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Setelah mengikuti kuliah ini, diharapkan mahasiswa 
memahami tentang intelligent control (kendali cerdas), 
khususnya Pengendali Logika Fuzzy dan Jaringan Saraf 
Tiruan.  
 
Mata kuliah ini terdiri dari dua bagian.  
Bagian pertama terdiri dari: dasardasar logika fuzzy, teori 
himpunan fuzzy, fuzzifikasi, defuzzifikasi, inferensi, dan aplikasi 
fuzzy untuk kendali.  
Bagian kedua terdiri dari: dasar-dasar jaringan syaraf tiruan, 
jaringan saraf tiruan tipe perceptron dan backpropagation, 
serta aplikasi jaringan saraf tiruan, khususnya untuk sistem 
kendali dan metode-metode lainnya. 

Deskripsi 
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Kompetensi yang Dikembangkan : 
a)  Mampu menjelaskan pengertian intelligent control 

(kendali cerdas) 
b)  Mampu menjelaskan dasar-dasar logika kabur (fuzzy 

logic) 
c)  Mampu menjelaskan peran fuzzy logic dalam system 

kendali 
d)  Mampu menjelaskan dasar-dasar jaringan syaraf tiruan - 

JST (neural network) 
e)  Mampu menjelaskan peran JST dalam system kendali 
f) Mampu memberikan contoh aplikasi Sistem kendali 

yang berbasis Fuzzy Logic Controller dan Jaringan 
Syaraf Tiruan 

g) Mampu menjelaskan metode kendali cerdas lainnya 
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Indikator Pencapaian Kompetensi : 
Aspek Kognitif dan Kecakapan Berpikir 
Mahasiswa mampu menganalisis model 
sistem kendali cerdas, dan mampu memilih 
menggunakan metode yang lebih tepat 

Aspek Psikomotor 
Mahasiswa mampu mengemukakan pendapat dan 
memberikan argumen yang tepat untuk 
menyelesaiakan berbagai persoalan terkait kendali 
cerdas. 

Aspek Affektif, Kecakapan Sosial dan Personal 
Mahasiswa mampu bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah-
masalah yang terkait kendali cerdas yang diberikan, baik dalam bentuk 
rancang bangun, atau pun mencari contoh-contoh aplikatif. 
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Materi Pembelajaran : 

1. Pengertian Sistem Cerdas dan Artificial 

Intelligence (AI)  

2. Sejarah dan Konsep Artificial Intelligence 

3. Soft Computing 

4. Data Mining 

5. Logika Fuzzy 

6. Sistem Pakar 

7. Jaringan Syaraf Tiruan 

8. Algoritma Genetika 

9. Kapan menggunakan AI? 
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Tujuan dari kecerdasan buatan 

1. Membuat mesin menjadi lebih pintar (tujuan utama) 

2. Memahami apa itu kecerdasan (tujuan ilmiah) 

3. Membuat mesin lebih bermanfaat (tujuan 
entrepreneurial) 

 Sistem yang berpikir 
seperti manusia 

Thinking humanly 

Sistem yang berpikir 
secara rasional 

Thinking rationally 

Sistem yang bertindak 
seperti manusia 

Acting humanly 

Sistem yang bertindak 
secara rasional 

Acting rationally 

Apa Itu AI ? 
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• Bisakah mesin berpikir? 

• Jika bisa, bagaimana caranya? 

• Dan jika tidak bisa, kenapa tidak? 

• Dan apa yang dikatakan sebagai pikiran (mind)? 
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Berat? 
•Tentu... 
•Tapi... 
•Tidak ada yang tidak mungkin, kita lebih 
cerdas daripada komputer 

•Solusi: Belajar dan buang rasa bosan... 
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Berfikir Seperti Manusia 
o Diperlukan suatu cara untuk mengetahui bagaimana 

manusia berfikir 

o Diperlukan pemahaman tentang bagaimana pikiran 

manusia bekerja 
Berfikir Rasional 

 Cara berfikirnya memenuhi aturan logika 
 Pola struktur argumentasi yang selalu 

memberi konklusi yang benar bila premis 
benar 

 

Bertindak Rasional 
Bertindak didalam upaya untuk mencapai goal 
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Perbedaan antara Pemrograman AI dan 
Konvensional 

AI Komputasi 
Konvensional 

Representasi dan 
Manipulasi simbol 

Algoritama 

Memberitahu komputer 
tentang suatu masalah 

Memerintah komputer 
untuk menyelesaikan 
masalah 

Komputer diberi 
pengetahuan dan 
kemampuan inferensi 

Memberi data kepada 
komputer dan program 
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KECERDASAN ALAMI VS 
KECERDASAN BUATAN 
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Kelebihan kecerdasan buatan 
• Lebih bersifat permanen.  
• Lebih mudah diduplikasi & 

disebarkan.  
• Lebih murah.  
• Bersifat konsisten dan teliti karena 

kecerdasan buatan adalah bagian 
dari teknologi komputer  

• Dapat didokumentasi. Keputusan 
yang dibuat komputer dapat 
didokumentasi dengan mudah 
dengan cara melacak setiap 
aktivitas dari sistem tersebut.  

• Dapat mengerjakan beberapa task 
lebih cepat dan lebih baik 
dibanding manusia  

 Kreatif : manusia memiliki 
kemampuan untuk 
menambah pengetahuan, 
sedangkan pada kecerdasan 
buatan untuk menambah 
pengetahuan harus dilakukan 
melalui sistem yang dibangun.  

 Memungkinkan orang untuk 
menggunakan pengalaman 
atau pembelajaran secara 
langsung. Sedangkan pada 
kecerdasan buatan harus 
mendapat masukan berupa 
input-input simbolik.  

 Pemikiran manusia dapat 
digunakan secara luas, 
sedangkan kecerdasan 
buatan sangat terbatas.  

 
 

Kelebihan kecerdasan alami 
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Buku Pegangan Kuliah : 
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Buku Pegangan Kuliah : 
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Buku Pegangan Kuliah : 
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Buku Pegangan Kuliah : 
Buku alternatif 
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Buku Pegangan Kuliah : 

Dimana mendapatkannya? 

• Download dari Internet. 
• Alamatnya? Tanya mbah Google 
• Contoh keywords: “free download ebook 

Intelligent Systems A Modern Approach” 
• Kalau tidak berhasil mendownloadnya? 

Buktikan manusia lebih cerdas daripada 
komputer  
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Prosentase Penilaian : 

Kehadiran / Keaktifan   = 10% 
Tugas    = 20% 
Ujian Tengah Semester = 35% 
Ujian Akhir Semester  = 35% 
                           
   Jumlah  = 100% 

Prosentase kehadiran kuliah minimal 75% 
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Tugas Praktikum : 
o Cari contoh aplikasi kecerdasan buatan, dan 

jelaskan fungsi dari aplikasi tersebut di 
masyarakat ! 

o Setiap mahasiswa cukup memberikan 1 contoh 
aplikasi 

o Contoh aplikasi yang disajikan tidak boleh sama 
dengan mahasiswa lainnya 

o Tugas diketik rapi dan dikumpulkan ke email 
arifin@dsn.dinus.ac.id 


