
Menggunakan Fuzzy Logic Toolbox pada MATLAB 

MATLAB adalah bahasa pemrograman teknis yang sangat andal untuk proses simulasi dan 

visualisasi data. MATLAB telah menyediakan sebuah tools untuk merancang logika fuzzy, 

yang dikenal sebagai Fuzzy Logic Toolbox. Untuk menggunakan Fuzzy Logic Toolbox 

pastikan bahwa sistem Matlab telah menyertakan Fuzzy Logic Toolbox. Untuk mengecek, 

ketikkan sintaks ver pada Command Window, sebagai berikut: 

 

Untuk merancang fuzzy pada MATLAB, kita dapat menggunakan dua cara, yaitu dengan 

mengetikan sintaksnya pada editor (layaknya memprogram MATLAB), atau menggunakan 

jendela visual yang telah dirancang antarmukanya sedemikian rupa untuk mendesain suatu 

sistem fuzzy. Antarmuka ini dikenal sebagai FIS editor. Untuk saat ini, kita akan 

menggunakan FIS editor. 

Ketikkan sintaks fuzzy pada Command Window, sebagai berikut: 

>> fuzzy 

Selanjutnya akan muncul tampilan awal FIS sebagai berikut : 

 



 

Studi Kasus 
Untuk menjelaskan penggunaan Fuzzy Logic Toolbox tersebut, perhatikan contoh studi kasus 
berikut. Romi ingin mengajak Juli dinner di suatu restoran. Romi ingin membagi kebahagiaan 
pada malam ini kepada pelayan restoran dengan memberikan uang tip. Dia akan memberikan 
uang tip sebesar 5-25% dari total belanjanya. Besarnya uang tip diberikan berdasarkan 
tingkat PELAYANAN dan kualitas MAKANAN yang dihidangkan.  
 
Bantulah Romi untuk memutuskan besarnya uang tip, jika setelah menikmati hidangan dan 
fasilitas PELAYANAN Romi memberi nilai: 
PELAYANAN = 7 
MAKANAN = 8 
 
Penilaian PELAYANAN dan MAKANAN berada pada rentang nilai 0-10 dan kisaran uang tip 
adalah 5 - 25%. 
Adapun aturan pemberian tip yg ditetapkan oleh Romi adalah sebagai berikut: 
1. Jika PELAYANAN Jelek ATAU MAKANAN Tengik, maka TIP Murah 
2. Jika PELAYANAN Sedang, maka TIP Standar 
3. Jika PELAYANAN Bagus ATAU MAKANAN Lezat, maka TIP Mahal 
 
Dapat kita simpulkan bahwa pasangan input-output adalah sebagai berikut: 

o INPUT: PELAYANAN (Jelek, Sedang, Bagus) dan MAKANAN (Tengik, Lezat) 
o OUTPUT: TIP (Murah, Standar, Mahal) 

 

Tampilan awal, FIS Editor secara default hanya menampilkan satu input dan satu output. Oleh 
karena itu, mari kita tambahkan satu buah input lagi. Pada FIS Editor, carilah Edit, 
kemudian Add Variable... dan klik Input. 
 

 
 
Klik-lah input 1, kemudian ubahlah kolom Name pada Current Variabel. Gantilah namanya 
menjadi PELAYANAN, kemudian tekan Enter. Untuk parameter yang lain (And method, Or 
method, Implication, dan sebagainya) biarkanlah pada nilai defaulft-nya. 
 



 
 
Lakukan hal yang sama untuk Input 2 dan Output, masing-masing dengan nama MAKANAN 
dan TIP. Hasilnya : 
 

 
 
Langkah selanjutnya adalah menentukan fungsi keanggotaan dari input dan output fuzzy. Mari 
kita lakukan perubahan pada input PELAYANAN terlebih dahulu. Klik-lah dua kali pada kotak 
kuning PELAYANAN. Selanjutnya akan muncul jendela Membership Function Editor.  
 



 
 
Pada Jendela ini, pastikan saat ini kotak kuning PELAYANAN masih aktif (ditandai dengan 
garis merah tebal). Klik-lah garis mf1, dan ubahlah parameter dibawahnya (ditunjukkan 
dengan kolom yang berwarna putih) sesuai dengan tabel berikut : 
 
Parameter  Nilai 

Range [0 10] 

Name Jelek 

Type Trimf 

Params [-4 0 4] 

 
Jika mf1 sudah diubah, lakukan langkah yang sama untuk mf2 dan mf3, masing masing 
seperti pada Tabel 2 dan 3. 
 
Parameter  Nilai 

Range [0 10] 

Name Sedang 

Type Trimf 

Params [1 5 9] 

 
Parameter  Nilai 

Range [0 10] 

Name Bagus 

Type Trimf 

Params [6 10 14] 

 
Pada input PELAYANAN, semua fungsi keanggotaan memiliki tipe trimf (Triangular 

Membership Function) Yaitu fungsi keanggotaan berbentuk segitiga.  



 

Selanjutnya dilakukan penyesuaian untuk variabel MAKANAN dan TIP sama seperti 
mengubah variabel PELAYANAN diatas.  
 
Fungsi keanggotaan MAKANAN: TENGIK 
Parameter  Nilai 

Range [0 10] 

Name Tengik 

Type Trapmf 

Params [0 0 1 3] 

Fungsi keanggotaan MAKANAN: LEZAT 
Parameter  Nilai 

Range [0 10] 

Name Lezat 

Type Trapmf 

Params [7 9 10 10] 

Fungsi keanggotaan TIP: MURAH 
Parameter  Nilai 

Range [0 30] 

Name Murah 

Type Trimf 

Params [0 5 10] 

Fungsi keanggotaan TIP: STANDAR 
Parameter  Nilai 

Range [0 30] 

Name Standar 

Type Trimf 

Params [10 15 20] 

Fungsi keanggotaan TIP: MAHAL 
Parameter  Nilai 

Range [0 30] 

Name Mahal 

Type Trimf 

Params [20 25 30] 

 



Hasil akhir dari fungsi keanggotaan MAKANAN adalah : 

 

Hasil akhir dari fungsi keanggotaan TIP adalah : 

 

Langkah selanjutnya adalah menetapkan aturan-aturan menggunakan mekanisme IF-THEN. 

Masih pada jedela yang sama (Membership Function Editor), bukalah Edit kemudian 

klik Rules... . selanjutnya akan tampil jendela Rule Editor.  



 

aturan-aturan yang berlaku pada contoh studi kasus ini, adalah : 
1. Jika PELAYANAN Jelek ATAU MAKANAN Tengik, maka TIP Murah 
2. Jika PELAYANAN Sedang, maka TIP Standar 
3. Jika PELAYANAN Bagus ATAU MAKANAN Lezat, maka TIP Mahal 
 
Selanjutnya pengaturan jendela Rule Editor disesuaikan dengan aturan diatas. Ubah-ubahlah 
kolom PELAYANAN, MAKANAN dan TIP, serta sesuaikan dengan pilihan Connection-nya 
(dalam hal ini OR atau AND). Dalam studi kasus ini koneksi menggunakan kata 'ATAU' 
sehingga menggunakan koneksi OR.  
Pada aturan kedua, terlihat hanya input PELAYANAN saja yang masuk dalam aturan, 
sedangkan MAKANAN tidak. Oleh karena itu, kita bisa pilih kolom MAKANAN dengan none. 
Jika telah selesai, klik-lah tombol Add Rule.  
Kita juga bisa mengedit atau menghapus aturan yang kita buat dengan tombol yang telah 
disediakan. 

 

 

 



Apabila sudah, jendela Rule Editor dan Membership Function bisa ditutup, dan bisa kembali 

ke jendela awal. Di jendela utama, bisa dilihat hasil dari sistem fuzzy yang telah dibuat. 

Carilah View, kemudian klik Rules. 

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa input diberi nilai tertentu, yaitu PELAYANAN = 

7, dan MAKANAN = 8. Ubahlah kolom Input, dan lihat hasilnya. Terlihat bahwa nilai TIP = 20. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa TIP yang harus dibayarkan oleh Romi adalah 

sebesar 20%. Nilai input ini dapat diubah-ubah dengan cara mengetikkan, atau menggeser-

geser garis vertikal yang melintasi input. 

 

Bentuk dari berbagai peluang nilai input dapat dilihat hasilnya dengan cara memilih View - 

Surface.  

Simpanlah projek ini dengan 

cara memilih File - Export - 

To File... Simpanlah sesuai 

dengan nama yang diinginkan. 

Hindari menggunakan spasi 

dalam penamaan. 

 

 

 


