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Abstrak 

Menentukan harga beli untuk sebuah mobil bekas adalah hal yang bisa dikategorikan tidak 

sulit dan juga tidak mudah. Apalagi untuk mobil Toyota Avanza yang mendominasi pasar 

jual beli mobil di Indonesia. Setidaknya ada tiga faktor yang mempengaruhi harga beli dari 

mobil tersebut, diantaranya adalah kondisi mobil, pasaran harga beli dan juga pasaran harga 

jual. 

Dalam penelitian ini, akan dikembangkan suatu sistem untuk membantu calon pembeli mobil 

Avanza bekas untuk menentukan harga yang pantas yang harus ia bayar untuk membeli  

mobil tersebut. Sistem ini dikembangkan dengan mengimplementasikan metode Fuzzy Set 

dan Fuzzy Inference System Tsukamoto. 

 

1. Pendahuluan 

Jual beli mobil merupakan suatu kegiatan transaksi yang mungkin sering kita temukan di 

kehidupan sehari-hari kita. Bahkan kegiatan transaksi tersebut bisa kita temui saat kita 

membaca surat kabar dan melihat iklan jual mobil dengan harga yang sangat bervariasi. 

Untuk menetukan harga beli mobil bekas setidaknya ada dua hal yang perlu 

diperhartikan yaitu harga beli, harga pasaran mobil baru dan kondisi mobil. Hal tersebut 

perlu diperhatikan agar kita sebagai calon pembeli tidak mengalami kerugian saat 

membeli mobil tersebut. 

Lalu bagaimana caranya menentukan harga mobil second dengan mudah dan cepat? Pada 

kesempatan penelitian ini penulis akan membuat sebuah sistem untuk membantu calon 

pembeli mobil Toyota Avanza bekas pada bulan April 2011. Sistem tersebut 

dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Saat ini kemampuan 

sistem masih terbatas pada penetuan harga mobil bekas Toyota Avanza dengan tipe G 

M/T dengan data terakhir yang didapat pada bulan April 2011. 
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2. Konsep Dasar 

Konsep dasar dari pembuatan sistem ini adalah penerapan logika samar (Fuzzy Logic) 

yaitu Himpunan Samar (Fuzzy Sef) dan metode Penarikan Kesimpulan Samar (Fuzzy 

lnference sysfem) Tsukamoto untuk membantu menentukan harga beli handphone bekas. 

 

Pengertian Fuzzy Logic 

Fuzzy logic (logika samar) adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang 

input ke dalam suatu ruang output. Beberapa keunggulan dari logika samar adalah 

konsepnya sederhana dan mudah dimengerti, memiliki toleransi terhadap data-data yang 

tidak tepat, dan logika samar didasarkan pada bahasa alami. 

 

Himpunan Fuzzy 

Himpunan samar merupakan suatu grup yang mewakili suatu kondisi atau keadaan 

tertentu dalam suatu variabel fuzzy. Himpunan fuzzy memiliki 2 atribut, yaitu: 

 Linguistik, yaitu penamaan suatu grup yang mewakili suatu keadaan atau kondisi 

tertentu dengan menggunakan bahasa alami, seperti: MUDA, PAROBAYA, TUA. 

 Numeris, yaitu suatu nilai (angka) yang menunjukkan ukuran dari suatu variabel 

seperti: 40, 25, 50, dsb. 

Ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam memahami sistem fuzzy, yaitu: 

 Variabel fuzzy. Variabel fuzzy merupakan variabel yang hendak dibahas dalam 

suatu sistem fuzzy. Contoh: umur, temperatur, permintaan, dsb. 

 Himpunan fuzzy. Himpunan fuzzy merupakan suatu grup yang mewakili suatu 

kondisi atau keadaan tertentu dalam suatu variabel fuzzy. 

 Semesta pembicaraan adalah keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk 

dioperasikan dalam suatu variabel fuzzy. Semesta pembicaraan merupakan 

himpunan bilangan riil yang senantiasa naik (bertambah) secara monoton dari kiri ke 

kanan. Nilai semesta pembicaraan dapat berupa bilangan positif maupun negatif. 

Adakalanya nilai semesta pembicaraan ini tidak dibatasi batas atasnya. 

 Domain himpunan samar adalah keseluruhan nilai yang di ijinkan dalam semesta 

pembicaraan, domain merupakan himpunan bilangan riil yang senantiasa naik 

(bertambah) secara monoton dari kiri ke kanan. Nilai domain dapat berupa bilangan 

positif maupun bilangan negatif. 

 



Fungsi Keanggotaan 

Fungsi Keanggotaan adalah suatu kurva yang menunjukan pemetaan titiktitik input ke 

dalam nilai keanggotaannya (sering juga disebut dengan derajat keanggotaan) yang 

memiliki interval antara 0 sampai 1. Beberapa fungsi atau kurva yang dapat digunakan 

untuk mendapatkan nilai keanggotaan: 

 

Kurva segitiga  

Kurva segitiga merupakan gabungan antara dua garis (linier) seperti gambar berikut : 

 

 

 

Kurva Trapesium 

Kurva Trapesium pada dasarnya seperti bentuk segitiga, hanya saja ada beberapa titik 

yang memiliki nilai keanggotaan 1 

 



 

 

Kurva S 

Kurva PERTUMBUHAN dan PENYUSUTAN merupakan kurva-S atau sigmoid yang 

berhubungan dengan kenaikan dan penurunan permukaan secara tak linear. Kurva-S 

untuk PERTUMBUHAN akan bergerak dari sisi paling kiri (nilai keanggotaan = 0) ke 

sisi paling kanan (nilai keanggotaan = 1). Fungsi keanggotaannya akan tertumpu pada 

50% nilai keanggotaannya yang sering disebut dengan titik infleksi 

 

 

 

Kurva-S untuk PENYUSUTAN akan bergerak dari sisi paling kanan (nilai keanggotaan 

= 1) ke sisi paling kiri (nilai keanggotaan = 0).  

 



 

 

Kurva-S didefinisikan dengan menggunakan 3 parameter, yaitu: nilai keanggotaan nol 

(α), nilai keanggotaan lengkap (γ), dan titik infleksi atau crossover (β) yaitu titik yang 

memiliki domain 50% benar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kurva Lonceng 

Untuk merepresentasikan bilangan fuzzy, biasanya digunakan kurva berbentuk lonceng. 

Kurva berbentuk lonceng ini terbagi atas 3 kelas, yaitu: himpunan fuzzy PI, beta, dan 

Gauss. Perbedaan ketiga kurva ini terletak pada gradiennya. 

 

Kurva PI 

Kurva PI berbentuk lonceng dengan derajat keanggotaan 1 terletak pada pusat dengan 

domain (γ), dan lebar kurva (β). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kurva BETA 

Seperti halnya kurva PI, kurva BETA juga berbentuk lonceng namun lebih rapat. Kurva 

ini juga didefinisikan dengan 2 parameter, yaitu nilai pada domain yang menunjukkan 

pusat kurva (γ), dan setengah lebar kurva (β). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kurva GAUSS 

Jika kurva PI dan kurva BETA menggunakan 2 parameter yaitu (γ) dan (β), kurva 

GAUSS juga menggunakan (γ) untuk menunjukkan nilai domain pada pusat kurva, dan 

(k) yang menunjukkan lebar kurva. 

 

 

 

 

Sistem Fuzzy 

Sebuah sistem fuzzy dapat menerima masukkan berupa angka atau bahasa. Hasil dari 

sebuah sistem fuzzy berupa angka tegas (crisp). Jika masukkan berupa angka, maka 

harus dilakukan proses pengaburan (fuzzifier). Proses pengaburan adalah proses yang 

mengubah masukkan angka menjadi bahasa agar dapat dilakukan penarikan kesimpulan 

samar. Sedangkan nilai keanggotaannya didapat dari penggunaan fungsi keanggotaan. 

Jika masukkannya sudah berupa bahasa (himpunan bahasa) dan derajat keanggotaan, 

maka bisa langsung menggunakan rule / aturan untuk penarikan kesimpulan samar. Rule 

laturan tersebut berbentuk IF-THEN yang tiap aturan merupakan kombinasidarisetiap 

himpunan dalam variabel input.Hasil dari penarikan kesimpulan samar ini berupa bahasa 

sehingga agar dapat diubah kembali menjadi bentuk angka, maka harus dilakukan proses 



penegas (defuzzifier). Proses penegas akan mengubah bahasa menjadi bentuk angka 

tegas (crisp). 

 

 

Penalaran Monoton 

Metode penalaran secara monoton digunakan sebagai dasar untuk teknik implikasi fuzzy. 

Meskipun penalaran ini sudah jarang sekali digunakan, namun terkadang masih 

digunakan untuk penskalaan fuzzy. Jika 2 daerah fuzzy direlasikan dengan implikasi 

sederhana sebagai berikut: 

IF x is A THEN y is B 

transfer fungsi: 

y = f((x,A),B) 

maka sistem fuzzy dapat berjalan tanpa harus melalui komposisi dan dekomposisi fuzzy. 

Nilai output dapat diestimasi secara langsung dari nilai keanggotaan yang berhubungan 

dengan antesedennya. 

 

Metode Tsukamoto 

Pada metode penarikan kesimpulan samar Tsukamoto, setiap konsekuen pada aturan 

yang berbentuk IF-THEN harus direpresentasikan dengan suatu himpunan samar dengan 

fungsi keanggotaan yang monoton. Sebagai hasilnya, output hasil penarikan kesimpulan 

(inference) dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas (cnsp) berdasarkan α-predikat (fire 

strength). Hasil akhir diperoleh dengan menggunakan rata-rata berbobot (weight 

average). 



 

Rata-rata terbobot : 

 

 

3. Implementasi 

Harga Mobil Toyota Avanza 1,3 G M/T Baru April 2011(dalam jutaan) 

 

 

 

 

 

 

µBaruMurah = (152 – x) / 3 

µBaruMahal =  (x – 149) / 3 
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Kondisi Mobil Second (dalam persen) 

 

 

 

 

 

 

µSedang = (95 – x) / 15 

µBagus =  (x – 80) / 15 

 

Harga Mobil Toyota Avanza 1,3 G M/T Second April 2011 (dalam jutaan) 

 

 

 

 

 

 

µSecondMurah = (140 – x) / 10 

µSecondMahal =  (x – 130) / 10 

 

Rule / Aturan 

 IF HargaBaru mahal AND Kondisi bagus THEN HargaSecond mahal 

 IF HargaBaru mahal AND Kondisi sedang THEN HargaSecond mahal 

 IF HargaBaru murah AND Kondisi bagus THEN HargaSecond Murah 

 IF HargaBaru murah AND Kondisi sedang THEN HargaSecond Murah 
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Aplikasi yang dibangun 

Masukkan data harga beli baru dan kondisi seperti yang diminta! 

 

 

 

4. Kesimpulan dan Saran 

Menentukan perkiraan harga jual mobil bekas bisa dilakukan secara mudah dan cepat 

dengan menggunakan metode atau alat bantu analisis Fuzzy Logic (logika samar). 

Dengan menggunakan Fuzzy Logic prediksi yang dihasilkan bukanlah prediksi asal yang 

tidak berdasar. Hasil inferensi dari Fuzzy Logic adalah berupa angka taksiran 

berdasarkan perhitungan matematis sehingga tingkat keakuratannya pun bisa diukur. 

Sistem yang penulis buat ini masih sangat sederhana. Untuk penelitian ke depan 

mungkin sistem bisa ditambahkan database untuk menyimpan berbagai data harga mobil, 

tipe mobil. Selain itu sistem juga bisa ditambahkan fasilitas update harga yang akan 

menjadikan sistem bisa digunakan dalam rentan waktu yang panjang bahkan mungkin 

selama transaksi jual beli mobil bekas itu masih ada. 


