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WIDYA HARI PRATIWI. 0511030076. Penerapan Logika Fuzzy pada 

Penilaian Mutu Susu Segar (Studi Kasus di PT Greenfields Indonesia - 

Malang). SKRIPSI. Pembimbing : Dr. Ir. Imam Santoso, MP dan Dr. Ir. 

Susinggih Wijana, MS 
 

 

RINGKASAN 

 

Penilaian mutu bahan baku susu segar di PT Greenfields Indonesia 

dilakukan secara organoleptik, fisik-kimia dan mikrobiologi. Pada penilaian 

tersebut mencakup banyak variabel dan penentuan parameter merupakan 

permasalahan utama, karena memungkinkan terjadinya kesalahan dalam 

penentuan mutu susu segar. Tujuan penelitian ini adalah menentukan parameter 

penilaian mutu susu segar dengan logika fuzzy agar dapat meningkatkan 

keakuratan penentuan mutu susu segar.  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2009 di PT Greenfields 

Indonesia. Metode analisa yang digunakan adalah Sistem Inferensi Fuzzy 

Mamdani dengan bantuan software Matlab. Tahapan yang dilakukan antara lain 

penentuan variabel dan pembentukan himpunan fuzzy, penentuan fungsi 

keanggotaan, penentuan aturan fuzzy, serta tahap defuzzifikasi untuk memperoleh 

output berupa bilangan pada domain himpunan fuzzy.  

Hasil pada penilaian mutu susu segar dengan logika fuzzy terdiri dari 6 

variabel yaitu warna dengan 3 anggota himpunan, rasa dengan 3 anggota 

himpunan, aroma dengan 2 anggota himpunan, pH dengan 4 anggota himpunan, 

protein dengan 3 anggota himpunan dan tes resazurin dengan 3 anggota 

himpunan. Semesta pembicaraan pada penilaian mutu ini adalah 1-9 dimana 9 

merupakan nilai tertinggi. Hasil analisis dengan logika fuzzy menunjukkan bahwa 

metode defuzzyfikasi terbaik adalah metode MOM (Mean of Maximum). 

Parameter penilaian mutu dengan logika fuzzy untuk susu segar yang diterima 

berkisar antara 5.5 sampai dengan 9, dan dibawah kisaran tersebut susu segar akan 

ditolak atau dikembalikan kepada supplier. 

   

 

Kata Kunci : Logika Fuzzy, Penilaian Mutu, Susu Segar  
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WIDYA HARI PRATIWI. 0511030076. FUZZY LOGIC APPLYING IN 

ASSESSMENT QUALITY OF FRESH MILK (Case Study at PT Greenfields 

Indonesia – Malang). THESIS. Supervisor : Dr. Ir. Imam Santoso, MP. Co-

Supervisor : Dr. Ir. Susinggih Wijana, MS  

 

 

SUMMARY 

 
Quality assessment of raw material fresh milk in PT Greenfields Indonesia 

was carried out with organoleptic, physical-chemical and microbiological. That 

assessment including of much variable and determination of parameter is 

especially problems.   The aims of this study are to decide of parameter of quality 

assessment with fuzzy logic to increase accuracy of quality fresh milk.  

This study was carried out on May 2009
th

 in PT Greenfields Indonesia. 

Analysis method used Fuzzy Inference System Mamdani with Matlab programme. 

The stage was carried out such as : variable appointment and forming of fuzzy set, 

appointment of membership function, appointment of fuzzy rule, and 

defuzzyfication to get the output in the form of numeral of domain of fuzzy set.  

As a result, quality assessment of fresh milk with fuzzy logic consist of 6 

variable are colour with 3 fuzzy set, taste with 3 fuzzy set,  odor with 2 fuzzy set, 

pH with 4 fuzzy set, protein with 3 fuzzy set,  and the resazurin test with 3 fuzzy 

set. Range of this quality assessment is 1-9, that 9 is the highest value. Result of 

analysis with fuzzy logic showed that the best defuzzyfication methods is MOM 

(Mean of Maximum). Parameter of quality assessment with fuzzy logic for fresh 

milk that acceptance to chance of 5.5 until 9, and under that value, fish will be 

reject or return to supplier. 

  

 

Key Word: Fuzzy Logic, Quality Assessment, Fresh Milk 
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I.  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Susu merupakan cairan yang bernilai gizi tinggi berasal dari hasil sekresi 

kelenjar ambing (susu) ternak (hewan mamalia) yang sehat dan mengandung 

lemak, protein, laktosa, serta berbagai jenis garam dan vitamin (Susilorini, 2007). 

Konsumsi susu dari semakin tahun menunjukkan gejala peningkatan. Sejumlah 

riset pada tahun 2004, menjelaskan bahwa konsumsi susu di Indonesia mencapai 7 

liter per kapasitas per tahun atau 197,5 juta liter per tahun. Hal ini mendorong 

industri yang berbahan baku susu bertambah dengan pesat (Anonymous
b
, 2007). 

PT Greenfields Indonesia merupakan salah satu penghasil olahan susu 

dengan peternakan sendiri yang dituntut dapat menghasilkan susu berkualitas 

dalam menghadapi persaingan dan memberikan kepuasan bagi konsumen. PT 

Greenfields Indonesia mengolah susu menggunakan pemanasan dengan suhu 

tinggi dan waktu singkat disebut UHT (Ultra High Temperature). Produk yang 

dihasilkan bermacam-macam, seperti Real Good, Choco Malt, Full Cream Milk, 

Low Fat, Fresh Milk, Whipping Cream dan Skim Milk. 

Setiap harinya, peternakan PT Greenfields Indonesia menghasilkan 50.000 

liter susu segar dan mendapatkan lebih kurang 40.000 liter dari KUD. Jumlah 

KUD yang menyalurkan ke PT Greenfields Indonesia sebanyak 11 KUD yang 

tersebar di wilayah Malang Raya dengan mutu yang berbeda-beda sehingga 

diperlukan konsistensi untuk meningkatkan mutu susu segar dari KUD. Susu 
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segar tersebut kemudian diolah menjadi produk yang dibutuhkan sesuai dengan 

jadwal produksi. Kapasitas pengolahan setiap harinya lebih kurang 80.000 liter. 

Pengawasan mutu susu merupakan suatu faktor penting dalam rangka 

penyediaan susu sehat bagi konsumen dan hal ini sangat diperlukan untuk 

memberi jaminan kepada masyarakat bahwa susu yang dibeli telah memenuhi 

standar kualitas tertentu. Dalam usaha tersebut, maka diperlukan suatu 

pengendalian mutu agar mutu produk dapat dipertahankan sesuai dengan yang 

direncanakan.  

Penilaian mutu bahan baku susu segar di PT Greenfields Indonesia 

dilakukan secara organoleptik, fisik-kimia dan mikrobiologi. Hal ini sangat 

penting dilakukan karena merupakan tahap pertama dalam pengendalian mutu. 

Penilaian mutu secara organoleptik bersifat linguistik sehingga variabel dan 

penentuan parameter yang bersifat tidak pasti merupakan permasalahan utama, 

karena dapat menurunkan konsistensi mutu susu tersebut. Uji secara fisik-kimia 

dan mikrobiologi juga tak kalah penting dalam penentuan parameter penilaian 

mutu susu segar. Salah satu metode yang dapat diterapkan untuk menentukan 

parameter mutu susu segar ini adalah dengan logika fuzzy. 

Logika fuzzy  adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang 

input ke dalam suatu ruang output.  Aplikasi metode fuzzy dapat membantu dalam 

menjelaskan ketidakpastian batas antar kriteria yang disebabkan oleh penilaian 

manusia untuk pendukung keputusan (Kusumadewi, 2004). Menurut Yang 

(2004), aplikasi fuzzy menggunakan pendapat dengan skala pengukuran untuk 

menilai mutu, sehingga dapat diketahui adanya mutu yang kurang baik atau 
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kurang memenuhi standar. Pendekatan variabel linguistik dalam penilaiannya 

didasarkan pada penilaian manusia.  

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penerapan logika fuzzy  

dapat dilakukan pada susu segar. Oleh karena itu penulis menyusun skripsi ini 

dengan judul ”Penerapan Logika Fuzzy pada Penilaian Mutu Susu Segar 

(Studi Kasus di PT Greenfields Indonesia - Malang)”. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjabaran pada subbab sebelumnya, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu, bagaimana menerapkan logika fuzzy sebagai dasar 

penentuan parameter penilaian mutu susu segar. 

  

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang dilaksanakan adalah 

menentukan parameter penilaian mutu dengan logika fuzzy agar dapat 

meningkatkan keakuratan penentuan mutu susu segar. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah : 

1. Bagi perusahaan yang menjadi obyek penelitian, diharapkan penelitian ini 

dapat memberikan informasi dan sebagai pertimbangan dalam menilai mutu 

susu segar menggunakan metode logika fuzzy dalam pengambilan keputusan. 

2. Bagi pihak yang memerlukan, diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

informasi dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang ada kaitannya 

dengan penelitian ini. 
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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Susu Segar 

Susu segar dapat didefinisikan sebagai cairan berwarna putih yang 

diperoleh dari pemerahan sapi atau hewan menyusui lainnya, tanpa mengurangi 

atau menambah dengan bahan lainnya. Susu diperoleh dari hasil sekresi normal 

kelenjar susu pada hewan sehat secara teratur dan sekaligus (Hadiwiyoto,1994). 

Menurut Buckle et al. (1992), komposisi air susu banyak dipengaruhi oleh species 

binatang penghasil susu, waktu pemerahan, variabel musim, umur binatang, 

penyakit, pakan dan faktor-faktor lain seperti mikroba. Selain itu, menurut Idris 

(1992), komposisi susu yang sangat beragam tergantung pada beberapa faktor 

seperti species, bangsa, umur, musim, pakan, lama interval pemerahan, 

kegemukan induk pada waktu melahirkan, fase laktasi dan perbedaan individu. 

Komposisi susu sangat beragam tergantung pada beberapa faktor, akan 

tetapi angka rata-rata untuk semua jenis kondisi dan jenis sapi perah adalah 

sebagai berikut : lemak 3,9 %; protein 3,4 %; laktosa 4,8 %; abu 0,72 %; air 87,10 

% bersama dengan bahan-bahan lain dalam jumlah sedikit seperti sitrat, enzim-

enzim, fosfolipid, vitamin A, vitamin B dan vitamin C (Purnomo, 2004). 

Komposisi kimiawi susu antara lain : 

a. Protein 

Konsentrasi protein di dalam susu bervariasi dari 3.0 sampai 4.0% (30-40 

gram/liter). Persentase bervariasi sesuai jenis sapi dan sebanding dengan 

jumlah lemak susu. Ada suatu hubungan erat antara jumlah lemak dan jumlah 
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protein di dalam susu. Semakin banyak lemak maka protein akan semakin 

banyak. Protein dalam susu dibagi dalam dua kelompok utama, yaitu kasein 

(80%) dan whey protein (20%) (Wattiaux, 2006). 

b. Lemak susu 

Lemak susu mengandung berbagai asam lemak, yaitu asam butirat, asam 

kaproat, asam laurat, asam kaplirat, asam kaprat, asam miristat, asam stearat, 

asam palmintat, asam oleat dan asam deoksi stearat (Hadiwiyoto, 1994). Total 

kandungan lemak dalam susu berkisar antara 3-4% yang tersusun atas 60-75% 

lemak jenuh, 25-30% lemak tak jenuh dan sekitar 4% merupakan asam lemak 

polyunsaturated (Wattiaux, 2006). 

c. Karbohidrat 

Karbohidrat yang terdapat dalam susu adalah laktosa, walaupun merupakan 

suatu gula, laktosa tidaklah terlalu manis. Konsentrasi laktosa di dalam susu 

relatif tetap sekitar 5% (4.8-5.2%). Molekul pembentuk laktosa ditemukan 

dalam konsentrasi yang rendah di dalam susu, molekul itu adalah glukosa 14 

mg/100 g dan galaktosa 12 mg/100 g (Wattiaux, 2006). 

d. Garam-garam mineral 

Susu mengandung berbagai macam garam mineral. Garam-garam kalsium, 

kalium, fosfat dan klorin adalah yang terbanyak terdapat dalam susu. Garam 

natrium terdapat dalam jumlah ± 0,5% sedangkan garam-garam mineral 

lainnya seperti iodine, sulfur, seng, fluorin, mangan, zat besi dan tembaga 

terdapat dalam jumlah kurang dari 0,1 ppm (Hadiwiyoto, 1994). 

e. Vitamin 



 6 

Susu mengandung vitamin-vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, 

D, dan vitamin E serta sedikit vitamin K. Susu juga mengandung berbagai 

vitamin yang larut dalam air antara lain berbagai vitamin dari vitamin B 

komplek dan juga vitamin C (Hadiwiyoto, 1994). 

f. Air 

Gizi susu secara keseluruhan lebih besar dari nilai gizi kandungan-

kandungannya, hal ini dikarenakan keseimbangan nutrisinya yang unik. 

Jumlah air di dalam susu mencerminkan keseimbangan ini. Dalam semua 

binatang, air adalah nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah besar dan susu 

menyediakan sejumlah  besar air, yaitu hampir 90% air (Wattiaux, 2006). 

g. Enzim 

Susu mengandung beberapa enzim antara lain lipase, fosfatase, peroksidase, 

katalase, galaktase, dehidrogenase dan laktase (Hadiwiyoto, 1994). 

Sifat fisik susu meliputi warna, bau, rasa, titik didih dan titik beku, serta 

viskositasnya sedang sifat kimiawi susu yang dimaksud adalah pH, dan 

keasamannya (Hadiwiyoto, 1994).  

a. Warna Susu 

Susu mempunyai warna putih kebiru-biruan sampai putih kekuningan. Warna 

putih pada susu serta kenampakannya adalah akibat penyebaran butiran-

butiran koloid lemak, kalsium kaseinat, dan kalsium fosfat. Bahan utama yang 

memberi warna kekuning-kuningan adalah karoten dan riboflavin. Jenis sapi 

dan jenis makanannya juga dapat mempengaruhi warna susu (Buckle, et al., 

1992).  
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b. Bau Susu 

Bau susu akan lebih nyata jika susu dibiarkan beberapa jam terutama pada 

suhu kamar. Kandungan laktosa yang tinggi dan kandungan klorida rendah 

diduga menyebabkan susu berbau seperti garam. Pakan yang diberikan pada 

sapi juga dapat mempengaruhi bau susu (Hadiwiyoto, 1994). 

c. Rasa Susu 

Susu yang baik memiliki rasa yang sedikit manis, yang berasal dari laktosa, 

sedangkan rasa asin yang muncul dikarenakan pengaruh beberapa garam 

mineral seperti garam klorida dan sitrat (Hadiwiyoto, 1994). 

d. Titik Beku dan Titik Didih Susu 

Susu akan membeku pada suhu -0,55º C sampai 0,61º C. Rendahnya titik beku 

susu karena adanya bahan-bahan yang larut dalam susu, seperti gula laktosa 

dan mineral-mineral. Keadaan tersebut dapat digunakan sebagai indikator 

kemurnian susu. Titik beku susu akan berubah jika pada susu ditambahkan air, 

santan, atau lemak meskipun dalam jumlah sedikit saja. Sebaliknya, titik didih 

susu lebih tinggi (101,17 º C) daripada titik didih air (Hadiwiyoto, 1994). 

e. Viskositas Susu 

Susu lebih kental daripada air karena emulsi lemak dan partikel-partikel 

koloid yang dikandungnya.Viskositas susu segar adalah 1,5 – 2 cp pada 

temperatur 20
o
C (Buckle, et al., 1992).  

f. pH 

Menurut Buckle et al. (1992), pH susu segar berada diantara 6,6 – 6,7 dan bila 

terjadi cukup banyak pengasaman oleh aktivitas bakteri, angka-angka ini akan 
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menurun secara nyata. Hal tersebut disebabkan aktivitas buffer fosfat, sitrat, 

dan protein yang ada dalam susu. 

 

2.2 Mutu 

Saat ini mutu telah menjadi hal yang sangat penting yang dapat digunakan 

untuk memenangkan persaingan di pasar internasional yang bebas dan semakin 

kompetitif. Banyak definisi diberikan orang untuk kata mutu atau kualitas. 

Menurut Juran (1992), mutu merupakan gabungan karakteristik produk dari 

seluruh proses yang dalam suatu rangkaian kegiatan produksi. Oleh karena itu 

selain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan memberikan 

kepuasan, mutu juga harus terbebas dari cacat baik didalam produk maupun 

didalam proses.  

Mutu merupakan keseluruhan gabungan atau paduan total dari 

karakteristik produk barang atau jasa dari sudut pemasaran, rekayasa, proses 

produksi dan perawatan sehingga produk yang digunakan memenuhi harapan-

harapan pelanggan (Feigenbaum, 1996). Departemen Perdagangan Republik 

Indonesia (1992) mendefinisikan mutu suatu produk sebagai gabungan sifat–sifat 

khas yang dapat membedakan masing–masing satuan dari suatu produk dan 

memberikan pengaruh yang nyata dalam menentukan tingkat penerimaan 

konsumen atau pembeli terhadap produk tersebut. Menurut pembendaharaan 

istilah ISO 8402 dan standar nasional Indonesia (SNI 19-8402-1991), mutu adalah 

keseluruhan ciri dan karakteristik produk atau jasa yang kemampuannya dapat 

memuaskan kebutuhan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tersamar. 
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Istilah kebutuhan diartikan sebagai spesifikasi yang tercantum dalam kontrak 

maupun kriteria-kriteria yang harus didefenisikan terlebih dahulu. 

Dari definisi–definisi yang dikemukakan diatas terdapat beberapa 

persamaan bahwa mutu meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan 

pelanggan, bahwa mutu mencakup produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan, 

bahwa mutu atau kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah (misalnya 

kualitas saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas pada masa mendatang). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mutu merupakan suatu kondisi 

dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan 

yang memenuhi atau melebihi harapan (Juran, 1992). 

 

2.3 Mutu Susu Segar 

Komoditas pangan mempunyai keistimewaan pada nilai mutu subjektif 

dan mutu objektif. Mutu objektif dapat diukur dengan instrument fisik, sedangkan 

sifat subjektif hanya dapat diukur dengan instrument manusia (Kastaman, 2005). 

Sifat subjektif lebih umum disebut organoleptik atau sifat inderawi karena 

penilaiannya dengan menggunakan organ manusia seperti penglihatan dengan 

mata, penciuman dengan hidung, pencicipan dengan rongga mulut, perabaan 

dengan ujung jari, dan pendengaran dengan telinga. Meskipun dengan uji-uji fisik 

dan kimia serta uji gizi dapat menunjukkan suatu produk pangan bermutu tinggi, 

namun tidak akan ada artinya jika produk tersebut tidak dapat dikonsumsi karena 

sifat organoleptiknya tidak dapat diterima konsumen (Soekarto, 1990). Berbagai 

upaya dilakukan untuk menterjemahkan sifat organoleptik atau sifat inderawi 



 10 

suatu produk dengan menggunakan pengindra bukan manusia atau sensor, namun 

dalam implementasinya tetap dibutuhkan kalibrasi inderawi dari penilaian 

manusia ke penilaian alat sensor pada suatu produk (Bambang, 2006). Syarat 

mutu susu segar menurut SNI dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Syarat Mutu Susu Segar menurut SNI 01-3141-1998 

Karakteristik Syarat 

a. Berat jenis (pada suhu 27,5
o
C) minimum 

b. Kadar lemak minimum 

c. Kadar bahan kering tanpa lemak minimum 

d. Kadar protein minimum 

e. Warna, bau, rasa, dan kekentalan 

f. Derajat asam 

g. Uji alkohol (70%) 

h. Uji katalase maksimum 

i. Angka refraksi 

j. Angka reduktase 

k. Cemaran mikroba maksimum: 

1. Total kuman 

2. Salmonella 

3. E. coli (patogen) 

4. Koliform 

5. Strepcococcus Group B 

6. Staphylococus aureus 

l. Jumlah sel radang maksimum 

m. Cemaran logam berbahaya, maksimum: 

1. Timbal (Pb) 

2. Seng (Zn) 

3. Merkuri (Hg) 

4. Arsen (As) 

n. Residu: 

- Antibiotika 

- Pestisida/insektisida 

o. Kotoran dan benda asing 

p. Uji pemalsuan 

q. Titik beku 

r. Uji peroxidase 

1,0280 

3,0% 

8,0% 

2,7% 

tidak ada perubahan 

6-7
o
 SH 

negatif 

3 (cc) 

36-38 

2-5 (jam) 

 

1 X 10
6 

CFU/ml 

negatif 

negatif 

20/ml 

negatif 

1 X 10
2
/ml 

4 X 40
5
/ml 

 

0,3 ppm 

0,5 ppm 

0,5 ppm 

0,5 ppm 

Sesuai dengan peraturan Keputusan 

Bersama Menteri Kesehatan dan 

Menteri pertanian yang berlaku. 

negatif 

negatif 

-0,520
o
 C s/d – 0,560

o
 C 

negatif 

Sumber: Anonymous
a
 (1998) 
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2.4 Panelis dalam Uji Organoleptik 

Untuk melaksanakan penilaian organoleptik diperlukan panel. Dalam 

penilaian suatu mutu atau analisis sifat-sifat sensori suatu komoditi, panel 

bertindak sebagai instrumen atau alat. Panel ini terdiri dari orang atau kelompok 

orang yang bertugas menilai sifat atau mutu komoditi berdasarkan kesan 

subyektif. Orang yang menjadi anggota panel disebut panelis (Rahayu, 1998). 

Menurut Rahayu (1998), dalam penilaian organoleptik ada beberapa jenis 

panel yang dibedakan berdasarkan pada keahlian dalam melakukan penilaian 

organoleptik : 

a. Panel Perseorangan 

Panel perseorangan adalah orang yang sangat ahli dengan kepekaan 

spesifik yang diperoleh karena bakat atau latihan-latihan yang sangat intensif. 

Panel perseorangan sangat mengenal sifat, peranan dan cara pengolahan bahan 

yang akan dinilai dan metode-metode analisis organoleptik dengan sangat baik. 

b. Panel Terbatas (Panelis Ahli) 

Panel terbatas terdiri dari 3-5 orang yang mempunyai kepekaan tinggi 

sehingga bias lebih dapat dihindari. Meilgaard, et al. (1999) menambahkan bahwa 

panelis ini mengenal dengan baik faktor-faktor dalam penilaian organoleptik dan 

penilaian yang dilakukan adalah untuk mengetahui intensitas dari atribut suatu 

produk. 

c. Panel Terlatih 

Panel terlatih terdiri dari 15-25 orang yang mempunyai kepekaan cukup 

baik. Untuk menjadi panelis terlatih perlu didahului dengan seleksi dan latihan-
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latihan. Panelis ini dapat menilai beberapa sifat rangsangan sehingga tidak 

terlampau spesifik. Keputusan diambil setelah data dianalisis secara statistik. 

d. Panel Agak Terlatih 

Panel agak terlatih terdiri dari 15-25 orang yang sebelumnya dilatih untuk 

mengetahui sifat sensorik tertentu. 

e. Panel Tidak Terlatih 

Panel tidak terlatih terdiri lebih dari 25 orang awam yang dapat dipilih 

berdasarkan jenis kelamin, suku bangsa, tingkat sosial atau pendidikan. Panelis 

tidak terlatih hanya diperbolehkan menilai sifat-sifat organoleptik yang sederhana 

seperti sifat kesukaan. 

e. Panel Konsumen 

Panel konsumen terdiri dari 30 hingga 100 orang yang tergantung pada 

target pemasaran komoditi. Lyon et al. (1994) menambahkan bahwa panel 

konsumen digunakan untuk pengujian yang bertujuan untuk mengetahui tingkat 

penerimaan dari suatu produk. 

 

2.5 Logika Fuzzy 

2.5.1 Definisi Logika Fuzzy 

Teori probabilitas saat ini merupakan teori yang menjelaskan mengenai 

ketidakpastian. Pada tahun 1965, Prof. Lotfi A. Zadeh dari Universitas California 

di Barkeley memperkenalkan konsep tentang himpunan fuzzy (fuzzy set = 

himpunan kabur) yang secara tidak langsung menyatakan bahwa selain 

pendekatan probabilitas, ketidakpastian dapat didekati dengan metode lain yaitu 

konsep himpunan fuzzy (Muslim, 2007).  
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Logika fuzzy adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang 

input kedalam suatu ruang output (Wardani, 2008). Menurut Kusumadewi dan 

Purnomo (2004), beberapa alasan digunakannya logika fuzzy antara lain : konsep 

logika fuzzy mudah dimengerti dan sangat fleksibel, memiliki toleransi terhadap 

data-data yang tidak tepat, mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinear yang 

sangat kompleks, dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-

pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan, serta 

dapat bekerjasama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. 

Logika fuzzy dapat digunakan untuk menangkap suatu hubungan atau 

relasi  yang tidak tepat dan kemudian digunakan untuk membuat inferensi dengan 

aturan  IF THEN. Prosedur yang dilakukan dapat dijelaskan seperti membuat peta 

yaitu dari input ke output bisa secara one-to-one, many-to-one, or many-to-many 

(De Mol, 2001). 

Logika fuzzy digunakan untuk menerjemahkan suatu besaran yang 

diekspresikan menggunakan bahasa (linguistic), misalkan besaran kecepatan laju 

kendaraan yang diekspresikan dengan pelan, agak cepat, cepat dan sangat cepat 

(Dwiono, 2008). Menurut Yang (2004), secara umum dalam sistem logika fuzzy 

terdapat empat buah elemen dasar, yaitu: 

1. Basis kaidah (rule base), yang berisi aturan-aturan secara linguistik yang 

bersumber dari para pakar;  

2. Suatu mekanisme pengambilan keputusan (inference engine), yang 

memperagakan bagaimana para pakar mengambil suatu keputusan dengan 

menerapkan pengetahuan (knowledge);  
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3. Proses fuzzifikasi (fuzzification), yang mengubah besaran tegas (crisp) ke 

besaran fuzzy;  

4. Proses defuzzifikasi (defuzzification), yang mengubah besaran fuzzy hasil 

dari inference engine, menjadi besaran tegas (crisp).  

Sistem logika fuzzy digolongkan menjadi empat modul, yaitu (Muslim, 

2007) : Fuzzifier, Defuzzifier, Inference Engine, dan Rule Base. Alur sistem 

logika fuzzy dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur Dari Sistem Logika Fuzzy 

2.5.2. Himpunan Fuzzy 

Teori himpunan fuzzy merupakan kerangka matematis yang digunakan 

untuk merepresentasikan ketidakpastian, ketidakjelasan, ketidaktepatan, kekurang 

informasian dan kebenaran parsial (Tettamanzi, 2001). Pada dasarnya himpunan 

fuzzy merupakan perluasan dari himpunan klasik (crisp), pada himpunan klasik A 

suatu elemen akan memiliki 2 kemungkinan keanggotaan yaitu anggota A 

dinotasikan dengan µA(x). Pada himpunan klasik ada dua keanggotaan yaitu 

µA(x)=1 apabila x merupakan anggota A dan µA(x)=0 apabila x bukan anggota 

A. 
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Set fuzzy (himpunan kabur) merupakan suatu set yang mengandung 

elemen-elemen yang mempunyai derajat keanggotaan yang berbeda-beda dan 

sangat berbeda dengan set klasik (crisp). Hal ini disebabkan anggota pada set crisp 

tidak bisa menjadi anggota kecuali apabila keanggotaannya penuh dalam set 

tersebut, sedangkan dalam set fuzzy untuk dapat menjadi anggota, tidak perlu 

anggota yang lengkap (Nandiroh, 2006). 

Himpunan fuzzy dapat digambarkan secara matematik dengan menentukan  

elemen yang mungkin pada sebuah nilai yang direpresentasikan berdasarkan kelas 

dari keanggotannya (Klir, 1995). Himpunan fuzzy merupakan suatu grup yang 

mewakili suatu kondisi atau keadaan tertentu dalam suatu variabel fuzzy. 

Himpunan fuzzy memiliki 2 atribut, yaitu (Kusumadewi dan Purnomo, 2004) : 

1.  Linguistik : persamaan suatu grup yang mewakili suatu keadaan atau kondisi 

tertentu dengan menggunakan bahasa alami seperti muda, parobaya, tua. 

2.  Numeris : suatu nilai (angka) yang menunjukkan ukuran dari suatu varibel 

seperti : 40, 25, 50, dsb. 

 

2.5.3. Fungsi Keanggotaan 

Fungsi keanggotaan (membership function) adalah suatu kurva yang 

menunjukkan pemetaan titik-titik input data kedalam nilai keanggotaan yang 

memiliki interval antara 0 sampai 1 (Kusumadewi dan Purnomo, 2004). Salah 

satu cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan nilai keanggotaan adalah 

dengan melalui pendekatan fungsi (Kusumadewi dan Purnomo, 2004). Ada 

beberapa fungsi yang bisa digunakan, diantaranya (a) fungsi keanggotaan bentuk 

linear, (b) fungsi keanggotaan bentuk segitiga, (c) fungsi keanggotaan bentuk 
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trapesium, (d) fungsi keanggotaan bentuk S dan (e) fungsi keanggotaan bentuk 

lonceng kurva π. 

Fungsi keanggotaan dapat dibuat dengan 3 cara yaitu interview dengan 

orang atau pihak yang bersangkutan, atau pakar, pengumpulan data, dan umpan 

balik dari sistem penilaian yang dilakukan. Fungsi keanggotaan berguna untuk 

memproses klasifikasi input data. Fungsi keanggotaan pada variabel input 

didesain berdasarkan 2 kondisi yaitu (Yen and Langari, 1999) : 

1. Masing-masing fungsi keanggotaan overlap hanya dengan fungsi keanggotaan 

yang terdekat. 

2. Kemungkinan input data, nilai keanggotaan pada semua fuzzy set relevan 

seharusnya berjumlah satu. 

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan nilai 

keanggotaan adalah dengan pendekatan fungsi. Beberapa yang bisa digunakan 

antara lain representasi linier, representasi kurva segitiga, representasi kurva 

trapesium, representasi kurva bentuk bahu, representasi kurva-S, representasi 

kurva bentuk lonceng (Bell Curve) (Kusumadewi dan Purnomo, 2004). Menurut 

Muslim (2007), fungsi keanggotaan (membership-function) yang sering digunakan 

terdiri dari beberapa jenis, yaitu : 

1. Fungsi-S (S-function)  

 Persamaan dari fungsi-S ini adalah : 

S(x,a,b,c) = 
[ ]

[ ]
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dengan b = (a+c)/2.  

 Gambar grafik fungsi keanggotaannya adalah : 

 

Gambar 2. Grafik fungsi keangotaan S 

2. Fungsi-π (π-function)  

 Persamaan fungsi-π diperoleh dari persamaan fungsi-S, yaitu : 

π (x,a,b,c) = 
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Gambar grafik fungsi keanggotaannya adalah: 

 

Gambar 3. Grafik fungsi keanggotaan π 

3.  Fungsi keanggotaan segitiga (Triangular membership function)  

Persamaan untuk bentuk segitiga ini adalah : 

T (x,a,b,c) = ( ) ( )

( ) ( )
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Gambar grafik fungsi keanggotaannya adalah : 
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Gambar 4. Grafik fungsi keanggotaan segitiga 

4.  Fungsi keanggotaan trapesium (Trapezoidal membership function)  

 Persamaan untuk bentuk trapesium ini adalah : 

Z (x,a,b,c,d) = 
( ) ( )

( ) ( )
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Gambar grafik fungsi keanggotaannya adalah : 

 

Gambar 5. Grafik fungsi keanggotaan trapesium 

5.  Fungsi keanggotaan generalized bell (gbelll membership function)  

 Persamaan untuk bentuk gbell ini adalah : 

G (x,a,b,c) = 
2

1

1

a

cx −
+

 

 Gambar grafik fungsi keanggotaannya adalah : 
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  (a)  (b) (c)  (d) 

Gambar 6. Grafik fungsi keanggotaan gbell  

(a) merubah parameter a, (b) merubah parameter b, (c) merubah parameter c, (d) 

merubah parameter b dan c.  

 

2.5.4. Operasi Himpunan Fuzzy 

Logika fuzzy memiliki operator himpunan yang hampir sama dengan 

logika Boolean. Operator himpunan fuzzy dapat dilihat pada Tabel 2 (Cox, 2005). 

Tabel 2. Operator Fuzzy 

Fuzzy Operator 

And 

Or 

Not 

µT (xi) = min (µA(xi), µB (xi)) 

µT (xi) = max (µA(xi), µB (xi)) 

µT (xi) = 1 - µA(xi) 

 

2.5.5. Fungsi Implikasi 

Aturan IF THEN pada fuzzy merupakan sebuah kondisi yang 

menggambarkan penggunaan variabel linguistik, dan himpunan fuzzy sebagai 

kesimpulan. Aturan fuzzy yang didasarkan pada inferensi dapat digunakan untuk 

menggambarkan penilain para panelis ahli. Aturan fuzzy merupakan dasar untuk 

menangkap pengetahuan dalam sistem fuzzy. Aturan fuzzy memiliki 2 komponen 

yaitu IF (antecedent) dan THEN (konsekuen) (Yen and Langari, 1999) : 

IF <antecedent> THEN <konsekuen> 

Antecedent menjelaskan kondisi, dan konsekuen menjelaskan kesimpulan. 
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 Bentuk umum dari aturan yang digunakan dalam fungsi implikasi adalah 

IF x is A THEN y is B, dengan x dan y adalah skalar, A dan B adalah himpunan 

fuzzy. Proposisi yang mengikuti IF disebut sebagai anteceden, sedangkan 

proposisi yang mengikuti THEN disebut sebagai konsekuen. Proposisi ini dapat 

diperluas dengan menggunakan operator fuzzy, seperti (Kusumadewi dan 

Purnomo, 2004) :  

IF (x1 is A1) o (x2 is A2) o (x3 is A3)o…o (xN is AN) THEN Y is B 

dengan o adalah operator (missal OR atau AND).  

 Fungsi implikasi yang digunakan digunakan pada metode mamdani adalah 

fungsi min, dimana fungsi ini akan memotong output himpunan fuzzy. 

 

2.5.6. Sistem Inferensi Fuzzy Metode Mamdani 

Metode Mamdani sering dikenal sebagi Metode Max-Min. Metode ini 

diperkenalkan oleh Ebrahim Mamdani pada tahun 1970 (Cox, 2005). Untuk 

mendapatkan output, diperlukan 4 tahapan yaitu (Kusumadewi, 2002) :  

1. Pembentukan himpunan fuzzy 

Pada metode Mamdani, baik variabel input maupun variabel output dibagi 

menjadi satu atau lebih himpunan fuzzy. 

2. Aplikasi Fungsi Implikasi 

Pada metode Mamdani fungsi implikasi yang digunakan adalah min. 

3. Komposisi Aturan 

 Metode yang digunakan dalam inferensi sistem fuzzy, yaitu metode max 

(maximum). Secara umum dapat dituliskan : µsf[Xi] = max (µsf[Xi], µsk[Xi]) 

 Dengan : µsf[Xi] = nilai kenggotaan solusi fuzzy sampai aturan ke-i 
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   µsk[Xi]= nilai kenggotaan konsekuen fuzzy aturan ke-i 

4. Penegasan (defuzzy) 

Input dari proses defuzzy adalah suatu himpunan fuzzy yang diperoleh dari 

komposisi aturan-aturan fuzzy, sedangkan output yang dihasilkan merupakan 

bilangan pada domain himpunan fuzzy tersebut. 

 Defuzzifikasi adalah langkah terakhir dalam suatu sistem kendali logika fuzzy 

dimana tujuannya adalah mengkonversi setiap hasil dari inference yang diekspresikan 

dalam bentuk himpunan ke satu bilangan real (Thiang et al, 2000).   

 Terdapat beberapa metode defuzzy yang bisa dipakai pada komposisi 

aturan MAMDANI yaitu (Pratiwi dan Prayitno, 2005) :  

• Metode Centroid : metode dimana solusi crisp diperoleh dengan cara 

 mengambil titik pusat daerah fuzzy. Nilai pusat daerah fuzzy dapat dicari 

 dengan rumus :   

∑
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0

0
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µ
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 Dimana X  = titik pusat daeah fuzzy 

             d i  = nilai domain ke-i 

        µ A (d i) = nilai kenggotaan daerah fuzzy aturan ke-i 

• Metode Bisektor : metode dimana solusi crisp diperoleh dengan cara 

mengambil nilai pada domain fuzzy yang memiliki nilai kenggotaan 

setengah dari jumlah total nilai kenggotaan pada daerah fuzzy. Secara 

umum dituliskan : x = d i  sedemikian hingga  
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 Dimana : µ  (d i)  = nilai kenggotaan titik fuzzy. 

  µ A (d i) = nilai kenggotaan daerah fuzzy aturan ke-i 

• Metode Mean of Maximum (MOM) : metode dimana solusi crisp diperoleh 

dengan cara mengambil nilai rata-rata domain yang memiliki nilai 

keanggotaan maksimum yang dirumuskan sebagai berikut : 

 X=mean{di|µ(di)=maximumµA} 

• Metode Largest of Maximum (LOM) : metode dimana solusi crisp 

diperoleh dengan mengambil nilai terbesar dari domain yang memiliki 

nilai keanggotaan maksimum yang dirumuskan sebagai berikut : 

 X=max{abs(di)|µ(di)=maximum µA} 

• Metode Smallest of Maximum (SOM) : metode dimana solusi crisp 

diperoleh dengan mengambil nilai terkecil dari domain yang memiliki nilai 

keanggotaan maksimum yang  dirumuskan sebagai berikut  : 

 X=min{abs(di)|µ(di)=maximumµA} 

 Menurut Kusumadewi (2002), keuntungan metode Mamdani adalah lebih 

Intuitif, lebih diterima oleh banyak pihak, dan lebih cocok apabila input diterima 

dari manusia (bukan mesin). 

 

2.5.7. Penerapan Logika Fuzzy 

 Yang (2004), menggunakan fuzzy AHP untuk mengevaluasi penilaian 

mutu dengan penggunaan trianguler fuzzy numbers dan Fuzzy Multiple Attribute 

Decision Making (FMADM). Dalam penelitiannya, digunakan skala pengukuran 
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untuk mengetahui ketidakpastian batas. Pendekatan variabel linguistiknya 

didasarkan pada AHP dengan menggunakan penilaian manusia.  

 Hadiguna dan Marimin menerapkan logika fuzzy pada rantai pasok 

agroindustri sayuran dengan memilih jenis produk yang diunggulkan. Penerapan 

sistem inferensi fuzzy digunakan untuk menentukan jumlah pasokan dengan 

mempertimbangkan permintaan dan persediaan serta membangun model program 

linear fuzzy obyektif majemuk untuk menentukan kombinasi pasokan optimal dari 

setiap pemasok yang dipertimbangkan (Hadiguna dan Marimin, 2007). 

 Balal dan Suryawanshi (2008), mengaplikasikan sistem fuzzy untuk 

menentukan atau mendeteksi penilaian kualitas tenaga pada motor induksi. 

Tingkat ketelitian pada sistem fuzzy untuk menentukan PQ (Power Quality) 

berkisar diatas 94 %. 

  Pratiwi dan Prayitno (2005), mengaplikasikan logika fuzzy untuk 

menganalisis kepuasan konsumen berdasarkan tingkat kualitas pelayanan, dan 

tingkat harga kamar. Variabel input dalam penelitian ini adalah tingkat kualitas 

pelayanan, dan tingkat harga kamar, sedangkan tingkat kepuasan konsumen 

merupakan output dari penelitian. Hasil dari pengukuran kedua input memiliki 

nilai yang sama, sehingga masing-masing variabel memiliki pengaruh yang sama 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan. 
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III.  METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan Mei 2009 sampai selesai, 

berlokasi di PT Greenfields Indonesia – Malang, Desa Babadan Kecamatan 

Ngajum, Kabupaten Malang. Pengolahan data dilakukan di Laboratorium 

Manajemen dan Sistem Industri Pertanian, Jurusan Teknologi Industri Pertanian, 

Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya Malang. 

 

3.2 Tahapan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan berdasarkan diagram alir seperti Gambar 7, yaitu 

survey awal, studi literatur, perumusan masalah dan tujuan penelitian, penentuan 

batasan masalah, pengumpulan data, analisis data, serta kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

 

Studi Literatur Survey Awal 

Perumusan Masalah dan Tujuan Penelitian 

Penentuan Batasan Masalah  

Pengumpulan Data 

Analisis Data 

Kesimpulan dan Saran 
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3.2.1 Survey Awal dan Studi Literatur 

Survey awal merupakan tahap pertama yang dilakukan untuk mengetahui 

kondisi perusahaan dan permasalahan di perusahaan yang dapat diangkat sebagai 

bahan penelitian. Survey awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mencari 

informasi atau data tentang standar penilaian mutu susu segar yang dilakukan oleh 

perusahaan, bagaimana cara penerimaan bahan baku yang dilakukan, dan hal-hal 

atau kegiatan yang terkait dengan penilaian mutu susu di perusahaan. 

Studi literatur dilakukan untuk mencari informasi tambahan dan landasan 

teori yang mendukung penelitian. Literatur tersebut mengenai penilaian mutu susu 

segar, dan metode logika fuzzy yang digunakan dalam penilaian mutu. Studi 

literatur berasal dari buku-buku, dan  jurnal-jurnal yang mendukung penelitian.  

3.2.2 Perumusan Masalah dan Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan survey awal tentang kondisi perusahaan dan permasalahan 

yang ada di perusahaan, maka dapat dilakukan perumusan masalah. Dalam 

penelitian ini rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana menerapkan 

logika fuzzy untuk menilai mutu susu segar.  

 Setelah merumuskan permasalahan, dilakukan penentuan tujuan penelitian 

yang berkaitan dengan rumusan masalah tersebut. Tujuan penelitian yang akan 

dilakukan adalah menentukan parameter penilaian mutu dengan logika fuzzy agar 

dapat meningkatkan keakuratan penentuan mutu susu segar. 
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3.2.3 Penentuan Batasan Masalah 

Pembatasan masalah pada penelitian ini bertujuan agar permasalahan yang 

diteliti dapat lebih fokus pada tujuan penelitian dan tidak melebar dalam 

pembahasan. Batasan masalah pada penelitian ini antara lain :  

1. Pengamatan terhadap penilaian mutu hanya dilakukan pada susu segar KUD 

saat penerimaan bahan baku susu segar. 

2. Penilaian mutu susu segar hanya pada penilaian organoleptik (meliputi 

penilaian terhadap warna, rasa dan aroma), fisika-kimia (meliputi pH dan 

protein) serta mikrobiologi (Resazurin Test)  dari susu segar KUD. 

 

3.2.4 Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Dokumentasi 

 Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari atau 

mengumpulkan catatan atau dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang 

dimiliki perusahaan. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah standar 

atau kriteria mutu susu segar.  

2. Wawancara 

 Wawancara dilakukan dengan berinteraksi langsung dengan manajer 

pabrik, dan bagian quality control untuk mengetahui kondisi perusahaan, dan 

penilaian mutu susu segar yang dilakukan di perusahaan. Wawancara juga 

dilakukan dengan karyawan untuk memperoleh informasi secara umum tentang 

perusahaan yang terkait dengan penelitian. 
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3. Observasi 

 Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung mengenai sistem 

penerimaan bahan baku dan penilaian mutu susu segar yang dilakukan oleh bagian 

quality control di perusahaan. Penilaian mutu susu segar dilakukan oleh 4 panelis 

dari bagian quality control pada saat penerimaan bahan baku. 

3.3 Penentuan Panel Uji Organoleptik 

Panel yang dipakai dalam uji organoleptik dipilihkan panel ahli (panel 

terbatas) yang ada di PT Greenfields Indonesia. Panel yang menguji sebanyak 4 

orang panelis. 

3.4 Analisis Data  

 Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Fuzzy Inference System 

metode Mamdani dengan bantuan software Matlab. Pada metode Mamdani untuk 

mendapatkan output, diperlukan 4 tahapan yaitu :  

1. Pembentukan himpunan fuzzy 

 Pada metode Mamdani, baik variabel input maupun variabel output dibagi 

menjadi satu atau lebih himpunan fuzzy. Variabel fuzzy merupakan variabel yang 

akan dibahas dalam suatu sistem fuzzy. Variabel yang telah diperoleh akan 

dibentuk kedalam anggota himpunan fuzzy. Anggota himpunan dan variabel fuzzy 

ini didasarkan pada standar pengelompokkan mutu yang ada di perusahaan yang 

disesuaikan dengan SNI. Anggota himpunan dan variabel fuzzy yang dibentuk 

dapat dilihat pada Tabel 3, dan variabel dari setiap kriteria dapat dilihat pada 

Gambar 8.  
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Gambar 8. Variabel dari setiap kriteria  

 

Tabel 3. Anggota Himpunan dan  Variabel Fuzzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel Anggota Himpunan 

Warna 
Putih Kekuningan 

Putih 

 Putih Kebiruan 

Rasa 

Creamy Flavour 

Sweet Flavour 

Salty Flavour  

Aroma 

 

Creamy Odor 

Cheesy Odor  

pH 

 

Tinggi  

Sedang  

Agak Rendah  

Rendah 

Protein 

Baik  

Sedang   

Jelek  

 

Resazurin Test 

Baik  

Sedang  

Jelek  

Mutu 

Susu Segar 

Terima 

Tolak 

Susu Segar 

Terima 

Tolak 

Input Output 

Resazurin Test 

Protein 

pH 

Aroma 

Rasa 

Warna 

Logika Fuzzy 



 29 

2. Penentuan Fungsi Keanggotaan 

 Fungsi keanggotan (membership function) pada penelitian ini ditunjukkan 

dengan pemetaan titik – titik input himpunan tegas yaitu untuk tiap variabel 

warna, rasa, aroma, pH, protein dan tes resazurin dari susu segar yang 

digambarkan pada berbagai bentuk kurva seperti representasi linier, representasi 

kurva segitiga, representasi kurva trapesium, representasi kurva bentuk bahu, 

representasi kurva-S, representasi kurva bentuk lonceng (Bell Curve) tergantung 

pada domain anggota himpunan fuzzy.  

3. Penentuan Komposisi dan Aturan Fungsi Implikasi 

 Metode yang digunakan dalam komposisi aturan dan aplikasi fungsi 

implikasi adalah metode max – min dengan operator AND. Keputusan 

penggunaan operator AND didasarkan pada pertimbangan bahwa semua 

persyaratan harus dipenuhi. Aturan pada suatu model fuzzy menunjukkan 

bagaimana suatu sistem akan beroperasi. Secara umum aturan tersebut dapat 

dituliskan : IF (x1 is A1) • (x2 is A2) •…….(xn is An)THEN y is B 

 Dengan • adalah operator (misal OR atau AND), xn adalah skalar yang 

berupa variabel fuzzy dan An adalah variabel linguistik berupa himpunan fuzzy. 

Metode yang digunakan dalam inferensi system fuzzy, yaitu metode max 

(maximum). Secara umum dapat dituliskan : 

 µsf[Xi] = max (µsf[Xi], µsk[Xi]) 

 Dengan : µsf[Xi] = nilai kenggotaan solusi fuzzy sampai aturan ke-i 

   µsk[Xi]= nilai kenggotaan konsekuen fuzzy aturan ke-i 
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4. Penegasan (defuzy) 

 Output himpunan fuzzy yang diperoleh dari komposisi aturan – aturan 

fuzzy akan mengalami proses defuzifikasi. Pada tahap defuzzifikasi akan dipilih 

nilai dari variabel solusi yang merupakan konsekuen dari daerah fuzzy, dan output 

yang dihasilkan akan dipilih yang terbaik.  

 Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam defuzzifikasi. Metode 

tersebut dipilih yang terbaik berdasarkan standar error. Metode yang digunakan 

dalam defuzzifikasi antara lain : 

- Metode Centroid : metode dimana solusi crisp diperoleh dengan cara 

 mengambil titik pusat daerah fuzzy. Nilai pusat daerah fuzzy dapat dicari 

 dengan rumus :   

∑

∑

=

==
n

i

n

i

diA

diAdi

X

0

0

)(

)(*

µ

µ
 

 Dimana X  = titik pusat daeah fuzzy 

             d i  = nilai domain ke-i 

        µ A (d i) = nilai kenggotaan daerah fuzzy aturan ke-i 

- Metode Bisektor : metode dimana solusi crisp diperoleh dengan cara 

mengambil nilai pada domain fuzzy yang memiliki nilai kenggotaan 

setengah dari  jumlah total nilai kenggotaan pada daerah fuzzy. Secara 

umum dituliskan : x = d i  sedemikian hingga  
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 Dimana : µ  (d i)  = nilai kenggotaan titik fuzzy. 
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  µ A (d i) = nilai kenggotaan daerah fuzzy aturan ke-i 

- Metode Mean of Maximum (MOM) : metode dimana solusi crisp diperoleh 

dengan cara mengambil nilai rata-rata domain yang memiliki nilai 

keanggotaan maksimum yang dirumuskan sebagai berikut : 

 X=mean{di|µ(di)=maximumµA} 

- Metode Largest of Maximum (LOM) : metode dimana solusi crisp 

diperoleh dengan mengambil nilai terbesar dari domain yang memiliki 

nilai keanggotaan maksimum yang dirumuskan sebagai berikut : 

 X=max{abs(di)|µ(di)=maximum µA} 

-  Metode Smallest of Maximum (SOM) : metode dimana solusi crisp 

diperoleh dengan mengambil nilai terkecil dari domain yang memiliki nilai 

keanggotaan maksimum yang  dirumuskan sebagai berikut  : 

 X=min{abs(di)|µ(di)=maximumµA} 

   Untuk menentukan metode terbaik, dilakukan pengujian dengan 

mencari selisih error dari masing-masing metode terhadap sistem nyata. 

Pengujian kesalahan dilakukan dengan menggunakan metode Mean 

Square Error (MSE) dengan rumus : 
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 Dimana : xi = data nyata/aktual 

              xi = data hasil fuzzy dengan metode tertentu 

                 n = jumlah panelis (4 orang) 

 

 

 



 32 

IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Umum Perusahaan 

Pada awalnya PT Greenfields Indonesia bernama PT Prima Japfa Jaya 

yang didirikan pada tanggal 14 Maret 1997 dengan arah bisnis sebagai produsen 

dan pengolah susu. Saham perusahaan dimiliki oleh koperasi Bina Mitra Sentosa 

dan PT Santosa Agrindo. Dimana keduanya berada dalam wadah Austasia Grup, 

hanya saja PT Santosa Agrindo bergerak dalam bisnis sapi potong. Peternakan 

sapi perah yang bertempat di Desa Babadan, Kecamatan Ngajum, Gunung Kawi, 

Kabupaten Malang, Jawa Timur tersebut digunakan untuk memelihara sapi 

Fressian Holstein yang berasal dari Australia.  

PT Prima Japfa Jaya sebelum memiliki pabrik sendiri, semua hasil 

produksi susu segar dijual langsung kepada PT Nestle Indonesia. Pada tahun 1998 

perusahaan membangun sistem pemerahan Milking Parlour (Boumatic USA) 

dengan kapasitas 24 ekor (saat ini kapasitasnya menjadi 40 ekor). Unit 

pengolahan susu dihubungkan langsung dengan peternakan, sehingga susu dapat 

langsung diproses tanpa sentuhan tangan manusia sama sekali. Sehingga dapat 

menjamin tingkat higien yang superior bagi produk-produk susu yang dihasilkan. 

Produk-produk yang telah dihasilkan saat ini adalah susu ESL (Extended 

Self Life), susu UHT (Ultra High Temperature), dan Whipping Cream yang 

dikemas dalam kemasan TBA (Tetra Brix Aseptic) dan TFA (Tetra Fino Aseptic). 

Produk lokal didistribusikan melalui PT Supra Sumber Cipta, produk ESL baik 

lokal maupun ekspor didistribusikan melalui PT Santosa Agrindo.  
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Program ekspor telah terealisasi pada beberapa Negara seperti Hongkong, 

Singapura, Malaysia dan Filipina. Kegiatan ekspor tersebut membuat PT Prima 

Japfa Jaya berubah menjadi PT Greenfields Indonesia pada tanggal 1 Agustus 

2002. 

 

4.2 Penerimaan Bahan Baku (Susu Segar) 

Bahan baku utama yang digunakan untuk memproduksi susu adalah susu 

sapi segar. Susu segar yang diperoleh PT Greenfields Indonesia dipasok setiap 

hari dari berbagai sumber diantaranya berasal dari peternakan sendiri (dairy farm) 

serta dari koperasi (KUD) dan peternak (kemitraan). Susu segar yang dipasok dari 

KUD (Koperasi Unit Desa) berasal dari 11 koperasi yang telah menjalin kerja 

sama dengan pihak perusahan. Susu segar didatangkan dengan truk-truk yang 

dilengkapi dengan tangki pendingin. Susu segar yang berasal dari peternakan 

sendiri (dairy farm) memiliki kapasitas rata-rata 42.000 liter per hari. Susu segar 

tersebut diperoleh dari proses pemerahan (milking) yang dilakukan sebanyak tiga 

kali dalam setiap hari. Proses pemerahan dilakukan pada pagi hari pukul 05.00 

WIB, sore hari pukul 14.00 WIB dan malam hari pukul 22.00 WIB. 

Susu yang berasal dari KUD dibawa truk berpendingin dengan suhu 

kurang dari 6
o
 C, lalu dengan menggunakan selang masuk ke dalam reception 

tank 3 dan 4. Setiap mobil truk yang datang diambil satu sampel untuk analisa 

organoleptik, analisa fisik, analisa kimia dan analisa mikrobiologi.  

Susu segar pada umumnya mempunyai warna putih kekuningan, rasa yang 

agak sedikit manis, serta aroma yang mengarah pada bau sedap atau enak. 
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Menurut Susilorini dan Sawitri (2007), warna putih susu berasal dari kasein yang 

merupakan dispersi koloid sehingga tidak tembus cahaya. Warna kekuningan 

diakibatkan oleh kandungan lemak dalam susu, terutama dipengaruhi zat-zat 

terlarut dalam lemak (carotene) yang berasal dari pakan. Susu yang berwarna biru 

menunjukkan adanya pemalsuan. Bila terjadi perubahan rasa seperti agak asam 

dan tidak segar lagi mengindikasikan adanya penurunan kualitas susu ataupun 

adanya pemalsuan susu. 

 

4.3 Penilaian Mutu Susu Segar di PT Greenfields Indonesia 

Penilaian mutu susu pada saat penerimaan bahan baku sangat penting 

dilakukan karena akan mempengaruhi produk akhir nantinya. Hal ini disebabkan 

susu mudah terkontaminasi oleh lingkungan sekitarnya seperti bau-bauan di 

sekitar kandang dan juga bakteri. Susu mudah menyerap bau-bauan sekelilingnya 

karena sifat lemak dalam susu, oleh karenanya setelah diperah, susu dalam ember 

ataupun milk can harus segera dipindahkan agar tidak menyerap bau disekitar 

kandang seperti bau kotoran dan pakan. Jumlah bakteri yang tinggi menunjukkan 

adanya kontaminasi pada susu yang kemudian dapat tumbuh dengan pesat 

sehingga menurunkan kualitas susu.  

Penilaian mutu organoleptik susu segar di PT Greenfields Indonesia 

umumnya terdiri dari penilaian warna, rasa dan aroma susu. Hal ini dilakukan 

pada suhu 40
o
 C agar aroma susu dapat tercium dengan jelas. Susu segar memiliki 

rasa gurih dan sedikit agak manis serta warna putih kekuningan yang bersih. 

Kualitas fisik susu segar dapat diamati dengan metode penentuan berat jenis susu 
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(BJ susu), derajat keasaman (pH susu), dan beberapa pengamatan lain yang 

sederhana, seperti uji alkohol dan uji didih/masak (Susilorini dan Sawitri, 2007). 

Penilaian kualitas fisik di PT Greenfields Indonesia terdiri dari pengukuran derajat 

keasaman (pH), uji alkohol, suhu dan berat jenis. Penilaian kimia menggunakan 

milko scan yang terdiri dari protein, lemak dan laktosa. Penilaian mikrobiologi 

antara lain terdiri dari perhitungan Spora, perhitungan bakteri Mesopphylic 

Aerobic dan bakteri Psychrophylic Aerobic dengan Thermophylic Plate Count 

(TPC), analisa Somatic Cell menggunakan De Laval Cell Counter DCC, serta 

yang paling penting yaitu analisa daya reduksi susu dengan Resazurin. Apabila 

tidak memenuhi standar yang ditetapkan PT Greenfields Indonesia, maka susu 

tersebut akan dikembalikan atau diberikan dairy farm untuk minum sapi. 

Kriteria penilaian mutu organoleptik susu segar oleh panelis disesuaikan 

dengan standar PT Greenfields Indonesia yang tentunya mengacu pada SNI. 

Spesifikasi pada SNI untuk variabel warna, rasa dan aroma disebutkan tidak ada 

perubahan. Penilaian mutu menurut panelis untuk warna terdiri dari putih 

kekuningan, putih dan putih kebiruan, sedangkan untuk rasa terdiri dari creamy 

flavour, sweet flavour dan salty flavour, kemudian untuk aroma terdiri dari 

creamy odor dan cheesy odor. Susu segar yang berwarna putih kebiruan 

menunjukkan adanya pemalsuan (Susilorini dan Sawitri, 2007). Menurut 

Muchtadi dan Sugiyono (1992), menyatakan bahwa sensasi rasa didominasi oleh 

hubungan antara kandungan laktosa dan klorida, selanjutnya ditambahkan oleh 

Winarno (1993), bahwa kandungan laktosa bersama garam bertanggung jawab 

terhadap rasa susu yang spesifik. 
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Demikian juga untuk penilaian mutu fisik-kimia dan mikrobiologi susu 

segar. Berdasarkan SNI, pH susu segar adalah 6-7
o
 SH, kandungan protein 

minimumnya 2,7%. Cemaran mikroba maksimum totalnya 1x10
6
 CFU/ml. 

Standar susu segar KUD yang diterima oleh PT Greenfields Indonesia yaitu untuk 

pH berkisar antara 6.60-6.70 dengan kandungan protein minimum 2,75%. 

Cemaran mikroba maksimum totalnya 2x10
6
 CFU/ml. 

Penilaian mutu susu segar di PT Greenfields Indonesia terdiri dari 2 

kriteria yaitu terima dan tolak. Bahan baku susu segar yang sesuai dengan standar 

perusahaan akan diterima untuk kemudian diolah lebih lanjut. Bahan baku yang 

kurang baik dan tidak memenuhi standar akan dikembalikan kepada suplier. 

Dalam hal ini, perusahaan hanya membeli susu segar dari KUD yang sesuai 

dengan standar perusahaan. Oleh karena itu, penilaian mutu bahan baku ini sangat 

penting untuk diperhatikan, karena selain berpengaruh terhadap kualitas produk 

akhir, juga berpengaruh terhadap harga beli kepada suplier. Harga beli salah 

satunya ditentukan oleh kandungan cemaran mikroba yang terdapat dalam susu 

segar tersebut. Semakin sedikit kandungan cemaran mikrobanya maka harga beli 

juga semakin tinggi. 

 

4.4 Penilaian Mutu Susu Segar dengan Logika Fuzzy 

4.4.1 Pembentukan Himpunan dan Domain Fuzzy 

Variabel yang diamati dalam penilaian mutu susu segar di PT Greenfields 

Indonesia meliputi penilaian terhadap warna, rasa, aroma, tes alkohol, berat jenis, 

temperatur, pH, lemak, protein, laktosa, SNF, total solid, titrable acidity, uji 
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pemalsuan dan antibiotik, dan tes resazurin serta perhitungan Total Plate Count, 

Psychotropic Bacteria Count, Total Spore Count, Thermoresistant Spores Count, 

Somatic Cell Count. Akan tetapi karena keterbatasan sistem pada program yang 

digunakan, maka pada pembentukan himpunan fuzzy hanya digunakan 6 variabel 

yaitu warna, rasa, aroma, pH, protein dan tes resazurin. Variabel-variabel tersebut 

juga didasarkan pada tingkat kepentingan atau prioritas mutunya. Berdasarkan 

wawancara dengan panelis, tes resazurin merupakan prioritas atau faktor utama 

dalam penilaian mutu bahan baku susu segar diterima atau ditolak. Faktor kedua 

adalah protein, dan ketiga adalah warna, rasa, aroma dan pH. Tingkat kepentingan 

atau prioritas ini didasarkan pada tujuan perusahaan dalam menghasilkan produk 

yang berkualitas untuk memenuhi permintaan konsumen. 

Perubahan-perubahan atau kerusakan yang terjadi pada susu segar saling 

mempengaruhi satu sama lain. Menurut Susilorini dan Sawitri (2007), produksi 

dan kualitas susu dari seekor sapi perah dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu 

genetik (25-30%) dan lingkungan (70-75%). Adanya perubahan rasa, warna susu 

yang putih kebiruan menunjukkan adanya penurunan kualitas susu ataupun 

adanya pemalsuan susu. Jika memang terdapat hal tersebut diatas maka akan 

berdampak pada aroma yang menyimpang pula. Jumlah bakteri yang tinggi dapat 

menunjukkan adanya kontaminasi pada susu yang kemudian dapat tumbuh pesat 

sehingga menurunkan kualitas susu. Semakin besar penurunan kualitas susu maka 

akan semakin besar pula kandungan cemaran didalamnya.  

Anggota himpunan dan variabel fuzzy yang dibentuk dapat dilihat pada 

Tabel 4. Variabel dari setiap kriteria dapat dilihat pada Gambar 9. 
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Tabel 4. Anggota Himpunan dan Variabel Fuzzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Variabel dari setiap kriteria 

Variabel Anggota Himpunan 

Warna 
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Data-data yang dibutuhkan sebagai dasar untuk menentukan parameter 

penilaian mutu susu segar dengan logika fuzzy adalah data yang berasal dari 

panelis berupa semesta pembicaraan, dan domain dari setiap himpunan. Menurut 

Kusumadewi dan Purnomo (2004), semesta pembicaraan adalah keseluruhan nilai 

yang diperbolehkan untuk dioperasikan dalam suatu variabel fuzzy. Sedangkan 

domain himpunan fuzzy adalah keseluruhan nilai yang diijinkan dalam semesta 

pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fuzzy. Semesta 

pembicaraan dan domain merupakan bilangan real yang senantiasa naik 

(bertambah) secara monoton dari kiri ke kanan yang dapat berupa bilangan positif 

maupun negatif. 

Semesta pembicaraan atau nilai yang diijinkan dalam penilaian mutu susu 

segar ini berbeda-beda sesuai dengan variabel dari setiap kriteria. Semesta 

pembicaraan untuk warna, rasa dan aroma besarnya sama, yaitu 1 sampai 9, 

dimana nilai 1 merupakan nilai yang terendah dan nilai 9 merupakan nilai yang 

tertinggi. Semesta pembicaraan untuk pH adalah 6.0 sampai 6.8; dimana nilai 6.0 

merupakan nilai yang terendah dan nilai 6.8 merupakan nilai yang tertinggi. 

Semesta pembicaraan untuk protein adalah 2.3 sampai 3.3; dimana nilai 2.3 

merupakan nilai yang terendah dan nilai 3.3 merupakan nilai yang tertinggi. 

Semesta pembicaraan untuk tes resazurin besarnya sama seperti warna, rasa dan 

aroma, yaitu 1 sampai 9. Tetapi yang membedakan tes resazurin dengan warna, 

rasa dan aroma yaitu pada pembobotan nilai dimana nilai 1 merupakan nilai 

tertinggi dan nilai 9 merupakan nilai terendah. Batasan nilai-nilai tersebut 
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didasarkan pada standar yang ada diperusahaan. Batasan nilai dari tiap anggota 

himpunan oleh panelis dapat dilihat pada Tabel 5.  

Tabel 5.  Batasan nilai oleh panelis 

 

Berdasarkan Tabel 5, dapat diketahui bahwa batas nilai yang diperoleh 

dari hasil wawancara dengan panelis memiliki range atau nilai yang kecil. Hal ini 

menunjukkan bahwa alternatif pengambilan keputusan yang dilakukan juga 

semakin ketat, sehingga membutuhkan ketelitian yang tinggi untuk menilai susu 

segar termasuk pada anggota himpunan yang mana pada tiap variabel. Dari 

kisaran nilai pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa standar nilai susu segar yang 

diterima adalah 6 sampai 9, dan dibawah nilai tersebut susu segar akan ditolak dan 

dikembalikan kepada suplier. 

Variabel Anggota Himpunan Domain 

Warna 
Putih Kekuningan [ 7          9 ] 

Putih [ 5          7 ] 

 Putih Kebiruan [ 3          5 ] 

Rasa 

Creamy Flavour [ 7          9 ] 

Sweet Flavour [ 5          7 ] 

Salty Flavour  [ 3          5 ] 

Aroma 

 

Creamy Odor [ 6          9 ] 

Cheesy Odor  [ 3          6 ] 

pH 

 

Tinggi  [6.7      6.8] 

Sedang  [6.45    6.7] 

Agak Rendah  [6.15  6.45] 

Rendah  [6.1    6.15] 

Protein 

Baik  [2.80  3.30] 

Sedang  [2.60  2.80] 

Jelek  [2.50  2.60] 

 

Resazurin Test 

Baik  [ 4          5 ] 

Sedang [ 5          6 ] 

Jelek  [ 6          9 ] 

Mutu 

Susu Segar 

Terima [ 6          9 ] 

Tolak [ 1          6 ] 
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Kisaran nilai pada penilaian mutu susu segar yang diberikan oleh panelis 

melalui domain fuzzy masih memiliki kesesuian dengan SNI. Hal ini dapat dilihat 

pada variabel pH, bahwa 6-7
o
 SH pada SNI adalah standar pH susu segar. 

Sedangkan pada penilaian panelis, 6.45-6.80
o
 SH adalah standar nilai pada kriteria 

pH sedang dan tinggi yang masih bisa diterima. Demikian pula pada variabel 

protein, penilaian panelis dan SNI memiliki nilai yang hampir sama yaitu nilai 

2.75 dan 2.70 untuk standar minimal kriteria penerimaan susu segar. Total 

cemaran mikroba pada SNI adalah max 1.000.000 CFU/ml, sedangkan untuk susu 

segar KUD yang bisa diterima oleh PT Greenfields Indonesia adalah max 

2.000.000 CFU/ml. Total cemaran mikroba pada susu segar ditunjukkan oleh hasil 

warna dari tes resazurin yang telah dilakukan. Jika warna cenderung pada warna 4 

ke bawah, maka susu segar sudah pasti diterima. Warna yang cenderung 5 ke atas 

menunjukkan total cemaran mikroba yang tinggi sehingga susu segar akan 

cenderung ditolak. Standar warna tes resazurin untuk susu segar dapat dilihat pada 

lampiran 7. Kisaran nilai secara keseluruhan yang dibawah nilai 6 merupakan 

kisaran nilai pada spesifikasi bahan baku susu segar yang rendah, sehingga nilai 6 

kebawah akan cenderung ditolak atau dikembalikan kepada suplier. 

Berdasarkan penilaian panelis, diketahui bahwa batasan nilai yang 

diberikan pada masing-masing anggota himpunan tidak overlaping atau tumpah 

tindih satu sama lain. Oleh karena itu, pada pembentukan domain fuzzy dibuat 

overlapping dengan dasar penilaian panelis diatas. Overlapping merupakan 

kriteria penting dalam pembuatan fungsi keanggotaan (Sivanandam, 2007). 

Domain fuzzy yang terbentuk dapat dilihat pada Tabel 6. 
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Tabel 6.  Domain Himpunan Fuzzy 

 

Tabel 6 menunjukkan bahwa domain dari masing-masing anggota 

himpunan pada tiap variablel overlap atau tumpah tindih satu dengan lainnya.  

Sebagai contoh, nilai 7 pada input variabel warna bisa masuk pada anggota 

himpunan “putih kekuningan” dan “putih” tergantung dari penilaian panelis. 

Demikian pula untuk nilai domain pada variabel output. Domain pada 

output “terima” adalah [5  9], dan “tolak” adalah [1  6]. Hal ini menunjukkan 

bahwa nilai 5 dan 6 dapat dikategorikan pada anggota  himpunan “terima” dan 

“tolak” tergantung dari besarnya nilai keanggotaan yang dihasilkan. Sebagai 

contoh, jika nilai yang diberikan adalah 5.8, maka nilai keanggotaan pada anggota 

himpunan “terima” sebesar 0.8 dan “tolak” sebesar 0.2. Hal ini berarti susu segar 

yang memiliki nilai 5.8 adalah diterima. 

Variabel Anggota Himpunan Domain 

Warna 
Putih Kekuningan [ 7          9 ] 

Putih [ 3          8 ] 

 Putih Kebiruan [ 1          5 ] 

Rasa 

Creamy Flavour [ 7          9 ] 

Sweet Flavour [ 3          8 ] 

Salty Flavour  [ 1          5 ] 

Aroma 

 

Creamy Odor [ 3          9 ] 

Cheesy Odor  [ 1          6 ] 

pH 

 

Tinggi  [6.6      6.8] 

Sedang  [6.4      6.7] 

Agak Rendah  [6.1    6.45] 

Rendah  [6.0    6.15] 

Protein 

Baik  [2.75  3.30] 

Sedang  [2.50  2.80] 

Jelek  [2.30  2.60] 

 

Resazurin Test 

Baik  [ 1          5 ] 

Sedang  [ 4          7 ] 

Jelek [ 6          9 ] 

Mutu 

Susu Segar 

Terima [ 5          9 ] 

Tolak [ 1          6 ] 
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4.4.2 Pembentukan Fungsi Keanggotaan 

Fungsi keanggotaan yang dibentuk didasarkan pada domain yang 

diperoleh dari pendapat para panelis. Kurva yang digunakan pada pembuatan 

semua fungsi keangotaan adalah kurva trapesium. Selain itu juga digunakan kurva 

bentuk bahu pada anggota himpunan masing-masing variabel yang berada diawal 

dan akhir daerah fuzzy. Fungsi keanggotaan dari tiap anggota himpunan dapat 

dilihat pada Lampiran 1. 

Penggunaan fungsi keanggotaan trapesium diasumsikan dengan adanya 

beberapa nilai yang memiliki nilai keanggotaan 1. Pada fungsi trapesium terdapat 

beberapa nilai x yang memiliki derajat keanggotaan sama dengan 1, yaitu ketika b 

≤ x ≤ c (Anonymous
c
, 2009). Misalnya pada anggota himpunan “putih” yang 

memiliki domain [3 8], dengan puncak [5 7]. Hal ini berarti bahwa nilai 5 sampai 

7 memiliki nilai keanggotaan 1 untuk anggota himpunan “putih”. 

Penggunaan fungsi keanggotaan bentuk bahu digunakan untuk nilai 

domain yang tidak mengalami perubahan. Sebagai contoh pada anggota himpunan 

“putih kebiruan” dengan domain [1 5]. Artinya, dibawah nilai 5 nilai 

keanggotaannya adalah sama. Menurut Kusumadewi (2004), kurva bentuk bahu 

digunakan untuk mengakhiri variabel suatu daerah fuzzy atau digunakan jika 

variabel yang terbentuk tidak mengalami perubahan. 

Nilai keanggotaan yang terbentuk pada masing-masing fungsi keanggotaan 

digunakan untuk menentukan nilai kebenaran bagi consequent / kesimpulan. 

Misalnya, nilai 6 pada fungsi keanggotaan output “susu segar” memiliki nilai 

keanggotaan 1 pada anggota himpunan “terima”. Djunaidi (2005), menyatakan 
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bahwa nilai keanggotaan suatu variabel dalam suatu himpunan bernilai 1 jika 

variabel tersebut menjadi anggota dalam suatu himpunan, tetapi bernilai 0 jika 

tidak menjadi anggota himpunan. Nilai keanggotaan masing-masing variabel 

dapat dilihat pada Lampiran 2. 

 

4.4.3 Penentuan Rule Fuzzy 

Aturan yang terbentuk dalam penelitian ini adalah 696 aturan. Hal ini 

didasarkan pada kemungkinan kombinasi aturan yang dilakukan di PT Greenfields 

Indonesia. Aturan dasar logika fuzzy dapat ditentukan dengan bantuan seorang 

pakar yang mengetahui karakteristik obyek yang akan dikendalikan (Anonymous
d
, 

2009). Menurut de Mol (2001), aplikasi logika fuzzy memberikan kemudahan 

dalam interpretasi data karena dapat disesuaikan oleh perubahan fungsi 

kenggotaan dan aturan-aturan. Kombinasi aturan fuzzy dapat dilihat pada 

Lampiran 3. 

Pada pembentukan aturan fuzzy, output mutu susu segar “diterima” akan 

diperoleh jika seluruh variabel input memiliki nilai keanggotaan 1 pada masing-

masing kriteria atau himpunan dalam aturan seperti berikut : 

• “If warna putih kekuningan and rasa creamy flavour and aroma creamy 

odor and pH tinggi and protein baik and resazurin test baik then susu 

segar terima“,  

Sebaliknya, output mutu susu segar “ditolak” akan diperoleh jika seluruh 

variabel input memiliki nilai keanggotaan 1 pada masing-masing kriteria atau 

himpunan dalam aturan seperti berikut : 
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• “If warna putih kekuningan and rasa creamy flavour and aroma creamy 

odor and pH sedang and protein jelek and resazurin test baik then susu 

segar tolak “. 

Putranto (2008), menyatakan bahwa variabel keluaran akan berlogika 1 

hanya jika semua masukannya dalam keadaan 1. Pada penelitian ini terdapat 

beberapa pengecualian aturan fuzzy, yaitu : 

1. Output mutu susu segar dibuat 2 kombinasi jika bersifat ambigu atau memiliki 

ketidakpastian keputusan. Contoh kombinasi aturannya adalah : 

• “If warna putih kekuningan and rasa creamy flavour and aroma creamy 

odor and pH tinggi and protein baik and resazurin test sedang then susu 

segar terima”.  

• “If warna putih kekuningan and rasa creamy flavour and aroma creamy 

odor and pH tinggi and protein baik and resazurin test sedang then susu 

segar tolak”.  

Output yang dihasilkan merupakan keputusan panelis, dimana keputusan 

tersebut dapat diketahui dengan nilai atau skor yang diberikan pada tiap input 

variabel. 

2. Jika pada suatu aturan fuzzy terdapat salah satu variabel dari variabel warna, 

rasa, aroma, pH, protein, dan tes resazurin yang anggota himpunannya terletak 

pada kisaran nilai yang sangat rendah, maka aturan fuzzy yang terbentuk juga 

terdiri dari 1 kombinasi, yaitu dengan output ”tolak”, misalnya : 
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• “If warna putih kebiruan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor 

and pH tinggi and protein baik and resazurin test baik then susu segar 

tolak”.  

3. Jika output mutu susu segar nilainya 5.5, maka akan diperoleh keputusan yang 

ambigu yaitu susu segar dapat diterima atau ditolak. Jadi untuk keputusan akhir 

diserahkan kepada manajer quality assurance atau manajer quality control. 

 

4.4.4 Defuzzifikasi 

Berdasarkan fungsi keanggotaan dan aturan fuzzy yang dibuat, output 

berupa solusi crisp dapat diketahui dengan memasukkan input data yang berasal 

dari panelis pada rule viewer. Data penilaian susu segar oleh panelis dapat dilihat 

pada Lampiran 4. Adapun rata-rata hasil penilaian oleh keempat panelis dapat 

dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Rata-rata Hasil Penilaian Panelis terhadap Susu Segar 

Sampel 

Input Variabel 
Susu 

Segar 
Nilai 

Warna Rasa Aroma pH Protein 
Resazurin 

Test 

1 7.75 7.25 7.25 6.7 2.94 4 Terima 8 

2 7.25 7.5 6.75 6.66 3.07 3.6 Terima 7.75 

3 7.5 7 6.75 6.67 2.86 4 Terima 7.25 

4 5.75 5.25 5 6.63 2.93 5.6 Tolak 5.25 

5 7.5 7 6.75 6.66 2.7 4.2 Terima 7 

 

Pada pelaksanaan penilaian mutu susu segar ini, keempat panelis menilai 

sampel yang sama. Sampel diambil pada saat panelis berada pada waktu dan 

tempat yang sama. Hal ini dikarenakan panelis terdiri dari 3 shift yang waktu 

masuknya bergantian. Hal ini dilakukan agar tidak menyebabkan ambigu pada 

penilaian jika panelis berbeda-beda. 
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Berdasarkan data tabel 7, dapat diketahui bahwa susu segar diterima 

dengan nilai 7; 7.25; 7.75 dan 8. Dari 5 sampel susu segar yang diamati terdapat 1 

susu segar yang ditolak. Para panelis cenderung memberi nilai yang cukup tinggi 

pada susu segar yang diamati. Rata-rata nilai yang diberikan untuk susu segar 

yang ditolak hanya berkisar 5. 

Pada dasarnya suplier (KUD) telah mengetahui spesifikasi permintaan 

bahan baku susu segar di PT Greenfields Indonesia. Oleh karena itu, bahan baku 

susu segar yang dikirim adalah bahan baku yang rata-rata memiliki kualitas yang 

baik. Akan tetapi karena susu segar merupakan bahan yang mudah dan cepat 

mengalami penurunan mutu karena terkontaminasi dengan lingkungan sekitarnya, 

sehingga masih sering diketahui adanya susu segar yang mengalami kerusakan 

karena faktor transportasi atau penanganan yang salah. Hal ini menyebabkan susu 

segar tersebut menjadi tidak sesuai dengan  standar PT Greenfields Indonesia. 

Nilai dari masing-masing sampel atau input variabel yang berasal dari 

penilaian panelis tersebut digunakan sebagai data masukan pada tahap 

defuzzifikasi untuk memperoleh nilai atau keluaran pada logika fuzzy. Pada tahap 

defuzzifikasi, digunakan 5 metode, yaitu centroid, bisector, MOM, LOM, dan 

SOM. Hasil dari masing-masing metode dapat dilhat pada Tabel 8. 

Tabel 8. Hasil Defuzzifikasi dari Tiap Metode 

Sampel Centroid Bisector MOM LOM SOM 

1 7.2 7.24 7.4 9 5.8 

2 7.14 7.16 7.28 9 5.56 

3 7.14 7.16 7.28 9 5.56 

4 5 5 4.98 9 1 

5 5.89 6.28 7.28 9 5.56 
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Hasil defuzzifikasi menunjukkan bahwa metode yang sesuai dengan 

penilaian panelis pada kondisi nyata di PT Greenfields Indonesia adalah metode 

MOM (Mean of Maximum). Pada metode MOM diperoleh hasil bahwa dari 5 

sampel susu segar yang diamati, terdapat 1 sampel susu segar yang ditolak dengan 

nilai 4.98 dan 4 sampel yang diterima dengan nilai masing-masing 7.4; 7.28; 7.28; 

dan 7.28. Nilai pada metode MOM ini lebih tinggi daripada nilai-nilai pada 

metode yang lain.  

Hasil defuzzifikasi dengan metode MOM menunjukkan bahwa, jika input 

data keseluruhan yang dimasukkan memiliki nilai yang tinggi, maka keluaran nilai 

yang dihasilkan juga tinggi. Sebaliknya, jika input data yang dimasukkan 

memiliki nilai rendah, maka keluaran yang dihasilkan juga rendah. Tetapi jika 

terdapat nilai yang rendah dari salah satu variabel, kemungkinan output yang 

dihasilkan adalah rendah. Misalnya input data [6 6 5 6.63 2.93 5.6] yaitu nilai 6 

untuk warna, nilai  6 untuk rasa, nilai 5 untuk aroma,  pH 6.63 dan protein 2.94 

serta resazurin tes 5.6 maka akan dihasilkan nilai 4.98, yang artinya susu segar 

tersebut ditolak. Hal ini disebabkan, pada fungsi keanggotaan, nilai 5 untuk 

variabel aroma berada pada himpunan fuzzy “cheesy odor” dan nilai 5.6 untuk 

variabel resazurin tes berada pada himpunan fuzzy “sedang” yang dikategorikan 

sebagai aturan yang outputnya adalah “tolak”. 

Jika terdapat nilai input data yang bersifat ambigu, misalnya nilai 4.2 pada 

variabel tes resazurin dengan nilai keanggotan 0.8 untuk anggota himpunan “baik” 

dan 0.2 untuk anggota himpunan “sedang” sehingga pada aturan fuzzy dibuat 2 

kombinasi, maka pada hasil defuzzifikasi masih menunjukkan nilai yang berada 
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pada anggota himpunan “terima”. Sebagai contoh, terdapat nilai input data [7 6 7 

6.66 2.7 4.2] yaitu yaitu nilai 7 untuk warna, nilai  6 untuk rasa, nilai 7 untuk 

aroma, pH 6.66 dan protein 2.7 serta resazurin tes 4.2 maka akan diperoleh 

keluaran hasil defuzzifikasi sebesar 7.32. Artinya susu segar dengan nilai tersebut 

masih diterima.  

Parameter penilaian mutu dengan logika fuzzy untuk susu segar yang 

diterima berkisar antara 5 sampai dengan 9, dengan artian bahwa nilai dibawah 

kisaran tersebut susu segar akan ditolak atau dikembalikan kepada suplier (KUD). 

Penilaian mutu pada logika fuzzy memiliki banyak toleransi atau kemungkinan, 

karena adanya pembentukan fungsi keanggotaan dan aturan fuzzy. 

Sedangkan pada penilaian mutu susu segar menurut SNI nilai yang 

diberikan hanya untuk kriteria yang sudah ditentukan (nilainya mutlak). Misalnya 

nilai 9 hanya untuk warna, rasa, dan aroma, atau kriteria pH, protein dan tes 

resazurin. Pada logika fuzzy, nilai 9 tidak harus pada kriteria yang keseluruhan 

anggota himpunannya berada pada nilai yang tinggi, tetapi bisa diperoleh dari 

kombinasi anggota himpunan tiap variabel. 

 

4.5 Perhitungan MSE (Mean Squared Error) 

Pengujian dengan mencari tingkat kesalahan dari masing-masing metode 

dengan menggunakan metode MSE (Mean Square Error) digunakan untuk 

mengetahui metode terbaik. Hasil perhitungan MSE dari masing-masing metode 

defuzzifikasi dapat dilihat pada Tabel 9. 
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Tabel 9. Nilai MSE Masing-masing Metode Defuzzifikasi 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil dari tabel 9 diatas dan perhitungan pada Lampiran 5, 

diperoleh hasil bahwa metode terbaik dalam penelitian ini adalah metode MOM 

dengan nilai 0.15. Metode defuzzifikasi yang terbaik adalah metode yang 

memberikan nilai MSE terkecil. Makin kecil nilai MSE makin akurat hasil proses  

defuzzifikasi. 

Tabel 10. Perbandingan Hasil Rerata Panelis dengan Hasil Defuzzifikasi dari 

Tiap Metode 

Sampel Rerata 

Panelis 

Defuzzifikasi 

Centroid Bisector MOM LOM SOM 

1 8 7.2 7.24 7.4 9 5.8 

2 7.75 7.14 7.16 7.28 9 5.56 

3 7.25 7.14 7.16 7.28 9 5.56 

4 5.25 5 5 4.98 9 1 

5 7 5.89 6.28 7.28 9 5.56 

 

Dari tabel 10 terlihat bahwa nilai yang diberikan oleh para panelis 

cenderung cukup tinggi dibandingkan dengan hasil defuzzifikasi. Meskipun 

demikian, hasil tersebut tidak terlalu berbeda jauh antara penilaian panelis dengan 

perhitungan defuzzifikasi (khususnya metode MOM). Namun pengecualian untuk 

metode defuzzifikasi LOM karena metode ini mengambil nilai terbesar dari 

domain. Menurut Kusumadewi (2002), pada metode LOM, solusi crisp diperoleh 

dengan cara mengambil nilai terbesar dari domain yang memiliki nilai 

keanggotaan maksimum.  

Metode Defuzzifikasi MSE 

Centroid 0.46 

Bisector 0.30 

MOM 0.15 

LOM 4.74 

SOM 6.53 
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Nilai dari perhitungan defuzzifikasi lebih rendah dari penilaian panelis 

karena pada aturan logika fuzzy terdapat prioritas mutu untuk masing-masing 

variabel. Prioritas atau faktor utama dalam penilaian mutu bahan baku susu segar 

yaitu tes resazurin. Faktor kedua adalah protein, dan ketiga adalah warna, rasa, 

aroma dan pH. Sedangkan untuk penilaian panelis, nilai yang diberikan pada 

masing-masing variabel tidak ada pembobotan yang signifikan. Dengan demikian 

penilaian mutu susu segar menggunakan logika fuzzy lebih akurat karena output 

yang dihasilkan melalui pembobotan yang ada pada kombinasi aturan. 

Hasil dari metode defuzzifikasi yang terbaik perlu dilakukan pengujian 

untuk dibandingkan secara konvensional apakah penilaian menggunakan logika 

fuzzy dapat mencerminkan penilaian pada kondisi nyata. Pengujian ini dilakukan 

dengan menggunakan uji T. Perhitungan menggunakan uji T dapat dilihat pada 

Lampian 6. 

Berdasarkan perhitungan uji T pada Lampiran 6, diperoleh hasil bahwa 

ttabel > t hitung, dimana nilai t tabel adalah 2.776 pada N = 5 dengan α = 0.05, dan t 

hitung  sebesar 1.28. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian logika fuzzy yang telah 

dibuat sesuai dengan penilaian mutu oleh panelis pada kondisi nyata (tidak 

berbeda nyata). Menurut Hasan (2008), hipotesis nol (Ho) adalah hipotesis yang 

dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji dan tidak memiliki 

perbedaan dengan hipotesis sebenarnya. Apabila hipotesis nol diterima (benar) 

maka hipotesis alternatif (Ha) ditolak. Penerimaan Ho terjadi jika nilai uji 

statistiknya lebih kecil atau lebih besar daripada nilai positif atau negatif dari α 

tabel.  
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V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penilaian mutu susu segar di PT Greenfields Indonesia dengan logika fuzzy 

diperoleh hasil terbaik dengan metode MOM yang mempunyai nilai MSE terkecil 

sebesar 0.15. Penilaian tersebut berdasarkan variabel dan masing-masing anggota 

himpunannya sebagai berikut : warna (putih kekuningan, putih dan putih 

kebiruan), rasa (creamy flavour, sweet flavour, dan salty flavour), aroma (creamy 

odor dan cheesy odor), pH (tinggi, sedang, agak rendah, dan rendah), protein 

(baik, sedang, dan jelek), tes resazurin (baik, sedang dan jelek). 

Parameter penilaian mutu dengan logika fuzzy untuk susu segar yang 

diterima berkisar antara 5.5 sampai dengan 9, dan dibawah kisaran tersebut susu 

segar akan ditolak atau dikembalikan kepada supplier (KUD). Sistem fuzzy ini 

sangat baik untuk merepresentasikan penilaian mutu susu segar. Hal ini terbukti 

bahwa output dari sistem fuzzy ini tidak berbeda nyata dengan penilaian mutu 

secara konvensional. 

 

5.2 Saran 

Pada penelitian logika fuzzy ini, jika nilai output sebesar 5.5; maka 

keputusan susu segar dapat diterima atau ditolak sebaiknya melihat kebutuhan 

susu segar pada saat itu. Jika susu segar tersedia cukup banyak, maka nilai 

tersebut menunjukkan bahwa susu segar ditolak, begitu juga sebaliknya.  
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Lampiran 1. Fungsi Keanggotaan Tiap Variabel 

 

Fungsi Keanggotaan Warna     

 

Input variabel “Warna” 

Fungsi keanggotannya adalah :  
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Fungsi Keanggotaan Rasa     

 

Input variabel “Rasa” 

Fungsi keanggotannya adalah :  

Flavour Salty   )(xµ     
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Lampiran 1. (Lanjutan) 

 

Fungsi Keanggotaan Aroma     

 

Input variabel “Aroma” 

Fungsi keanggotannya adalah :  
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Fungsi Keanggotaan pH     

 

Input variabel “pH” 

Fungsi keanggotannya adalah :  
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Lampiran 1. (Lanjutan) 

 

Fungsi Keanggotaan Protein     

 

Input variabel “Protein” 

Fungsi keanggotannya adalah :  
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Fungsi Keanggotaan Resazurin Test    

 

Input variabel “ Resazurin Test” 

Fungsi keanggotannya adalah :  

Baik   )(xµ     









0

x)/1-(5

1

    

5;

54;

4;

≥

≤≤

≤

x

x

x

 

Sedang  )(xµ    













x)/1-(7

1

4)/1-(x

0

    

76;

65;

5x;4

7atau x 4;

≤≤

≤≤

≤≤

≥≤

x

x

x

 

Jelek  )(xµ    









−

1

1/)6(

0

x   

7

76;

6;

≥

≤≤

≤

x

x

x

 

 



 59

Lampiran 1. (Lanjutan) 

 

Fungsi Keanggotaan Susu Segar     

 

Input variabel “Susu Segar” 

Fungsi keanggotannya adalah :  
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Lampiran 2. Hasil Nilai Keanggotaan 

 

Nilai Keanggotaan Warna, Rasa dan Aroma  

Data Warna Rasa Aroma 

Putih 

kebiruan 

Putih Putih 

kekuningan 

Salty 

flavour 

Sweet 

flavour 

Creamy 

flavour 

Cheesy 

odor 

Creamy 

odor 

8 0 0 1  0  0 1  0  1 

7 0 1 0  0  1 0  0  1 

6 0 1 0  0  1 0  0  1 

5 0 1 0  0  1 0  0.333 0.667  

 

Nilai Keanggotaan pH 

Data pH 

Rendah Agak 

rendah 

Sedang Tinggi 

6.63  0 0 0.7  0.3 

6.66  0 0 0.4  0.6 

6.67  0 0 0.3  0.7 

6.7  0 0 0  1 
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Nilai Keanggotaan Protein 

Data Protein 

Jelek Sedang Baik 

2.7 0 1 0 

2.86 0 0 1 

2.93 0 0 1 

2.94 0 0 1 

3.07 0 0 1 

 

 

Nilai Keanggotaan Resazurin Test 

Data Resazurin Test 

Jelek Sedang Baik 

3.6 0 0 1 

4 0 0 1 

4.2 0 0.2 0.8 

5.6 0 1 0 

 

Nilai Keanggotaan Susu Segar 

Data Susu Segar 

Tolak Terima 

8  0  1 

7  0  1 

6  0  1 

5 1 0 
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Lampiran 3. Kombinasi Aturan Fuzzy 

1. If warna putih kekuningan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH tinggi and protein baik and resazurin test baik then susu segar 

terima 
2. If warna putih kekuningan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH tinggi and protein baik and resazurin test sedang then susu 

segar terima 

3. If warna putih kekuningan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH tinggi and protein baik and resazurin test sedang then susu 

segar tolak 

4. If warna putih kekuningan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH tinggi and protein baik and resazurin test jelek then susu 

segar tolak 

5. If warna putih kekuningan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH tinggi and protein sedang and resazurin test baik then susu 

segar terima 

6. If warna putih kekuningan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH tinggi and protein sedang and resazurin test sedang then susu 

segar terima 

7. If warna putih kekuningan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH tinggi and protein sedang and resazurin test sedang then susu 

segar tolak 

8. If warna putih kekuningan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH tinggi and protein sedang and resazurin test jelek then susu 

segar tolak 

9. If warna putih kekuningan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH tinggi and protein jelek and resazurin test baik then susu 

segar tolak 

10. If warna putih kekuningan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH tinggi and protein jelek and resazurin test sedang then susu 

segar tolak 

11. If warna putih kekuningan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH tinggi and protein jelek and resazurin test jelek then susu 

segar tolak 

12. If warna putih kekuningan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH sedang and protein baik and resazurin test baik then susu 

segar terima 

13. If warna putih kekuningan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH sedang and protein baik and resazurin test sedang then susu 

segar terima 

14. If warna putih kekuningan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH sedang and protein baik and resazurin test sedang then susu 

segar tolak 
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15. If warna putih kekuningan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH sedang and protein baik and resazurin test jelek then susu 

segar tolak 

16. If warna putih kekuningan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH sedang and protein sedang and resazurin test baik then susu 
segar terima 

17. If warna putih kekuningan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH sedang and protein sedang and resazurin test sedang then 

susu segar terima 

18. If warna putih kekuningan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH sedang and protein sedang and resazurin test sedang then 

susu segar tolak 

19. If warna putih kekuningan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH sedang and protein sedang and resazurin test jelek then susu 

segar tolak 

20. If warna putih kekuningan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH sedang and protein jelek and resazurin test baik then susu 

segar tolak 

21. If warna putih kekuningan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH sedang and protein jelek and resazurin test sedang then susu 

segar tolak 

22. If warna putih kekuningan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH sedang and protein jelek and resazurin test jelek then susu 

segar tolak 
23. If warna putih kekuningan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH agak rendah and protein baik and resazurin test baik then 

susu segar tolak 

24. If warna putih kekuningan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH agak rendah and protein baik and resazurin test sedang then 

susu segar tolak 

25. If warna putih kekuningan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH agak rendah and protein baik and resazurin test jelek then 

susu segar tolak 

26. If warna putih kekuningan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH agak rendah and protein sedang and resazurin test baik then 
susu segar tolak 

27. If warna putih kekuningan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH agak rendah and protein sedang and resazurin test sedang 

then susu segar tolak 

28. If warna putih kekuningan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH agak rendah and protein sedang and resazurin test jelek then 

susu segar tolak 

29. If warna putih kekuningan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH agak rendah and protein jelek and resazurin test baik then 

susu segar tolak 
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30. If warna putih kekuningan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH agak rendah and protein jelek and resazurin test sedang then 

susu segar tolak 

31. If warna putih kekuningan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH agak rendah and protein jelek and resazurin test jelek then 
susu segar tolak 

32. If warna putih kekuningan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH rendah and protein baik and resazurin test baik then susu 

segar tolak 

33. If warna putih kekuningan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH rendah and protein baik and resazurin test sedang then susu 

segar tolak 

34. If warna putih kekuningan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH rendah and protein baik and resazurin test jelek then susu 

segar tolak 

35. If warna putih kekuningan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH rendah and protein sedang and resazurin test baik then susu 

segar tolak 

36. If warna putih kekuningan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH rendah and protein sedang and resazurin test sedang then 

susu segar tolak 

37. If warna putih kekuningan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH rendah and protein sedang and resazurin test jelek then susu 

segar tolak 
38. If warna putih kekuningan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH rendah and protein jelek and resazurin test baik then susu 

segar tolak 

39. If warna putih kekuningan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH rendah and protein jelek and resazurin test sedang then susu 

segar tolak 

40. If warna putih kekuningan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH rendah and protein jelek and resazurin test jelek then susu 

segar tolak 

41. If warna putih and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH tinggi and protein baik and resazurin test baik then susu segar terima 
42. If warna putih and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH tinggi and protein baik and resazurin test sedang then susu segar terima 

43. If warna putih and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH tinggi and protein baik and resazurin test sedang then susu segar tolak 

44. If warna putih and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH tinggi and protein baik and resazurin test jelek then susu segar tolak 

45. If warna putih and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH tinggi and protein sedang and resazurin test baik then susu segar terima 

46. If warna putih and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH tinggi and protein sedang and resazurin test sedang then susu segar terima 

47. If warna putih and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH tinggi and protein sedang and resazurin test sedang then susu segar tolak 

48. If warna putih and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH tinggi and protein sedang and resazurin test jelek then susu segar tolak 
49. If warna putih and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH tinggi and protein jelek and resazurin test baik then susu segar tolak 
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50. If warna putih and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH tinggi and protein jelek and resazurin test sedang then susu segar tolak 

51. If warna putih and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH tinggi and protein jelek and resazurin test jelek then susu segar tolak 

52. If warna putih and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH sedang and protein baik and resazurin test baik then susu segar terima 
53. If warna putih and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH sedang and protein baik and resazurin test sedang then susu segar terima 

54. If warna putih and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH sedang and protein baik and resazurin test sedang then susu segar tolak 

55. If warna putih and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH sedang and protein baik and resazurin test jelek then susu segar tolak 

56. If warna putih and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH sedang and protein sedang and resazurin test baik then susu segar terima 

57. If warna putih and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH sedang and protein sedang and resazurin test sedang then susu segar 

terima 

58. If warna putih and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH sedang and protein sedang and resazurin test sedang then susu segar tolak 

59. If warna putih and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH sedang and protein sedang and resazurin test jelek then susu segar tolak 

60. If warna putih and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH sedang and protein jelek and resazurin test baik then susu segar tolak 

61. If warna putih and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH sedang and protein jelek and resazurin test sedang then susu segar tolak 

62. If warna putih and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH sedang and protein jelek and resazurin test jelek then susu segar tolak 

63. If warna putih and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH agak rendah and protein baik and resazurin test baik then susu segar tolak 

64. If warna putih and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH agak rendah and protein baik and resazurin test sedang then susu segar 
tolak 

65. If warna putih and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH agak rendah and protein baik and resazurin test jelek then susu segar tolak 

66. If warna putih and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH agak rendah and protein sedang and resazurin test baik then susu segar 

tolak 

67. If warna putih and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH agak rendah and protein sedang and resazurin test sedang then susu segar 

tolak 

68. If warna putih and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH agak rendah and protein sedang and resazurin test jelek then susu segar 
tolak 

69. If warna putih and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH agak rendah and protein jelek and resazurin test baik then susu segar tolak 

70. If warna putih and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH agak rendah and protein jelek and resazurin test sedang then susu segar 

tolak 

71. If warna putih and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH agak rendah and protein jelek and resazurin test jelek then susu segar 

tolak 

72. If warna putih and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH rendah and protein baik and resazurin test baik then susu segar tolak 
73. If warna putih and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH rendah and protein baik and resazurin test sedang then susu segar tolak 
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74. If warna putih and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH rendah and protein baik and resazurin test jelek then susu segar tolak 

75. If warna putih and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH rendah and protein sedang and resazurin test baik then susu segar tolak 

76. If warna putih and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH rendah and protein sedang and resazurin test sedang then susu segar tolak 
77. If warna putih and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH rendah and protein sedang and resazurin test jelek then susu segar tolak 

78. If warna putih and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH rendah and protein jelek and resazurin test baik then susu segar tolak 

79. If warna putih and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH rendah and protein jelek and resazurin test sedang then susu segar tolak 

80. If warna putih and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH rendah and protein jelek and resazurin test jelek then susu segar tolak 

81. If warna putih kebiruan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH tinggi and protein baik and resazurin test baik then susu segar 

tolak 

82. If warna putih kebiruan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH tinggi and protein baik and resazurin test sedang then susu segar 

tolak 

83. If warna putih kebiruan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH tinggi and protein baik and resazurin test jelek then susu segar 

tolak 

84. If warna putih kebiruan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH tinggi and protein sedang and resazurin test baik then susu segar 

tolak 

85. If warna putih kebiruan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH tinggi and protein sedang and resazurin test sedang then susu 
segar tolak 

86. If warna putih kebiruan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH tinggi and protein sedang and resazurin test jelek then susu 

segar tolak 

87. If warna putih kebiruan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH tinggi and protein jelek and resazurin test baik then susu segar 

tolak 

88. If warna putih kebiruan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH tinggi and protein jelek and resazurin test sedang then susu 

segar tolak 
89. If warna putih kebiruan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH tinggi and protein jelek and resazurin test jelek then susu segar 

tolak 

90. If warna putih kebiruan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH sedang and protein baik and resazurin test baik then susu segar 

tolak 

91. If warna putih kebiruan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH sedang and protein baik and resazurin test sedang then susu 

segar tolak 

92. If warna putih kebiruan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH sedang and protein baik and resazurin test jelek then susu segar 
tolak 
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93. If warna putih kebiruan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH sedang and protein sedang and resazurin test baik then susu 

segar tolak 

94. If warna putih kebiruan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH sedang and protein sedang and resazurin test sedang then susu 
segar tolak 

95. If warna putih kebiruan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH sedang and protein sedang and resazurin test jelek then susu 

segar tolak 

96. If warna putih kebiruan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH sedang and protein jelek and resazurin test baik then susu segar 

tolak 

97. If warna putih kebiruan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH sedang and protein jelek and resazurin test sedang then susu 

segar tolak 

98. If warna putih kebiruan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH sedang and protein jelek and resazurin test jelek then susu segar 

tolak 

99. If warna putih kebiruan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH agak rendah and protein baik and resazurin test baik then susu 

segar tolak 

100. If warna putih kebiruan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH agak rendah and protein baik and resazurin test sedang then 

susu segar tolak 
101. If warna putih kebiruan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH agak rendah and protein baik and resazurin test jelek then susu 

segar tolak 

102. If warna putih kebiruan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH agak rendah and protein sedang and resazurin test baik then 

susu segar tolak 

103. If warna putih kebiruan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH agak rendah and protein sedang and resazurin test sedang then 

susu segar tolak 

104. If warna putih kebiruan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH agak rendah and protein sedang and resazurin test jelek then 
susu segar tolak 

105. If warna putih kebiruan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH agak rendah and protein jelek and resazurin test baik then susu 

segar tolak 

106. If warna putih kebiruan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH agak rendah and protein jelek and resazurin test sedang then 

susu segar tolak 

107. If warna putih kebiruan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH agak rendah and protein jelek and resazurin test jelek then 

susu segar tolak 
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108. If warna putih kebiruan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH rendah and protein baik and resazurin test baik then susu segar 

tolak 

109. If warna putih kebiruan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH rendah and protein baik and resazurin test sedang then susu 
segar tolak 

110. If warna putih kebiruan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH rendah and protein baik and resazurin test jelek then susu 

segar tolak 

111. If warna putih kebiruan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH rendah and protein sedang and resazurin test baik then susu 

segar tolak 

112. If warna putih kebiruan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH rendah and protein sedang and resazurin test sedang then susu 

segar tolak 

113. If warna putih kebiruan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH rendah and protein sedang and resazurin test jelek then susu 

segar tolak 

114. If warna putih kebiruan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH rendah and protein jelek and resazurin test baik then susu 

segar tolak 

115. If warna putih kebiruan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH rendah and protein jelek and resazurin test sedang then susu 

segar tolak 
116. If warna putih kebiruan and rasa creamy flavour and aroma creamy odor and pH rendah and protein jelek and resazurin test jelek then susu 

segar tolak 

117. If warna putih kebiruan and rasa creamy flavour and aroma cheesy odor and pH tinggi and protein baik and resazurin test baik then susu segar 

tolak 

118. If warna putih kebiruan and rasa creamy flavour and aroma cheesy odor and pH tinggi and protein baik and resazurin test sedang then susu 

segar tolak 

119. If warna putih kebiruan and rasa creamy flavour and aroma cheesy odor and pH tinggi and protein baik and resazurin test jelek then susu segar 
tolak 

120. If warna putih kebiruan and rasa creamy flavour and aroma cheesy odor and pH tinggi and protein sedang and resazurin test baik then susu 

segar tolak 

 

 

 

Kombinasi aturan pada penilaian susu segar ini ada 696 aturan, 120 aturan diatas adalah sebagai contohnya. 
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Lampiran 4. Penilaian Panelis Terhadap Susu Segar 

 

Sampel Panelis Warna Rasa Aroma pH Protein 
Resazurin 

Test 

Susu 

Segar 
Nilai 

1 

Panelis1 8 7 7 6.7 2.94 4 Terima 8 

Panelis2 7 8 7    Terima 8 

Panelis3 8 7 8    Terima 8 

Panelis4 8 7 7    Terima 8 

2 

Panelis1 7 8 7 6.66 3.07 3.6 Terima 8 

Panelis2 7 8 7    Terima 8 

Panelis3 8 7 7    Terima 8 

Panelis4 7 7 6    Terima 7 

3 

Panelis1 8 8 8 6.67 2.86 4 Terima 8 

Panelis2 7 6 6    Terima 6 

Panelis3 8 7 7    Terima 8 

Panelis4 7 7 6    Terima 7 

4 

Panelis1 6 6 5 6.63 2.93 5.6 Reject 6 

Panelis2 5 5 5    Reject 5 

Panelis3 6 5 5    Reject 5 

Panelis4 6 5 5    Reject 5 

5 

Panelis1 7 8 7 6.66 2.7 4.2 Terima 7 

Panelis2 7 6 7    Terima 7 

Panelis3 8 7 7    Terima 7 

Panelis4 8 7 6    Terima 7 
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Lampiran 5. Perhitungan MSE  

 

Xi 
Centroid Bisector MOM LOM SOM 

iX̂  Xi- iX̂  (Xi- iX̂ )
2
 iX̂  Xi- iX̂  (Xi- iX̂ )

2
 iX̂  Xi- iX̂  (Xi- iX̂ )

2
 iX̂  Xi- iX̂  (Xi- iX̂ )

2
 iX̂  Xi- iX̂  (Xi- iX̂ )

2 

8 7.2 0.8 0.64 7.24 0.76 0.5776 7.4 0.6 0.36 9 -1 1 5.8 2.2 4.84 

7.75 7.14 0.61 0.3721 7.16 0.59 0.3481 7.28 0.47 0.2209 9 -1.25 1.5625 5.56 2.19 4.7961 

7.25 7.14 0.11 0.0121 7.16 0.09 0.0081 7.28 -0.03 0.0009 9 -1.75 3.0625 5.56 1.69 2.8561 

5.25 5 0.25 0.0625 5 0.25 0.0625 4.98 0.27 0.0729 9 -3.75 14.0625 1 4.25 18.0625 

7 5.89 1.11 1.2321 6.28 0.72 0.5184 7.28 -0.28 0.0784 9 -2 4 5.56 1.44 2.0736 

 TOTAL 2.3188 TOTAL 1.5147 TOTAL 0.7331 TOTAL 23.6875 TOTAL 32.6283 

MSE 0.46 MSE 0.30 MSE 0.15 MSE 4.74 MSE 6.53 
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Lampiran 6. Perhitungan Uji T 

Tahapan perhitungan uji T adalah : 

1. Menentukan hipotesis yang akan diuji. 

Ho :  Rata-rata penilaian panelis sama dengan rata-rata penilaian dengan 

logika fuzzy. 

Ha :  Rata-rata penilaian panelis tidak sama dengan rata-rata penilaian dengan 

logika fuzzy. 

2. Menentukan tingkat signifikansi (α) untuk mengetahui daerah kritis. 

Digunakan α = 5 % dan 1-α = 95%. 

3.  Mencari nilai tc (t hitung). 

Nilai Aktual Nilai Fuzzy di ∑ )( ddi −
2
 

8 7.4 0.6 0.155236 

7.75 7.28 0.47 0.069696 

7.25 7.28 -0.03 0.055696 

5.25 4.98 0.27 0.004096 

7 7.28 -0.28 0.236196 

TOTAL 1.03 0.52092 

 

206.0
5

03.1
===

∑
n

di
d   

S
2
d = ∑ )( ddi −

2
/ n-1 = 0.52092 / 4 = 0.13023 

Sd = dS
2

 = 0.13023 = 0.36 

 28.1

5
36.0

206.0
====

n
Sd

d
thitungtc  

 t tabel = 2.776 

4. Validasi Ho diterima karena berada pada daerah kritis ( tc ≤ t α / 2.v) 

5. Kesimpulan 

Hipotesis nol (Ho) yang menyatakan bahwa rata-rata penilaian panelis sama 

dengan rata-rata penilaian dengan logika fuzzy diterima. 
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Lampiran 7. Standar Warna  Test Resazurin 
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