
BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1 Analisis Sistem 

Analisis sistem merupakan suatu analisis yang terdiri dari suatu sistem 

yang utuh ke dalam suatu komponen, dengan maksud untuk mengevaluasi 

permasalahan. Tingginya jumlah kematian ayam Broiler saat masa brooding 

pada peternakan ayam di sekitar kota Kupang yang mengakibatkan 

menurunnya jumlah produksi. Sebab, peternak masih sering menduga-duga  

kondisi suhu dan kelembaban udara dalam kandang, sehingga memberikan 

intensitas cahaya lampu yang kurang tepat. Tahap ini bertujuan untuk 

mengetahui mekanisme sistem, proses–proses yang terlibat dalam sistem 

serta hubungan–hubungan proses yang diperlukan, dalam pembuatan sistem 

fuzzy logic untuk memprediksi  intensitas cahaya lampu pada kandang 

ternak ayam Broiler. 

 

3.1.1 Analisis Kebutuhan Sistem 

Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk mengetahui fasilitas yang 

harus disediakan atau dimiliki oleh sistem, agar dapat melayani kebutuhan 

pengguna sistem. Fungsi utama dari sistem ini  adalah memprediksi  

intensitas cahaya lampu agar tepat untuk mendapatkan keadaan yang 

optimal guna meningkatkan jumlah produksi dan menjaga pertumbuhan 

ayam Broiler dalam kualitas baik serta meminimalkan kerugian peternak 

ayam Broiler. 

 

3.1.2 Analisis Peran Sistem 

Sistem yang dibangun mempunyai peranan sebagai berikut: 

a. Sistem yang dibuat dapat meng-input, menyimpan, melihat, mengubah 

dan menghapus data suhu dan kelembaban udara pada kandang ayam 

Broiler di sekitar kota Kupang. 
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b. Sistem ini juga melakukan fuzzifikasi, untuk mengubah input yang 

mempunyai nilai tegas menjadi variabel linguistic menggunakan fungsi 

keanggotaan yang disimpan dalam basis pengetahuan fuzzy. Selanjutnya, 

mesin inferensi mengubah input fuzzy menjadi output fuzzy dengan cara 

mengikuti aturan-aturan (IF-THEN Rules) yang telah ditetapkan pada 

basis pengetahuan fuzzy. Kemudian, defuzzifikasi mengubah output fuzzy 

yang diperoleh dari mesin inferensi menjadi nilai tegas menggunakan 

fungsi keanggotaan yang sesuai dengan saat dilakukan fuzifikasi. 

c. Sistem dapat memberikan output berupa intensitas cahaya lampu, dengan 

variabel linguistik gelap (0 lux - 20 lux), redup (15 lux - 25 lux) dan 

terang (20 lux - 40 lux) untuk kandang ternak ayam Broiler. 

d. Output nilai tegas yang dihasilkan sistem selanjutnya diubah menjadi 

nilai daya pencahayaan lampu, melalui proses perhitungan dengan 

menggunakan nilai lumen lampu serta luas kandang ternak ayam Broiler. 

 

3.1.3 Analisis Peran Pengguna 

Sistem ini memiliki dua pengguna yaitu administrator dan user. 

Dalam sistem ini peneliti berperan sebagai administrator yang dapat meng-

input, melihat, menambah, menghapus data suhu, kelembaban udara serta 

basis aturan yang ada pada sistem. User yang menggunakan sistem ini untuk 

mengetahui  intensitas cahaya lampu yang tepat, dengan memberikan input-

an suhu dan kelembaban udara yang ada pada kandang ternak ayam Broiler. 

 

3.1.4 Sistem Perangkat Pendukung 

Untuk menghasilkan output yang baik, maka sistem harus didukung 

oleh sistem perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) 

yang baik pula. 
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3.1.4.1 Sistem Perangkat Keras (Hardware) 

Perangkat keras (hardware) adalah perangkat fisik dari  sebuah sistem 

komputer. Umumnya terdiri dari tiga jenis perangkat keras (hardware), 

yaitu perangkat masukan, perangkat keluaran dan perangkat pengolah. 

Adapun komponen perangkat keras (hardware) yang digunakan dalam 

perancangan sistem antara lain : 

1) Komputer Pentium III atau yang lebih tinggi. 

2) Harddisk 40 Gb. 

3) RAM 1 atau yang lebih besar. 

4) Printer, Keyboard dan Mouse. 

 

3.1.4.2 Sistem Perangkat Lunak (Software) 

Perangkat lunak (software) adalah program komputer yang merupakan 

suatu susunan instruksi yang harus diberikan kepada unit pengolah agar 

komputer dapat menjalankan pekerjaan sesuai dengan yang dikehendaki. 

Adapun perangkat lunak (software) yang dibutuhkan dalam 

perancangan sistem antara lain sebagai berikut : 

1) Microsoft Windows 7 

2) Macromedia Dreamweaver 8 

3) Notepad++ 

4) Microsoft Visio 2007 

5) Database MySQL 

6) Bahasa Pemrograman PHP 

 

3.2 Perancangan Sistem 

Tujuan dari perancangan sistem adalah untuk memenuhi kebutuhan 

kepada pemakai sistem dan memberikan gambaran yang jelas dan rancang 

bangun yang lengkap kepada programmer. 
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3.2.1 Diagram Blok Fuzzy Logic 

Diagram blok fuzzy logic dapat dilihat pada gambar 3.1 

Input Nilai Tegas

FUZZIFIKASI

Fuzzy Input

Reasoning

(Rule Evaluation)

Fuzzy Output

DEFUZZIFIKASI

Output Nilai Tegas

Input Fungsi Keanggotaan

Rule Base

Output Fungsi Keanggotaan

 

Gambar 3.1 Diagram Blok Fuzzy Logic 

 

3.2.2 Fuzzifikasi 

Proses mengubah input sistem yang mempunyai nilai tegas menjadi 

variabel linguistik menggunakan fungsi keanggotaan yang disimpan dalam 

basis pengetahuan. Variabel input yang digunakan yaitu  suhu dan 

kelembaban udara serta variabel output-nya yaitu intensitas cahaya lampu. 

 

3.2.2.1 Fuzzifikasi untuk Suhu 

Suhu merupakan sebuah variabel input yang dibagi menjadi 3 variabel 

linguistik yaitu dingin, normal dan panas dengan range nilai dari   0 ºC - 

50 ºC. Variabel linguistik dingin berada pada range 0 ºC - 28 ºC, variabel 

linguistik normal berada pada range 23 ºC - 33 ºC dan variabel linguistik 

panas berada pada range 28 ºC - 50 ºC. 
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        Tabel 3.1 Himpunan Suhu 

No Fuzzy Sets Nilai 

1 Dingin 0 ºC - 28 ºC 

2 Normal 23 ºC - 33 ºC 

3 Panas 28 ºC - 50 ºC 
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                                     Gambar 3.2 Fungsi Keanggotaan Suhu  

 

3.2.2.2 Fuzzifikasi untuk Kelembaban Udara 

Kelembaban udara merupakan sebuah variabel input yang dibagi 

menjadi 3 variabel linguistik yaitu basah, lembab dan kering dengan range 

nilai dari 0% - 100%. Variabel linguistik basah berada pada range 65% - 

100%, variabel linguistik lembab berada pada range 60% - 70% dan 

variabel linguistik kering berada pada range 0% - 65%. 

 

         Tabel 3.2 Himpunan Kelembaban Udara 

No Fuzzy Sets Nilai 

1 Basah 65% - 100% 

2 Lembab 60% - 70% 

3 Kering 0% - 65% 

 



36 
 

60 7065

0

Kering Lembab Basah

Derajat Keanggotaan

µ [x] 

Kelembaban (%)

1

100

 

                   Gambar 3.3 Fungsi Keanggotaan Kelembaban Udara  

 

3.2.2.3 Fuzzifikasi untuk Output 

Intensitas cahaya lampu merupakan sebuah variabel output yang 

dibagi menjadi 3 variabel linguistik yaitu gelap, redup dan terang dengan 

range nilai dari 0 lux - 40 lux. Variabel linguistik gelap berada pada range           

0 lux - 20 lux, variabel linguistik redup berada pada range 15 lux - 25 lux 

dan variabel linguistik terang berada pada range 20 lux - 40 lux. 

 

                             Tabel 3.3 Himpunan Intensitas Cahaya Lampu 

No Fuzzy Sets Nilai 

1 Gelap 0 lux - 20 lux 

2 Redup 15 lux - 25 lux 

3 Terang 20 lux - 40 lux 
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      Gambar 3.4 Fungsi Keanggotaan Intensitas Cahaya Lampu 
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3.2.3 Proses Reasoning 

Reasoning merupakan proses menggunakan tipe aturan fuzzy if-then 

untuk mengubah fuzzy input menjadi fuzzy output, sedangkan 

rule/knowledge base merupakan kumpulan pengetahuan atau rule yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan. Mekanisme fuzzy reasoning : 

mencocokan hasil fuzzifikasi (input) dengan rule-rule yang ada pada 

knowledge base dan menampilkan operasi fuzzy untuk melakukan inferensi. 

Berikut adalah rule/knowledge base yang dipakai pada aplikasi : 

Tabel 3.4 Rule Base 

NO. IF SUHU 

KELEMBABAN 

UDARA THEN 

PREDIKSI INTENSITAS 

CAHAYA LAMPU 

1 IF Dingin Kering THEN Redup 

2 IF Dingin Lembab THEN Terang 

3 IF Dingin Basah THEN Terang 

4 IF Normal Kering THEN Gelap 

5 IF Normal Lembab THEN Redup 

6 IF Normal Basah THEN Terang 

7 IF Panas Kering THEN Gelap 

8 IF Panas Lembab THEN Gelap 

9 IF Panas Basah THEN Redup 

 

3.2.4 Daya Pencahayaan Lampu 

Iluminasi didefinisikan sebagai sejumlah flux cahaya dari sumber 

cahaya yang jatuh pada bidang tertentu. Dalam sebuah ruangan, akan 

terdapat dua iluminasi yaitu iluminasi arah vertikal dan horizontal (Hakim, 

2014). 

P (W) = E v (lux) × A (m 2) / η   (lm / W)…………………………………….[3.1] 

Keterangan : 

. P  =  Daya dalam watt (W) 

 Ev  =  penerangan (lux)  

A   =  luas permukaan  dalam meter persegi (m
2
) 

η   =  efektivitas pancaran dalam lumen per watt (lm / W). 

Dengan nilai lumen lampu bohlam = 15 lm/W 
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3.2.5 Sistem Flowchart 

Flowchart digunakan untuk menggambarkan proses penyelesaian 

masalah dan sebagai bagan alir jalannya sistem setelah mengadakan analisis, 

maka dapat digambarkan sistem flowchart seperti terlihat pada gambar 3.5. 
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end
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sistem
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tidak

ya
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Logic Prediksi 

Intensitas 

Cahaya Lampu

Web Fuzzy 

Logic Prediksi 

Intensitas 

Cahaya Lampu

Data variabel, 

data rule, data 

himpunan 

Nilai suhu dan 

kelembaban 

udara

Data perhitungan
Kesimpulan dan 

daya lampu

Laporan 

perhitungan

 

            Gambar 3.5 Sistem Flowchart 

 

3.2.6 Diagram Konteks (Context Diagram) 

Diagram konteks merupakan level tertinggi dari data flow diagram 

(DFD) yang menggambarkan hubungan sistem dengan lingkungannya. 

Diagram ini menunjukkan secara umum hubungan dari proses input, proses 

dan output. 
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Berikut adalah diagram konteks dari sistem : 

 

0
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UserAdmin

Data login

Data variabel, data rule, data himpunan 

Nilai suhu dan kelembaban udara
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Data perhitungan
Kesimpulan dan daya lampu
Laporan perhitungan

Nilai suhu dan kelembaban udara

Data perhitungan

Kesimpulan dan daya lampu

 

Gambar 3.6  Diagram Konteks 

 

3.2.7 Diagram Berjenjang 

Diagram berjenjang adalah diagram yang digunakan untuk 

mempersiapkan penggambaran DFD ke level-level bawah. 

Diagram berjenjang dapat digambarkan dengan menggunakan notasi 

proses pada data flow diagram. Adapun diagram berjenjang pada sistem ini 

dapat dilihat pada gambar 3.7. 
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         Gambar 3.7 Diagram Berjenjang 

 

3.2.8 DFD (Data Flow Diagram) Level 1 

DFD level 1 adalah diagram yang menggambarkan bagian arus data 

suatu sistem yang telah ada atau baru dengan terstruktur dan jelas. Gambar 

3.8 adalah DFD dari sistem yang terdiri dari 4 proses. 
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                Gambar 3.8 DFD level 1 

 

3.3 Perancangan  Basis Data 

Pemodelan basis data adalah tahap menjelaskan bentuk dan model 

dari basis data, yang akan diterapkan dalam sistem yakni berisi tabel-tabel 

beserta field-nya. Basis data itu sendiri merupakan salah satu komponen 

yang sangat penting dalam suatu tabel informasi, karena berfungsi sebagai 

dasar dalam menyediakan informasi kepada pengguna (user). 



41 
 

3.3.1 ERD (Entity Relationship Diagram) 

ERD merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data 

dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai 

hubungan antar relasi. Pada ERD sistem ini terdiri dari 5 tabel yaitu tabel 

admin, tabel variabel, tabel himpunan, tabel rule dan tabel hasil. 

nama_himpunan

Himpunannilai2

nilai1

nilai4

kode_himpunan*

nilai3

Variabelkode_variabel*

batas_atas

nama_variabel

batas_bawah

memiliki

no_aturan

Aturan

id_aturan*

operator

memiliki

1

n

n

1

nama_hasil

Hasil

luas

kecamatan

daya

kode_hasil*

total

Admin

username*

password

 

Gambar 3.9 Entity Relationship Diagram 
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3.3.2 Relasi Antar Tabel 

Relasi antar tabel dalam perancangan basis data menggambarkan 

hubungan antar tabel yang terdapat dalam basis data yang di tandai dengan 

kardinalitas.  

 

Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar relasi antar tabel berikut ini: 

 

 

Gambar 3.10 Relasi Antar Tabel 

 

3.3.3 Perancangan Tabel 

Pada tahap perancangan basis data dalam  aplikasi yang dibangun ini 

memiliki tabel–tabel sebagai berikut : 

1. Tabel Admin 

Tabel admin berguna untuk merekam data admin. Terdiri dari 2 

fields yaitu user sebagai primary key dan password yang berisi sandi. 

Tabel 3.5 dibawah ini memperlihatkan tabel admin. 

Tabel 3.5 Tabel Admin 

Field Tipe Data Size Key Keterangan 

username Varchar 16 * primary key 

password Varchar 16   
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2. Tabel Variabel  

Tabel variabel berguna untuk merekam data variabel. Terdiri dari 5 

fields yaitu kode_variabel, nama_variabel, batas_bawah, batas_atas. 

Tabel 3.6 dibawah ini memperlihatkan tabel variabel. 

Tabel 3.6 Tabel Variabel 

Field Tipe Data Size Key Keterangan 

kode_variabel Varchar 16 * primary key 

nama_variabel Varchar 255   

batas_bawah Double    

batas_atas Double    

 

3. Tabel Himpunan 

Tabel himpunan berguna untuk merekam data himpunan. Terdiri 

dari 7 fields yaitu kode_himpunan, kode_variabel, nama_himpunan, 

nilai1, nilai2, nilai3 dan nilai4. Tabel 3.7 dibawah ini memperlihatkan 

tabel himpunan. 

Tabel 3.7 Tabel Himpunan 

Field Tipe 

Data 

Size Key Keterangan 

kode_himpunan Varchar 16 * primary key 

kode_variabel Varchar 16 ** foreign key 

nama_himpunan Varchar 255   

nilai1 Double    

nilai2 Double    

nilai3 Double    

nilai4 Double    

 

4. Tabel Aturan 

Tabel aturan berguna untuk merekam data aturan. Terdiri dari 5 

fields yaitu id_aturan sebagai primary key, no_aturan, kode_variabel 
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sebagai foreign key, operator dan kode_himpunan sebagai foreign key. 

Tabel 3.8 dibawah ini memperlihatkan tabel aturan. 

    Tabel 3.8 Tabel Aturan 

Field Tipe Data Size Key Keterangan 

id_aturan Int 11 * primary key 

no_aturan Int 11   

kode_variabel Varchar 16 ** foreign key 

operator Varchar 16   

kode_himpunan Varchar 16 ** foreign key 

 

5. Tabel Hasil 

Tabel hasil berguna untuk merekam data hasil. Terdiri dari 6 fields 

yaitu kode_hasil sebagai primary key, nama_hasil, kecamatan, luas, total 

dan daya. Tabel 3.9 dibawah ini memperlihatkan tabel hasil. 

Tabel 3.9 Tabel Hasil 

Field Tipe Data Size Key Keterangan 

kode_hasil Varchar 16 * primary key 

nama_hasil Varchar 255   

kecamatan Varchar 16   

luas Double    

total Double    

daya Double    

 

3.4 Perancangan Antar Muka (Interface) 

Tahap terakhir dalam menganalisa data dan membentuk suatu sistem tahap 

perancangan atau mendesain bentuk input dan output dari sistem yang ada. 

Dalam tahap pembentukan model interface (antar muka) antara sistem dan 

pemakai perancangan input, merupakan suatu bentuk  atau form yang 

dirancang sebagai tempat untuk memasukkan data kedalam sistem sehingga 

dapat diolah. Adapun design interface dari perancangan sistem  adalah 

sebagai berikut: 
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3.4.1 Form Halaman Utama 

Pada saat awal sistem dijalankan halaman utama yang akan muncul 

pada layar komputer. Halaman utama memiliki 3 menu yaitu beranda, 

prediksi dan login yang akan digunakan oleh admin. Tampilan halaman 

utama dapat dilihat pada gambar 3.11. 
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Gambar 3.11 Form Halaman Utama 

 

3.4.2 Form Menu Prediksi  

Pada form menu prediksi, terdapat textfield yang digunakan untuk 

meng-input nilai ke sistem serta tersedia 2 button untuk memproses yaitu 

simpan dan kembali. Tampilan form menu prediksi dapat dilihat pada 

gambar 3.12. 

Beranda

   Masukkan Semua Data

FOOTER
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Gambar 3.12 Form Menu Prediksi 
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3.4.3 Form Login Administrator 

Pada form login admin harus mengisi username dan password agar 

dapat mengakses menu admin. Tampilan form login administrator dapat 

dilihat pada gambar 3.13. 
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        Gambar 3.13 Form Login Administrator 

 

3.4.4 Form Menu Variabel 

Pada menu ini admin dapat melihat data variabel, range, pencarian 

variabel, menghapus data variabel dan mencetak laporan variabel. 

Tampilan form menu variabel dapat dilihat pada gambar 3.14. 
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No Kode Nama Variabel Batas Bawah Batas Atas Aksi

 

Gambar 3.14 Form Menu Variabel 
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3.4.5 Form Tambah Variabel 

Pada sub menu ini admin dapat menambahkan data variabel seperti 

nama variabel, kode variabel dan range variabel serta ada 2 button yaitu 

simpan dan kembali. Tampilan form tambah variabel dapat dilihat pada 

gambar 3.15. 
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Gambar 3.15 Form Tambah Variabel 

 

3.4.6 Form Himpunan Variabel 

Pada sub menu ini admin dapat melihat fungsi keanggotaan suatu 

variabel dan dapat menambah fungsi keanggotaan baru serta ada 2 button 

yaitu tambah dan kembali. Tampilan form himpunan variabel dapat dilihat 

pada gambar 3.16. 
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Gambar 3.16 Form Himpunan Variabel 
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3.4.7 Form Ubah Variabel 

Pada sub menu ini admin dapat mengubah kode, nama dan range 

variabel serta untuk memproses ada 2 button yaitu simpan dan kembali. 

Tampilan form ubah variabel dapat dilihat pada gambar 3.17. 
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Gambar 3.17 Form Ubah Variabel 

 

3.4.8 Form Menu Aturan 

Pada menu aturan fungsi admin adalah meng-input data Aturan 

seperti id aturan, aturan dan operator. Tampilan form menu aturan dapat 

dilihat pada gambar 3.18. 

               
FOOTER

BANNER

Variabel Aturan Prediksi Histori Password LogoutBeranda

No Aturan                         Operator                   Suhu (C)                             Kelembaban Udara (%)                             Intensitas Cahaya Lampu (Lux) 

Basah

Lembab

Kering

Dingin

Normal

Panas

Gelap

Redup

Terang

AND

OR

   Aturan

No Aturan Aturan Aksi

 

Gambar 3.18 Form Menu Aturan 
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3.4.9 Form Menu Histori 

Pada menu ini admin dapat melihat riwayat penggunaan sistem, 

pencarian riwayat, mencetak laporan dan menghapus daftar riwayat 

penggunaan. Tampilan form menu histori dapat dilihat pada gambar 3.19. 

                     
FOOTER

BANNER

Variabel Aturan Prediksi Histori Password LogoutBeranda

Pencarian... CetakRefresh

No   Kode        Nama Pengguna               Kecamatan            Luas Kandang         Suhu          Kelembaban Udara             Hasil             Daya Lampu        Aksi 

 

Gambar 3.19 Form Menu Histori 

 

 


