menigkat. Contoh permainan MMORPG 

yang terkenal di indonesia adalah Ragnarok, Perfect World, Seal Online , Ran 

Online, Audition Ayo Dance, Risk Your Life (Chandra 2006). 
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Permainan MMORG memiliki desain game yang kompetitif dan koperatif 

yang membuat pemain kecanduan. Pemain MMORPG memiliki beberapa motivasi 

dalam memainkan permainan-permainan tersebut yang terrdiri atas Relationship, 

manipulation, immersion, escapism, dan achievement (Yee, 2006). 

a. Relationship, didasari oleh pemain yang mempunayai hubungan yang 

dalam dan bermakna dengan pemain lain untuk membicarakan isu-isu 

dari kehidupan nyata. 

b. manipulation, didasari oleh pemain yang membuat pemain lain sebagai 

objek dan manipulasi mereka untuk kepuasan dan kekayaan diri. 

c. Immersion, didasari oleh pemain yang terbawa dalam unsur dan suasana 

dalam permainan. Pemain sangat tertarik dengan dunia khayal dan sangat 

menyukai menjadi orang lain. 

d. Escapism, didasari oleh pemain yang memiliki dorongan untuk 

berelaksasi dan bersantai setelah bekerja seharian didunia nyata atau 

pemain yang menghhindari persoalan di dunia nyata. 

e. Achievement, didasari oleh pemain yang memiliki keinginan untuk 

menjadi kuat dalam dunia maya. 

 

2.7.2 Massively Multiplayer Online Real Time Strategy (MMORTS) 

Massively multiplayer online real time strategy (MMORTS) merupakan 

permianan yang menggabungkan real time strategy (RTS) dengan banyak pemain 

secara bersamaan. Permainan ini merupakan yang didalamnya terdapat kegiatan 

pengembangan teknologi, konstruksi bangunan dan pengolahan suber daya alam. 

Contoh dari perrrmainan ini adalah Command and Conqueror (1995), War Craft, 

SimCity (1999), dan lain-lain. 

 

2.7.3 Massively Multiplayer Online First Person Shooter (MMOFPS) 

massively multiplayer online First Person Shooter (MMOFPS) merupakan 

jenis game online yang menekankan pada penggunaan senjata. Perrmainan ini 

memiliki banyak tantangan dibandingkan dengan permianan yang lainnya karena 

permainan ini menonjolkan kekerasan sehingga permianan ini sering disebut 

dengan permianan pertarungan. Pemain MMOFPS dapat bermian sendiri dan dapat 
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juga bermain secara tim untuk melawan musuh. Contoh permainan MMOFPS 

adalah Counter Strike (CS). Counter Strike merupakan permianan yang terkenal di 

indonesia karena permainan ini mengandalkan skill kecepatan dan ketepatan 

menembak serta dapat memompa adrenalin pemain. 

 

2.8 Kecanduan Game Online 

Defenisi kecanduan adalah suatu kelekatan yang kompleks, progresif dan 

berbahya terhadap zat psikoaktif (alkohol, heroin, zat adiktif lainnya) atau perilaku 

(seks, kerja, judi). Kecanduan juga dapat diartikan sebagai suatu sindrom yang 

ditandai dengan menghabiskan sejumlah waktu yang sangat banyak dan tidak 

mampu mengontrol kegiatannya tersebut. Kecanduan yang tidak dikontrol atau 

tidak mempunyai kekuatan untuk menghentikan kegiatan tersebut dapat 

mengakibatkan individu menjadi lalai terhadap kegiatan lain. 

Kecanduan adalah suatu prilaku yang tidak sehat yang berlangsung terus 

menerus yang sulit dihindari oleh individu bersangkutan (Yee, 200). Prilaku yang 

tidak sehat dapat merugikan diri individu tersebut dan prilaku seperti ini  terlihat 

pada pemain game online. Prilaku kecanduan game online dapat disebapkan oleh 

ketersediaan dan bertambahnya jenis-jenis game online di pasaran yang semakin 

pesat sejajar dengan perkembangan teknologi (Jesica, 1999). Game online 

addiction merupakan kesenangan dalam bermain karena memberi rasa kepuasan 

tersendiri, sehingga ada perasaan untuk mengulangi lagi kegiatan yang 

menyenangkan ketika bermain game online. Kecanduan permainan ini dapat di 

golongkan dalam beberapa kategori yakni : 1. Kegagalan yang berulang-ulang 

dalam mengontrol suatu prilaku (ketidakmampuan untuk mengontrol), 2. 

Berlanjutnya suatu prilaku yang berulang-ulang dan menimbulkan dampak yang 

negatif. 

 

2.8.1 Fisiologi Kecanduan 

Kecanduan merupakan suatu tingkah laku yang tidak dapat dikontrol atau 

tidak mempunyai kekuatan untuk menghentikannya (Young, 1996). Kecanduan 

pemain terhadap game online dapat mengakibatkan pemain melalaikan kegiatannya 

yang lain karena kecanduan permainan ini berlaku secara berulang-ulang. Indikator 
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seseorang yang kecanduan game online menurut Young (1996: Imanuel, 2009) 

adalah sebagai berikut. 

a. Merasa terikat dengan game online (memikirkan mengenai aktivitas 
bermain 

game online sebelumnya atau mengharapkan sesi bermain game online 

berikutnya). 

b. Merasakan kebutuhan untuk bermain game online dengan jumlah 

waktu yang   terus meningkat untuk mencapai sebuah kepuasan 

c. Secara berulang membuat upaya-upaya untuk mengendalikan, 

mengurangi, atau berhenti bermain game online namun tidak berhasil 

d. Merasa gelisah, murung, depresi, atau lekas marah ketika mencoba 

untuk mengurangi atau berhenti bermain game online. 

e. Terancam bahaya kehilangan relasi signifikan yang disebabkan oleh 

bermain game online. 

f. Terancam bahaya kehilangan pekerjaan, kesempatan karir atau 

kesempatan pendidikan yang disebabkan oleh bermain game online. 

g. Berbohong pada anggota keluarga, terapis atau orang lain untuk 

menyembunyikan seberapa jauh keterlibatan dengan game online. 

h. Bermain game online sebagai suatu cara untuk melarikan diri dari 

masalah-masalah atau untuk mengurangi suatu kondisi perasaan yang 

menyusahkan (misal perasaan-perasaan tidak berdaya, bersalah, cemas, 

depresi). 

   Kecanduan terhadap game online akan mempengaruhi hidup  

pemain. Hidup pemain game online yang mengalami kecanduan akan 

menjadi dark (gelap) dan boring (membosankan) jika mereka tidak 

memainkan game online. Hidup pemian juga tidak banyak berbeda dan 

tidak akan menjadi lebih baik jika tidak ada game online (Wan & Chio, 

2006). 
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2.8.2 Faktor Yang Mempengaruhi Game Online Addiction 

   Faktor-faktor yang mempengaruhi game online, yakni : 

 

a. Gender 

 Gender dapat mempengaruhi seseorang menjadi kecanduan terhadap game 

online. Laki laki dan perempuan sama-sama tertarik pada fantasi game online. 

Beberapa penelitian menyatakan bahwa laki-laki lebih mudah menjadi kecanduan 

terhadap game dan menghabiskan lebih banyak waktu berada dalam toko game 

elektronik dibandingkan anak perempuan (Imanuel, 2009) 

. 

b. Kondisi psikologis 

Pemain game online sering bermimpi mengenai game, karakter mereka dan 

berbagai situasi. Fantasi di dalam game menjadi salah satu keuntungan bagi pemain 

dan kejadian-kejadian yang ada pada game sangat kuat, yang mana hal ini 

membawa pemain dan alasan mereka untuk melihat permainan itu kembali. Pemain 

menyatakan dirinya termotivasi bermain karena bermain game itu menyenangkan 

dan memberi kesempatan untuk bereksperimen. Pemain juga tanpa sadar 

termotivasi karena bermain game memberikan kesempatan untuk. 

mengekspresikan dirinya karena jenuh terhadap kehidupan nyata mereka. 

Kecanduan game online juga dapat menimbulkan masalah-masalah emosional 

seperti depresi, dan gangguan kecemasan karena ingin memperoleh nilai yang 

tinggi dalam bermain game online. 

 

c. Jenis Game 

 Game merupakan tempat dimana para pemain mungkin bisa mengurangi 

rasa bosannya terhadap kehidupan nyata. Game online merupakan bagian dari 

dimensi sosial, yang dapat menghilangkan streotipe rasa kesepian, 

ketidakmampuan bersosial bagi pemain yang kecanduan. Jenis game online dapat 

mempengaruhi sesorang kecanduan game online. Pemain dapat menjadi kecanduan 

karena permainan yang baru atau permainannya yang menantang. Hal ini 

menyebabkan pemain semakin sering termotivasi untuk memainkannya.  
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2.8.3 Pengaruh Kecanduan Game Online Terhadap Remaja 

Bermain game online memiliki dampak positif dan negatif. Salah satu  

dampak positifnya adalah dapat meningkatkan konsentrasi pemain. Selain itu, 

bermain game online juga dapat mendorong remaja menjadi cerdas. Game online 

menuntut daya analisa remaja yang kuat dan perencanaan strategi yang tepat agar 

bisa menyelesaikan permainan dengan baik (Hong & Liu, 2003). 

Bermain game online akan berdampak negatif apabila dimainkan secara 

berlebihan. Hal ini dapat menyebabkan remaja menjadi kecanduan game online. 

Pengaruh kecanduan game online berdampak pada psikis, sosial, akademis dan fisik 

pada remaja. Dampak psikis pada remaja adalah remaja akan sering bahkan terus-

menerus memikirkan game online. Game yang berlatar belakang atau kontennya 

bersifat kekerasan memicu remaja untuk meningkatkan pikiran agresif, perasaan, 

dan prilaku, dan penurunan prososial membantu, berdasarkan kajian ilmiah 

(Anderson & Bushman, 2001). Pengaruh game kekerasan terhadap anak-anak ini 

dipengaruhi oleh sifat dari permainan yang interatif. 

Kecanduan game online terhadap remaja dapat memberikan dampak sosial 

seperti renggangnya hubungan remaja keluarga dan teman. Hal ini disebapkan oleh 

kurangnya waktu untuk berinteraksi dengan lingkungan. Kecanduan game online 

juga akan membuat remaja menjadi bersikap kasar dan agresif karena terpengaruh 

oleh permainan di game online. 

Remaja yang kecanduan game online  akan cenderung mengalami 

penurunan prestasi. Pikiran remaja yang kecanduan game online akan lebih 

memikirkan perkembangan permainannya dibandingkan dengan perkembangan 

belajarnya. Remaja juga cenderung bolos sekolah atau kuliah karena bermain game 

onilnet tidak mengenal waktu lagi. Biasanya remaja yang kecanduan game online 

sering terlambat bangun karena bermain sampai pagi sehingga remaja malas dan 

bolos sekolah atau kuliah. Remaja juga akan sulit berkonsentrasi dalam belajar dan 

ujian sehingga akademik remaja akan ketinggalan. 

Dampak fisik bagi remaja yang kecanduan game online adalah pacaran 

radiasi komputer. Pancaran radiasi tersebut dapat merusak saraf mata dan otak 

remaja. Selain itu kesehatan jantung, ginjal dan lambung juga menurun dikarenakan 
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banyak duduk, kurang minum, dan lupa makan serta kurang olahraga. Dampak 

lainnya dapat berupa turunnya berat badan, corpal tunnel syndrome, nyeri pinggang 

dan kurang tidur akibat kelelahan bermain game onine. 

 

2.9 Logika Fuzzy 

Dalam bahasa inggris, fuzzy mempunyai arti kabur atau tidak jelas. Jadi, 

logika fuzzy adalah logika kabur, fuzzy atau mengandung unsur ketidakpastian. 

Pada logika biasa, yaitu logika tegas. Kita hanya mengenal dua nilai, salah tau 

benar, 0 dan 1.sedangkan logika fuzzy mengenal nilai antara benar dan 

salah.kebenaran dalam logika fuzzy dapat dinyatakan dalam derajat kebenaran yang 

nilainya antara 0 sampai 1. Misalkan dalam kehidupan sehari-hari, dewasa 

didefenisiakan dengan berusia 17 tahun kurang 1 hari akan didefenisakan sebagai 

tidak dewasa. Namun dalam logika fuzzy,  orang tersebut dapat dinyatakan dengan 

hampir dewasa. 

 

2.9.1 Himpunan Fuzzy 

Pada himpunan tegas (crisp), nilai keanggotaan suatu item x dalam suatu 

himpunan A, yang sering ditulis dengan µA[x], memiliki 2 kemungkinan 

(Kusumadewi S, Purnomo H, 2010) yaitu: 

1. Satu (1), yang berarti bahwa suatu item menjadi anggota dalam suatu 

hipunan, atau  

2. Nol (0), yang berarti bahwa suatu item tidak menjadi anggota dalam 

suatu himpunan. 

 

Terkadang kemiripan antara keanggotaan fuzzy dengan probolitas 

menimbulkan keracuan. Keduanya memiliki nilai pada interval [0,1], namun 

interprestasi nialainya sangat berbeda antara kedua kasus tersebut. Keanggotaan 

fuzzy memberikan suatu ukuran terhadap pendapat atau keputusan, sedangkan 

probalitas mengindikasikan proporsi terhadap keseringan suatu hasil bernilai benar 

dalam jangka panjang. Misalnya, jika nilai keanggotaan bernialai suatu himpunan 

fuzzy USIA adalah 0,9; maka tidak perlu di permasalahkan beberapa seringnya nilai 

itu diulang secara individual untuk mengharapkan suatu hasil yang hampir pasti 
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muda. Di lain pihak, nilai probalitas 0,9 usia berarti 10% dari himpunan tersebut 

diharapkan tidak muda. 

Himpunan Fuzzy memiliki 2 atribut, yaitu: 

1. Linguistik, yaitu penamaan suatu group yang mewakili suatu keadaan atau 

kondisi tertentu dengan menggunakan bahasa alami, seperti MUDA, 

PAROBAYA, TUA 

2. Numeris, yaitu suatu nilai (angka) yang menunjukan ukuran dari suatu variabel 

seperti: 40, 25, 50, dsb 

Ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam memahami sistem fuzzy 

(Aplikasi logika fuzzy untuk pendukung keputusan, Sri Kusumadewi, Hari 

Purnomo, Edisi Kedua, Graha Ilmu, 2010), yaitu: 

a. Variabel Fuzzy 

Variabel fuzzy merupakan variabel yang hendak dibahas dalam suatu 

sistem fuzzy. Contoh : Umur, temperature, permintaan, dsb 

b. Himpunan Fuzzy 

Himpunan Fuzzy merupakan suatu group yang saling mewakili suatu 

kondisi atau keadaan dalam suatu variabel fuzzy. 

Contoh: 

a. Variabel mahasiswa, terbagi menjadi 5 himpunan fuzzy, yaitu: 

kurang sekali, kurang, cukup, baik dan baik sekali. 

b. Variabel dosen terbagi menjadi 3 himpunan Fuzzy, yaitu: cukup, 

baik, dan baik sekali seperti terlihat pada gambar : 
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Gambar 2.3 Himpunan fuzzy pada variabel mahasiswa  

(Kusumadewi H, 2010) 

 

c. Semesta Pembicaraan 

Semesta pembicaraan adalah keseluruhan nilai yang 

diperbolehkan untuk dioperasikan dalam suatu variabel fuzzy. 

Semesta pembicaraan merupakan himpunan  bilangan real yang 

senantiasa naik (bertambah) secara monoton dari kiri ke kanan. 

Nilai semesta pembicaraan ini tidak dibatasi batas atasnya. 

 

d. Domain 

  Domain himpunan fuzzy adalah keseluruhan nilai yang 

dijinkan 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, 

contoh domain himpunan fuzzy: 

a. Kurang Sekali =[0 15] 

b. Kurang  =[5 25] 

c. Cukup  =[15 35] 

d. Baik  =[25 5] 

e. Baik Sekali =[35 50] 
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1.9.3 Fungsi Keanggotaan 

Fungsi keanggotaan adalah suatu kurva yang menunjukan pemetaan titik-

titik input data kedalam nilai keanggotaan (sering juga disebut dengan derajad 

keanggotaan) yang memiiki interval antara 0 sampai 1. Salah satu cara yang dapat 

digunakan untuk mendapatkan nilai keanggotaan adalah dengan melalui 

pendekatan fungsi. Apabila U untuk menyatakan himpunan universal dan A adalah 

himpunan fungsi fuzzy dalam U, maka A dapat dinyatakan sebagai pasangan terurut 

(Wang, 1997 dari Wulandari, F., 2005). Ada beberapa fungsi yang bisa digunakan. 

1. Fungsi Keanggotaan Segitiga 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Himpunan Fungsi Keanggotaan Segitiga (Wulandari F., 2005) 

 

2. Fungsi Keanggotaan Trapesium 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Himpunan Keanggotaan Trapesium (Wulandari F., 2005) 
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3. Fungsi Keanggotaan Sigmoid 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Himpunan Keanggotaan Sigmoid (Wulandari F., 2005) 

 

 

 

 

 

4. Fungsi Keanggotaan Gausian 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Himpunan Keanggotaan Gaussian (Wulandari F., 2005) 

 

 

 

 

1.9.4 Kendali Logika Fuzzy 

Sistem kendali logika fuzzy disebut juga sistem inferensi fuzzy (fuzzy 

Inference System/FIS) atau fuzzy inference engine adalah sistem yang dapat 

melakukan penalaran dengan prinsip serupa seperti manusia melakukan penalaran 

dengan nalurinya. 
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Terdapat beberapa jenis FIS yang dikenal yaitu Mamdani, Sugeno dan 

Tsukamoto. FIS yang paling mudah dimengerti, karena paling sesui dengan nauri 

manusia adalah FIS Mamdani. FIS tersebut bekerja berdasarkan kaidah-kaidah 

linguistik dan memiliki algoritma fuzzy yang menyediakan sebuah aproksimasi 

untuk dimasuki analisa matematik. 

 

Proses dalam kendali fuzzy ditunjukan pada gambar di atas. Input yang 

diberikan kepada adalah berupa bilangan tertentu dan output yang dihasilkan juga 

harus berupa bilangan tertentu. Aturan-aturan dalam bahasa linguistik dapat 

digunakan sebagai input yang bersifat teliti harus dikonversikan terlebih dahulu, 

lalu melakukan penalaran berdasarkan aturan-aturan dan mengkonvirmasi hasil 

penalaran tersebut menjadi output yang bersifat teliti. 

 

1.9.5 Metode Sugeno 

Penalaran dengan metode sugeno menggunakan output (konsekuen) sistem 

yang tidak berupa himpunan fuzzy, melainkan berupa konstanta atau persamaan 

linear. 

a. Model Fuzzy Sugeno Orde-Nol 

Bentuk Umum: 

IF (𝑥1 𝑖𝑠 𝐴1 ) o (𝑥2 𝑖𝑠 𝐴2 ) o (𝑥3 𝑖𝑠 𝐴3) o ... o (𝑥𝑛 𝑖𝑠 𝐴𝑛) THEN z=k 

dengan Ai adalah himpunan fuzzy ke-i sebagai anteseden, dan k adalah 

konstanta (tegas) sebagai konsekuen. 

b. Model Fuzzy Sugeno Orde-Satu 

Bentuk Umum: 

IF (𝑥1 𝑖𝑠 𝐴1 ) o ... o (𝑥1 𝑖𝑠 𝐴1 ) THEN z=𝐩𝟏 ∗ 𝒙𝟏 + ⋯ + 𝐩𝒏 ∗  𝐱𝑛  + q 

dengan 𝐴𝑖  adalah himpunan fuzzy ke-i sebagai antesden,dan pi adalah 

suatu kostanta (tegas) ke-i dan q juga merupakan konstanta dan 

konsekuen. 

            Apabila komposisi aturan menggunakan metode sugeno, maka 

defuzifikasi dilakukan dengan cara mencari nilai rata-ratanya. 

 


