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TUGAS FIS : 

Soal : 

 

 Suatu perusahaan minuman akan memproduksi minuman jenis XYZ. Dari data 1 bulan terakhir, 

permintaan terbesar hingga mencapai 5000 botol/hari, dan permintaan terkecil sampai 1000 

botol/hari. Persediaan barang di gudang terbanyak sampai 600 botol/hari, dan terkecil pernah 

sampai 100 botol/hari. Dengan segala keterbatasannya, sampai saat ini, perusahaan baru mampu 

memproduksi barang maksimum 7000 botol/hari, serta demi efisiensi mesin dan SDM tiap hari 

diharapkan perusahaan memproduksi paling tidak 2000 botol. Apabila proses produksi perusahaan 

tersebut menggunakan 4 aturan fuzzy sbb:  

 

[R1] IF Permintaan TURUN And Persediaan BANYAK  THEN Produksi Barang BERKURANG;  

{R2] IF Permintaan TURUN And Persediaan SEDIKIT  THEN Produksi Barang BERKURANG;  

[R3] IF Permintaan NAIK And Persediaan BANYAK  THEN Produksi Barang BERTAMBAH;  

[R4] IF Permintaan NAIK And Persediaan SEDIKIT  THEN Produksi Barang BERTAMBAH;  

 

Berapa botol minuman jenis XYZ yang harus diproduksi, jika jumlah permintaan sebanyak 4000 

botol, dan persediaan di gudang masih 300 botol? 

 

Selesaikan dengan pemodelan FIS MAMDANI dan FIS SUGENO.  

 

 

SKEMA PENILAIAN TUGAS 4 (Kelompok dan Individu) 

1. Selesaikan dengan menggunakan Fuzzy Toolbox MATLAB, buat laporan yang berisi langkah 

mengerjakan dan penjelasannya.  Kirim ke email betha.nurina@staff.unsika.ac.id dengan judul 

email / subject : Kelas_NamaKetua (Contoh : KelasVF_Irwan). Paling lambat seminggu setelah 

perkuliahan pertemuan 11. 

 

2. Nilai individu didapatkan dengan menjawab 2 pertanyaan  dari asisten mengenai Fuzzifikasi dan 

program FIS yang sudah kelompok Anda rancang. 

a. Fuzzifikasi : mengubah angka crips (real) ke bentuk derajat keanggotaan fuzzy (fuzzy value) 

pada kasus ini. Misalnya Anda diminta menghitung fuzzy value dari Permintaan, jika 

permintaan diketahui sebanyak 1000 buah. Anda bisa melihat kurva keanggotaan 

permintaan. 

b. Pertanyaan program FIS yang sudah dirancang bisa seputar alur kerja, implikasi, agregasi, 

atau defuzzifikasi. SelainUntuk memastikan pemahaman Anda terkait FIS, baik  FIS Mamdani 

mapupun FIS Sugeno. 
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3. Evaluasi tambahan kalau ditemukan ada yang plagiat (copas), maka akan diberlakukan evaluasi 

pengurangan nilai (sesuai kontrak kuliah), yaitu membagi dengan jumlah kelompok yang sama. 

Misalnya yang seharusnya 100, karena copy-paste, sehingga kedua kelompok mendapatkan 

100:2 = 50 poin.  

 

4. Evaluasi kelompok dan individu dilakukan dengan asisten dosen PIB, maksimal seminggu setelah 

perkuliahan pertemuan 11 (praktikum FIS), dengan rincian sebagai berikut : 

Kelas A, G : Iin (0896-4456-8836) 

Kelas B, F : Saraswati (0821-1100-6563) 

Kelas C,D : Dita Adi (0856-4059-3639) 

 

Disarankan konfirmasi ke asisten maksimal H-1 mengumpulkan tugasnya, jangan mendadak.  

Kalau lebih dari seminggu, maka sesuai kesepakatan kontrak kuliah, poin tugas dikenakan 

penalti pengurangan 10/hari.  

 

-Selamat Mengerjakan- 

 

 

 


