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Pengantar Sistem Cerdas 

Definisi Sistem Cerdas 

Sistem cerdas (intelligent system) adalah 

sistem yang dibangun dengan menggunakan 

teknik-teknik artificial intelligence.  

 Sistem adalah kumpulan dari 
elemen-elemen yang berinteraksi 
untuk mencapai suatu tujuan 
tertentu 

Cerdas adalah orang yang cerdik dan 
cermat dalam melihat sesuatu 

Cerdas = memiliki pengetahuan + pengalaman, penalaran (bagaimana 
membuat keputusan & mengambil tindakan), moral yang baik 
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Pengantar Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) 

o Encyclopedia Britannica:   
“Kecerdasan Buatan (AI) merupakan cabang dari ilmu komputer 
yang dalam merepresentasi pengetahuan lebih banyak 
menggunakan bentuk simbol-simbol  daripada bilangan, dan 
memproses informasi berdasarkan metode heuristic atau dengan 
berdasarkan sejumlah aturan” 

 

 

Definisi : 

AI adalah kecerdasan yang 
ditambahkan pada suatu 
sistem yang bisa diatur dalam 
konteks ilmiah 
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Sudut Pandang Kecerdasan 

Sudut pandang penelitian 

Kecerdasan Buatan adalah 

suatu studi bagaimana membuat 

agar komputer dapat melakukan 

sesuatu sebaik yang dikerjakan 

oleh manusia  

Sudut pandang kecerdasan  

     Kecerdasan Buatan akan 

membuat mesin menjadi cerdas 

(mampu berbuat seperti apa yang 

dilakukan oleh manusia)  

Sudut Pandang Bisnis 

      Kecerdasan buatan adalah 

kumpulan peralatan yang 

sangat powerful dan 

metodologis dalam 

menyelesaikan masalah 

bisnis 

 

Sudut Pandang Pemrogram 

      Kecerdasan buatan meliputi 

studi tentang pemrograman 

simbolik, problem solving, 

dan pencarian (searching) 

Pengantar Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) 
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Komponen Artificial Intelligence 

Pengantar Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) 

AKSI PEMECAHAN MASALAH

percieve
memahami

KEMAMPUAN

KECERDASAN

MANUSIA

reason
berpikir

a c t
bertindak

learn
belajar

KNOWLEDGE

pengetahuan

di-duplikasikan ke:

PERMASALAHAN

KOMPUTER / MESIN

TUJUAN
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Arsitektur Artificial Intelligence 

Pengantar Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) 

INPUT

BASIS

PENGETAHUAN

INFERENCE

ENGINE (EI)

GOAL

SISTEM INTELIJEN

(Artificial Intelligent)

Knowledge base (basis pengetahuan), berisi fakta-fakta, teori, pemikiran 

dan hubungan antara satu dengan lainnya.  

 

Inference engine, yaitu kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan 

pengalaman. 
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Analogi dengan Kecerdasan Manusia 

Pengantar Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) 

Basis Pengetahuan  

Kumpulan pengetahuan & pengalaman yang dimiliki 
oleh manusia. 

 

Contoh : 

o Jika saya makan sambal > 5 sendok, maka tidak 
lama kemudian perut saya akan terasa sakit. 

o Jika kuliah mulai jam 8, dan saya berangkat dari 
rumah jam 7.45, maka saya akan terlambat. 

o Jika x=75, maka y=100. 



8 

Analogi dengan Kecerdasan Manusia 

Pengantar Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) 

Mesin Inferensi 

Kemampuan manusia untuk menalar berdasarkan 
pengetahuan/pengalaman yang dimiliki, apabila muncul suatu fakta. 

 

Contoh: 

1. Pengetahuan :  

 Jika saya makan sambal > 5 sendok, maka tidak lama kemudian 
perut saya akan terasa sakit. 

2. Fakta : 

 Saya baru saja makan sambal 10 sendok. 

3. Kesimpulan : 

 Tidak lama lagi perut saya akan sakit. 
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Teknik Pemecahan Masalah 

Pengantar Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) 

Conventional Hard Computing 

Soft Computing 

Precise  
Models 

Logika penalaran  
berbentuk simbol 

Pencarian & Pemodelan masalah  
dilakukan secara  

numeris (tradisional) 

Approximate  
Models 

Penalaran melalui 
pendekatan 

Pendekatan fungsional & 
Pencarian random 
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Definisi Soft Computing 

Soft Computing 

 Soft Computing merupakan inovasi baru dalam 
membangun sistem cerdas yaitu sistem yang memiliki 
keahlian seperti manusia pada domain tertentu, mampu 
beradaptasi dan belajar agar dapat bekerja lebih baik 
jika terjadi perubahan lingkungan. 

 

 Soft computing mengeksploitasi adanya toleransi 
terhadap ketidakpastian, ketidaktepatan, dan kebenaran 
parsial untuk dapat diselesaikan dan dikendalikan 
dengan mudah agar sesuai dengan realita. (Prof. Lotfi A 
Zadeh, 1992) 
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Metodologi Soft Computing 

Soft Computing 

o Sistem Fuzzy (mengakomodasi ketidaktepatan). 

o Jaringan Syaraf (menggunakan pembelajaran). 

o Probabilistic Reasoning (mengakomodasi 
ketidakpastian). 

o Evolutionary Computing (optimasi) : algoritma 
genetika. 
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Sistem Fuzzy 

Soft Computing 

Konsepnya menggunakan teori himpunan. 

Menggunakan derajat keanggotaan fuzzy untuk 

menunjukkan seberapa besar suatu nilai masuk dalam 

suatu himpunan fuzzy. 

Bidang kajian : 

o Fuzzy Inference System 

o Fuzzy Clustering 

o Fuzzy Database 

o Fuzzy Mathematical Programming 
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Probabilistic Reasoning 

Soft Computing 

Mengakomodasi adanya faktor ketidakpastian. 

Teori-teori yang berkembang: 

o Teorema Bayes 

o Certainty Factor (statistic reasoning) 

o Teorema Dempster-Shafer (statistic reasoning) 
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Jaringan Syaraf Tiruan 

Soft Computing 

Menggunakan algoritma pembelajaran untuk 

mendapatkan bobot-bobot yang optimum. 

Jenis pembelajaran : supervised learning, dan 

unsupervised learning. 
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Evolutionary Computing 

Soft Computing 

1. Menggunakan pendekatan teori evolusi. 

2. Dipelopori oleh algoritma genetika. 

3. Terutama digunakan untuk optimasi. 

4. Algoritma yang sudah dikembangkan: 

o Algoritma Genetika 

o Ant System 

o Fish Schooling 

o Bird Flocking 

o Particle Swarm 
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Soft Computing 

ALJABAR KALKULUS LOGIKA 

KOMPUTASI NUMERIS 

 
SOFT 

COMPUTING 

Bekal ilmu yang harus disiapkan untuk lebih memudahkan mempelajari 

Soft Computing : 
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Logika Fuzzy (Fuzzy Logic) 

LOGIKA FUZZY 
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Logika Fuzzy (Fuzzy Logic) 

Logika fuzzy pertama kali dikembangkan oleh 
Lotfi A. Zadeh melalui tulisannya pada tahun 
1965 tentang  teori himpunan fuzzy. 

 

Lotfi Asker Zadeh adalah seorang ilmuwan 
Amerika Serikat berkebangsaan Iran dari 
Universitas California di Barkeley. 

 

Lotfi Asker Zadeh beranggapan logika benar 
salah tidak dapat mewakili setiap pemikiran 
manusia 

Pendahuluan 
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Logika Fuzzy (Fuzzy Logic) 

Pendahuluan 

Meskipun logika fuzzy dikembangkan di 
Amerika, namun ia lebih populer dan 
banyak diaplikasikan secara luas oleh 
praktisi Jepang dengan 
mengadaptasikannya ke bidang kendali 
(control).  

 

Saat ini banyak dijual produk elektronik 
buatan Jepang yang menerapkan prinsip 
logika fuzzy, seperti mesin cuci, AC, dan 
lain-lain. 

 

 

 

 

Fuzzy logic sudah diterapkan pada banyak bidang, mulai dari teori kendali 
hingga kecerdasan buatan. 
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Logika Fuzzy (Fuzzy Logic) 

Perbedaan Logika Fuzzy VS Logika Tegas 
Perbedaan terletak pada keanggotaan elemen dalam suatu 
himpunan.  

Logika Tegas 
Suatu elemen himpunan mempunyai 2 pilihan :  
     * Sebagai Anggota himpunan (bernilai 1) atau  
     * Bukan Anggota himpunen (bernilai 0) 

Logika Fuzzy 
Keanggotan elemen suatu himpunan memiliki derajad 
keanggotan elemen berada pada interval [0, 1] 
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Logika Fuzzy (Fuzzy Logic) 

Himpunan Tegas (Crisp Set) 
Adalah suatu kumpulan dari objek-objek yang didefinisikan secara jelas. 
Objek yang ada dalam himpunen disebut elemen (anggota himpunan). 
Keanggotaan suatu elemen dapat dinyatakan secara tegas, apakah 
objek tersebut anggota himpunan atau bukan 

Untuk sembarang himpunan A, sebuah unsur x adalah anggota himpunan 
apabila x terdapat atau terdefinisi di dalam A. 
Nilai keanggoatan suatu himpunan dinotasikan µ(x), jika x termasuk 
dalam himpunan A maka µ(x) = 1 dan sebaliknya µ(x) = 0 

Contoh 1: A = {0, 4, 7, 8, 11}        
 
µ(7) = 1    karena 7 ϵ A  
µ(5) = 0    karena 5  A 
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Logika Fuzzy (Fuzzy Logic) 

Himpunan Tegas (Crisp Set) 
Adalah suatu kumpulan dari objek-objek yang didefinisikan secara jelas. 
Objek yang ada dalam himpunen disebut elemen (anggota himpunan). 
Keanggotaan suatu elemen dapat dinyatakan secara tegas, apakah 
objek tersebut anggota himpunan atau bukan 

Untuk sembarang himpunan A, sebuah unsur x adalah anggota himpunan 
apabila x terdapat atau terdefinisi di dalam A. 
Nilai keanggoatan suatu himpunan dinotasikan µ(x), jika x termasuk 
dalam himpunan A maka µ(x) = 1 dan sebaliknya µ(x) = 0 

Contoh 1: A = {0, 4, 7, 8, 11}        
 

µA(7) = 1    karena 7 ϵ A  

µA(5) = 0    karena 5  A 

𝜇𝐴 𝑥 =  
1 ; 𝑥 𝜖 𝐴
0 ; 𝑥 𝜖 A
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Logika Fuzzy (Fuzzy Logic) 

Himpunan Tegas (Crisp Set) 
Contoh 2: 

Misalkan X = {1, 2, 3, 4, 5, 6} dan A  X, yang dalam hal ini 
A = {1, 2, 5}.  
 
A dapat dinyatakan sebagai :  
  
 A = {(1,1), (2,1), (3,0), (4,0), (5,1), (6,0) } 
   
 Keterangan:  
             (2,1) berarti µA(2) = 1   
             (4,0) berarti µA(4) = 0, 
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Logika Fuzzy (Fuzzy Logic) 

Himpunan Fuzzy 
Di dalam teori himpunan fuzzy, keanggotaan suatu elemen 
di dalam himpunan dinyatakan dengan derajat keanggotaan 
(membership values) yang nilainya terletak di dalam selang 
[0, 1].  

Derajat keanggotaan ditentukan dengan 
fungsi keanggotaan: 
  
  A : X  [0, 1] 
  
Bandingkan fungsi keanggotaan pada teori 
himpunan tegas: 
  
  µA : X  {0, 1} 
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Logika Fuzzy (Fuzzy Logic) 

Himpunan Fuzzy 
Fungsi Keanggotaan merupakan fungsi yang memetakan elemen suatu 
himpunan ke nilai keanggotaan pada interval [0, 1]. 
Fungsi keanggotaan yang membedakan himpunan fuzzy dengan crisp set. 

Fungsi keanggotaan dapat direpresentasikan dengan berbagai cara : 
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Domain 

Fungsi Keanggotaan : 

𝜇 𝑥 =  
𝑏 − 𝑥

𝑏 − 𝑎
, 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

 0, 𝑥 ≥ 𝑏
 

1. Representasi Kurva Linier Menurun 

a =  nilai domain terkecil saat    
       derajad keanggotaan terkecil 
b = derajad keanggotaan terbesar  
       dalam domain 
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Logika Fuzzy (Fuzzy Logic) 

Himpunan Fuzzy 
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Domain 

Fungsi Keanggotaan : 

2. Representasi Kurva Linier Naik 

a =  nilai domain terkecil saat  derajad keanggotaan terkecil 
b = derajad keanggotaan terbesar dalam domain 

𝜇 𝑥 =  

0, 𝑥 ≤ 𝑎
𝑥−𝑎
𝑏−𝑎,      𝑎≤𝑥≤𝑏

1, 𝑥 = 𝑏
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Logika Fuzzy (Fuzzy Logic) 

Himpunan Fuzzy 
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Domain 

Fungsi Keanggotaan : 

3. Representasi Kurva Segitiga 

a =  nilai domain terkecil saat  derajad keanggotaan terkecil 
b = derajad keanggotaan terbesar dalam domain 
c = nilai  domain terbesar saat derajad keanggotaan terkecil  

𝜇 𝑥 =  

0, 𝑥 ≤ 𝑎 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑥 ≥ 𝑐 
𝑥−𝑎
𝑏−𝑎 ,                        𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏
𝑐 − 𝑥

𝑐 − 𝑏
,      𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐

 

Merupakan gabungan dari representasi kurva linier 

c 
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Logika Fuzzy (Fuzzy Logic) 

Himpunan Fuzzy 
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Domain 

Fungsi Keanggotaan : 

4. Representasi Kurva Trapesium 
Merupakan dasar bentuk segitiga yang ditambah beberapa titik yang memiliki 
keanggotaan 

c d 

𝜇 𝑥 =

0,
𝑥 − 𝑎

𝑏 − 𝑎
,

1,
𝑑 − 𝑥

𝑑 − 𝑐
,

 

 x ≤ a atau x ≥ d 

 a ≤ x ≤ b  

 b ≤ x ≤ c  

 c ≤ x ≤ d  
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Logika Fuzzy (Fuzzy Logic) 

Operasi pada Himpunan Fuzzy 
Operasi dasar himpunan fuzzy terdiri dari komplemen, gabungan, dan irisan 

Operasi Dasar Komplemen 

Suatu himpunan Fuzzy A pada himpunan semesta U maka komplemen dari himpunan  
Fuzzy A adalah Ā ata Ac didefiniskan sebagai : 

𝜇𝐴 𝑥 = 1 − 𝜇𝐴 𝑥 , ∀𝑥∈ 𝑈 

Contoh : 
Misalkan 𝜇𝐴 𝑥  = 0,24   maka 

𝜇𝐴 𝑥 = 1 − 𝜇𝐴 𝑥  
              = 1 – 0,24 
              = 0,76 
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Logika Fuzzy (Fuzzy Logic) 

Operasi pada Himpunan Fuzzy 
Operasi dasar himpunan fuzzy terdiri dari komplemen, gabungan, dan irisan 

Operasi Dasar Gabungan (Union) 

Suatu himpunan semesta U dan dua himpunan Fuzzy A dan B pada himpunan semesta 
U. Operasi dasar gabungan A dan B ditulis A U B yang didefinisikan : 
 

Contoh : 
Misalkan 𝜇𝐴 𝑥  = 0,24  dan 𝜇𝐵 𝑥  = 0,50   maka  

𝜇 𝐴∪𝐵 𝑥 = 𝑚𝑎𝑥 𝜇𝐴 𝑥 , 𝜇𝐵 𝑥 , ∀𝑥∈ 𝑈 

𝜇 𝐴∪𝐵 𝑥 = 𝑚𝑎𝑥 𝜇𝐴 𝑥 , 𝜇𝐵 𝑥  

                     = 𝑚𝑎𝑥 (0,24), (0,50)  
                     = 0,50 
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Logika Fuzzy (Fuzzy Logic) 

Operasi pada Himpunan Fuzzy 
Operasi dasar himpunan fuzzy terdiri dari komplemen, gabungan, dan irisan 

Operasi Dasar Irisan (Intersection) 

Suatu himpunan Fuzzy A dan B pada himpunan semesta U. Operasi dasar irisan A dan B 
ditulis A ∩ B yang didefinisikan : 
 

Contoh : 
Misalkan 𝜇𝐴 𝑥  = 0,24  dan 𝜇𝐵 𝑥  = 0,50   maka  

𝜇 𝐴∩𝐵 𝑥 = 𝑚𝑖𝑛 𝜇𝐴 𝑥 , 𝜇𝐵 𝑥 , ∀𝑥∈ 𝑈 

𝜇 𝐴∪𝐵 𝑥 = 𝑚𝑖𝑛 𝜇𝐴 𝑥 , 𝜇𝐵 𝑥  

                     = 𝑚𝑖𝑛 (0,24), (0,50)  
                     = 0,24 
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Logika Fuzzy (Fuzzy Logic) 

Latihan Soal 
Akan dibuat variabel fuzzy temperatur dengan 3 
himpunan yaitu dingin, normal dan panas. 

DINGIN  = {0 ... 28} 
NORMAL = {25 ... 35} 
PANAS    = {33 ... 40} 

Tugas : 
Gambarkan representasi kurva dan fungsi 
keanggotaan dari masing-masing kondisi di atas. 
 


