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ABSTRAK 

DIAN PERMANA. Fitting Model pada Data Jumlah Mahasiswa Baru Institut 

Pertanian Bogor Menggunakan Metode Fuzzy Time Series Chen dan Hsu. 

Dibimbing oleh SRI NURDIATI dan FAHREN BUKHARI. 

 

Peramalan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memprediksi nilai 

suatu variabel di masa yang akan datang. Tujuan dari penelitian ini adalah 

memprediksi jumlah mahasiswa baru Institut Pertanian Bogor dengan 

menggunakan metode fuzzy time series yang diusulkan oleh Chen (CFTS) (2004) 

dan metode fuzzy time series yang dideskripsikan oleh Steven (SFTS) (2013) serta 

membandingkan kedua metode tersebut dengan cara melihat tingkat kesalahan 

hasil prediksi menggunakan Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Metode 

fuzzy time series adalah sebuah metode peramalan yang menggunakan himpunan 

fuzzy sebagai dasar dalam proses prediksinya. Metode CFTS dan SFTS memiliki 

beberapa perbedaan sehinga hasil yang didapat juga berbeda. Hasil yang didapat 

menggunakan metode CFTS yaitu sebesar 0.96% sedangkan metode SFTS 

sebesar 2.96%, sehingga dapat disimpulkan bahwa metode CFTS memiliki tingkat 

kesalahan yang lebih kecil dalam memprediksi jumlah mahasiswa baru Institut 

Pertanian Bogor. 

 

Kata kunci: fuzzy time series, jumlah mahasiswa baru Institut Pertanian Bogor, 

mean absolute percentage error. 

 

ABSTRACT 

 

DIAN PERMANA. Fitting Model on the Number of New Students at Bogor 

Agricultural University Using Chen and Hsu’s Fuzzy Time Series Method. 

Supervised by SRI NURDIATI and FAHREN BUKHARI. 

 

Forecasting is an activity that is carried out to predict the value of a 

variable in the future. The purpose of this study is to predict the number of the 

new students at Bogor Agricultural University using Chen’s fuzzy time series 

(CFTS) method and the fuzzy time series method which is described by Steven 

(SFTS) and to compare the two methods by looking at the error rate prediction 

results using the Mean Absolute percentage Error (MAPE). Fuzzy time series 

forecasting is a method that uses fuzzy sets as a basis for the prediction process. 

CFTS method and SFTS method have some differences so that  the results also 

different. The result obtained using the CFTS method is equal to 0.96%, while 

that of SFTS (2013) is 2.96%. So it can be concluded that CFTS method has a 

smaller error rate in predicting the number of new students at Bogor Agricultural 

University. 

 

Keywords: fuzzy time series, mean absolute percentage error, number of new 

students at Bogor Agricultural University. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Kebutuhan masyarakat akan sebuah informasi sangat penting dalam 

kehidupan sehari-hari, seperti informasi tentang ekonomi, politik, teknologi dan 

lain-lain. Kebutuhan akan informasi tersebut membuat masyarakat ingin 

mengetahui informasi apa saja yang nantinya akan terjadi pada waktu yang akan 

datang. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut banyak peneliti yang merancang 

model peramalan untuk mendapatkan informasi yang akan datang dengan tingkat 

keakuratan yang tinggi. Berdasarkan hal tersebut peramalan juga berperan penting 

untuk mendapatkan informasi tersebut. 

Peramalan adalah suatu metode yang digunakan untuk memperkirakan nilai 

di masa depan dengan menggunakan data di masa lalu. Peramalan berbeda dengan 

dugaan karena peramalan memperkirakan sesuatu dengan perhitungan secara 

matematis sebagai bahan pertimbangan sedangkan dugaan hanya memperkirakan 

sesuatu tanpa ada perhitungan apapun. Matematika sebagai salah satu bidang ilmu 

pengetahuan memiliki peran besar terkait teknik peramalan dengan tingkat akurasi 

tertentu. 

Metode peramalan dibagi ke dalam dua kategori utama, yaitu metode 

kualitatif dan metode kuantitatif (Makridakis et al. 1999). Berdasarkan metode 

kualitatif, pendapat-pendapat para ahli akan menjadi pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan sebagai hasil dari peramalan yang telah dilakukan, 

sedangkan metode peramalan yang digunakan secara kuantitatif yaitu metode 

peramalan melalui analisis suatu variabel yang akan diperkirakan dengan variabel 

waktu atau hubungan data deret waktu. Berdasarkan hal tersebut metode 

kuantitatif lebih efektif dibandingkan dengan metode kualitatif karena 

menggunakan data pada masa lalu. Salah satu metode peramalan secara kuantitatif 

yaitu analisis data deret waktu. Analisis data deret waktu pada dasarnya 

digunakan untuk melakukan analisis data yang mempertimbangkan pengaruh 

waktu (Aritonang 2009). Terdapat banyak metode yang terkait dengan analisis 

data deret waktu salah satunya metode fuzzy time series. 

Menurut Song dan Chissom (1993), sistem peramalan dengan metode fuzzy 

time series dilakukan dengan cara menangkap pola dari data sebelumnya 

kemudian data tersebut digunakan untuk memproyeksikan data yang akan datang. 

Dalam perhitungan peramalan menggunakan fuzzy time series, panjang interval 

telah ditentukan di awal proses perhitungan. Penentuan panjang interval sangat 

berpengaruh dalam pembentukan fuzzy relationship yang tentunya akan 

memberikan dampak perbedaan hasil perhitungan peramalan. Oleh karena itu, 

pembentukan fuzzy relationship haruslah tepat dan hal ini mengharuskan 

penentuan panjang interval yang sesuai. 

Dalam karya ilmiah ini, penulis akan menggunakan metod  fuzzy time series 

Chen dan Hsu untuk meramalkan jumlah mahasiswa baru Institut Pertanian Bogor 

pada tahun yang akan datang serta membandingkannya dengan metode fuzzy time 

series yang dideskripsikan oleh Steven. Dengan demikian, perbandingan kedua 

metode ini diharapkan dapat memperlihatkan metode yang lebih akurat dalam 

meramalkan jumlah mahasiswa baru Institut Pertanian Bogor. 
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Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu meramalkan jumlah mahasiswa baru Institut 

Pertanian Bogor dengan menggunakan metode fuzzy time series Chen dan Hsu 

serta membandingkan keakuratan hasil peramalan menggunakan MAPE (Mean 

Absolute Percentage Error) antara metode fuzzy time series Chen dan Hsu dengan 

metode fuzzy time series yang dideskripsikan oleh Steven. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini antara lain: 

1 Metode yang digunakan adalah metode fuzzy time series Chen dan Hsu 

(2004) dan metode fuzzy time series yang dideskripsikan oleh Steven (2013). 

2 Data yang digunakan adalah data jumlah mahasiswa baru di Institut 

Pertanian Bogor sejak tahun 1992-2012. 

3 Penghitungan besarnya error menggunakan MAPE (Mean Absolute 

Percentage Error). 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Fuzzy Time Series 

 Fuzzy time series pertama kali dikembangkan oleh Song dan Chissom 

pada tahun 1993 untuk meramalkan jumlah calon mahasiswa yang mendaftar di 

suatu universitas. Fuzzy time series adalah metode peramalan data yang 

menggunakan prinsip-prinsip fuzzy sebagai dasarnya. Sistem peramalan dengan 

fuzzy time series menangkap pola dari data yang telah lalu kemudian digunakan 

untuk memproyeksikan data yang akan datang. Metode ini digunakan oleh para 

peneliti untuk menyelesaikan masalah peramalan (Fahmi et al. 2013). 

Menurut Chen. (1996), secara umum himpunan fuzzy dapat diartikan 

sebagai suatu kelas bilangan dengan batasan samar. Jika U adalah himpunan 

semesta,               , maka suatu himpunan fuzzy A dari U didefinisikan 

sebagai                                  di mana   adalah fungsi 

keanggotaan dari A,            dan      . 

Misalkan                   , adalah himpunan bagian dari R, yang 

menjadi himpunan semesta di mana himpunan fuzzy                telah 

didefinisikan sebelumnya dan jadikan F(t) menjadi kumpulan dari          
      . maka, F(t) dinyatakan sebagai fuzzy time series terhadap         
          . Dari definisi ini, dapat dilihat bahwa F(t) bisa dianggap sebagai 

variabel linguistik dan                bisa dianggap sebagai kemungkinan 

nilai linguistik dari F(t), di mana                 direpresentasikan oleh suatu 

himpunan fuzzy. Variabel linguistik disini diartikan sebagai variabel yang bernilai 

kata atau kalimat bukan angka. Bisa dilihat juga bahwa F(t) adalah suatu fungsi 

waktu dari t misalnya, nilai-nilai dari F(t) bisa berbeda pada waktu yang berbeda 

bergantung pada kenyataan bahwa himpunan semesta bisa berbeda pada waktu 
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yang berbeda. Dan jika F(t) hanya disebabkan oleh F(t-1) maka hubungan ini 

digambarkan sebagai F(t-1) → F(t). 

 

Ukuran Kesalahan 

Tujuan peramalan adalah untuk menghasilkan ramalan optimum yang 

memiliki ukuran kesalahan kecil. Jika tingkat kesalahan yang dihasilkan semakin 

kecil, maka tingkat keakuratan dari peramalan akan semakin tinggi. Setelah semua 

tahap dilakukan dan diperoleh model, maka model ini selanjutnya dapat 

digunakan untuk melakukan peramalan untuk data periode selanjutnya (Wei 2006). 

Terdapat berbagai macam ukuran kesalahan yang dapat diklasifikasikan 

menjadi ukuran standar dalam statistik dan ukuran relatif. Ukuran kesalahan yang 

termasuk ukuran standar statistik adalah nilai rata-rata kesalahan (Mean Error), 

nilai rata-rata kesalahan absolut (Mean Absolute Error), dan nilai rata-rata 

kesalahan kuadrat (Mean Squared Error). Ukuran kesalahan yang termasuk 

ukuran relatif adalah nilai rata-rata kesalahan persentase (Mean Percentage Error) 

dan nilai rata-rata kesalahan persentase absolut (Mean Absolute Percentage Error) 

(Makridakis et al. 1999). Pada karya ilmiah ini ukuran kesalahan yang digunakan 

adalah MAPE (Mean Absolute Percantage Error), adapun persamaannya, yaitu:  

     ∑
     

 

 

   

  (1) 

dengan 

    (
     

  
)       (2) 

Ket: 

   : Data aktual pada periode ke-i, 

   : Nilai ramalan pada periode ke-i, 

  : Banyaknya periode waktu. 

 

METODE 

Data yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah data jumlah mahasiswa 

baru Institut Pertanian Bogor dari tahun 1992-2012 (21 tahun). Data jumlah 

mahasiswa baru Institut Pertanian Bogor sejak tahun 1992-2012 dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

Tabel 1 Jumlah mahasiswa baru Institut Pertanian Bogor tahun 1992 sampai tahun 

2012 

Tahun Jumlah Mahasiswa 

1992 1631 

1993 1939 

1994 1807 

1995 1955 
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Tahun Jumlah Mahasiswa 

1996 2107 

1997 2470 

1998 2642 

1999 2546 

2000 2925 

2001 2805 

2002 2789 

2003 2726 

2004 2805 

2005 2868 

2006 2887 

2007 3010 

2008 3404 

2009 3210 

2010 3754 

2011 3494 

2012 3868 

Sumber: IPB (2012) 

 

Trend data jumlah mahasiswa baru Institut Pertanian Bogor tahun 1992 

sampai tahun 2012dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1 Jumlah mahasiswa baru Institut Pertanian Bogor tahun 1992 sampai 

tahun 2012 

 

 

Metode Fuzzy Time Series Chen dan Hsu 

Metode fuzzy time series menggunakan himpunan fuzzy dalam proses 

peramalannya. Himpunan fuzzy adalah suatu kelas bilangan dengan batasan samar 

yang terbentukdari proses fuzzifikasi. Metode fuzzy time series Chen dan Hsu 

memiliki langkah-langkah sebagai berikut:  

 



 

5 

Himpunan semesta 

Himpunan semesta U = [Dmin, Dmax] ditentukan sesuai data historis yang ada 

dan membaginya menjadi sejumlah ganjil sub-interval dengan lebar interval yang 

sama besar. 

 

Frekuensi kemunculan data 

Menghitung frekuensi kemunculan data dari setiap interval yang telah 

terbagi kemudian urutkan interval dari frekuensi yang tinggi ke rendah. Interval 

yang memiliki frekuensi kemunculan data tertinggi dibagi menjadi 4 sub-interval 

yang sama besar lalu interval yang memiliki frekuensi data tertinggi ke-2 dibagi 

menjadi 3 sub-interval yang sama besar lalu interval yang memiliki frekuensi data 

tertinggi ke-3 dibagi menjadi 2 sub interval yang sama besar lalu interval yang 

memiliki frekuensi data tertinggi ke-4 dibiarkan sesuai dengan interval 

sebelumnya dan interval yang tidak mempunyai frekuensi kemunculan data 

dihapus karena tidak terpakai nantinya. Langkah frekuensi kemunculan data tidak 

terdapat pada metode fuzzy time series yang dideskripsikan oleh Steven (2013). 

 

Proses fuzzifikasi 

Jika   adalah himpunan fuzzy, maka           merupakan suatu 

bilangan-bilangan fuzzy yang variabel linguistiknya ditentukan sesuai dengan 

keadaan semesta, dimana   adalah jumlah interval yang didapatkan dari langkah 

pertama kemudian bilangan-bilangan fuzzy tersebut didefinisikan menurut model 

berikut ini (Song dan Chissom 1993): 

   {

   ⁄       ⁄     

       ⁄     ⁄         ⁄         

       ⁄                   ⁄
 (3) 

 
  ⁄    merupakan derajat keanggotaan interval    dalam bilangan fuzzy 

    

    sub-interval k yang dibentuk dari interval U. 

      sub-interval j yang dibentuk dari sub-interval    

 

Pada      didapatkan bilangan fuzzy    (bilangan fuzzy jumlah mahasiswa 

yang paling sedikit). Pada saat      didapatkan   (bilangan fuzzy jumlah 

mahasiswa yang paling banyak). Semakin besar nilai   bilangan fuzzy jumlah 

mahasiswa akan bergerak dari yang paling sedikit menjadi bilangan fuzzy jumlah 

mahasiswa yang paling banyak. 

 

First order fuzzy logical relationship 

Menentukan fuzzy logical relationship di mana       berarti jika jumlah 

mahasiswa pada tahun i adalah Aj dan pada tahun i+1 adalah       sebagai sisi 

kiri relationship disebut sebagai current state dan     sebagai sisi kanan disebut 

sebagai next state, jika perulangan hubungan terjadi maka tetap dihitung sekali. 
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Metode fuzzy time series Chen dan Hsu menggunakan first order fuzzy logical 

relationship, sedangkan metode yang dideskripsikan oleh Steven (2013) 

menggunakan second order fuzzy logical relationship. 

 

Proses defuzifikasi 

Proses defuzifikasi memiliki bebeapa aturan yaitu: 

1. Untuk data pada tahun     (tahun pertama), 

Tidak mendapatkan hasil karena tidak ada tahun sebelumnya (    ). 

2. Untuk data pada tahun    , 

Menghitung midde value (nilai di ½ panjang interval) dari interval pada 

tahun tersebut. 

3. Untuk data pada tahun    , 

Menghitung                        , di mana    menyatakan 

data pada tahun ke-i, kemudian menghitung      setengah panjang 

interval dari data. Jika     maka perhitungan prediksinya akan 

upward 0.75 point (nilai di ¾ panjang interval). Jika     maka 

perhitungan prediksinya akan middle value. Jika     maka 

perhitungan prediksinya akan downward 0.25 point (nilai di ¼ panjang 

interval). 

4. Untuk data pada tahun          , 

Menghitung     (|                       |      )   . 

Menghitung           |                       |    . 

Menghitung     (|                       |      )  . 

Menghitung           |                       |   . 

Jika   atau   masuk kedalam interval data maka perhitungan 

prediksinya akan upward 0.75 point. Jika   atau   masuk kedalam 

interval data maka perhitungan prdiksinya akan downward 0.25 point. 

Jika       dan   tidak ada yang masuk ke dalam interval data maka 

perhitungan prediksinya akan middle value. 

5. Untuk data pada tahun dengan nextstate yang belum diketahui (D) 

Menghitung middle value interval pada data nilai fuzzy dari current state. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Metode Fuzzy Time Series Chen dan Hsu 

Proses peramalan dengan menggunakan metode fuzzy time series Chen dan 

Hsu (2004) menggunakan data dari tahun 1992 sampai 2011, sedangkan data 

tahun 2012 digunakan untuk meramalkan data tahun 2013 sampai tahun 2015. 

Langkah-langkah metode fuzzy time series Chen dan Hsu, yaitu:  
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Himpunan semesta 

Berdasarkan Tabel 1 dapat ditentukan himpunan semesta  U = [1600, 3900] 

dan membaginya menjadi 23 sub-interval dengan panjang interval yang sama 

besar. 

u1 = [1600, 1700) u13 = [2800, 2900) 

u2 = [1700, 1800) u14 = [2900, 3000) 

u3 = [1800, 1900) u15 = [3000, 3100) 

u4 = [1900, 2000) u16 = [3100, 3200) 

u5 = [2000, 2100) u17 = [3200, 3300) 

u6 = [2100, 2200) u18 = [3300, 3400) 

u7 = [2200, 2300) u19 = [3400, 3500) 

u8 = [2300, 2400) u20 = [3500, 3600) 

u9 = [2400, 2500) u21 = [3600, 3700) 

u10 = [2500, 2600) u22 = [3700, 3800) 

u11 = [2600, 2700) u23 = [3800, 3900] 

u12 = [2700, 2800)  

   

Frekuensi kemunculan data 

Hasil frekuensi data dalam interval dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2 Hasil frekuensi data dalam interval 

Nama interval Frekuensi data Nama interval Frekuensi data 

u1 1 u13 4 

u2 0 u14 1 

u3 1 u15 1 

u4 2 u16 0 

u5 0 u17 1 

u6 1 u18 0 

u7 0 u19 2 

u8 0 u20 0 

u9 1 u21 0 

u10 1 u22 1 

u11 1 u23 1 

u12 2   

 

Urutan interval yang memiliki frekuensi tertinggi adalah u13, maka interval 

u13 dibagi menjadi 4 sub-interval yang sama besar. Interval yang memiliki 

frekuensi tertinggi ke-2 adalah u4, u12, dan u19, maka interval tersebut dibagi 

menjadi 3 sub-interval yang sama besar. Interval yang memiliki frekuensi 

tertinggi ke-3 adalah u1, u3, u6, u9, u10, u11, u14, u15, u17, u22, dan u23, maka interval 

tersebut dibagi menjadi 2 sub-interval yang sama besar. Interval yang frekuensi 

nya 0 dihapus dari daftar interval, sehingga didapat interval yang baru (Chen dan 

Hsu 2004). 
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Berikut adalah data interval baru yang terbentuk berdasarkan frekuensi 

kemunculan data. 

u1,1 = [1600,1650)  
u13,1 = [2800,2825) 

u1,2 = [1650,1700)  u13,2 = [2825,2850) 

u3,1 = [1800,1850) u13,3 = [2850,2875) 

u3,2 = [1850,1900)  u13,4 = [2875,2900) 

u4,1 = [1900,1933.33)  u14,1 = [2900,2950) 

u4,2 = [1933.33,1966.66) u14,2 = [2950,3000) 

u4,3 = [1966.66,2000)  u15,1 = [3000,3050) 

u6,1 = [2100,2150)  u15,2 = [3050,3100) 

u6,2 = [2150,2200) u17,1 = [3200,3250) 

u9,1 = [2400,2450)  u17,2 = [3250,3300) 

u9,2 = [2450,2500) u19,1 = [3400,3433.33) 

u10,1 = [2500,2550) u19,2 = [3433.33,3466.66) 

u10,2 = [2550,2600)  u19,3 = [3466.66,3500) 

u11,1 = [2600,2650) u22,1 = [3700,3750) 

u11,2 = [2650,2700) u22,2 = [3750,3800) 

u12,1 = [2700,2733.33)  u23,1 = [3800,3850) 

u12,2 = [2733.33,2766.66) u23,2 = [3850,3900) 

u12,3 = [2766.66,2800)  

  

Proses fuzzifikasi 

Dari persamaan (3), diperoleh model fuzzifikasi sebagai berikut. 

A1 = 1/u1,1+ 0.5/u1,2 A19 = 0.5/u12,3+ 1/u13,1+ 0.5/u13,2 

A2 = 0.5/u1,1+ 1/u1,2+ 0.5/u3,1 A20 = 0.5/u13,1+ 1/u13,2+ 0.5/u13,3 

A3 = 0.5/u1,2+ 1/u3,1+ 0.5/u3,2 A21 = 0.5/u13,2+ 1/u13,3+ 0.5/u13,4 

A4 = 0.5/u3,1+ 1/u3,2+ 0.5/u4,1 A22 = 0.5/u13,3+ 1/u13,4+ 0.5/u14,1 

A5 = 0.5/u3,2+ 1/u4,1+ 0.5/u4,2 A23 = 0.5/u13,4+ 1/u14,1 + 0.5/u14,2 

A6 = 0.5/u4,1+ 1/u4,2+ 0.5/u4,3 A24= 0.5/u14,1+ 1/u14,2+ 0.5/u15,1 

A7 = 0.5/u4,2+ 1/u4,3+ 0.5/u6,1 A25= 0.5/u14,2+ 1/u15,1+ 0.5/u15,2 

A8 = 0.5/u4,3+ 1/u6,1+ 0.5/u6,2 A26= 0.5/u15,1+ 1/u15,2 + 0.5/u17,1 

A9 = 0.5/u6,1+ 1/u6,2+ 0.5/u9,1 A27= 0.5/u15,2+ 1/u17,1 +0.5/u17,2 

A10 = 0.5/u6,2+ 1/u9,1 + 0.5/u9,2 A28= 0.5/u17,1+ 1/u17,2 + 0.5/u19,1 

A11 = 0.5/u9,1+ 1/u9,2+ 0.5/u10,1 A29= 0.5/u17,2+ 1/u19,1 + 0.5/u19,2 

A12 = 0.5/u9,2+ 1/u10,1+ 0.5/u10,2 A30= 0.5/u19,1+ 1/u19,2 + 0.5/u19,3 

A13 = 0.5/u10,1+ 1/u10,2+ 0.5/u11,1 A31= 0.5/u19,2+ 1/u19,3 + 0.5/u22,1 

A14 = 0.5/u10,2+ 1/u11,1+ 0.5/u11,2 A32= 0.5/u19,3+ 1/u22,1 + 0.5/u22,2 

A15 = 0.5/u11,1+ 1/u11,2+ 0.5/u12,1 A33= 0.5/u22,1+ 1/u22,2 + 0.5/u23,1 

A16 = 0.5/u11,2+ 1/u12,1+ 0.5/u12,2 A34= 0.5/u22,2+ 1/u23,1 + 0.5/u23,2 

A17 = 0.5/u12,1+ 1/u12,2+ 0.5/u12,3 A35= 0.5/u23,1+ 1/u23,2 

A18 = 0.5/u12,2+ 1/u12,3+ 0.5/u13,1  
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Data fuzifikasi jumlah mahasiswa baru Institut Pertanian Bogor dapat dilihat 

pada Tabel 3. 

Tabel 3 Data fuzifikasi jumlah mahasiswa baru Institut Pertanian Bogor 

Tahun Jumlah mahasiswa fuzzifikasi 

1992 1631 A1 

1993 1939 A6 

1994 1807 A3 

1995 1955 A6 

1996 2107 A8 

1997 2470 A11 

1998 2642 A14 

1999 2546 A12 

2000 2925 A23 

2001 2805 A19 

2002 2789 A18 

2003 2726 A16 

2004 2805 A19 

2005 2868 A21 

2006 2887 A22 

2007 3010 A25 

2008 3404 A29 

2009 3210 A27 

2010 3754 A33 

2011 3494 A31 

 

First order fuzzy logical relationship 

Berdasarkan hasil fuzifikasi pada Tabel 3 dapat ditentukan fuzzy logical 

relationship yang dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4 Fuzzy logical relationship 

A1→A6 A6→A3 A3→A6 A6→A8 A8→A11 

A11→A14 A14→A12 A12→A23 A23→A19 A19→A18 

A18→A16 A16→A19 A19→A21 A21→A22 A22→A25 

A25→A29 A29→A27 A27→A33 A33→A31  

 

Proses defuzifikasi 

1. Untuk data pada tahun    , (tahun 1992) 

Tidak mendapatkan hasil karena tidak ada tahun sebelumnya (    ). 

2. Untuk data pada tahun    , (tahun 1993) 

Memiliki nilai fuzzy A6, derajat keanggotaan 1 pada A6 adalah u4,2 = 

[1933.33,1966.66), perhitungan prediksinya yaitu 1950. 

3. Untuk data pada tahun    , (tahun 1994) 

Memiliki nilai fuzzy A3, derajat keanggotaan 1 pada A3 adalah u3,1 = 

[1800,1850), perhitungan pediksinya yaitu: 
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   , maka perhitungan prediksinya upward 0.75 point dari 

interval yaitu 1837.5. 

4. Untuk data pada tahun          , (tahun 1995-2011) 

Tahun 1995 memiliki nilai fuzzy A6, derajat keanggotaan 1 pada A6 

adalah u4,2 = [1933.33,1966.66), perhitungan prediksinya yaitu: 

   ((|                       |)        )       

   (     ((|                       |)   ))  

     

   ((|                       |)       )       

   (     ((|                       |)  ))       

Hasil yang didapatkan dari       dan   tidak ada yang masuk ke 

dalam interval, maka perhitungan prediksinya middle value yaitu 

1950. Perhitungan tahun lainnya dapat dilihat pada Lampiran 1. 

Hasil peramalan jumlah mahasiswa baru Institut Pertanian Bogor dari tahun 

1992-2011 pada Tabel 5. 

Tabel 5 Hasil peramalan jumlah mahasiswa baru tahun 1992-2011 

Tahun 
Jumlah 

mahasiswa 
Fuzzifikasi 

Fuzzy 

logical 

relationship 

Trend Peramalan 

1992 1631 A1 - -  

1993 1939 A6 A1→A6 Middle Value 1950 

1994 1807 A3 A6→A3 
Upward 0.75 

Point 
1837.5 

1995 1955 A6 A3→A6 Middle Value 1950 

1996 2107 A8 A6→A8 Middle Value 2125 

1997 2470 A11 A8→A11 Middle Value 2475 

1998 2642 A14 A11→A14 Middle Value 2625 

1999 2546 A12 A14→A12 
Downward 

0.25 Point 
2512.5 

2000 2925 A23 A12→A23 Middle Value 2925 

2001 2805 A19 A23→A19 Middle Value 2812.5 

2002 2789 A18 A19→A18 Middle Value 2783.33 

2003 2726 A16 A18→A16 Middle Value 2716.66 

2004 2805 A19 A16→A19 
Upward 0,75 

Point 
2812.5 

2005 2868 A21 A19→A21 Middle Value 2862.5 

2006 2887 A22 A21→A22 Middle Value 2887.5 

2007 3010 A25 A22→A25 Middle Value 3025 

2008 3404 A29 A25→A29 Middle Value 3416.66 

2009 3210 A27 A29→A27 Middle Value 3225 

2010 3754 A33 A27→A33 Middle Value 3775 

2011 3494 A31 A33→A31 Middle Value 3483.33 
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Berdasarkan aturan defuzifikasi, data jumlah mahasiswa baru Institut 

Pertanian Bogor tahun 2012 sampai tahun 2015 karena Ak belum diketahui (D), 

maka nilai ramalannya adalah middle value dari current state. Perhitungan data 

pada tahun 2012 nilai peramalannya adalah middle value dari current state yaitu 

A31 dan interval yang memiliki derajat keangotaan 1 pada A31 adalah u19,3, maka 

diramalkan jumlah mahasiswa baru tahun 2012 adalah middle value dari u19,3 = 

[3466.66,3500) = 3483.33. Perhitungan lainnya dapat dilihat pada Lampiran 1. 

Hasil peramalan jumlah mahasiswa baru Institut Pertanian Bogor dari tahun 2012 

sampai tahun 2015 pada Tabel 6. 

Tabel 6 Hasil peramalan jumlah mahasiswa baru tahun 2012-2015 

Tahun 
Jumlah 

mahasiswa 

Fuzzy 

logical 

relationship 

Trend Peramalan 

2012 3868 A31→D 
Middle 

Value 
3483.33 

2013 - A32→D 
Middle 

Value 
3725 

2014 - A33→D 
Middle 

Value 
3775 

2015 - A34→D 
Middle 

Value 
3825 

 

Perbandingan Hasil Peramalan 

 Setelah mendapatkan hasil peramalan jumlah mahasiswa baru tahun 1992 

sampai tahun 2012 dengan menggunakan metode fuzzy time series yang telah 

dideskripsikan oleh Steven dan metode fuzzy time series Chen dan Hsu, maka 

akan dilakukan perbandingan hasil peramalan dengan cara melihat kesalahan yang 

didapat menggunakan MAPE (Mean Absolute Percantage Error). Perhitungan 

error menggunakan MAPE dapat dilihat pada Lampiran 2. Data perbandingan 

hasil peramalan jumlah mahasiswa baru Institut Pertanian Bogor dari tahun 1992 

sampai 2012 dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7 Perbandingan hasil peramalan metode fuzzy time series yang telah 

dideskripsikan oleh Steven dan metode fuzzy time series Chen dan Hsu 

Tahun 
Jumlah 

mahasiswa 

Fuzzy time series Steven 
Fuzzy time series Chen dan 

Hsu 

Peramalan % Error Peramalan % Error 

1992 1631 - - - - 

1993 1939 - - 1950 - 

1994 1807 1850 2.37% 1837.5 1.68% 

1995 1955 1950 0.25% 1950 0.25% 

1996 2107 2150 2.04% 2125 0.85% 

1997 2470 2450 0.81% 2475 0.2% 

1998 2642 2650 0.3% 2625 0.64% 

1999 2546 2550 0.15% 2512.5 1.31% 

2000 2925 2950 0.85% 2925 0% 
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2001 2805 2850 1.6% 2812.5 0.26% 

2002 2789 2750 1.39% 2783.33 0.2% 

2003 2726 2750 0.88% 2716.66 0.34% 

2004 2805 2750 1.96% 2812.5 0.26% 

2005 2868 2850 0.62% 2862.5 0.19% 

2006 2887 2950 2.18% 2887.5 0.01% 

2007 3010 2950 1.99% 3025 0.49% 

2008 3404 3150 7.46% 3416.66 0.37% 

2009 3210 3200 0.31% 3225 0.46% 

2010 3754 3300 12.09% 3775 0.55% 

2011 3494 3400 2.69% 3483.33 0.3% 

2012 3868 3500 9.51% 3483.33 9.9% 

MAPE 2.96%  0.96% 

Tabel 7 dapat dilihat bahwa MAPE yang didapat menggunakan metode 

fuzzy time series yang telah dideskripsikan oleh Steven adalah sebesar 2.96%, 

sedangkan dengan menggunakan metode fuzzy time series Chen dan Hsu MAPE 

yang didapat adalah 0.96%. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

 Berdasarkan hasil peramalan dengan menggunakan metode fuzzy time 

series Chen dan Hsu untuk tahun 2013 sampai tahun 2015 secara berturut-turut 

adalah 3725, 3775, dan 3825 orang dengan tingkat kesalahan peramalan sebesar 

0.96%, sedangkan dengan menggunakan metode fuzzy time series yang telah 

dideskripsikan oleh Steven hasil peramalan dari tahun 2013 sampai tahun 2015 

secara berturut-turut adalah sebesar 3600, 3700, dan 3800 dengan tingkat 

kesalahan peramalan sebesar 2.96%. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa metode fuzzy time series Chen dan Hsu (2004) lebih baik dalam 

meramalkan jumlah mahasiswa baru Institut Pertanian Bogor dibandingkan 

metode fuzzy time series yang telah dideskripsikan oleh Steven (2013), karena 

tingkat kesalahan peramamalan yang telah dihitung menggunakan MAPE metode 

fuzzy time series Chen dan Hsu mendapatkan hasil yang lebih kecil dibandingkan 

metode fuzzy time series yang telah dideskripsikan oleh Steven. 

 

Saran 

Penelitian selanjutnya perlu dipelajari tentang penggunaan metode fuzzy 

clustering untuk memprediksi jumlah mahasiswa baru Institut Pertanian Bogor 

pada tahun-tahun berikutnya serta membandingkannya dengan metode yang telah 

dipaparkan di atas. 
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Lampiran 1 Perhitungan hasil prediksi di setiap tahun 

 

1. Tahun 1996 

Nilai fuzzy A8 

Interval u6,1 =  [2100,2150) 

Perhitungan prediksinya: 

   ((|                       |)        )       

   (     ( |                       |   ))       

   ((|                       |)       )       

   (     ( |                       |   ))       

Karena       dan   tidak ada yang masuk ke dalam interval, maka 

perhitungan prediksinya masuk ke dalam kelas middle value yaitu 2125. 

 

2. Tahun 1997 

Nilai fuzzy A11 

Interval u6,1 =  [2450,2500) 

Perhitungan prediksinya: 

   ((|                       |)        )       

   (     ( |                       |   ))       

   ((|                       |)       )       

   (     ( |                       |   ))       

Karena       dan   tidak ada yang masuk ke dalam interval, maka 

perhitungan prediksinya masuk ke dalam kelas middle value yaitu 2475. 

 

3. Tahun 1998 

Nilai fuzzy A14 

Interval u11,1 = [2600,2650) 

Perhitungan prediksinya: 

   ((|                       |)        )       

   (     ( |                       |   ))       

   ((|                       |)       )         

   (     ( |                       |   ))       Karena 

Karena       dan   tidak ada yang masuk ke dalam interval, maka 

perhitungan prediksinya masuk ke dalam  kelas middle value yaitu 2625. 

 

4. Tahun 1999  

Nilai fuzzy A12 

Interval u10,1 = [2500,2550) 

Perhitungan prediksinya: 

   ((|                       |)        )       
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   (     ( |                       |   ))       

   ((|                       |)       )         

   (     ( |                       |   ))         

Karena   masuk ke dalam interval, maka perhitungan prediksinya masuk ke 

dalam kelas downward 0.25 point  yaitu 2512.5. 

 

5. Tahun 2000  

Nilai fuzzy A23 

Interval u14,1 = [2900,2950) 

Perhitungan prediksinya: 

   ((|                       |)        )       

   (     ( |                       |   ))       

   ((|                       |)       )       

   (     ( |                       |   ))       

Karena       dan   tidak ada yang masuk ke dalam interval, maka 

perhitungan prediksinya masuk ke dalam kelas middle value  yaitu 2925. 

 

6. Tahun 2001  

Nilai fuzzy A19 

Nilai u13,1 = [2800,2825) 

Perhitungan prediksinya: 

   ((|                       |)        )       

   (     ( |                       |   ))       

   ((|                       |)       )         

   (     ( |                       |   ))         

Karena       dan   tidak ada yang masuk ke dalam interval, maka 

perhitungan prediksinya masuk ke dalam kelas middle value  yaitu 2812.5. 

 

7. Tahun 2002 

Nilai fuzzy A18 

Interval u12,3 = [2766.66,2800) 

Perhitungan prediksinya: 

   ((|                       |)        )       

   (     ( |                       |   ))       

   ((|                       |)       )         

   (     ( |                       |   ))         

Karena       dan   tidak ada yang masuk ke dalam interval, maka 

perhitungan prediksinya masuk ke dalam kelas middle value  yaitu 2783.33. 
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8. Tahun 2003 

Nilai fuzzy A16 

Interval u12,1 = [2700,2733.33) 

Perhitungan prediksinya: 

   ((|                       |)        )       

   (     ( |                       |   ))       

   ((|                       |)       )       

   (     ( |                       |   ))       

Karena       dan   tidak ada yang masuk ke dalam interval, maka 

perhitungan prediksinya masuk ke dalam kelas middle value  yaitu 2716.66. 

 

9. Tahun 2004  

Nilai fuzzy A19 

Interval u13,1 = [2800,2825) 

Perhitungan prediksinya: 

   ((|                       |)        )       

   (     ( |                       |   ))       

   ((|                       |)       )         

   (     ( |                       |   ))         

Karena   masuk ke dalam interval, maka perhitungan prediksinya masuk ke 

dalam kelas upward 0.75 point  yaitu 2818.75. 

 

10. Tahun 2005  

Nilai fuzzy A21 

Interval u13,3 = [2850,2875) 

Perhitungan prediksinya: 

   ((|                       |)        )       

   (     ( |                       |   ))       

   ((|                       |)       )       

   (     ( |                       |   ))       

Karena       dan   tidak ada yang masuk ke dalam interval, maka 

perhitungan prediksinya masuk ke dalam kelas middle value  yaitu 2862.5. 

 

11. Tahun 2006 

Nilai fuzzy A22 

Interval u13,4 = [2875,2900) 

Perhitungan prediksinya: 

   ((|                       |)        )       

   (     ( |                       |   ))       

   ((|                       |)       )       
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   (     ((|                       |)  ))       

Karena       dan   tidak ada yang masuk ke dalam interval, maka 

perhitungan prediksinya masuk ke dalam kelas middle value  yaitu 2887.5. 

 

12. Tahun 2007  

Nilai fuzzy A25 

Interval u15,1 = [3000,3050) 

Perhitungan prediksinya: 

   ((|                       |)        )       

   (     ( |                       |   ))       

   ((|                       |)       )       

   (     ( |                       |   ))       

Karena       dan   tidak ada yang masuk ke dalam interval, maka 

perhitungan prediksinya masuk ke dalam kelas middle value  yaitu 3025. 

 

13. Tahun 2008  

Nilai fuzzy A29 

Interval  u19,1 = [3400,3433.33) 

Perhitungan prediksinya: 

   ((|                       |)        )       

   (     ( |                       |   ))       

   ((|                       |)       )       

   (     ( |                       |   ))       

Karena       dan   tidak ada yang masuk ke dalam interval, maka 

perhitungan prediksinya masuk ke dalam kelas middle value  yaitu 3416.66. 

 

14. Tahun 2009  

Nilai fuzzy A27  

Interval u17,1 = [3200,3233.33) 

Perhitungan prediksinya: 

   ((|                       |)        )       

   (     ( |                       |   ))       

   ((|                       |)       )         

   (     ( |                       |   ))       

Karena       dan   tidak ada yang masuk ke dalam interval, maka 

perhitungan prediksinya masuk ke dalam kelas middle value  yaitu 3225. 

 

15. Tahun 2010  

Nilai fuzzy A33 

Interval u22,2 = [3750,3800) 

Perhitungan prediksinya: 
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   ((|                       |)        )       

   (     ( |                       |   ))       

   ((|                       |)       )       

   (     ( |                       |   ))       

Karena       dan   tidak ada yang masuk ke dalam interval, maka 

perhitungan prediksinya masuk ke dalam kelas middle value  yaitu 3775. 

 

16. Tahun 2011  

Nilai fuzzy A31  

Interval u19,3 = [3466.66,3500) 

Perhitungan prediksinya: 

   ((|                       |)        )       

   (     ( |                       |   ))       

   ((|                       |)       )       

   (     ( |                       |   ))       

Karena       dan   tidak ada yang masuk ke dalam interval, maka 

perhitungan prediksinya masuk ke dalam kelas middle value  yaitu 3483.33. 

 

17. Tahun 2012  

Current stat  A31  

Interval u19,3 = [3466.66,3500) 

Hasil prediksi masuk ke dalam kelas middle value yaitu 3483.33. 

 

18. Tahun 2013 

Current state A32  

interval u22,1 = [3700,3750) 

Hasil prediksi masuk ke dalam kelas middle value yaitu 3725. 

 

19. Tahun 2014  

Current state A33  

Interval u22,2 = [3750,3800) 

Hasil prediksi masuk ke dalam kelas middle value yaitu 3775. 

 

20. Tahun 2015  

Current state A34  

Interval u23,1 = [3800,3850) 

Hasil prediksi masuk ke dalam kelas middle value yaitu 3825. 
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Lampiran 2 Perhitungan error setiap tahun menggunakan MAPE 

 

Tahun Perhitungan Error Hasil 

1992 Tidak ada perhitungan error - 

1993                          0.56% 

1994                              1.68% 

1995                          0.25% 

1996                          0.85% 

1997                          0.2% 

1998                          0.64% 

1999                              1.31% 

2000                          0% 

2001                              0.26% 

2002                                0.2% 

2003                                0.34% 

2004                              0.26% 

2005                              0.19% 

2006                              0.01% 

2007                          0.49% 

2008                                0.37% 

2009                          0.46% 

2010                          0.55% 

2011                                0.3% 

2012                                9.9% 

Total 0.96% 
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