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Abstrak-Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode fuzzy inference system guna pembuatan model
system pendukung keputusan untuk promosi karyawan yang telah dipilih dan memilih karyawan yang dinilai
layak untuk menempati jabatan tertentu pada perusahaan.
Promosi karyawan mempunyai 5 kriteria
penilaian yang terdiri dari absensi kehadiran, kedisiplinan, attitude, kinerja dan prestasi kerja. Seorang
karyawan dapat dipromosikan apabila ada rekomendasi dari seseorang atau pihak yang berwenang yang
tentunya harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku berdasarkan kriteria penilaian promosi karyawan.
Model sistem pendukung keputusan dibuat untuk dapat memberikan hasil penilaian dari kriteria-kriteria yang
menjadi penilaian pada promosi karyawandan dapat memberikan informasi kelayakan dari seorang karyawan
yang dipromosikan.
Kata Kunci : Sistem Pendukung keputusan, Fuzzy Inference System

1. PENDAHULUAN
Dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan baik
besar maupun kecil, sumber daya manusia (SDM)
merupakan aset penting dan berharga dan menjadi
sumber keunggulan bersaing bagi perusahaan.
Pengelolaan
SDM
dapat
diarahkan
untuk
memberikan konstribusi positif bagi organisasi atau
perusahaan, maka perlu dilakukan standarisasi yang
jelas. Dalam hal promosi karyawan, perusahaan perlu
melakukan perencanaan SDM guna memenuhi
kebutuhan akan SDM-nya. Tujuan utama dari proses
promosi yaitu untuk mendapatkan orang yang tepat
bagi suatu jabatan tertentu, sehingga orang tersebut
mampu bekerja secara optimal dan dapat bertahan di
perusahaan untuk waktu yang lama.
Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode
pembobotan dan logika fuzzy dalam proses
pengambilan
keputusan
untuk
membantu
penyeleksian karyawan yang dinilai layak untuk
dipromosikan jabatannya pada suatu departemen
diperusahaan.
Penelitian ini bermanfaat bagi pembuat keputusan
(decision maker) dalam perencanaan promosi jabatan
dari beberapa karyawan yang ada diperusahaan.
Penelitian ini juga dapat memberikan dasar
pertimbangan untuk mempromosikan seorang
karyawan yang dinilai layak.
2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Promosi
Promosi adalah proses kegiatan pemindahan
pegawai/karyawan, dari satu jabatan/tempat kepada
jabatan/tempat lain yang lebih tinggi serta diikuti oleh
tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang lebih
tinggi dari jabatan yang diduduki sebelumnya. Dan
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pada umumnya promosi yang diikuti dengan
peningkatan income serta fasilitas yang lain [4].
2.2 Sistem Pendukung Keputusan
Sistem Pendukung Keputusan dapat didefinisikan
sebagai sistem yang mendukung seseorang atau
sekelompok kecil manajer yang bekerja sebagai
problem solving team (tim pembuat keputusan),
untuk membuat keputusan mengenai masalah semi
terstruktur, dengan cara menyediakan sejumlah
informasi yang spesifik [3].
SPK dibangun dari subsistem berikut ini [7]:
1. Subsistem Manajemen Data (Data Management
Subsystem), meliputi beberapa basis data yang
berisi data yang relevan dengan keadaan dan
dikelola software yang disebut DBMS (Database
Management System).
2. Subsistem
Manajemen
Model
(Model
Management Subsystem), berupa sebuah paket
software yang berisi model-model finansial,
statistik,
management science, atau model
kwantitatif, yang menyediakan kemampuan
analisa dan software management yang sesuai.
3. Subsistem Manajemen Pengetahuan (Knowledge
Management Subsystem), merupakan subsistem
(optional) yang dapat mendukung subsistem lain
atau berlaku sebagai komponen yang berdiri
sendiri (independent).
4. Subsistem Antarmuka Pengguna (User Interface
Subsystem), merupakan subsistem yang dapat
dipakai oleh user untuk berkomunikasi dan
memberi perintah (menyediakan user interface).
5. Pengguna (user), termasuk di dalamnya adalah
pengguna (user), manager, dan pengambil
keputusan.
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2.3 Logika Fuzzy
Logika fuzzy adalah merupakan salah satu
komponen pembentuk soft-computing, yang pertama
kali diper-kenalkan oleh Prof. Lotfi A. Zadeh pada
tahun 1965. Dasar logika fuzzy adalah teori
himpunan fuzzy yang didalamnya terdapat peranan
derajat keanggotaan sebagai penentu keberadaan
elemen dalam suatu himpunan yang sangat penting.
Nilai keanggotaan atau derajat keanggotaan atau
membership function menjadi ciri utama dari
penalaran logika fuzzy tersebut [2].
Pernyataan-pernyataan
“sangat
fleksibel”,
“lumayan pendek”, “penye-lesaian yang bagus”
adalah pernyataan yang ambigu. Pernyataan ambigu
merupakan karakteristik manusia berkomunikasi
secara linguistik dan itu adalah bagian yang
terintegrasi dengan proses berfikir. Hal tersebut
sangat berbeda dari pemrograman komputer dengan
logika boolean yang hanya menyatakan benar dan
salah. Logika fuzzy dapat menjembatani perbedaan
boolean dengan hal yang ambigu. Logika fuzzy
menyediakan suatu cara untuk merubah pernyataan
linguistik menjadi suatu numerik [5].
2.4
Sistem Inferensi Fuzzy (Fuzzy Inference
System) Mamdani
Metode Mamdani sering juga dikenal dengan
nama Metode Max-Min. Metode ini diperkenalkan
oleh Ebrahim Mamdani pada tahun 1975. Untuk
mendapatkan output, diperlukan 4 tahapan [2] :
1. Pembentukan himpunan fuzzy
Pada Metode Mamdani, baik variabel input
maupun variabel output dibagi menjadi satu atau
lebih himpunan fuzzy.
2. Aplikasi fungsi implikasi (aturan)
Pada Metode Mamdani, fungsi implikasi yang
digunakan adalah Min.
3. Komposisi aturan
Tidak seperti penalaran monoton, apabila sistem
terdiri-dari beberapa aturan, maka inferensi
diperoleh dari kumpulan dan korelasi antar
aturan.
4. Penegasan (deffuzy)
Input dari proses defuzzifikasi adalah suatu
himpunan fuzzy yang diperoleh dari komposisi
aturan-aturan fuzzy, sedangkan output yang
dihasilkan merupakan suatu bilangan pada
domain himpunan fuzzy tersebut [2]. Pada
penelitian ini digunakan metode centroid yaitu
solusi crisp diperoleh dengan cara mengambil
titik pusat (z*) daerah fuzzy. Secara umum
dirumuskan:

(1)

3. METODE PENELITIAN
3.1 Analisa Data Fuzzy
Proses promosi karyawan dengan menggunakan
kriteria penilaian yang terdiri dari Absensi kehadiran,
kedisiplinan, attitude, kinerja dan prestasi kerja. Ada
4 tahapan yang diperlukan untuk mendapatkan output
yaitu :
1) Pembentukan Himpunan Fuzzy (Fuzzifikasi)
Tahap fuzzifikasi akan mengubah variabel masukan
fuzzy menjadi peubah fuzzy yang disajikan dalam
bentuk himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan
yang digunakan [6]. Dalam penelitian eksperimen ini
variabel-variabel yang digunakan pada sistem fuzzy
adalah sebagai berikut :
Tabel 3.1 Variabel Promosi Karyawan
Nama
Semesta
Fungsi
Variabel
Pembicaraan
Absensi
[0, 100]
Kedisiplinan
[0, 100]
Input
Attitude
[0, 100]
Kinerja
[0, 100]
Prestasi Kerja
[0, 100]
Output
Hasil
[0, 100]

Maka dapat diperoleh kesimpulan pembentukan
himpunan-himpunan fuzzy yang digunakan pada tiaptiap variabel adalah sebagai berikut :
Tabel 3.2 Himpunan Fuzzy Promosi Karyawan
Notasi
Variabel
Himpunan Fuzzy
Kurang
a
Absensi
Cukup
Baik
Buruk
b
Kedisiplinan
Cukup
Baik
Buruk
c
Attitude
Cukup
Baik
Buruk
d
Kinerja
Cukup
Baik
Kurang
e
Prestasi Kerja
Cukup
Baik
Tidak Dipromosikan
z
Hasil
Dipertimbangkan
Dipromosikan

Domain
[0, 84]
[85, 95]
[85, 100]
[0, 70]
[60, 80]
[70, 100]
[0, 60]
[50, 70]
[60, 100]
[0, 60]
[50, 70]
[60, 100]
[0, 60]
[50, 70]
[60, 100]
[0, 70]
[70, 80]
[80, 100]

Dari himpunan fuzzy pada tabel 3.2 diatas, maka
variabel-variabel yang ada dapat direperesentasikan
fungsi atau derajat keanggotaannya dengan
menggunakan kurva bahu dan kurva segitiga dengan
penjelasan sebagai berikut :

a. Absensi
Untuk merepresentasikan variabel Absensi
digunakan kurva berbentuk bahu untuk himpunan
fuzzy Kurang dan Baik, serta kurva segitiga untuk
himpunan fuzzy Cukup.
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Kurang

Cukup

Baik

1
Gambar 3.3. Grafik fungsi keanggotaan attitude
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Ekspresi untuk fungsi keanggotaan fuzzy untuk
variabel attitude adalah :

Gambar 3.1. Grafik fungsi keanggotaan Absensi
µ Buruk [c] =

1;
(60 – c) / (60 – 50);
0;

c ≤ 50
0 ≤ c ≤ 50
c ≥ 50

µ Cukup [c] =

0;
(c – 50) / (60 – 50);
(70 – c) / (70 – 60);

c ≤ 50 atau c ≥ 70
50 ≤ c ≤ 60
60 ≤ c ≤ 70

Ekspresi untuk fungsi keanggotaan fuzzy untuk
variabel Absensi adalah :
µ Kurang [a] =

1;
(84 – a) / (84 – 75)
0;

µ Cukup [a] =

0;
a < 85 atau a > 95
(a – 85) / (95 – 85); 85 ≤ a ≤ 95
(95 – a) / (95 – 85); 85 ≤ a ≤ 95
0;
(a – 85) / (100 – 85);
1;

µ Baik [a] =

a < 84
0 ≤ a < 84
a ≥ 84

a < 85
85 ≤ a ≤ 100
a > 85

b. Kedisiplinan
Untuk merepresentasikan varia-bel kedisiplinan
digunakan kurva berbentuk bahu untuk himpunan
fuzzy Buruk dan Baik, serta kurva segitiga untuk
himpunan fuzzy Cukup.
Cukup

Buruk

Baik

µ Baik [c] =

0;
(c – 60) / (100 – 60);
1;

d. Kinerja
Untuk merepresentasikan variabel kinerja
digunakan kurva berbentuk bahu untuk himpunan
fuzzy Buruk dan Baik, serta kurva segitiga untuk
himpunan fuzzy Cukup.
Cukup

Buruk

Baik

1
Derajat
Keanggotaan
µ [d]

0

1
Derajat
Keanggotaan
µ [b]

c ≤ 70
60 ≤ c ≤ 100
c ≥ 70

50

60

70
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Gambar 3.4. Grafik fungsi keanggotaan kinerja
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Ekspresi untuk fungsi keanggotaan fuzzy untuk
variabel kinerja adalah :

Gambar 3.2. Grafik fungsi keanggotaan kedisiplinan

Ekspresi untuk fungsi keanggotaan fuzzy untuk
variabel kedisiplinan adalah :

µ Buruk [d] =

1;
(60 – d) / (60 – 50);
0;

d ≤ 50
0 ≤ d ≤ 50
d ≥ 50

0;
(d – 50) / (60 – 50);
(70 – d) / (70 – 60);

d ≤ 50 atau d ≥ 70
50 ≤ d ≤ 60
60 ≤ d ≤ 7 0

µ Buruk [b] =

1;
(70 – b) / (70 – 50);
0;

b ≤ 50
0 ≤ b ≤ 50
b ≥ 50

µ Cukup [d] =

µ Cukup [b] =

0;
(b – 60) / (70 – 60);
(80 – b) / (80 – 70);

b ≤ 50 atau b ≥ 90
50 ≤ b ≤ 70
70 ≤ b ≤ 80

µ Baik [d] =

µ Baik [b] =

0;
(b – 70) / (100 – 70);
1;

b ≤ 70
70 ≤ b ≤ 100
b ≥ 90

e. Prestasi Kerja
Untuk merepresentasikan variabel prestasi kerja
digunakan kurva berbentuk bahu untuk himpunan
fuzzy Kurang dan Baik, serta kurva segitiga untuk
himpunan fuzzy Cukup.

c. Attitude
Untuk merepresentasikan variabel attitude
digunakan kurva berbentuk bahu untuk himpunan
fuzzy Buruk dan Baik, serta kurva segitiga untuk
himpunan fuzzy Cukup.

Cukup

Buruk

Kurang

d ≤ 70
60 ≤ d ≤ 100
d ≥ 70

Cukup

Baik

1
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Gambar 3.5. Grafik fungsi keanggotaan prestasi kerja
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Keanggotaan
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0

0;
(d – 60) / (100 – 60);
1;

Ekspresi untuk fungsi keanggotaan fuzzy untuk
variabel prestasi kerja adalah :
50
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µ Kurang [e] =

1;
(60 – e) / (60 – 50);
0;

e ≤ 50
0 ≤ e ≤ 50
e ≥ 50

µ Cukup [e] =

0;
(e – 50) / (60 – 50);
(70 – e) / (70 – 60);

e ≤ 50 atau e ≥ 70
50 ≤ e ≤ 60
60 ≤ e ≤ 70
e ≤ 70
60 ≤ e ≤ 100
e ≥ 70

0;
(e – 60) / (100 – 60);
1;

µ Baik [e] =

f. Hasil
Untuk merepresentasikan variabel hasil digunakan
kurva berbentuk bahu untuk himpunan fuzzy Tidak
Dipromosikan dan Dipromosikan, serta kurva segitiga
untuk himpunan fuzzy Dipertimbangkan.
Tidak
dipromosikan

Dipertimba
ngkan

Dipromosi
kan

AND Kinerja Buruk THEN Hasil Tidak
Dipromosikan
R3 : IF Absensi Cukup AND Kedisiplinan Cukup
AND Attitude Rendah AND Kinerja Kurang
AND Prestasi Kerja Buruk THEN Hasil Tidak
Dipromosikan
R4 : IF Absensi Cukup AND Kedisiplinan Buruk
AND Attitude Menengah AND Kinerja
Kurang AND Prestasi Kerja Buruk THEN
Hasil Tidak Dipromosikan
R5 : IF Absensi Cukup AND Kedisiplinan Buruk
AND Attitude Rendah AND Kinerja Cukup
AND Prestasi Kerja Buruk THEN Hasil Tidak
Dipromosikan
Kemudian untuk aturan fuzzy ke-6 dan seterusnya
sampai dengan ke-96.
2) Aplikasi Fungsi Implikasi
Tiap-tiap aturan (proposisi) pada basis
pengetahuan fuzzy akan berhu-bungan dengan suatu
relasi fuzzy dan jenis proposisi yang digunakan
adalah Conditional Fuzzy Proposition. Proposisi ini
ditandai dengan penggunaan pernyataan IF yang
secara umum ditulis :

1
Derajat
Keanggotaan
µ [z]
0
60

70

75

80

90

100

IF x is A THEN y is B

Gambar 3.6. Grafik fungsi keanggotaan hasil

Ekspresi untuk fungsi keanggotaan fuzzy untuk
variabel hasil adalah :
µ TidakDipromosikan [z] =

µ Dipertimbangkan [z] =

µ Direkrut [z] =

1;
z ≤ 70
(70 – z) / (70 – 60); 60 ≤ z ≤ 70
0;
z ≥ 70
0;
z ≤ 70 atau z ≥ 80
(z – 75) / (75 – 70); 70 ≤ z ≤ 75
(80 – z) / (80 – 75) 75 ≤ z ≤ 80

0;
(z – 80) / (100 – 80); 80 ≤ z ≤ 90
1;

Setelah himpunan fuzzy selesai dibentuk, proses
berikutnya adalah pembentukan rules atau aturanaturan fuzzy yang berupa pernyataan-pernyataan
kualitatif yang ditulis dalam bentuk if then, sehingga
mudah dimengerti. Proposisi yang mengikuti if
disebut anteseden sedangkan proposisi yang
mengikuti then disebut konsekuen. Proposisi ini dapat
diperluas dengan penghubung fuzzy. Secara umum
dapat dituliskan if (T1 is t1)* (T2 is t2)*...* (Tn is tn)
then (U1 is u1)* (U2 is u2)*... *(Un is un), dengan *
adalah suatu operator or atau and [1]. Aturan-aturan
(Rules) fuzzy yang dibentuk adalah sebagai berikut :
R1 : IF Absensi Kurang THEN Hasil Tidak
Dipromosikan
R2 : IF Absensi Cukup AND Kedisiplinan Buruk
AND Attitude Rendah AND Kinerja Kurang

dengan x dan y adalah skalar, A dan B adalah
variable linguistik. Dan fungsi implikasi yang
digunakan pada logika fuzzy metode Mamdani adalah
menggunakan fungsi implikasi MIN. Fungsi ini akan
memotong output himpunan fuzzy [1].
3) Komposisi Aturan (Semua Output)
Untuk melakukan semua output fuzzy dilakukan
dengan menggunakan metode MAX yang secara
umum dapat dituliskan [1] :
µsf[Xi] = max (µsf [Xi], µkf [Xi])
dengan :
µsf[Xi] = nilai keanggotaan solusi fuzzy sampai
aturan ke i
µkf [Xi] = nilai keanggotaan konsekuan fuzzy aturan
ke i

4) Defuzzifikasi
Setelah semua nilai dari variabel dimasukkan
maka hasilnya akan diperoleh dari defuzzifikasi yang
berbentuk nilai crisp tertentu. Metode yang
digunakan adalah metode Centroid.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Konstruksi Fuzzy Inference System
Untuk pembuatan model SPK ini dibuat dengan
menggunakan tolos matlab, proses yang dilakukan
adalah :
1) Pembentukan Himpunan Fuzzy (Fuzzifikasi)
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Pembentukan himpunan fuzzy ini dilakukan
dengan hasil seperti gambar 4.1 berikut :

Setelah himpunan selesai dibuat, tahapan selanjutnya
adalah pembentukan rule seperti gambar 4.2 berikut :

Gambar 4.1 Membership Function Editor

Pada gambar 4.1 terlihat bahwa proses
fuzzifikasi untuk variable absensi sudah
selesai dibentuk yang himpunan dan fungsi
keanggotaannya disesuaikan pada tabel 3.2.
Untuk variabel kedisiplinan, attitude, kinerja
dan prestasi kerja juga dibuat seperti
variabel absensi diatas.

Gambar 4.2 Rule Editor

Rule yang dibuat adalah sebanyak 96 rule yang
disesuaikan dengan aturan serta ketentuan yang
berlaku pada sistem promosi karyawan yang ada.
Sedangkan rule untuk hasil yang Dipromosikan
terdapat pada rule ke 53dan 84 dengan ketentuan
sebagai berikut :

2) Pembentukan Aturan (Rule)
Tabel 4.1 Aturan Fuzzy Perekrutan Karyawan
Rule

Kehadiran

Kedisiplinan

Attitude

Kinerja

53
84

Normal
Baik

Baik
Baik

Tinggi
Tinggi

Baik
Baik

3) Defuzzifikasi
Proses selanjutnya adalah defuzzifikasi, dilakukan
dengan memasukkan data yang akan diuji pada model
SPK yang dibuat seperti gambar 4.3 Berikut ini :

Prestasi
Kerja
Baik
Baik

Hasil
Dipromosikan
Dipromosikan

sebanyak 96 aturan (rule) yang dibentuk. Adapun
konfigurasi Fuzzy Inference System (FIS) secara
keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4.2 Konfigurasi FIS
Konfigurasi
Sistem Fuzzy
Metode “AND”
Metode “OR”
Metode Implikasi
Metode Agregasi
Metode Deffuzyfikasi
Fungsi Keanggotaan

Gambar 4.3 Rule Viewer

4.2 Konfigurasi Fuzzy
Kaidah IF-THEN Rule untuk seluruh data kriteria
perekrutan karyawan ini memberikan kombinasi
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Keterangan
Mamdani
Harga Minimum
Harga Maksimum
Harga Minimum
Harga Maksimum
Centroid
Kurva Segitiga

4.3 Pengujian Model
Adapun range nilai untuk nilai hasil perhitungan
yang digunakan dalam penyusunan model promosi
karyawan ini adalah sebagai berikut :
Tabel 4.3 Range Nilai Rekomendasi
Hasil
Logika Fuzzy
Dipromosikan
81 – 100
Dipertimbangkan
70 – 80.9
Tidak Dipromosikan
0 – 69.9
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Berikut ini adalah data-data yang sudah diuji pada model SPK dengan fuzzy yang sudah dibuat yaitu:
Tabel 4.4 Hasil Proses Data Model Promosi Karyawan
No

Nama Karyawan

AB

KD

AT

KN

PK

1
2
3
4
5

Danarjaya
Agus Susanto
Rudi Yuswanto
Bambang R
Syamsul Ma'arif

85
95
75
85
50

70
80
60
80
90

80
70
70
80
90

90
50
70
80
90

70
80
70
70
90

Keterangan :
AB : Absensi (Dalam Satuan %)
KD : Kedisiplinan
AT : Attitude

Dari data pada tabel diatas terlihat adanya perbedaan
antara hasil proses dari perhitungan manual dengan
logika fuzzy. Contohnya pada data atas untuk :
1. Karyawan no 2 & 3, hasil proses dengan
perhitungan
manual
karyawan
tersebut
mendapatkan hasil dipertimbangkan akan tetapi
setelah diproses dengan menggunakan logika
fuzzy karywan no mendapatkan hasil tidak
dipromosikan.
2. Begitu pula sebaliknya yang terjadi pada
karyawan no 4, sebelumnya karyawan tersebut
mendapat hasil dipertimbangkan (perhitungan
manual), tetapi setelah diproses dengan logika
fuzzy karyawan tersebut mendapatkan hasil tidak
dipromosikan. Juga untuk karyawan no 5,
sebelumnya karyawan tersebut mendapat hasil
dipromosikan, akan tetapi setelah diproses dengan
logika fuzzy karyawan tersebut mendapatkan hasil
tidak dipromosikan.
5. PENUTUP
5.1. Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Logika fuzzy dapat diterapkan untuk promosi
karyawan dengan menggunakan nilai kriteria
perekrutannya sebagai data input fuzzy.
2. Dengan logika fuzzy proses penyeleksian
karyawan yang akan dipromosikan menjadi lebih
adil dan akurat dengan memperhatikan nilai yang
proporsional bagi setiap kriteria perekrutannya.

Perhitungan Manual
Total Hasil
79
Dipertimbangkan
75
Dipertimbangkan
69
Dipertimbangkan
79
Dipertimbangkan
82
Dipromosikan

Logika Fuzzy
Total Hasil
80
Dipertimbangkan
38,5
Tidak Dipromosikan
37,3
Tidak Dipromosikan
91,4
Dipromosikan
37,3
Tidak Dipromosikan

KN : Kinerja
PK : Prestasi Kerja

3. Logika fuzzy dapat dijadikan sebagai alat bantu
pendukung keputusan dalam melakukan proses
promosi karyawan tetap.
DAFTAR REFERENSI
[1] Kusumadewi, Sri. (2002). Analisa Desain
Sistem Fuzzy menggunakan Tool Box Matlab.
Edisi Pertama. Cetakan pertama. Yogyakarta :
Graha Ilmu.
[2] Kusumadewi, Sri; Purnomo, Hari. (2010).
Aplikasi Logika Fuzzy untuk Pendukung
Keputusan. Edisi Kedua. Cetakan Pertama.
Yogyakarta: Graha Ilmu.
[3] McLeod, R.Jr., 2001, Sistem Informasi
Manajemen, Jiild 1, Edisi ke-7, Prenhallindo,
Jakarta.
[4] Nitisemito, Alex S.
1998. Manajemen
Personalia. Edis Ketiga. Cetakan Pertama. Bumi
Aksara. Jakarta
[5] Synaptic. (2006). Fuzzy Math, Part I, The
Theory.
http://www.scholarpedia.org/article/
Fuzzy_logic. Diakses pada tanggal 15 Januari
2012.
[6] Thendean, H; Sugiarto, M. (2008). Penerapan
Fuzzy IF-THEN Rules Untuk Peningkatan
Kontras Pada Citra Hasil Mammografi. Jurnal
Informatika. Vol. 9, No. 1, 1-7.
[7] Turban, E., Jay, E.A., 2005, Decision Support
System and Intelligent System – 7th Ed (Sistem
Pendukung Keputusan dan Sistem Cerdas Jilid
1), Andi Offset, Yogyakarta, hal. 143-144.

Proceedings SNIT 2012: Hal. A-83

