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RINGKASAN 

 

Kegiatan pengendalian mutu yang diterapkan Sentra Industri Tenun Ikat 

di Desa Parengan Kecamatan Maduran - Lamongan dilakukan secara visual. 

Penilaian mutu secara visual bersifat linguistik sehingga variabel dan penentuan 

parameter yang tidak pasti merupakan permasalahan yang utama. Agar tetap dapat 

bersaing, pengrajin tenun ikat harus dapat meningkatkan mutu dari produk yang 

dihasilkan, untuk itu perlu dilakukannya kegiatan pengendalian mutu. Salah satu 

metode yang dapat diterapkan untuk menentukan parameter mutu tenun ikat 

adalah dengan penerapan logika fuzzy. Tujuan penelitian ini adalah menentukan 

parameter penilaian mutu dengan logika fuzzy agar dapat meningkatkan 

keakuratan penentuan mutu tenun ikat. 

Pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan Agustus 2010, berlokasi di 

Sentra Industri Tenun Ikat Kecamatan Maduran–Lamongan. Analisa data dalam 

penelitian ini menggunakan Fuzzy Inference System metode Mamdani dengan 

bantuan software Matlab. Pada metode Mamdani untuk mendapatkan output, 

diperlukan 4 tahapan yaitu: pembentukan himpunan fuzzy, penentuan fungsi 

keanggotaan, penentuan komposisi dan aturan fungsi implikasi, penegasan 

(defuzzy). 

Hasil pada penilaian mutu tenun ikat dengan logika fuzzy terdiri dari 4 

variabel yaitu jenis benang dengan 3 anggota himpunan, kehalusan tenunan 

dengan 3 anggota himpunan, kerapatan tenunan dengan 3 anggota himpunan, dan 

desain motif 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 defuzzifikasi terbaik adalah metode 

Centroid. Parameter penilaian mutu dengan logika fuzzy untuk tenun ikat grade A 

berkisar antara 7 sampai dengan 9, untuk grade B berkisar antara 5 sampai dengan 

7 dan dibawah kisaran tersebut tenun ikat akan termasuk grade C. 

 

Kata Kunci: Tenun Ikat, Mutu, Logika Fuzzy 
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SUMMARY 

 

Quality control activities adopted Weaving Industry Centers in Parengan 

Maduran - Lamongan was done visually. Assessment of visual quality is linguistic 

so that variable and determination of uncertain parameters become a major 

problem. Weaving craftman should be able to increase quality of products to 

remain competitive that’s why it is necessary to do activities quality control. One 

method that can be applied to determine quality parameters of woven products is 

by application of fuzzy logic. The purpose of this study is to determine the 

parameters of quality assessment with fuzzy logic in order to improve the 

accuracy of determining the quality of weaving product. 

The experiment began in August 2010, located at the Center Weaving 

Industry Maduran-Lamongan. Data analysis in this research uses Mamdani Fuzzy 

Inference System with Matlab software. To get output in Mamdami method, it 

takes 4 steps such as: formation of fuzzy set, membership function determination, 

the determination of the composition and rules of implication functions, 

confirmation (defuzzy). 

Results on the assessment of quality woven products with fuzzy logic 

consists of 4 variables: type of yarn with 3 members of the set, subtlety woven 

with 3 members of the set, density woven with 3 members of the set, and motifs 

design with 3 members of the set. Discussion on the assessment in this quality is 

1-9 where 9 is the highest value. Results of analysis with Fuzzy logic shows that 

Centroid method is the best defuzzyfication methode. The parameters of quality 

assessment by fuzzy logic for grade A ranged from 7 to 9, for grade B ranging 

from 5 to 7 and below that range will include grade woven C. 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tenun ikat atau kain ikat merupakan kriya tenun Indonesia berupa kain 

yang ditenun dari helaian benang pakan atau benang lusi yang sebelumnya diikat 

dan dicelupkan ke dalam zat pewarna alami (Sudharsana, 2010). Benang yang 

telah diikat ini dicelup berkali kali untuk memperoleh pola yang diinginkan. 

Benang yang telah berpola ini lalu ditenun. Tenun ikat dibuat dengan berbagai 

motif dan warna yang sangat menarik, jenis produknya terdiri dari kain kemeja, 

sarung, taplak meja dan lain sebagainya. Teknik ikat disebut sebut sebagai teknik 

celup tertua di dunia (Chamroel, 2003). 

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu sentra industri kecil sarung 

tenun ikat di Jawa Timur yang berkembang sejak l940-an dan mengalami 

kejayaan pada dekade l960-an. Tenun Ikat Parengan yang pengerjaannya masih 

menggunakan ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin) menarik sebagian pasar 

mancanegara untuk memesan produk tenun ikat. Sudan dan Malaysia merupakan 

negara tujuan ekspor Tenun Ikat Lamongan. Pembangunan sektor industri 

Kabupaten Lamongan berupaya mengembangkan unit-unit usaha pada sektor 

industri menengah dan kecil yang produktif dan berdaya saing. Perkembangan 

perindustrian di Kabupaten Lamongan, sekalipun masih dalam skala kecil tetapi 

dapat diharapkan ikut mengatasi masalah lapangan pekerjaan, peningkatan 

pendapatan masyarakat, dan mendukung program ekspor non migas (Maninggar, 

2007).
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Tabel 1 Potensi Unggulan Industri Kecil Kabupaten Lamongan 

NO Jenis Produk Lokasi Produksi 

Ton/Tahun 

1 Kerajinan Tembikar Jl. Pembangunan No.7 Lamongan 40.000  Pcs 

2 Meubel Bambu JL. Sunan Drajad No.146 Lamongan 300  set 

3 Tenun Ikat Ds. Parengan Kecamatan Maduran 

Lamongan 

625.000  Ptng 

4 - Batik Tulis 

- Bordir 

Ds. Sendang Agung Kecamatan Paciran 

Lamongan  

2.500 

15.500 

Ptng 

Ptng 

5 Anyaman Bambu Ds.Tugu Kecamatan Mantup Lamongan 7.500  Pcs 

6 Anyaman Pandan Ds Babatan Kecamatan Mantup 

Lamongan 

5.500  Pcs 

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Lamongan, 2005 
 

Agar tetap dapat bersaing, pengrajin tenun ikat harus dapat meningkatkan 

mutu dari produk yang dihasilkan, untuk itu perlu dilakukannya kegiatan 

pengendalian mutu. Mutu merupakan faktor-faktor yang terdapat dalam produk 

yang menyebabkan produk tersebut dapat sesuai dengan tujuan dan maksud yang 

diharapkan, sehingga untuk mencapai mutu yang diharapkan diperlukan adanya 

manajemen mutu yang baik dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk. 

Mutu adalah sesuatu yang mencirikan tingkat dimana produk itu mampu 

memenuhi keinginan dan harapan konsumen (Dalyono, 2004). 

Kegiatan pengendalian mutu yang diterapkan sentra industri tenun ikat di 

Desa Parengan Kecamatan Maduran dilakukan secara visual pada produk tenun 

ikat. Penilaian mutu secara visual bersifat linguistik sehingga variabel dan 

penentuan parameter yang tidak pasti merupakan permasalahan yang utama. 

Penilain visual yang dilakukan meliputi, jenis benang, tingkat kehalusan, tingkat 

kerapatan, dan desain yang dipergunakan, karena variabel-variabel tersebut 

merupakan penentu tingkat mutu produk tenun ikat. Penentuan parameter 

terhadap variabel mutu produk tenun ikat dapat digunakan juga untuk mendukung 
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menentukan tingkat mutu dari produk tenun ikat. Salah satu metode yang dapat 

diterapkan untuk menentukan parameter mutu tenun ikat adalah dengan penerapan 

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 Kusumadewi 

dan Purnomo (2004), aplikasi fuzzy menggunakan pendapat dengan skala 

pengukuran untuk menilai mutu, sehingga dapat diketahui adanya mutu yang 

kurang baik atau kurang memenuhi standar. Pendekatan variabel linguistik dalam 

penilaiannya didasarkan pada penilaian manusia. 

Pemilihan komoditi tenun ikat pada penelitian ini, karena produk tenun 

ikat merupakan kompetensi inti industri daerah Kabupaten Lamongan, karena 

merupakan sumber produktif terbesar di sektor non migas. Produk tenun ikat di 

sentra industri tenun ikat Kecamatan Maduran mutunya sangat bersaing sehingga 

berani berkompetisi dengan produk tenun ikat yang sejenis di seluruh wilayah 

Indonesia, seperti Gresik, Kediri, Pasuruan, Pematang Siantar, Silungkang, 

Majalaya, Garut, Klaten, Yogyakarta, Gianyar, NTB, NTT, Sengkang dan 

Samarinda. 

Berdasar uraian permasalahan di atas, sentra industri tenun ikat di Desa 

Parengan Kecamatan Maduran perlu menerapkan suatu kegiatan pengendalian 

mutu yang teliti yaitu dengan menerapkan logika fuzzy yang diharapkan dapat 

membantu menentukan grade A, B dan C sesuai dengan tingkat prioritas 
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parameter mutu tenun ikat di Sentra Industri Tenun Ikat Kecamatan Maduran 

yang bisa menentukan tingkat harga sesuai dengan grade-nya. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana menerapkan 

logika fuzzy sebagai dasar penentuan parameter penilaian mutu tenun ikat. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah menentukan parameter penilaian mutu 

dengan logika fuzzy agar dapat meningkatkan keakuratan penentuan mutu tenun 

ikat pada Sentra Tenun Ikat di Desa Parengan Kecamatan Maduran Kabupaten 

Lamongan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah memberikan informasi 

dan sebagai pertimbangan dalam menilai mutu tenun ikat menggunakan metode 

logika fuzzy dalam pengambilan keputusan. 



5 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tenun Ikat 

Tenun merupakan tenun tradisional yang diakui sebagai seni tenun paling 

maju di dunia, terutama berkaitan dengan keragaman motifnya. Tenun merupakan 

salah satu produk kria/kerajinan yang turun temurun dari nenek moyang yang 

mempunyai unsur filosofis yang tinggi, nilai simbolik dan nilai dari fungsinya 

(Dalyono, 2005). Tenun Ikat merupakan sebuah teknik menenun dimana pola kain 

dibuat dengan mengikat benang dengan benang penahan celup. Benang yang telah 

diikat ini dicelup berkali kali untuk memperoleh pola yang diinginkan. Benang 

yang telah berpola ini lalu ditenun. Tenun ikat dibuat dengan berbagai motif dan 

warna yang sangat menarik, jenis produknya terdiri dari kain kemeja, sarung, 

taplak meja dan lain sebagainya. Teknik ikat disebut sebut sebagai teknik celup 

tertua di dunia (Chamroel, 2003).  

 

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 di dalam produk maupun di 

dalam proses. 
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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. Istilah kebutuhan diartikan sebagai spesifikasi yang tercantum dalam 

kontrak maupun kriteria-kriteria yang harus didefenisikan terlebih dahulu. 

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). 
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2.3 Mutu Tenun Ikat 

Menurut Maninggar (2007) mutu tenun ikat ditentukan oleh faktor bahan 

baku yang berkulitas baik. Selain itu faktor sumber daya manusia juga 

mempengaruhi hasil mutu tenun ikat, faktor lelah atau letih pembuat tenun 

berpengaruh dengan hasil karya tenun ikat. Adapun faktor bahan baku yang 

mempengaruhi mutu tenun ikat: 

- Jenis benang: jenis benang pada tenun ikat ada 2 yaitu, benang sutra dan 

benang katun. Hasil benang sutra lebih baik dari pada benang katun. 

- Kehalusan tenunan: Kehalusan tenunan ditentukan oleh nomor benang. 

Semakin besar nomor benang maka semakin halus hasil tenunnya. Nomor 

benang yang tersedia yaitu 1-220 dan dapat didigolongkan sesuai tingkat 

kehalusan benangnya. Nomor benang 1-70 tergolong benang yang kasar, 

nomor benang antara 71-150 tergolong benang dengan kehalusan sedang. 

Sedangkan benang yang tergolong halus yaitu dengan nomor 151-220. 

- Kerapatan tenunan: Faktor yang mempengaruhi kerapan tenunan, yaitu 

semakin banyak benang yang digunakan, maka hasil tenun ikat akan semakin 

rapat dan rapi. Kerapatan tenunan dapat ditentukan dengan mengetahui jumlah 

benang dalam 1 inchi (2,5 cm) baik pada kerapatan lusi (benang membujur) 

maupun kerapatan pakan (benang melintang). Untuk kerapatan tenunan 

dengan jumlah benang antara 40-51 per 1 inchi tergolong tenunan dengan 

kerapatan renggang, untuk tenunan yang tergolong kerapatan sedang terdapat 

52-79 benang dalam 1 inchi, sedangkan hasil tenunan yang tergolong rapat 

terdapat lebih dari 80 benang dalam 1 inchinya. 
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- Desain motif: desain motif yang baik, yaitu menggunakan desain motif yang 

baru. 

2.4 Panelis 

Untuk melaksanakan penilaian mutu tenun ikat 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), ada beberapa jenis panel yang dibedakan 

berdasarkan pada keahlian dalam melakukan penilaian: 

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. 
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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-

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 Logika Fuzzy 

Teori probabilitas saat ini merupakan teori yang menjelaskan mengenai 

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

Logika fuzzy adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang 

input ke dalam 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: 
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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); 

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 (Nandiroh, 2008). Pada dasarnya himpunan 

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

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 ke dalam nilai keanggotaan yang 
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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 

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: 
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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 
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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: 

 
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 
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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: 

 

  (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 
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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. 

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. 
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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 

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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Keterangan X = titik pusat daeah fuzzy 
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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  





n

i

diAdiA
0

)(
2

1
)(   

Keterangan : 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} 
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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 

Kusumadewi dan Purnomo (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 untuk mengetahui ketidakpastian batas. Pendekatan 

variabel linguistiknya didasarkan pada AHP dengan menggunakan penilaian 

manusia.  

Hadiguna dan Marimin (2007) 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. 

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 
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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 Agustus-September 2010, 

berlokasi di Sentra Industri Tenun Ikat Kecamatan Maduran–Lamongan. 

Pengolahan data dilakukan di Laboratorium Manajemen Agroindustri, Jurusan 

Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas 

Brawijaya Malang. 

 

3.2 Tahapan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan berdasarkan diagram alir seperti Gambar 7, yaitu 

studi lapang, studi literatur, perumusan masalah dan tujuan penelitian, penentuan 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Tahapan Penelitian 

Studi Lapang 

Studi Literatur 

Perumusan Masalah dan Tujuan Penelitian 

Penentuan Batasan Masalah  

Pengumpulan Data 

Analisis Data 

Kesimpulan dan Saran 
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3.2.1 Studi Lapang  

Studi lapang merupakan tahap awal yang dilakukan untuk mengetahui 

kondisi dan permasalahan tempat penelitian yang dapat diangkat sebagai bahan 

penelitian. Studi lapang yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mencari 

informasi atau data tentang standar penilaian mutu tenun ikat yang dilakukan, dan 

hal-hal atau kegiatan yang terkait dengan penilaian mutu tenun ikat di sentra tenun 

ikat. 

3.2.2 Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan untuk mencari informasi tambahan dan landasan 

teori yang mendukung penelitian. Literatur tersebut mengenai penilaian mutu 

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

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

3.2.3 Perumusan Masalah dan Tujuan Penelitian 

Berdasarkan studi lapang tentang kondisi sentra tenun ikat dan 

permasalahan yang ada, maka dapat dilakukan perumusan masalah. Dalam 

penelitian ini rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana menerapkan 

logika fuzzy untuk menilai mutu tenun ikat.  

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 tenun ikat. 
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3.2.4 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 adalah pengamatan terhadap 

penilaian mutu hanya dilakukan pada tenun ikat di sentra industri tenun ikat 

Kecamatan Maduran-Lamongan. 

3.2.5 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 tenun ikat.  

2. Wawancara 

Teknik wawancara yang diguankan adalan teknik wawancara terstruktur 

dan tidak terstruktur. Peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan yang telah 

terstruktur kemudian setelah proses wawancara berlangsung peneliti akan 

memperdalam tiap bagian pertanyaan terstruktur tersebut sesuai dengan tujuan 

studi. 

3. Observasi 

Observasi yang dilakukan pada studi ini adalah observasi tak partisipan. 

Peneliti hanya mengamati cara kerja dan proses produksi tenun ikat, pengamatan 

pada sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri. 
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3.3 Penentuan Sampel 

Sampel diambil sejumlah 10 sampel tenun ikat. Sampel diambil secara 

porposif sampling, berdasarkan data penjualan tertinggi dari 29 pengrajin tenun 

ikat pada bulan Agustus – September 2010 yang terdapat di Show Room Sentra 

Industri Tenun Ikat. 

 

3.4 Penentuan Panelis 

Panel yang dalam uji mutu tenun ikat dipilihkan panel ahli (panel 

terbatas) yang ada di Sentra Industri Tenun Ikat Kecamatan Maduran Kabupaten 

Lamongan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten 

Lamongan. Panel yang menguji sebanyak 4 orang panelis, yaitu 2 dari Sentra 

Tenun Ikat Kecamatan Maduran dan 2 dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan 

Koperasi Kabupaten Lamongan. 

 

3.5 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 ke dalam anggota himpunan fuzzy. Anggota himpunan dan variabel fuzzy 
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ini didasarkan pada standar pengelompokkan mutu yang ada di sentra tenun ikat 

yang disesuaikan mutu yang telah ditetapkan oleh Sentra Tenun Ikat di 

Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. Anggota himpunan dan variabel fuzzy 

yang dibentuk dapat dilihat pada Tabel 3, dan standar mutu tenun ikat di sentra 

industri tenun ikat Kecamatan Maduran Kabupten Lamongan dapat dilihat pada 

Tabel 4, Tabel 5, Tabel 6, Tabel 7, Tabel 8, serta variabel dari setiap kriteria dapat 

dilihat pada Gambar 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Variabel dari setiap Kriteria 
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Fuzzy 

Grade A 

Grade C 

Desain Motif 

Kerapatan Tenunan 

Kehalusan Benang 

Jenis Benang 

Grade B Tenun Ikat 
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Tabel 3. Anggota Himpunan dan Variabel Fuzzy 

Variabel Anggota Himpunan 

Jenis Benang 

Baik 

Sedang 
Jelek 

Kehalusan Tenunan 

Halus 

Sedang 

Kasar 

Kerapatan Tenunan 

Rapat 

Sedang 

Renggang 

Desain Motif 

Terbaru 

Baru 

Lama 

Mutu Tenun Ikat 

Grade A 

Grade B 

Grade C 

 

Tabel 4. Standar Mutu Tenun Ikat di Sentra Industri Tenun Ikat Kecamatan 

Maduran Kabupaten Lamongan 

Variabel Grade A Grade B Grade C 

Jenis Benang Baik Sedang, Jelek Jelek 

Kehalusan Tenunan 151-220 71-150 1-70 

Kerapatan Tenunan 

(Jumlah benang per 1 inchi) 
>80 52-79 40-51 

Desain Motif - Terbaru 

- Terbaru 

- Baru 

- Lama 

Lama 

 

Tabel 5. Range Nilai Strandar Mutu di Sentra Industri Tenun Ikat 

Kecamatan Maduran Kabupten Lamongan 

Variabel 
Grade A Grade B Grade C 

Range Nilai Range Nilai Range Niali 

Jenis Benang [7 9] [5 7] [1 5] 

Kehalusan Tenunan [7 9] [5 7] [1 5] 

Kerapatan Tenunan [7 9] [5 7] [1 5] 

Desain Motif [7 9] [5 7] [1 5] 

 

2. Penentuan Fungsi Keanggotaan 

Fungsi keanggotan (membership function) pada penelitian ini 

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

variabel jenis benang, kehalusan tenunan, kerapatan tenunan dan desain motif dari 
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tenun ikat 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]) 

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

   µsk[Xi]= nilai kenggotaan konsekuen fuzzy aturan ke-i 

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. 
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Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam defuzzifikasi. Metode 

tersebut dipilih yang terbaik berdasarkan standart 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 :   

 

 Keterangan  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  

  

 Keteragan: 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} 








n

i

n

i

diA

diAdi

X

0

0

)(

)(*









n

i

diAdiA
0

)(
2

1
)( 



30 

 

 

 

- 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 : 

   

 Keterangan : xi = data nyata/aktual 

    xi = data hasil fuzzy dengan metode tertentu 

   n = jumlah panelis 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Sentra Tenun Ikat 

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu sentra industri kecil sarung 

tenun ikat di Jawa Timur yang berkembang sejak l940-an dan mengalami 

kejayaan pada dekade l960-an. Perkembangan perindustrian di Kabupaten 

Lamongan, sekalipun masih dalam skala kecil tetapi dapat diharapkan ikut 

mengatasi masalah lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat, dan 

mendukung program ekspor non migas. Pembangunan sektor industri Kabupaten 

Lamongan berupaya mengembangkan unit-unit usaha disektor industri menengah 

dan kecil yang produktif dan berdaya saing. Sumbangan sektor industri 

pengolahan atas dasar harga konstan Kabupaten Lamongan pada tahun 2005 

mencapai kurang lebih 5,55%. Untuk potensi unggulan industri kecil dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

Kerajinan yang cukup menonjol di Kabupaten Lamongan adalah industri 

tenun ikat. Kabupaten Lamongan lebih mengandalkan industri tenun ikat di Desa 

Parengan Kecamatan Maduran yang sudah merambah hingga Malaysia dan Timur 

Tengah. Tenun ikat merupakan kerajinan khas Lamongan yang berbahan dasar 

benang sutra dan/atau katun. Dibuat dengan berbagai motif dan warna yang sangat 

menarik, jenis produknya terdiri dari kain kemeja, sarung, taplak meja dan lain 

sebagainya. Pemasarannya mulai lokal, regional sampai ekspor ke negara dan 

Timur Tengah. 
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Kecamatan Maduran menjadi penghasil tenun ikat dengan dukungan dari 

4 desa yang penduduknya bermata pencaharian dari hasil pembuatan dan 

penjualan produk tenun ikat. Desa-desa tersebut dapat dilihat pada Tabel 6: 

Tabel 6. Desa Penghasil Tenun Ikat Di Kecamatan Maduran 

No Desa Jumlah Pengusaha 

1 Parengan 25 

2 Pangkatrejo 1 

3 Pringgoboyo 3 

Jumlah 29 
Sumber :Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Lamongan, 2005 

 

Desa Parengan merupakan desa panghasil tenun ikat dengan jumlah 

pengusaha terbanyak yaitu 25 orang. Penyerapan tenaga kerja terjadi baik dari 

daerah sekitar maupun dari kecamatan dan desa tetangga. Jumlah pengusaha dan 

tenga kerja tenun ikat di desa Parengan dapat dilihat pada Lampiran 1. 

Produk tenun yang dikerjakan dengan tradisional menarik sebagian 

masyarakat untuk mengunjungi Kecamatan Maduran yang selain untuk melihat 

proses produksi juga membeli produknya. Tenun ikat di Kecamatan Maduran 

memiliki motif khas Lamongan yang menjadikan produk tenun ini diminati 

masyarakat. Selain memproduksi kain-kain tenun untuk sarung khas motif 

Lamongan, pengrajin juga mampu memproduksi aneka kain tenun motif lainnya. 

Termasuk motif khas dari NTT, Kalimantan, dan Sulawesi. Pembuatan motif 

tenun akan tergantung pesanan konsumen. Dalam produksinya tenun ikat yang 

masih menggunakan ATBM menjadikan motif yang dihasilkan sangat berbeda 

dengan hasil tenun dengan menggunakan Mesin. 

Produk tenun ikat Maduran Lamongan telah terkenal di Jawa Timur 

pasalnya penghasil tenun ikat di Jawa Timur hanya ada di 4 kabupaten yaitu 
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Lamongan, Gresik, Kediri dan Pasuruan. Kondisi eksisting kawasan tak 

menampakan sebagai salah satu kawasan penghasil tenun ikat, tak heran jika 

dalam kenyataannya masyarakat luar daerah tak mengetahui lokasi tersebut 

padahal jalan yang dilewati merupakan salah satu jalan menuju kawasan 

pariwisata di wilayah utara Lamongan. Hal ini akan mempengaruhi pemasaran 

produk tenun ikat. Selain itu masalah kekurangan modal dan bahan baku yang 

sulit diperoleh di Lamongan masih membelit perusahaan tenun ikat Maduran. 

 

4.2 Penilaian Mutu Produk Tenun Ikat 

Penilaian mutu produk tenun ikat ditentukan oleh faktor bahan baku yang 

berkualitas baik, oleh karena itu pengusaha melakukan pemilahan dan pemilihan 

bahan baku yang akan digunakan menjadi produk tenun ikat baik yang berupa 

benang maupun zat warna yang digunakan. Selain itu faktor sumber daya manusia 

juga mempengaruhi hasil mutu tenun ikat, faktor lelah atau letih penenun 

berpengaruh terhadap hasil tenunan. 

Penilaian mutu produk tenun ikat di Sentra Industri Tenun Ikat 

Kecamatan Maduran terdiri dari beberapa aspek yang telah disesuaikan dengan 

standar mutu yang telah ditetapkan oleh sentra tersebut, antara lain: penilaian jenis 

benang, kehalusan tenunan, kerapatan tenunan, dan desain motif. Jenis benang 

yang digunakan ada dua, yaitu benang sutra dan katun. Menurut Sudarsana 

(2010), penggunaan benang sutra akan menghasilkan produk tenun ikat yang lebih 

bagus. Namun harga produk yang menggunakan jenis benang sutra pada 

umumnya lebih mahal dibandingkan benang katun, termasuk produk tenun ikat 
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dengan campuran benang katun dan benang sutra, karena memiliki unsur benang 

sutranya. 

Kehalusan tenunan tergantung nomor benang yang digunakan, nomor 

benang terdiri dari nomor 1-220, digolongkan sesuai dengan tingkat kehalusan. 

Semakin besar nomor benang maka tingkat kehalusan semakin tinggi atau 

semakin halus, sebaliknya semakin kecil nomor benang tingkat kehalusan 

semakin rendah atau semakin kasar (Maninggar, 2007). Benang dengan nomor 1-

70 memiliki ukuran besar, sehingga tenunan akan menghasilkan kehalusan 

tenunan dengan tingkat rendah atau kasar. Sedangkan benang dengan nomor 71-

150 memiliki ukuran benang sedang, sehingga tenunan akan menghasilkan 

kehalusan tenunan dengan tingkat sedang. Dan benang dengan nomor 151-220 

memiliki ukuran benang kecil, sehingga tenunan akan menghasilkan kehalsan 

tenunan dengan tingkat tinggi atau halus. 

Pada kerapatan tenunan, tingkat kerapatan tenunan ditentukan oleh 

banyaknya jumlah benang lusi (membujur) dan pakan (melintang) dalam 1 inchi, 

jumlah benang antara 40-51 tergolong rengang, untuk jumlah benang antara 52-79 

tergolong dengan kerapatan sedang, sedangkan yang tergolong rapat terdapat 

lebih dari 80 benang per 1 inchi. Penggunaan jenis benang juga berpengaruh 

terhadap hasil kehalusan dan kerapatan tenun ikat, karena untuk nomor benang 

pada benang sutra memiliki nomor benang 151-220, sehingga ukuran benang 

lebih kecil akan menghasilkan kehalusan tenunan yang baik dan kerapatan 

tenunan yang rapat, produk tenun ikat yg dihasilkanpun akan memiliki grade yang 

terbaik. Begitu pula sebaliknya, jika menggunakan jenis benang katun yang 
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memiliki nomor benang antara 1-70, untuk benang katun dengan kualitas jelek, 

memiliki ukuran benang lebih besar, akan menghasilkan produk tenun ikat dengan 

kehalusan tenunan kasar dan kerapatan tenunan renggang, sehingga akan ada pada 

grade yang jelek. 

Pada desain motif terdiri dari motif terbaru, baru dan motif lama. Di 

Sentar Industri Tenun Ikat selalu membuat desain baru, desain motif umumnya 

berumur 1 tahun, untuk desain motif terbaru berumur antara 0-1 tahun, motif baru 

1-2 tahun dan jika umur desain motif telah lebih dari 2 tahun tergolong desain 

motif lama. Pada sentra tersebut setiap desain yang telah tercipta selalu diberi 

nama motif. Sebagai contoh nama desain motif untuk motif lama yang telah 

berumur lebih dari 2 tahun, yakni: motif tirtoniadi, tugu kembang, condrotirto. 

Untuk motif baru yang berumur 1-2 tahun, yakni: motif saparela wajik jejer, 

saparela kembang rinonce. Untuk motif terbaru yang berumur 0-1 tahun, yakni: 

motif sengkang jawa, gunung songket timbul, bintang acak, dadi gunung. Sebagai 

berikut: 

 
Motif Tirtoniadi 

 
Motif Tugu Kembang 

 
Motif Condrotirto 

 

 

 
Motif Saparela Wajik 

Jejer 

 
Motif Saparela Kembang 

Rinonce 

 
Motif Sengkang Jawa 
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Gunung Songket Timbul 

 
Bintang Acak 

 
Dadi Gunung 

 

Gambar 9. Macam- macam Desain Motif 

 

Kriteria penilaian mutu tenun ikat yang dilakukan oleh panelis 

disesuaikan dengan standar mutu yang telah ditentukan oleh Sentra Tenun Ikat di 

Kecamatan Maduran. Penilaian untuk jenis benang yaitu baik, sedang dan jelek, 

untuk tingkat kehalusan terdiri dari halus, sedang dan kasar, disesuaikan dengan 

nomor benang yang digunakan, semakin besar nomor benang yang digunakan 

maka hasil tenunannya akan semakin halus, benang dengan nomor 1-70 

menghasilkan tenunan yang kasar, benang dengan nomor 71-150 menghasilkan 

tenunan dengan tingkat kehalusan sedang dan nomor benang 151-220 akan 

menghasilkan tenunan yang halus, karena semakin besar nomor benang maka 

ukuran benangnya semakin kecil sehingga jika ditenun akan menghasilkan 

tenunan yang halus (Maninggar, 2007). Kemudian untuk kerapatan tenuanan 

terdiri dari rapat, sedang dan renggang, disesuaikan dengan jumlah benang lusi 

(membujur) dan pakan (melintang) per 1 inchi, untuk jumlah benang 40-51 per 1 

inchi tergolong dengan tingkat kerapatan renggang, untuk jumlah benang 52-79 

per 1 inchi tergolong dengan tingkat kerapatan sedang dan pada tingkat kerapatan 

yang rapat jumlah benang per 1 inchinya terdapat lebih dari 80 benang. Dan pada 

penilaian desain motif terdiri dari motif terbaru, baru dan lama, dengan kriteria 
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umur motif terbaru antara 0-1 tahun, motif baru 1-2 tahun dan umur motif lama 

lebih dari 2 tahun. 

Penilaian mutu produk tenun ikat yang dilakukan oleh Sentra Industri 

Tenun Ikat Kecamatan Maduran selama ini dilakukan dengan penglasifikasian 

grade A, B dan C, sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Sentra 

Industri tersebut dan dilakukan secara visual terhadap hasil produk akhir. 

Penilaian secara visual yang dilakukan selama ini ternyata kurang cermat dan 

akurat, karena kontrol terhadap kualitas dilakukan hanya pada hasil produk akhir, 

tidak dilakukan tiap proses dan dilakukan oleh beberapa orang dengan keahlian 

berbeda, bukan orang yang ditunjuk secara khusus untuk melakukan kontrol 

terhadap kualitas tiap proses, sehingga yang terjadi kurang standar terhadap 

pengklasifikasian grade A, B maupun grade C. 

Penilaian pada sampel produk tenun ikat yang dinilai oleh panelis 

memiliki beberapa ciri, sebagai berikut:  

1. Sampel 1 

Pada sampel 1 menggunakan jenis benang sutra, sehingga 

panelis menilai “baik” untuk jenis benang yang digunakan pada 

sampel 1. Kehalusan tenunan pada sampel 1 menggunakan 

benang dengan nomor benang 190, sehingga penilaian panelis 

terhadap kehalusan tenunan pada sampel 1 adalah “halus”. 

Untuk kerapatan tenunan, pada sampel 1 memiliki keraptan tenunan 90 benang 

setiap inchi-nya, sehingga panelis menilai kerapatan tenunan pada sampel 1 

adalah “rapat”. Desain motif yang ada pada sampel 1 merupakan motif songket 

timbul yang merupakan desain terbaru, karena masih berumur sekitar 6 bulan, 

 
Gambar 10. 

Sampel 1 
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sehingga panelis menilai sampel 1 memiliki desain motif “terbaru”. Rerata nilai 

yang diberikan oleh panelis adalah 8.25, sehingga sampel 1 memiliki “Grade A”. 

2. Sampel 2 

Pada sampel 2 menggunakan jenis benang sutra, panelis menilai 

“baik” untuk jenis benang yang digunakan pada sampel 2. 

Kehalusan tenunan pada sampel 2 menggunakan benang dengan 

nomor benang 220, sehingga penilaian panelis terhadap 

kehalusan tenunan pada sampel 2 adalah “halus”. Untuk 

kerapatan tenunan, pada sampel 2 memiliki keraptan tenunan 90 benang setiap 

inchi-nya, sehingga panelis menilai kerapatan tenunan pada sampel 2 adalah 

“rapat”. Desain motif yang ada pada sampel 2 merupakan motif songket timbul, 

sama seperti pada sampel 1, yang merupakan desain terbaru, karena masih 

berumur sekitar 6 bulan, sehingga panelis menilai sampel 2 memiliki desain motif 

“terbaru”. Rerata nilai yang diberikan oleh panelis adalah 8.5, sehingga sampel 2 

memiliki “Grade A”. 

3. Sampel 3 

Pada sampel 3 menggunakan jenis benang katun, panelis menilai 

“sedang” untuk jenis benang yang digunakan pada sampel 3. 

Kehalusan tenunan pada sampel 3 menggunakan benang dengan 

nomor benang 150, sehingga penilaian panelis terhadap 

kehalusan tenunan pada sampel 3 adalah “sedang”. Untuk 

kerapatan tenunan, pada sampel 3 memiliki keraptan tenunan 70 benang setiap 

inchi-nya, sehingga panelis menilai kerapatan tenunan pada sampel 3 adalah 

 
Gambar 11. 

Sampel 2 

 
Gambar 12. 

Sampel 3 
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“sedang”. Desain motif yang ada pada sampel 3 merupakan motif bangru, yang 

merupakan desain baru, karena motif tersebut berumur sekitar 1 tahun, sehingga 

panelis menilai sampel 3 memiliki desain motif “baru”. Rerata nilai yang 

diberikan oleh panelis adalah 6,5, sehingga sampel 3 memiliki “Grade B”. 

4. Sampel 4 

Pada sampel 4 menggunakan jenis benang katun, panelis menilai 

“sedang” untuk jenis benang yang digunakan pada sampel 4. 

Kehalusan tenunan pada sampel 4 menggunakan benang dengan 

nomor benang 100, sehingga penilaian panelis terhadap 

kehalusan tenunan pada sampel 4 adalah “sedang”. Untuk 

kerapatan tenunan, pada sampel 4 memiliki keraptan tenunan 70 benang setiap 

inchi-nya, sehingga panelis menilai kerapatan tenunan pada sampel 4 adalah 

“sedang”. Desain motif yang ada pada sampel 4 merupakan motif katon panah, 

yang merupakan desain baru, karena motif tersebut berumur sekitar 1,2 tahun, 

sehingga panelis menilai sampel 4 memiliki desain motif “baru”. Rerata nilai yang 

diberikan oleh panelis adalah 6,125, sehingga sampel 4 memiliki “Grade B”. 

5. Sampel 5 

Pada sampel 5 menggunakan jenis benang katun, panelis menilai 

“sedang” untuk jenis benang yang digunakan pada sampel 5. 

Kehalusan tenunan pada sampel 5 menggunakan benang dengan 

nomor benang 90, sehingga penilaian panelis terhadap kehalusan 

tenunan pada sampel 5 adalah “sedang”. Untuk kerapatan 

tenunan, pada sampel 5 memiliki keraptan tenunan 70 benang setiap inchi-nya, 

 
Gambar 13. 

Sampel 4 

 
Gambar 14. 

Sampel 5 
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sehingga panelis menilai kerapatan tenunan pada sampel 5 adalah “sedang”. 

Desain motif yang ada pada sampel 5 merupakan motif sperela wajik siji, yang 

merupakan desain baru, karena motif tersebut berumur sekitar 1,5 tahun, sehingga 

panelis menilai sampel 5 memiliki desain motif “baru”. Rerata nilai yang 

diberikan oleh panelis adalah 5,625, sehingga sampel 5 memiliki “Grade B”. 

6. Sampel 6 

Pada sampel 6 menggunakan jenis benang katun, panelis menilai 

“sedang” untuk jenis benang yang digunakan pada sampel 6. 

Kehalusan tenunan pada sampel 6 menggunakan benang dengan 

nomor benang 95, sehingga penilaian panelis terhadap kehalusan 

tenunan pada sampel 6 adalah “sedang”. Untuk kerapatan 

tenunan, pada sampel 6 memiliki keraptan tenunan 70 benang setiap inchi-nya, 

sehingga panelis menilai kerapatan tenunan pada sampel 6 adalah “sedang”. 

Desain motif yang ada pada sampel 6 merupakan motif panah tunggal, yang 

merupakan desain lama, karena motif tersebut berumur sekitar 2,1 tahun, sehingga 

panelis menilai sampel 6 memiliki desain motif “lama”. Rerata nilai yang 

diberikan oleh panelis adalah 5,75, sehingga sampel 6 memiliki “Grade B”. 

7. Sampel 7 

Pada sampel 7 menggunakan jenis benang katun, namun dengan 

kualitas rendah, sehingga panelis menilai “jelek” untuk jenis 

benang yang digunakan pada sampel 7. Kehalusan tenunan pada 

sampel 7 menggunakan benang dengan nomor benang 70, 

sehingga penilaian panelis terhadap kehalusan tenunan pada 

 
Gambar 15. 

Sampel 6 

 
Gambar 16. 

Sampel 7 
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sampel 7 adalah “kasar”. Untuk kerapatan tenunan, pada sampel 7 memiliki 

keraptan tenunan 50 benang setiap inchi-nya, sehingga panelis menilai kerapatan 

tenunan pada sampel 7 adalah “renggang”. Desain motif yang ada pada sampel 7 

merupakan motif sperela walang, yang merupakan desain lama, karena motif 

tersebut berumur sekitar 2,3 tahun, sehingga panelis menilai sampel 7 memiliki 

desain motif “lama”. Rerata nilai yang diberikan oleh panelis adalah 3,75, 

sehingga sampel 7 memiliki “Grade C”. 

8. Sampel 8 

Pada sampel 8 menggunakan jenis benang katun, panelis menilai 

“sedang” untuk jenis benang yang digunakan pada sampel 8. 

Kehalusan tenunan pada sampel 8 menggunakan benang dengan 

nomor benang 150, sehingga penilaian panelis terhadap 

kehalusan tenunan pada sampel 8 adalah “sedang”. Untuk 

kerapatan tenunan, pada sampel 8 memiliki keraptan tenunan 70 benang setiap 

inchi-nya, sehingga panelis menilai kerapatan tenunan pada sampel 8 adalah 

“sedang”. Desain motif yang ada pada sampel 8 merupakan motif sperela bangru, 

yang merupakan desain baru, karena motif tersebut berumur sekitar 2 tahun, 

sehingga panelis menilai sampel 8 memiliki desain motif “baru”. Rerata nilai yang 

diberikan oleh panelis adalah 6,5, sehingga sampel 8 memiliki “Grade B”. 

9. Sampel 9 

Pada sampel 9 menggunakan jenis benang katun, namun dengan 

kualitas rendah sehingga panelis menilai “jelek” untuk jenis 

benang yang digunakan pada sampel 9. Kehalusan tenunan pada 

 
Gambar 17. 

Sampel 8 

 
Gambar 18. 

Sampel 9 
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sampel 9 menggunakan benang dengan nomor benang 70, sehingga penilaian 

panelis terhadap kehalusan tenunan pada sampel 9 adalah “kasar”. Untuk 

kerapatan tenunan, pada sampel 9 memiliki keraptan tenunan 50 benang setiap 

inchi-nya, sehingga panelis menilai kerapatan tenunan pada sampel 9 adalah 

“renggang”. Desain motif yang ada pada sampel 9 merupakan motif kencono, 

yang merupakan desain lama, karena motif tersebut berumur sekitar 2,5 tahun, 

sehingga panelis menilai sampel 9 memiliki desain motif “lama”. Rerata nilai 

yang diberikan oleh panelis adalah 3,5, sehingga sampel 9 memiliki “Grade C”. 

10. Sampel 10 

Pada sampel 10 menggunakan jenis benang katun, panelis 

menilai “sedang” untuk jenis benang yang digunakan pada 

sampel 10. Kehalusan tenunan pada sampel 10 menggunakan 

benang dengan nomor benang 150, sehingga penilaian panelis 

terhadap kehalusan tenunan pada sampel 10 adalah “sedang”. 

Untuk kerapatan tenunan, pada sampel 10 memiliki keraptan tenunan 70 benang 

setiap inchi-nya, sehingga panelis menilai kerapatan tenunan pada sampel 10 

adalah “sedang”. Desain motif yang ada pada sampel 10 merupakan motif panah 

tunggal dowo, yang merupakan desain terbaru, karena motif tersebut berumur 

sekitar 1 tahun, sehingga panelis menilai sampel 10 memiliki desain motif 

“terbaru”. Rerata nilai yang diberikan oleh panelis adalah 6,5, sehingga sampel 10 

memiliki “Grade B”. 

 

 

 
Gambar 18. 

Sampel 9 
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4.3 Penilaian Mutu Produk Tenun Ikat dengan Logika Fuzzy 

4.3.1 Pembentukan Himpunan dan Domain Fuzzy 

Variabel yang diamati dalam penilaian mutu tenun ikat di Sentra Industri 

Tenun Ikat Kecamatan Maduran meliputi penilaian terhadap jenis benang, 

kehalusan benang, kerapatan benang dan desain motif. Variabel-variabel tersebut 

juga didasarkan pada tingkat kepentingan atau prioritas mutunya. Berdasarkan 

wawancara dengan panelis, jenis benang merupakan prioritas atau faktor utama 

dalam penilaian mutu bahan baku tenun ikat digolongkan dalam grade A, B atau 

grade C. Faktor kedua adalah kehalusan tenunan, ketiga adalah kerapatan tenunan 

dan keempat adalah desain motif. Tingkat kepentingan atau prioritas ini 

didasarkan pada tujuan sentra tersebut dalam menghasilkan produk yang 

berkualitas sesuai dengan grade yang telah ditentukan untuk memenuhi 

permintaan konsumen. 

Mutu tenun ikat ditentukan oleh faktor bahan baku yang berkulitas baik. 

Selain itu faktor sumber daya manusia juga mempengaruhi hasil mutu tenun ikat, 

faktor lelah atau letih pembuat tenun berpengaruh dengan hasil karya tenun ikat 

(Maninggar, 2007). Penenun harus menjaga kondisi dan tidak memaksakan diri 

untuk mendapatkan hasil tenunan dengan kapasitas yang banyak tetapi dengan 

hasil yang tidak standar (Sudarsana, 2010). Memaksakan diri dengan kondisi yang 

tidak memungkinkan untuk menenun akan berakibat di kerapatan yang tidak 

sama. Sehingga hasil produksi tenunan tidak terkontrol dengan baik. Untuk itu di 

Sentra Industri Tenun Ikat Kecamatan Maduran harus mengkondisikan tempat, 
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khususnya pada proses penenunan, senyaman mungkin sehingga kondisi 

lingkungan yang ergonomis tercipta dan akan membuat nyaman para pekerja. 

Anggota himpunan dan variabel fuzzy yang dibentuk dapat dilihat pada 

Tabel 3. Variabel dari setiap kriteria dapat dilihat pada Gambar 8. 

Data-data yang dibutuhkan sebagai dasar untuk menentukan parameter 

penilaian mutu tenun ikat 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. 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 

tenun ikat ini sama di setiap kriteria. Semesta pembicaraan untuk jenis benang, 

kehalusan tenunan, kerapatan tenunan, desain motif besarnya sama, yaitu 1 

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

nilai yang tertinggi. Batasan nilai-nilai tersebut didasarkan pada standar di Sentra 

Tenun Ikat. Batasan nilai dari tiap anggota himpunan oleh panelis dapat dilihat 

pada Lampiran 2. 

Berdasarkan batasan penilaian oleh panelis, 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 
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yang dilakukan juga semakin ketat, sehingga membutuhkan ketelitian yang tinggi 

untuk menilai tenun ikat termasuk pada anggota himpunan yang mana pada tiap 

variabel. Dari kisaran nilai pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa standar nilai 

tenun ikat yang digolong grade A adalah 7 sampai 9, grade B adalah 5 sampai 7 

dan grade C adalah 1 sampai 5. 

Kisaran nilai pada penilaian mutu tenun ikat yang diberikan oleh panelis 

melalui domain fuzzy memiliki kesesuian dengan Standar pada Sentra Industri 

Tenun Ikat Kecamatan Maduran Lamongan. Hal ini dapat dilihat pada semua 

variabel jenis benang, kehalusan tenunan, kerapatan tenuan, dan desan motif 

memiliki nilai yang sama antara panelis dengan standar mutu di sentra tersebut. 

Kisaran nilai secara keseluruhan, untuk “Grade A” memiliki nilai 7-9, “Grade B” 

memilik nilai 5-7, untuk “Grade C” memiliki niali 1-5. 

Range nilai yang tidak terbagi rata dari 1-9, untuk Grade A 7-9; Grade B 

5-7; Grade C 1-5, karena penilaian pada Grade A memiliki kualitas yang terbaik, 

sehingga penilaian Grade A sangat ketat, begitu pula untuk Grade B yang 

merupakan grade tengah. Namun untuk Grade C memiliki range nilai yang 

panjang, hal ini karena Grade C adalah kualitas rendah sehingga memiliki 

kelonggaran nilai yang cukup lebar.  

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 untuk dapat memperoleh 
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nilai defuzifikasi yang mendekati sempurna (Sivanandam, 2007). Domain fuzzy 

yang terbentuk dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Domain Himpunan Fuzzy 

Variabel Anggota Himpunan Domain 

Jenis Benang 

Baik [7 9] 

Sedang [5 8] 

Jelek [1 6] 

Kehalusan Tenunan 

Halus [7 9] 

Sedang [5 8] 

Kasar [1 6] 

Kerapatan Tenunan 

Rapat [7 9] 

Sedang [5 8] 

Renggang [1 6] 

Desain Motif 

Terbaru [7 9] 

Baru [5 8] 

Lama [1 6] 

Mutu Tenun Ikat 

Grade A [7 9] 

Grade B [5 8] 

Grade C [1 6] 

 

Tabel 7 menunjukkan bahwa domain dari masing-masing anggota 

himpunan pada tiap variabel overlap atau tumpang tindih satu dengan lainnya. 

Sebagai contoh, nilai 6 pada input variabel jenis benang bisa masuk pada anggota 

himpunan “sedang” dan “jelek” tergantung dari penilaian panelis. 

Demikian pula untuk nilai domain pada variabel output. Domain pada 

output “Grade A” adalah [7  9], dan “Grade B” adalah [5  8], serta “Grade C” 

adalah [1  6]. Nilai 7 dan 8 dapat dikategorikan pada anggota himpunan “Grade 

A” dan “Grade B” tergantung dari besarnya nilai keanggotaan yang dihasilkan. 

Sebagai contoh, jika nilai yang diberikan adalah 7.8, maka nilai keanggotaan pada 

anggota himpunan “Grade A” sebesar 0.8 dan “Grade B” sebesar 0.2. Hal ini 

berarti tenun ikat yang memiliki nilai 7.8 adalah tergolong Grade A. Jika penilaian 

yang diberikan 7.5, maka keputusan akhir diserahkan bagian quality control 
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berdasarkan prioritas penilain terbesar, yakni jenis benang, kehalusan tenunan, 

kerapatan tenuan dan desain motif. 

4.3.2 Pembentukan Fungsi Keanggotaan 

Fungsi keanggotaan yang dibentuk didasarkan pada domain yang 

diperoleh dari pendapat para panelis. Anggota himpunan masing-masing variabel 

yang berada diawal dan akhir daerah fuzzy. Fungsi keanggotaan dari tiap variabel 

dapat dilihat pada Lampiran 3. 

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 (Kusumadewi, 2004). Misalnya pada variabel jenis benang anggota 

himpunan “sedang” yang memiliki domain [5 8], dengan puncak [6 7]. Hal ini 

berarti bahwa nilai 6 sampai 7 memiliki nilai keanggotaan 1 untuk anggota 

himpunan “sedang”. 

Penggunaan fungsi keanggotaan bentuk bahu digunakan untuk nilai 

domain yang tidak mengalami perubahan. Sebagai contoh pada variabel jenis 

benang anggota himpunan “jelek” dengan domain [1 6]. Artinya, dibawah nilai 6 

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 “mutu tenun ikat” 
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memiliki nilai keanggotaan 1 pada anggota himpunan “Grade C”. Djunaidi 

(2005), menyatakan 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 4. 

4.3.3 Penentuan Rule Fuzzy 

Aturan yang terbentuk dalam penelitian ini adalah 81 aturan. Hal ini 

didasarkan pada kemungkinan kombinasi aturan yang dilakukan oleh Sentra 

Tenun Ikat di Kecamatan Maduran. Aturan dasar logika fuzzy dapat ditentukan 

dengan bantuan seorang pakar yang mengetahui karakteristik obyek yang akan 

dikendalikan (Kusumadewi, 2002). 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 5. 

Pada pembentukan aturan fuzzy, output mutu tenun ikat yang ditentukan 

yakni grade A, B dan C. Seluruh variabel input memiliki nilai keanggotaan 1 pada 

masing-masing kriteria atau himpunan dalam aturan seperti berikut : 

 “If jenis benang jelek and kehalusan tenun kasar and kerapatan tenun 

renggang and desain motif lama then grade C”. 

  “If jenis benang baik and kehalusan tenun halus and kerapatan tenun 

rapat and desain motif terbaru then grade A”. 
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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 tenun ikat dibuat 2 kombinasi jika bersifat ambigu atau memiliki 

ketidakpastian keputusan. Contoh kombinasi aturannya adalah : 

 “If jenis benang sedang and kehalusan tenun renggang and kerapatan 

tenun renggang and desain motif lama then grade C”, 

 “If jenis benang sedang and kehalusan tenun sedang and kerapatan tenun 

sedang and desain motif terbaru then grade B”. 

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 jenis 

benang, kehalusan tenun, kerapatan tenun, dan desain motif yang anggota 

himpunannya terletak pada kisaran nilai yang sangat rendah, maka aturan fuzzy 

yang terbentuk juga terdiri dari 1 kombinasi, yaitu dengan output “C”, 

misalnya : 

 “If jenis benang jelek and kehalusan tenun kasar and kerapatan tenun 

renggang and desain motif lama then grade C”.  

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

yaitu mutu C atau B. Jadi untuk keputusan akhir diserahkan bagian quality 

control berdasarkan prioritas penilaian terbesar, yakni jenis benang, kehalusan 

tenunan, kerapatan tenuan dan desain motif. 
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4.3.4 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 tenun ikat oleh panelis dapat dilihat 

pada Lampiran 6. Adapun rata-rata hasil penilaian oleh keempat panelis dapat 

dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8. Rata-rata Hasil Penilaian Panelis terhadap Tenun Ikat 

Sampel 

Input Variabel 
Mutu 

Tenun Ikat 
Nilai Jenis 

Benang 

Kehalusan 

Tenuan 

Kerapatan 

Tenunan 

Desain 

Motif 

1 8 8.5 8.5 8 Grade A 8.25 

2 8 9 9 8 Grade A 8.5 

3 6 6.5 7 6.5 Grade B 6.5 

4 5.5 6 6 7 Grade B 6.125 

5 6 5.5 5.5 5.5 Grade B 5.625 

6 5 5.5 6.5 6 Grade B 5.75 

7 2.5 4.5 5 3 Grade C 3.75 

8 6 7 7 6 Grade B 6.5 

9 3 4 4 3 Grade C 3.5 

10 6 7 6 7 Grade B 6.5 

 

Pada pelaksanaan penilaian mutu tenun ikat ini, keempat panelis menilai 

sampel yang sama. Hal ini dilakukan agar tidak menyebabkan ambigu pada 

penilaian jika panelis berbeda-beda. 

Berdasarkan data Tabel 8, dapat diketahui bahwa dari 10 sampel tenun 

ikat yang diamati terdapat 2 sampel yang memiliki grade A dengan nilai 8.25 dan 

8.5; 6 sampel memiliki grade B dengan nilai 6.5; 6.125; 5.625; 5.75; 6.5 dan 6.5. 

Sedangkan untuk grade C terdapat 2 sampel dengan nilai 3.75 dan 3.5. Para 

panelis cenderung memberi nilai yang cukup tinggi pada tenun ikat yang diamati. 

Rata-rata nilai yang diberikan untuk tenun ikat yang memiliki grade A berkisar 8. 
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Pada dasarnya para penun telah mengetahui spesifikasi dari setiap grade 

yang akan diproduksi, akan tetapi faktor lelah letih dapat mempengaruhi hasil 

akhir tenunan. Hal ini menyebabkan produk tenun ikat tidak sesuai standar di 

Sentra Industri Tenun Ikat Kecamatan Maduaran Lamongan. 

Penilaian mutu produk tenun ikat menurut standar mutu di sentra industri 

tenun ikat Kecamatan Maduran dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9. Penilaian Mutu Produk Tenun Ikat berdasarkan Standar Mutu di 

Sentra Industri Tenun Ikat Kecamatan Maduran Lamongan 

Mutu Tenun Ikat Range Nilai 

Grade A [7 9] 

Grade B [5 7] 

Grade C [1 5] 

 

Penilaian yang ditentukan memiliki nilai “Grade A” memiliki range nilai 

7-9, “Grade B” memiliki nilai 7-5 dan “Grade C” memiliki nilai 1-5. 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. 

 

4.4 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. Perhitungan MSE dan nilai MSE masing-masing 

metode defuzzifikasi dapat dilihat pada Lampiran 7 dan Tabel 10. 
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Tabel 10. Nilai MSE masing-masing Metode Defuzzifikasi 

Metode Defuzzifikasi MSE 

Centroid 0.269875 

Bisector 0.272735 

MOM 0.355415 

LOM 1.257455 

SOM 3.613695 

 

Berdasarkan hasil dari Tabel 10 diatas dan perhitungan pada Lampiran 7, 

diperoleh hasil bahwa metode terbaik dalam penelitian ini adalah metode Centroid 

dengan nilai 0.269875. Metode defuzzifikasi yang terbaik adalah metode yang 

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

defuzzifikasi (Kusumadewi, 2002). 

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

penilaian panelis 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 

tiap metode dan rerata penilaian sampel tenun ikat oleh panelis dapat dilihat pada 

Tabel 11. 

Tabel 11. Hasil Defuzzifikasi dari tiap Metode dengan Rerata Penilaian 

Sampel Tenun Ikat oleh Panelis 

Sampel 
Rerata 

Panelis 

Defuzzifikasi 

Centroid Bisector MOM LOM SOM 

1 8.25 8.24 8.28 8.52 9 8.04 

2 8.5 8.24 8.28 8.52 9 8.04 

3 6.5 6.5 6.52 6.52 7 6.04 

4 6.125 6.5 6.52 6.52 7 6.04 

5 5.625 4.36 4.36 4.24 7.48 1 

6 5.75 6.5 6.52 6.52 7.48 5.56 

7 3.75 3.24 3.24 3 5 1 

8 6.5 6.5 6.52 6.52 7 6.04 

9 3.5 3.24 3.24 3 5 1 

10 6.5 6.5 6.52 6.52 7 6.04 
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Hasil defuzzifikasi menunjukkan bahwa metode yang sesuai dengan 

penilaian panelis pada kondisi nyata di Sentra Industri Tenun Ikat Kecamatan 

Maduran Kabupaten Lamongan adalah metode Centroid. Pada metode Centroid 

diperoleh hasil bahwa dari 10 sampel tenun ikat yang diamati, terdapat 2 sampel 

tenun ikat yang memiliki grade A dengan nilai 8.24 dan 8.24, 6 sampel grade B 

dengan nilai 6.5; 6.5; 4.36; 6.5; 6.5; dan 6.5. Sampel tenun ikat dengan grade C 

berjumlah 2 yang memiliki nilai 3.24 dan 3.24. 

Hasil defuzzifikasi dengan metode Centroid 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 [3 4 4 3] yaitu nilai 3 

untuk jenis benang, nilai 4 untuk kehalusan tenunan, nilai 4 untuk kerapatan 

tenunan dan nilai 3 untuk desain motif maka akan dihasilkan nilai 3.24, yang 

artinya tenun ikat tersebut termasuk grade C. 

Parameter penilaian mutu dengan logika fuzzy untuk tenun ikat grade A 

memiliki nilai antara 7 sampai dengan 9, untuk grade B antara 5 sampai dengan 7 

dan untuk grade C memiliki nilai antara 1 sampai 5. Penilaian mutu pada logika 

fuzzy memiliki banyak toleransi atau kemungkinan, karena adanya pembentukan 

fungsi keanggotaan dan aturan fuzzy. 

Dari Tabel 11 terlihat bahwa nilai yang diberikan oleh para panelis 

cenderung cukup tinggi. Meskipun demikian, hasil tersebut tidak terlalu berbeda 
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jauh antara penilaian panelis dengan perhitungan defuzzifikasi (khususnya metode 

Centroid). Metode Centroid memberikan nilai MSE terkecil dibanding metode 

Bisector, MOM, LOM dan SOM. Menurut Kusumadewi (2002), semakin kecil 

MSE semakin akurat hasil proses defuzzifikasi. 

Nilai dari perhitungan defuzzifikasi lebih rendah dari penilaian panelis, 

khususnya pada sampel 5, terlihat hasil defuzzifikasi sampel 5 berbeda grade pada 

penilaian panelis, pada penilaian panelis sampel 5 berada di grade B, sedangkan 

hasil defuzzifikasi berada di grade C, hal ini disebabkan penilaian panelis pada 

memiliki nilai yang cukup tinggi, namun hasil defuzzifikasi memiliki nilai yang 

rendah, sehingga terjadi perbedaan grade. Namun pada aturan logika fuzzy 

terdapat prioritas mutu untuk masing-masing variabel.  

Prioritas atau faktor utama dalam penilaian mutu tenun ikat yaitu jenis 

benang. Faktor kedua adalah kehalusan tenunan, ketiga adalah kerapatan tenunan, 

dan keempat adalah desain motif. Sedangkan untuk penilaian panelis, nilai yang 

diberikan pada masing-masing variabel tidak ada pembobotan yang signifikan. 

Dengan demikian penilaian mutu tenun ikat 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 8. 
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Berdasarkan perhitungan uji t pada Lampiran 8, diperoleh hasil bahwa 

ttabel > thitung, dimana nilai ttabel adalah 2.262 pada N = 10 dengan α = 0.05, dan 

thitung  sebesar 0.97. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian logika fuzzy yang telah 

dibuat sesuai dengan penilaian mutu oleh panelis pada kondisi nyata. Menurut 

Hasan (2008), jika hasil perhitungan ttabel > thitung maka terima Ho atau tidak 

berbeda nyata. 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 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penilaian mutu tenun ikat di Sentra Industri Tenun Ikat Kecamatan 

Maduran Kabupaten Lamongan dengan logika fuzzy diperoleh hasil terbaik 

dengan metode Centroid yang mempunyai nilai MSE terkecil sebesar 0.26. 

Parameter penilaian mutu dengan logika fuzzy untuk tenun ikat grade A 

berkisar antara 7 sampai dengan 9, untuk grade B berkisar antara 5 sampai dengan 

7 dan dibawah kisaran tersebut tenun ikat akan termasuk grade C. Sistem fuzzy ini 

sangat baik untuk merepresentasikan penilaian mutu tenun ikat. Hal ini terbukti 

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

secara konvensional. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat dikemukakan dari penelitian ini adalah belum 

dilakukannya implementasi langsung pada logika fuzzy yang dirancang dan belum 

terdapatnya analisis biaya pada penerapannya. Untuk itu perlu adanya penelitian 

lebih lanjut guna menyempurnakan penelitian ini. 
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Lampiran 2. Batasan Penilaian oleh Panelis 

Variabel Anggota Himpunan Domain 

Jenis Benang 

Baik [7 9] 

Sedang [5 7] 

Jelek [1 5] 

Kehalusan Tenunan 

Halus [7 9] 

Sedang [5 7] 

Kasar [1 5] 

Kerapatan Tenunan 

Rapat [7 9] 

Sedang [5 7] 

Renggang [1 5] 

Desain Motif 

Terbaru [7 9] 

Baru [5 7] 

Lama [1 5] 

Mutu Tenun Ikat 

Grade A [7 9] 

Grade B [5 7] 

Grade C [1 5] 
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Lampiran 3. Fungsi Keanggotaan tiap Variabel 

1. Fungsi Keanggotaan Jenis Benang 

 

Input variabel “Jenis Benang” 

Fungsi keanggotannya adalah : 

( ) Jelekx   









0

x)/1-(6

1

  

6;

65;

5;







x

x

x

 

Sedang  )(x  














0

x)/1-(8

1

5)/1-(x

0

  

8;

8x;7

7x;6

6x;5

 5;











x

x

 

( )  Baikx   









1

7)/1-(x

0

  

8;

87;

7;







x

x

x

 

2. Fungsi Keanggotaan Kehalusan Tenunan 
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Input variabel “Kehalusan Tenunan” 

Lampiran 3. (Lanjutan) 

Fungsi keanggotannya adalah :  

Kasar )(x   









0

x)/1-(6

1

  

6;

65;

5;







x

x

x

 

Sedang  )(x  














0

x)/1-(8

1

5)/1-(x

0

  

8;

8x;7

7x;6

6x;5

 5;











x

x

 

Halus  )(x   









1

7)/1-(x

0

  

8;

87;

7;







x

x

x

 

 

3. Fungsi Keanggotaan Kerapatan Tenunan 

 

Input variabel “Kerapatan Tenunan” 

Fungsi keanggotannya adalah :  

Renggang )(x  









0

x)/1-(6

1

  

6;

65;

5;







x

x

x
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Lampiran 3. (Lanjutan) 

Sedang  )(x  














0

x)/1-(8

1

5)/1-(x

0

  

8;

8x;7

7x;6

6x;5

 5;











x

x

 

Rapat  )(x   









1

7)/1-(x

0

  

8;

87;

7;







x

x

x

 

 

4. Fungsi Keanggotaan Desain Motif 

 

Input variabel “Desain Motif” 

Fungsi keanggotannya adalah :  

Lama )(x  









0

x)/1-(6

1

  

6;

65;

5;







x

x

x

 

Baru  )(x  














0

x)/1-(8

1

5)/1-(x

0

  

8;

8x;7

7x;6

6x;5

 5;











x

x
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Terbaru  )(x  









1

7)/1-(x

0

  

8;

87;

7;







x

x

x

 

Lampiran 3. (Lanjutan) 

5. Fungsi Keanggotaan Mutu Tenun Ikat 

 

Input variabel “Mutu Tenun Ikat” 

Fungsi keanggotannya adalah :  

C  )(x  









0

x)/1-(6

1

  

6;

65;

5;







x

x

x

 

B  )(x  














0

x)/1-(8

1

5)/1-(x

0

  

8;

8x;7

7x;6

6x;5

 5;











x

x

 

A  )(x  









1

7)/1-(x

0

  

8;

87;

7;







x

x

x
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Lampiran 4. Hasil Nilai Keanggotaan 

D 

Jenis 

Benang 

Kehalusan 

Tenunan 

Kerapatan 

Tenunan 
Desain Motif 

Mutu 

Tenun 

Ikat 

Ba Se Je Ha Se Ka Ra Se Re Ter Bar La A B C 

1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

4 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

5 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

6 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

7 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

8 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

 

Keterangan: 

D = Data 

Ba = Baik 

Se =  Sedang 

Je = Jelek 

Ha = Halus 

Ka = Kasar 

Ra = Rapat 

Re = Renggang 

Ter = Terbaru 

Bar = Baru 

La = Lama 

A = Mutu Grade A 

B = Mutu Grade B 

C = Mutu Grade C
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Lampiran 5. Kombinasi Aturan Fuzzy 

1. If Jenis Benang is Jelek and Kerapatan Tenunan is Renggang and Kehalusan 

Tenunan is Kasar and Desain Motif is Baru then Grade is C 

2.  If Jenis Benang is Jelek and Kerapatan Tenunan is Renggang and 

Kehalusan Tenunan is Kasar and Desain Motif is Terbaru then Grade is B 

3. If Jenis Benang is Jelek and Kerapatan Tenunan is Renggang and Kehalusan 

Tenunan is Sedang and Desain Motif is Baru then Grade is B 

4. If Jenis Benang is Jelek and Kerapatan Tenunan is Renggang and Kehalusan 

Tenunan is Kasar and Desain Motif is Lama then Grade is C 

5.  If Jenis Benang is Jelek and Kerapatan Tenunan is Renggang and 

Kehalusan Tenunan is Sedang and Desain Motif is Lama then Grade is C 

6. If Jenis Benang is Jelek and Kerapatan Tenunan is Renggang and Kehalusan 

Tenunan is Sedang and Desain Motif is Terbaru then Grade is B 

7. If Jenis Benang is Jelek and Kerapatan Tenunan is Renggang and Kehalusan 

Tenunan is Halus and Desain Motif is Lama then Grade is B 

8. If Jenis Benang is Jelek and Kerapatan Tenunan is Renggang and Kehalusan 

Tenunan is Halus and Desain Motif is Baru then Grade is B 

9. If Jenis Benang is Jelek and Kerapatan Tenunan is Renggang and Kehalusan 

Tenunan is Halus and Desain Motif is Terbaru then Grade is A 

10. If Jenis Benang is Jelek and Kerapatan Tenunan is Sedang and Kehalusan 

Tenunan is Kasar and Desain Motif is Baru then Grade is B 

11. If Jenis Benang is Jelek and Kerapatan Tenunan is Sedang and Kehalusan 

Tenunan is Kasar and Desain Motif is Lama then Grade is C 

12. If Jenis Benang is Jelek and Kerapatan Tenunan is Sedang and Kehalusan 

Tenunan is Kasar and Desain Motif is Terbaru then Grade is B 

13. If Jenis Benang is Jelek and Kerapatan Tenunan is Sedang and Kehalusan 

Tenunan is Sedang and Desain Motif is Lama then Grade is B 

14. If Jenis Benang is Jelek and Kerapatan Tenunan is Sedang and Kehalusan 

Tenunan is Sedang and Desain Motif is Baru then Grade is B 

15.  If Jenis Benang is Jelek and Kerapatan Tenunan is Sedang and Kehalusan 

Tenunan is Sedang and Desain Motif is Terbaru then Grade is B 

16.  If Jenis Benang is Jelek and Kerapatan Tenunan is Sedang and Kehalusan 

Tenunan is Halus and Desain Motif is Lama then Grade is B 

17.  If Jenis Benang is Jelek and Kerapatan Tenunan is Sedang and Kehalusan 

Tenunan is Halus and Desain Motif is Baru then Grade is B 

18. If Jenis Benang is Jelek and Kerapatan Tenunan is Sedang and Kehalusan 

Tenunan is Halus and Desain Motif is Terbaru then Grade is A 

19. If Jenis Benang is Jelek and Kerapatan Tenunan is Rapat and Kehalusan 

Tenunan is Kasar and Desain Motif is Lama then Grade is B 

20. If Jenis Benang is Jelek and Kerapatan Tenunan is Rapat and Kehalusan 

Tenunan is Kasar and Desain Motif is Baru then Grade is B 

21. If Jenis Benang is Jelek and Kerapatan Tenunan is Rapat and Kehalusan 

Tenunan is Kasar and Desain Motif is Terbaru then Grade is B 

22.  If Jenis Benang is Jelek and Kerapatan Tenunan is Rapat and Kehalusan 

Tenunan is Sedang and Desain Motif is Lama then Grade is B 
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23. If Jenis Benang is Jelek and Kerapatan Tenunan is Rapat and Kehalusan 

Tenunan is Sedang and Desain Motif is Baru then Grade is B 

24. If Jenis Benang is Jelek and Kerapatan Tenunan is Rapat and Kehalusan 

Tenunan is Sedang and Desain Motif is Terbaru then Grade is B 

25.  If Jenis Benang is Jelek and Kerapatan Tenunan is Rapat and Kehalusan 

Tenunan is Halus and Desain Motif is Lama then Grade is B 

26. If Jenis Benang is Jelek and Kerapatan Tenunan is Rapat and Kehalusan 

Tenunan is Halus and Desain Motif is Baru then Grade is B 

27. If Jenis Benang is Jelek and Kerapatan Tenunan is Rapat and Kehalusan 

Tenunan is Halus and Desain Motif is Terbaru then Grade is A 

28. If Jenis Benang is Sedang and Kerapatan Tenunan is Renggang and 

Kehalusan Tenunan is Kasar and Desain Motif is Lama then Grade is C 

29. If Jenis Benang is Sedang and Kerapatan Tenunan is Renggang and 

Kehalusan Tenunan is Kasar and Desain Motif is Baru then Grade is B 

30.  If Jenis Benang is Sedang and Kerapatan Tenunan is Renggang and 

Kehalusan Tenunan is Kasar and Desain Motif is Terbaru then Grade is B 

31.  If Jenis Benang is Sedang and Kerapatan Tenunan is Renggang and 

Kehalusan Tenunan is Sedang and Desain Motif is Lama then Grade is B 

32. If Jenis Benang is Sedang and Kerapatan Tenunan is Renggang and 

Kehalusan Tenunan is Sedang and Desain Motif is Baru then Grade is B 

33. If Jenis Benang is Sedang and Kerapatan Tenunan is Renggang and 

Kehalusan Tenunan is Sedang and Desain Motif is Terbaru then Grade is B 

34. If Jenis Benang is Sedang and Kerapatan Tenunan is Renggang and 

Kehalusan Tenunan is Halus and Desain Motif is Lama then Grade is B 

35. If Jenis Benang is Sedang and Kerapatan Tenunan is Renggang and 

Kehalusan Tenunan is Halus and Desain Motif is Baru then Grade is B 

36. If Jenis Benang is Sedang and Kerapatan Tenunan is Renggang and 

Kehalusan Tenunan is Halus and Desain Motif is Terbaru then Grade is B 

37. If Jenis Benang is Sedang and Kerapatan Tenunan is Sedang and Kehalusan 

Tenunan is Kasar and Desain Motif is Lama then Grade is B 

38. If Jenis Benang is Sedang and Kerapatan Tenunan is Sedang and Kehalusan 

Tenunan is Kasar and Desain Motif is Baru then Grade is B 

39.  If Jenis Benang is Sedang and Kerapatan Tenunan is Sedang and Kehalusan 

Tenunan is Kasar and Desain Motif is Terbaru then Grade is B 

40. If Jenis Benang is Sedang and Kerapatan Tenunan is Sedang and Kehalusan 

Tenunan is Sedang and Desain Motif is Lama then Grade is B 

41. If Jenis Benang is Sedang and Kerapatan Tenunan is Sedang and Kehalusan 

Tenunan is Sedang and Desain Motif is Baru then Grade is B 

42. If Jenis Benang is Sedang and Kerapatan Tenunan is Sedang and Kehalusan 

Tenunan is Sedang and Desain Motif is Terbaru then Grade is A 

43.  If Jenis Benang is Sedang and Kerapatan Tenunan is Sedang and Kehalusan 

Tenunan is Halus and Desain Motif is Lama then Grade is B 

44. If Jenis Benang is Sedang and Kerapatan Tenunan is Sedang and Kehalusan 

Tenunan is Halus and Desain Motif is Baru then Grade is A 
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45.  If Jenis Benang is Sedang and Kerapatan Tenunan is Sedang and Kehalusan 

Tenunan is Halus and Desain Motif is Terbaru then Grade is A 

46. If Jenis Benang is Sedang and Kerapatan Tenunan is Rapat and Kehalusan 

Tenunan is Kasar and Desain Motif is Lama then Grade is B 

47. If Jenis Benang is Sedang and Kerapatan Tenunan is Rapat and Kehalusan 

Tenunan is Kasar and Desain Motif is Baru then Grade is B 

48. If Jenis Benang is Sedang and Kerapatan Tenunan is Rapat and Kehalusan 

Tenunan is Kasar and Desain Motif is Terbaru then Grade is B 

49.  If Jenis Benang is Sedang and Kerapatan Tenunan is Rapat and Kehalusan 

Tenunan is Sedang and Desain Motif is Lama then Grade is B 

50. If Jenis Benang is Sedang and Kerapatan Tenunan is Rapat and Kehalusan 

Tenunan is Sedang and Desain Motif is Baru then Grade is A 

51.  If Jenis Benang is Sedang and Kerapatan Tenunan is Rapat and Kehalusan 

Tenunan is Sedang and Desain Motif is Terbaru then Grade is A 

52. If Jenis Benang is Sedang and Kerapatan Tenunan is Rapat and Kehalusan 

Tenunan is Halus and Desain Motif is Lama then Grade is A 

53.  If Jenis Benang is Sedang and Kerapatan Tenunan is Rapat and Kehalusan 

Tenunan is Halus and Desain Motif is Baru then Grade is A 

54. If Jenis Benang is Sedang and Kerapatan Tenunan is Rapat and Kehalusan 

Tenunan is Halus and Desain Motif is Terbaru then Grade is A 

55. If Jenis Benang is Baik and Kerapatan Tenunan is Renggang and Kehalusan 

Tenunan is Kasar and Desain Motif is Lama then Grade is B 

56. If Jenis Benang is Baik and KeRapatan Tenunan is Renggang and 

Kehalusan Tenunan is Kasar and Desain Motif is Baru then Grade is B 

57. If Jenis Benang is Baik and Kerapatan Tenunan is Renggang and Kehalusan 

Tenunan is Kasar and Desain Motif is Terbaru then Grade is B 

58. If Jenis Benang is Baik and Kerapatan Tenunan is Renggang and Kehalusan 

Tenunan is Sedang and Desain Motif is Lama then Grade is B 

59. If Jenis Benang is Baik and Kerapatan Tenunan is Renggang and Kehalusan 

Tenunan is Sedang and Desain Motif is Baru then Grade is B 

60. If Jenis Benang is Baik and Kerapatan Tenunan is Renggang and Kehalusan 

Tenunan is Sedang and Desain Motif is Terbaru then Grade is B 

61. If Jenis Benang is Baik and Kerapatan Tenunan is Renggang and Kehalusan 

Tenunan is Halus and Desain Motif is Lama then Grade is B 

62. If Jenis Benang is Baik and Kerapatan Tenunan is Renggang and Kehalusan 

Tenunan is Halus and Desain Motif is Baru then Grade is A 

63. If Jenis Benang is Baik and Kerapatan Tenunan is Renggang and Kehalusan 

Tenunan is Halus and Desain Motif is Terbaru then Grade is A 

64. If Jenis Benang is Baik and Kerapatan Tenunan is Sedang and Kehalusan 

Tenunan is Kasar and Desain Motif is Lama then Grade is B 

65. If Jenis Benang is Baik and Kerapatan Tenunan is Sedang and Kehalusan 

Tenunan is Kasar and Desain Motif is Baru then Grade is B 

66. If Jenis Benang is Baik and Kerapatan Tenunan is Sedang and Kehalusan 

Tenunan is Kasar and Desain Motif is Terbaru then Grade is B 
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67. If Jenis Benang is Baik and Kerapatan Tenunan is Sedang and Kehalusan 

Tenunan is Sedang and Desain Motif is Lama then Grade is B 

68. If Jenis Benang is Baik and Kerapatan Tenunan is Sedang and Kehalusan 

Tenunan is Sedang and Desain Motif is Baru then Grade is A 

69. If Jenis Benang is Baik and Kerapatan Tenunan is Sedang and Kehalusan 

Tenunan is Sedang and Desain Motif is Terbaru then Grade is A 

70.  If Jenis Benang is Baik and Kerapatan Tenunan is Sedang and Kehalusan 

Tenunan is Halus and Desain Motif is Lama then Grade is A 

71. If Jenis Benang is Baik and Kerapatan Tenunan is Sedang and Kehalusan 

Tenunan is Halus and Desain Motif is Baru then Grade is A 

72. If Jenis Benang is Baik and Kerapatan Tenunan is Sedang and Kehalusan 

Tenunan is Halus and Desain Motif is Terbaru then Grade is A 

73. If Jenis Benang is Baik and Kerapatan Tenunan is Rapat and Kehalusan 

Tenunan is Kasar and Desain Motif is Lama then Grade is B 

74. If Jenis Benang is Baik and Kerapatan Tenunan is Rapat and Kehalusan 

Tenunan is Kasar and Desain Motif is Baru then Grade is B 

75. If Jenis Benang is Baik and Kerapatan Tenunan is Rapat and Kehalusan 

Tenunan is Kasar and Desain Motif is Terbaru then Grade is A 

76. If Jenis Benang is Baik and Kerapatan Tenunan is Rapat and Kehalusan 

Tenunan is Sedang and Desain Motif is Lama then Grade is B 

77. If Jenis Benang is Baik and Kerapatan Tenunan is Rapat and Kehalusan 

Tenunan is Sedang and Desain Motif is Baru then Grade is A 

78. If Jenis Benang is Baik and Kerapatan Tenunan is Rapat and Kehalusan 

Tenunan is Sedang and Desain Motif is Terbaru then Grade is A 

79. If Jenis Benang is Baik and Kerapatan Tenunan is Rapat and Kehalusan 

Tenunan is Halus and Desain Motif is Lama then Grade is A 

80. If Jenis Benang is Baik and Kerapatan Tenunan is Rapat and Kehalusan 

Tenunan is Halus and Desain Motif is Baru then Grade is A 

81. If Jenis Benang is Baik and Kerapatan Tenunan is Rapat and Kehalusan 

Tenunan is Halus and Desain Motif is Terbaru then Grade is A 
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Lampiran 6. Penilaian Panelis terhadap Produk Tenun Ikat 

 Panelis 
Jenis 

Benang 

Kehalusan 

Tenunan 

Kerapatan 

Tenuanan 

Desain 

Motif 

Mutu 

Tenuan Ikat 
N 

Rat

a 

1 

Panelis1 8 9 9 8 Grade A 8.5 

8.25 
Panelis2 8 9 9 8 Grade A 8.5 

Panelis3 8 8 8 8 Grade A 8 

Panelis4 8 8 8 8 Grade A 8 

2 

Panelis1 8 9 9 8 Grade A 8.5 

8.5 
Panelis2 8 9 9 8 Grade A 8.5 

Panelis3 8 9 9 8 Grade A 8.5 

Panelis4 8 9 9 8 Grade A 8.5 

3 

Panelis1 6 7 7 7 Grade B 6.75 

6.5 
Panelis2 6 7 7 7 Grade B 6.75 

Panelis3 6 6 7 6 Grade B 6.25 

Panelis4 6 6 7 6 Grade B 6.25 

4 

Panelis1 6 6 6 7 Grade B 6.25 

6.12

5 

Panelis2 6 6 6 7 Grade B 6.25 

Panelis3 5 6 6 7 Grade B 6 

Panelis4 5 6 6 7 Grade B 6 

5 

Panelis1 6 6 6 6 Grade B 6 

5.62

5 

Panelis2 6 6 6 6 Grade B 6 

Panelis3 6 5 5 5 Grade B 5.25 

Panelis4 6 5 5 5 Grade B 5.25 

6 

Panelis1 5 6 7 6 Grade B 6 

5.75 
Panelis2 5 6 7 6 Grade B 6 

Panelis3 5 5 6 6 Grade B 5.5 

Panelis4 5 5 6 6 Grade B 5.5 

7 

Panelis1 3 5 5 3 Grade C 4 

3.75 
Panelis2 3 5 5 3 Grade C 4 

Panelis3 2 4 5 3 Grade C 3.5 

Panelis4 2 4 5 3 Grade C 3.5 

8 

Panelis1 6 7 7 6 Grade B 6.5 

6.5 
Panelis2 6 7 7 6 Grade B 6.5 

Panelis3 6 7 7 6 Grade B 6.5 

Panelis4 6 7 7 6 Grade B 6.5 

9 

Panelis1 3 4 4 3 Grade C 3.5 

3.5 
Panelis2 3 4 4 3 Grade C 3.5 

Panelis3 3 4 4 3 Grade C 3.5 

Panelis4 3 4 4 3 Grade C 3.5 

10 

Panelis1 6 7 6 7 Grade B 6.5 

6.5 
Panelis2 6 7 6 7 Grade B 6.5 

Panelis3 6 7 6 7 Grade B 6.5 

Panelis4 6 7 6 7 Grade B 6.5 
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Lampiran 7. Perhitungan MSE 

Sampel Xi 
Centroid Bisector 

Xî Xi-X î (Xi-Xî)² Xî Xi-Xî (Xi-Xî)² 

1 8.25 8.24 0.01 0.0001 8.28 -0.03 0.0009 

2 8.5 8.24 0.26 0.0676 8.28 0.22 0.0484 

3 6.5 6.5 0 0 6.52 -0.02 0.0004 

4 6.125 6.5 -0.375 0.140625 6.52 -0.395 0.156025 

5 5.625 4.36 1.265 1.600225 4.36 1.265 1.600225 

6 5.75 6.5 -0.75 0.5625 6.52 -0.77 0.5929 

7 3.75 3.24 0.51 0.2601 3.24 0.51 0.2601 

8 6.5 6.5 0 0 6.52 -0.02 0.0004 

9 3.5 3.24 0.26 0.0676 3.24 0.26 0.0676 

10 6.5 6.5 0 0 6.52 -0.02 0.0004 

  

Total 2.69875 Total 2.72735 

   

MSE 0.269875 

 

MSE 0.272735 

 

MOM LOM SOM 

Xî Xi-Xî (Xi-Xî)² Xî Xi-Xî (Xi-Xî)² Xî Xi-Xî (Xi-Xî)² 

8.52 -0.27 0.0729 9 -0.75 0.5625 8.04 0.21 0.0441 

8.52 -0.02 0.0004 9 -0.5 0.25 8.04 0.46 0.2116 

6.52 -0.02 0.0004 7 -0.5 0.25 6.04 0.46 0.2116 

6.52 -0.395 0.156025 7 -0.875 0.765625 6.04 0.085 0.007225 

4.24 1.385 1.918225 7.48 -1.855 3.441025 1 4.625 21.39063 

6.52 -0.77 0.5929 7.48 -1.73 2.9929 5.56 0.19 0.0361 

3 0.75 0.5625 5 -1.25 1.5625 1 2.75 7.5625 

6.52 -0.02 0.0004 7 -0.5 0.25 6.04 0.46 0.2116 

3 0.5 0.25 5 -1.5 2.25 1 2.5 6.25 

6.52 -0.02 0.0004 7 -0.5 0.25 6.04 0.46 0.2116 

Total 3.55415 Total 12.57455 Total 36.13695 

 MSE 0.355415  MSE 1.257455  MSE 3.613695 



73 

 

 

 

Lampiran 8. Perhitungan Uji t 

 

Tahap Perhitungan uji t adalah : 

1. Menentukan hipotesis yang 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). 

Sampel Rata-rata Panelis Hasil Defuzzyfikasi di ∑ )( ddi 
2
 

1 8.25 8.24 0.01 1.3689 

2 8.5 8.24 0.26 0.0676 

3 6.5 6.5 0 0 

4 6.125 6.5 -0.375 0.140625 

5 5.625 4.36 1.265 1.600225 

6 5.75 6.5 -0.75 0.5625 

7 3.75 3.24 0.51 0.2601 

8 6.5 6.5 0 0 

9 3.5 3.24 0.26 0.0676 

10 6.5 6.5 0 0 

Jumlah 1.18 4.06755 

118.0
10

18.1



n

di
d  

S
2
d = ∑ )( ddi 

2
/ n-1 = 4.06755/ 9 = 0.45195 

Sd = dS 2
 = 0.45195 = 0.672272 

 97.0

10
672272.0

206.0


n
Sd

d
thitungtc  

 t tabel = 2.262 

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. 

 


