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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Logika Fuzzy 

Fuzzy dapat diartikan samar atau ambigu, sehingga dapat diartikan pula 

bahwa logika fuzzy merupakan logika yang samar atau penalaran yang kabur.  Yang 

mana suatu nilai pada logika fuzzy bisa mernilai benar atau salah secara bersamaan.  

Tingkat kebenaran (true) atau kesalahan (false) nilai yang terdapat dalam logika 

fuzzy tergantung pada bobot keanggotaannya.  Rentang derajat keanggotaannya 

antara 0 hingga 1. 

Pada dasarnya metode fuzzy dipakai untuk mengatasi hal – hal yang samar / 

tidak diketahui kepastiannya terhadap masalah yang mempunyai berbagai macam 

jawaban.  Dapat dikatakan pula bahwa metode fuzzy adalah penalaran yang mampu 

mendefinisikan nilai pada keadaan yang umum, seperti besar atau kecil, ya atau 

tidak, benar atau salah dan lain-lain.  Logika fuzzy mempunyai cara untuk 

menggambarkan kepastian dari data dan informasi yang bersifat ambigu / tidak 

jelas. 

 

2.2 Metode Fuzzy Tsukamoto 

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  secara  tegas  (crisp)  berdasarkan  α- predikat (fire strength). 

Hasil akhirnya diperoleh dengan menggunakan rata-rata  terbobot. 
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Gambar 2.1. Proses dengan menggunakan Metode Tsukamoto. 

2.3 Metode Simple Additive Weighting (SAW) 

Metode SAW sering dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. 

Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating 

kinerja setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses 

normalisasi matriks keputusan (X) ke suatu skala yang dapat  diperbandingkan 

dengan semua rating alternatif yang ada. 

 

Gambar 2.2. Rumus Normalisasi SAW 

 

Di mana:   

rij = rating kinerja ternormalisasi.  

maxi = nilai maksimum dari setiap baris dan kolom.  

mani = nilai minimum dari setiap baris dan kolom.  

Xij = baris dan kolom dari matriks.  

(rij) adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif Ai  pada atribut  Cj, 

i=1,2,...,m dan j=1,2,...,n. 

Nilai preferensi untuk setiap alternatif  Vi  diberikan sebagai: 

Sumber : www.metode-algoritma.com 

Sumber : www.landasanteori.com 
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Gambar 2.3. Rumus Nilai Alternatif SAW 

Dimana: 

Vi = Nilai akhir dari alternatif

Wi = Bobot yang telah ditentukan 

 rij  = Normalisasi matriks 

Nilai yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternative lebih terpilih. 

2.4 PHP 

PHP merupakan sebuah bahasa pemrograman yang terpasang pada HTML. 

Tujuan pokok penggunaan bahasa ini adalah untuk memungkinkan web 

programmer membuat halaman web dinamik dengan cepat. 

2.4.1 Fungsi-Fungsi PHP 

Fungsi merupakan alat bantu pemograman yang memberikan 

kemudahan dalam melakukan suatu tugas tertentu. Isi dari sebuah fungsi 

sebenarnya adalah rangkaian dari perintah-perintah pemograman, entah 

panjang atau pendek yang dirangkai sedemikian rupa sehingga menjadi satu 

perintah saja. Sebagai contoh fungsi yaitu fungsi date() adalah untuk 

menampilkan tanggal atau waktu sekarang. 

2.4.2 Apache Server 

Apache Server adalah salah satu web server yang dibutuhan untuk 

menjalankan PHP.  Karena, untuk menjalankan PHP, harus ada web server yang 

bertugas untuk memberikan layanan client ke komputer server.  Apache adalah web 

server yang sangat digemari dan sering digunakan. Apache Server juga 

dikembangkan oleh komunitas open source di internet, saat ini apache server 

merupakan web server yang paling populer. Berdasarkan hasil penelitian Netcraft 

web server survey pada tahun 2002, 63% website di dunia menggunakan apache 

sebagai web server. 

Sumber : informatika.web.id 
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2.5 My Structure Query Language (MySQL) 

MySQL adalah sebuah software database server yang banyak digunakan 

karena memiliki beberapa kelebihan, seperti open source untuk banyak sistem 

operasi, cepat dalam melakukan pemrosesan, dan mampu menangani database 

dengan baik pada banyak macam perangkat keras maupun sistem operasi yang 

digunakan. 

Selain itu MySQL juga mudah dioperasikan karena menggunakan bahasa 

yang sederhana, mendukung SQL (Structure Query Language), sebuah bahasa 

untuk semua database sistem yang modern, bisa beroperasi meskipun dengan beban 

yang tidak ringan, dengan tidak sedikit client yang terkoneksi dalam waktu yang 

bersamaan, dapat diakses di mana saja dari internet, mudah diperoleh dan memiliki 

tingkat keamanan tinggi. 

Meskipun demikian, MySQL mempunyai kekurangan, yaitu tidak ada fitur 

transaction processing. 


