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ABSTRAKS  
Minyak kelapa sawit adalah salah satu minyak yang paling banyak dikonsumsi dan diproduksi di dunia. 
Indonesia adalah produsen dan eksportir terbesar minyak sawit di dunia, sehingga Industri minyak kelapa 
sawit merupakan salah satu industri kunci untuk perekonomian Indonesia. Salah satu perusahaan di 

Indonesia yang bergerak di bidang pengolahan minyak kelapa sawit adalah PT. Cipta Agro Sejati. 
Produksi minyak kelapa sawit merupakan salah satu kegiatan terpenting yang dilakukan oleh perusahaan. 
Perusahaan harus mengambil keputusan yang tepat dalam memprediksi jumlah produksi minyak kelapa 
sawit sesuai dengan permintaan pasar. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode fuzzy tsukamoto 
dalam memprediksi produksi minyak kelapa sawit berdasarkan data pemesanan dan persediaan. Pada 

metode fuzzy tsukamoto setiap konsekuensi pada aturan yang berbentuk IF-THEN direpresentasikan 
dengan suatu himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang menoton. Sebagai hasilnya, output hasil 
inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas (crisp) berdasarkan α-predikat.Penelitian ini 
menggunakan 9 aturan (rules). Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan fuzzy tsukamoto hasil 

prediksi produksi minyak kelapa sawit pada tanggal 23 November 2017 sebesar 102.743,5 kg. 
 

Kata Kunci : Fuzzy Tsukamoto, Minyak Kelapa Sawit, Prediksi, Produksi 

 
1. PENDAHULUAN 

1. 1   Latar Belakang 
Kelapa sawit merupakan salah satu 

komoditas perkebunan yang mempunyai peran 

cukup penting dalam kegiatan perekonomian di 

Indonesia. Indonesia merupakan negara produsen 

dan eksportir kelapa sawit terbesar di dunia. 

Produksi minyak kelapa sawit Indonesia terus 

mengalami peningkatan. Berdasarkan data Statistik 

Perkebunan Indonesiaestimasi produksi minyak 

kelapa sawit Indonesia pada tahun 2017 mencapai 

35.359.384 ton (Direktorat Jenderal Perkebunan, 
2016). 

Berdasarkan data Statistik Perkebunan 

Indonesia produksi minyak kelapa sawit terbesar 

pada tahun 2016 berasal dari Provinsi Riau, yaitu 

sebesar 8.506.646 ton. Pada tahun 2017 

diperkirakan tetap menjadi produsen minyak kelapa 

sawit terbesar di Indonesia dengan perkiraan 

produksi sekitar 8.721.148 ton (Direktorat Jenderal 

Perkebunan, 2016). 

PT. Cipta Agro Sejati merupakan salah satu 
perusahaan lokal yang berorientasi pada industri 

minyak kelapa sawit. Perusahaan ini didirikan untuk 

mengakomodir hasil perkebunan rakyat. Untuk 

menghasilkan produksi yang optimal diperlukan 

prediksi produksi yang optimal. Untuk memprediksi 

produksi minyak kelapa sawit membutuhkan 

informasi mengenai faktor yang terlibat dalam 

menentukan jumlah minyak kelapa sawit yang akan 

diproduksi. 
Penerapan metode fuzzytsukamoto sudah 

pernah dilakukan untuk memprediksi jumlah 

produksi roti di Roti Malabar Bakery. Penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa metode 

fuzzytsukamoto sebagai metode yang paling unggul 

dalam memprediksi jumlah produksi, dimana 

diketahui hasil prediksi dengan hasil produksi 

perusahaan tidak jauh berbeda yang dapat dilihat 

dari nilai error yang didapatkan 1% (Minarni et al, 

2016). Penelitian lain tentang penerapan metode 

fuzzytsukamoto untuk memprediksi jumlah siswa 
baru di SMK TELKOM Shandy Putra Banjarbaru. 

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa metode 

fuzzytsukamoto mempunyai tingkat akurasi yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan metode 

fuzzysugeno, yaitu sebesar 90,41% (Abidah S, 

2016). 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

menggunakan metode fuzzytsukamototersebut 

menunjukkan bahwa metode tersebut sangat baik 

untuk memprediksi suatu hal, sehingga peneliti akan 
menerapkan metode tersebut untuk memprediksi 

produksi minyak kelapa sawit pada PT. Cipta Agro 

Sejati. 

 

1.2 Identifikasi Masalah  
Berdasarkan latar bekalang permasalahan di 

atas, maka dalam penelitian ini identifikasi 
masalahnya adalah:  

1. Bagaimana menerapkan metode fuzzy 

tsukamoto untuk memprediksi produksi 

minyak kelapa sawit? 

2. Bagaimana merancang dan membangun 

aplikasi untuk memprediksi produksi minyak 
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kelapa sawit menggunakan metode fuzzy 
tsukamoto? 

 1.3 Batasan Masalah 
 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Penentuan jumlah produksi berdasarkan data 

permintaan dan jumlah data persediaan. 

2. Metode yang digunakan untuk memprediksi 

produksi minyak kelapa sawit adalah metode 

fuzzytsukamoto. 

3. Aplikasi ini dibuat menggunakan VB.NET 2008 

untuk merancang dan membuat program, database 

yang digunakan adalah MySQL. 

4. Aplikasi prediksi produksi minyak kelapa sawit ini 

dibuat hanya berbasis desktop. 

 

 

2. ANALISA DAN PERANCANGAN  
2.1   Analisa  

Adapun data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data produksi minyak kelapa 
sawit pada PT. Cipta Agro Sejati dalam jangka 
waktu selama 1 bulan, yaitu mulai tanggal 1 – 30 
November 2017. Dari sampel data produksi minyak 
kelapa sawit pada bulan Oktober 2017 diketahui 
pemesanan maksimum 200.000 kg, pemesanan 
minimum 47.000 kg, persedian maksimum 313.971 
kg, persedian  minimum 218.264 kg, produksi 
maksimum 174.320 kg dan produksi minimum 
59.305 kg. Rincian data yang digunakan dapat 
dilihat pada Tabel 2.1. 
 

Tabel 2.1 Data Transaksi Minyak Kelapa Sawit 

 
2.2Penerapan Metode Fuzzy Tsukamoto 

Logika Fuzzy (Fuzzy Logic) merupakan modifikasi 

dari teori himpunan dimana setiap anggotanya memiliki 

derajat keanggotaan yang bernilai kontinu antara 0 

sampai 1 yang pertama kali dikenalkan oleh Lotfi A 

Zadeh pada tahun 1965 (Kusumadewi 2002). 

Pada metode fuzzytsukamoto, setiap konsekuen 

pada aturan yang berbentuk IF-THEN harus 

direpresentasikan dengan suatu himpunan fuzzy dengan 

fungsi keanggotaan yang menoton. Sebagai hasilnya, 

output hasil inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan secra 

tegas (crips) berdasarkan α -predikat. Hasil akhirnya 

diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobot. 

Terdapat tiga langkah untuk menentukan jumlah 

produksi berdasarkan data persedian dan data pemesanan 

dengan metode fuzzytsukamoto yaitu: mendefinisikan 

variabel, inferensi dan defuzzifikasi. 

 

 
1. Mendefinisikan Variabel Fuzzy (fuzzifikasi) 

Terdapat 3 variabel fuzzy yang akan dimodelkan yaitu: 

 Pemesanan terdiri atas 3 himpunan Fuzzy, yaitu: 

TURUN, TETAP dan NAIK 

 

 
Gambar 2.1 Fungsi Keanggotaan Variabel 

Pemesanan 

 

 

 
 

 Persediaan; terdiri atas 3 himpunan Fuzzy, yaitu: 

SEDIKIT, SEDANG dan BANYAK 

 

 
Gambar 2.2 Fungsi Keanggotaan Variabel 

Persediaan 

 

No Tanggal 
Pemesanan 

(kg) 

Persediaan 

(kg) 

Produksi 

(kg) 

1 2 Nov 2017 97.490 232.249 119.019 

2 5 Nov 2017 200.000 282.426 147.667 

3 9 Nov 2017 125.860 236.499 171.952 

4 13 Nov 2017 74.140  256.314 143.675 

5 16 Nov 2017 101.680  218.264 137.770 

6 19 Nov 2017 98.320  294.263 174.320 

7 21 Nov 2017 152.300 302.366 160.403 

8 22 Nov 2017 47.700 313.971 59.305 

9 23 Nov 2017 123.000 242.189 ? 
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 Produksi; terdiri atas 3 himpunan Fuzzy, yaitu: 

BERKURANG, TETAP dan BERTAMBAH 

 

 
Gambar 2.3 Fungsi Keanggotaan Variabel 

Produksi 

 

 

 
 

2. Mencari Nilai Inferensi 

Mencari nilai inferensi z untuk setiap dengan 

menggunakan fungsi MINIMUM untuk mendapatkan 

nilai α –predikat tiap-tiap rule. Kemudian masing-

masing nilai akan digunakan untuk menghitung nilai 

keluaran hasil inferensi secara tegas (crips) masing –

masing rule (z). 

 

Tabel 2.2 Aturan (rules) 

Kode Aturan Aturan 

[R1] IF pemesanan TURUN and 

persediaan BANYAK THEN 

produksi minyak kelapa sawit 

BERKURANG 

[R2] IF pemesanan TURUN and 

persediaan SEDANG THEN 

produksi minyak kelapa sawit 

BERKURANG 

[R3] IF pemesanan TURUN and 

persediaan SEDIKIT THEN 

produksi minyak kelapa sawit 

BERKURANG 

[R4] IF pemesanan TETAP and 

persediaan BANYAK THEN 

produksi minyak kelapa sawit 

BERKURANG 

[R5] IF pemesanan TETAP and 

persediaan SEDANG THEN 

produksi minyak kelapa sawit 

TETAP 

[R6] IF pemesanan TETAP and 

persediaan SEDIKIT THEN 

produksi minyak kelapa sawit 

BERTAMBAH 

[R7] IF pemesanan NAIK and 

persediaan BANYAK THEN 

produksi minyak kelapa sawit 

BERTAMBAH 

[R8] IF pemesanan NAIK and 

persediaan SEDANG THEN 

produksi minyak kelapa sawit 

BERTAMBAH 

[R9] IF pemesanan NAIK and 

persediaan SEDIKIT THEN 

produksi minyak kelapa sawit 

BERTAMBAH 

 

3. Defuzzifikasi 

Input dari proses defuzzifikasiadalah suatu himpunan 

fuzzy yang diperoleh dari komposisi rulesfuzzy, 

sedangkan output yang dihasilkan merupakan suatu 

bilangan pada domain himpunan fuzzy tersebut. 

Sehingga jika diberikan suatu himpunan fuzzy dalam 

range tertentu, maka harus dapat diambil suatu nilai 

crisp tertentu sebagai output. Ada beberapa metode 

defuzzifikasi yang bisa digunakan pada komposisi 

aturan Mamdani, antara lain: metode centroid, 

metode smallest of maximum, dan lainnya. Penelitian 

ini menggunakan metode centroid dengan rumus 

seperti yang terlihat pada persamaan berikut. 

 

𝑧 =

apred1∗z1+  apred2∗z2+ apred3∗z3+ apred4∗z4+apred5∗z5+
apred6∗z6+apred7∗z7+ apred8∗z8+apred9∗z9

apred1+apred2+ apred3+ apred4+apred5+ apred6+ apred7+
apred8+apred9 

 

    

𝑧 =

0 ∗ 116.812 +  0,0111 ∗ 116.173,6 +  0,0111 ∗ 116.173,6
+ 0 ∗ 116.812 + 0,4999 ∗ 30.557,2 + 0,5000 ∗ 174.319,5

+0 ∗ 116.812 + 0 ∗ 116.812 + 0 ∗ 116.812
0 + 0,0111 + 0,0111 + 0 + 0,4999 + 0,5000 + 0 +

0 + 0

 

 

𝑧 =

0 +  1.289,5 + 1.289,5 +  0 + 15.275,5 + 87.159,7
+0 + 0 + 0

1,0221
 

 

z =
105.014,2

1,0221
= 102.743,5 

 

2.3Flowchart 

Flowchart Sistem merupakan bagian yang 

menunjukan alur kerja atau apa yang sedang dikerjakan 

didalam sistem secara keseluruhan dan menjelaskan 

urutan dari prosedur – prosedur yang ada didalam sistem. 

Dengan kata lain, flowchat ini merupakan deskripsi 

secara grafik dari urutan prosedur–prosedur yang 

terkombinasi yang membentuk suatu sistem. Adapun 

flowchatdari aplikasi untuk memprediksi produksi 

minyak kelapa sawit seperti yang terlihat pada Gambar 

2.4. 
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Start

Input Data Pemesanan, 

Persediaan, dan Produksi

Membuat Fungsi 

Keanggotaan Setiap 

Variabel

Menentukan Aturan 

(Rules) 

Menghitung Nilai Output 

(Defuzzifikasi)

Hasil Prediksi Produksi

Selesai

 
Gambar 2.4FlowchatAplikasi Untuk Memprediksi 

Produksi Minyak Kelapa Sawit 

 

2.4Implementasi 

Berikut hasil tampilan dari aplikasi untuk 

memprediksi produksi minyak kelapa sawit 

menggunakan metode fuzzy tsukamoto pada PT. Cipta 

Agro Sejati. 

 

2.4.1 Tampilan Form Login 

Tampilan login berfungsi untuk masuk ke menu 

utama prediksi produksi dengan cara memasukkan User 

ID dan passwordyang tepat baik sebagai user maupun 

admin. Adapun tampilan form  dapat dilihat  pada 

Gambar 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Tampilan Form login 

 

2.4.2Tampilan Menu Utama 

Tampilanmenu utama merupakan form utama dari 

semua halaman yang ada didalam aplikasi prediksi 

produksi minyak kelapa sawit PT. Cipta Agro Sejati. 

Form ini merupakan form induk yang berisi menu-menu 

yang dapat digunakan oleh user maupun admin untuk 

berinteraksi dengan aplikasi. Adapun tampilan menu 

utama dapat dilihat pada gambar 2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Tampilan form menu utama 

 

2.4.3Tampilan Form Input Data CPO 

Tampilan ini berfungsi untuk input data transaksi 

produksi minyak kelapa sawit muali dari data pemesanan, 

persedian dan produksi. Proses perhitungan fuzzy 

tsukamoto juga terdapat pada form ini. Dari form ini kita 

akan mengetahui berapa jumlah prediksi produksi minyak 

kelapa sawit. Tampilan form ini muncul jika admin 

memilih tombol input data CPO. Di dalam form input 

data CPO ini terdapat beberapa tombol pilihan yaitu 

tambah, simpan, cek, proses hapus dan edit.    

 

1. Tampilan icon tambah pada form input data CPO 

Jika admin mimilih tombol tambah yang ada pada 

tampilan form input data CPO maka akan muncul 

teksbox untuk input data CPO setelah selesai lalu 

simpan derngan demikian data akan tersimpan 

secara otomatis ke dalam database. Adapun  

tampilan icon tambah pada form input data CPO 

seperti terlihat pada Gambar 2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Tampilan icon tambah pada form input 

data CPO 

 

2. Tampilan icon cek data max , tetap & min pada 

form input data CPO 

Icon cek data max, tetap & min ini berfungsi untuk 

menampilkanm data max, tetap dan minimum yang 
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pada data trasnsaksi CPO yang sudah diinputkan 

kedalam database. Adapun tampilan icon cek data 

max , tetap & min pada form input data CPO 

seperti terlihat pada Gambar 2.8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Tampilan icon cek data max, tetap & min 

pada form input data CPO 

 

3. Tampilan icon proses prediksi pada form input data 

CPO 

Sebelum admin memilih proses prediksi pada form 

input data CPO sebaiknya terlebih dahulu meilih 

icon cek data max , tetap  min. lalu kemudian 

memilih proses prediksi setelah itu akan muncul 

tampilan  hasil prediksi minyak kelapa sawit. Selain 

hasil prediksi juga akan terlihat  nilai keanggotaan, 

alfa 1-9, z 1-9 dan lain sebagainya. Adapun 

tampilan icon proses prediksi pada form input data 

CPO seperti terlihat pada Gambar 2.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Tampilan icon proses prediksi pada form 

input data CPO 

 

2.4.4Tampilan Form Input Login 

Tampilan form input login berfungsi untuk 

menambah user atau admin pada aplikasi.  Selain itu juga 

digunakan untuk menambah, mengahpus dan mengubah 

data user atau admin yang sudah ada. Adapun tampilan 

form input login seperti terlihat pada Gambar 2.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Tampilan form input login 

 

2.4.5Tampilan Form Laporan 

Tampilan form laporan berfungsi untuk 

menampilkan hasil laporan dari transaksi  prediksi 

produksi minyak kelapa sawit yang ada pada aplikasi. 

Pada form ini hasil laporan dapat di cetak.Adapun 

tampilan form laporan seperti terlihat pada Gambar 2.11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Tampilan form laporan 

 

 

3. KESIMPULAN 
Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh 

adalah sebagai berikut:  
1. Hasil prediksi produksi minyak kelapa sawit 

yang harus di produksi PT. Cipta Agro Sejati 

pada 23 November 2017 berdasarkan 

perhitungan metode fuzzy tsukamoto adalah 

102.743,5 kg. 

2. Dengan adanya aplikasi model prediksi 

produksi ini memberikan kemudahan pada 

perusahaan untuk mengolah data dalam 

memprediksi produksi minyak kelapa sawit. 
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