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Abstrak—Suatu sistem dinamis dalam kehidupan 

sehari-hari seringkali ditandai oleh tingginya 

kesulitan pemodelan matematis, begitu luasnya 

ruangan dimensi pengambilan keputusan dan masih 

banyak lagi hal-hal kompleks lainnya. Hal tersebut 

merupakan suatu alasan dikembangkannya suatu 

sistem kontrol yang baru, di mana sistem kontrol 

yang linier sudah tidak mampu lagi menangani hal 

yang sangat kompleks tersebut. Cara yang ditempuh 

adalah membangun faktor  ’kepintaran’ dalam 

sistem kontrol tersebut, dan salah satunya yaitu 

sistem Logika Fuzzy. Logika Fuzzy seringkali 

dipakai sebagai kontroler dalam sistem di mana 

pemodelan matematis untuk plantnya tidak ada atau 

sangat sulit dicari, salah satu di antaranya adalah 

sistem parkir truk yang disebut sistem Truck 

Backer-Upper. Sistem ini bertujuan membantu 

memarkir truk yang berjalan mundur ke arah 

loading docknya. Pengontrolan dengan 

menggunakan logika fuzzy terdiri dari tiga langkah, 

yaitu fuzzifikasi, rule evaluation, dan defuzzifikasi. 

Pengontrolan ini dimaksudkan untuk menghasilkan 

sudut setir yang tepat pada setiap pergerakan truk 

dari posisi awal hingga posisi tujuannya. Dalam 

implementasinya, posisi akhir truk dalam mencapai 

loading dock mendekati sempurna. Tingkat 

keakuratan berdasarkan uji coba 70 sampel data 

untuk masing – masing variabel yaitu x = 99,998% ; 

y = 99,542% ; dan φ = 99,988%. Dari hasil 

implementasi tersebut, dapat diketahui bahwa 

kontroler fuzzy dapat dipakai untuk mengatur 

sistem. 

 

Kata kunci – Defuzzifikasi, Fuzzifikasi, Loading Dock, 

Logika Fuzzy, Rule Evaluation, Sudut Setir, Truck 

Backer-Upper. 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Adanya sistem dinamis dalam kehidupan 

sehari-hari maka dibutuhkan suatu sistem yang 

baru untuk mengatasi masalah tersebut. Cara yang 

ditempuh adalah membangun faktor  ’kepintaran’ 

dalam sistem kontrol tersebut. Salah satunya yaitu 

sistem Logika Fuzzy. Sistem Logika Fuzzy 

tersebut akan diaplikasikan pada gerakan mundur 

sebuah kendaraan yang disebut Truck Backer-

Upper. 

 

Berikut ini akan dijelaskan sekilas 

tentang situasi dari permasalahan. Gambar 1 

adalah gambar area pemuatan barang tanpa 

halangan (pada planar loading zone) yang 

diasumsikan memiliki luas [0,100] x [100,0]. 

Posisi pemuatan barang (loading dock) berada 

pada posisi (xf,yf) yaitu (50,100). Tujuan dari 

sistem kontrol adalah membantu pemarkiran truk 

pada posisi (xf,yf)  dengan truk membentuk sudut 

akhir φ = 90
0
 (tegak lurus sumbu x). Posisi awal 

truk bisa dari segala titik, di mana posisi awal ini 

ditentukan oleh tiga variabel, yaitu x,y,dan φ (lihat 

Gambar 1). Variabel x, y, φ merupakan variabel 

input, dimana ketiganya merupakan variabel yang 

menggambarkan posisi truk. Sedangkan variabel θ 

adalah variabel output yang mewakili besarnya 

sudut setir truk. Kontroler Fuzzy akan digunakan 

untuk menghasilkan sudut setir (steering angle = 

θ) yang tepat pada setiap step sehingga pada 

akhirnya truk dapat sampai pada posisi yang 

diinginkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 1.  Area Pemuatan Barang dan Truk  
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Yang Akan Diatur 

Tujuan 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1) Mempelajari sistem kontrol berbasis Logika 

Fuzzy 

2) Menerapkan sistem kontrol tersebut pada 

pengaturan Truck Backer-Upper sebagai 

aplikasinya. 

 

Ruang Lingkup 

 
Dalam pembahasannya, Penelitian ini 

mempunyai ruang lingkup sebagai berikut :  

1) Hasil pengaturan pada sistem Truck Backer-

Upper yang meliputi : 

a) Truk dapat bergerak dimulai dari 

berbagai posisi. 

b) Dapat memparkir sendiri pada suatu 

tempat tertentu dalam suatu area 

(loading dock) dengan arah mundur. 

2) Teori-teori yang akan dijelaskan hanya teori 

yang akan dipakai untuk menganalisa sistem. 

3) Hasil pengaturan pada sistem Truck Backer-

Upper berupa simulasi saja. 

 

Metodologi 

 

Metodologi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

1) Studi literatur tentang prinsip-prinsip Logika 

Fuzzy 

2) Studi analisa sistem Truck Backer-Upper 

yang berbasis Logika Fuzzy 

 

Sistematika Penulisan 

 

Adapun sistematika penulisan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1) Bagian pertama, yaitu Pendahuluan, 

mencakup latar belakang permasalahan pada 

sistem dan metoda yang akan digunakan 

untuk mengatasinya. Kemudian juga 

dijelaskan tentang tujuan, ruang lingkup, 

metodologi dan sistematika penulisan 

penelitian ini.  

2) Bagian kedua, yaitu Metodologi Penelitian. 

Akan diulas tentang teori dasar Logika Fuzzy 

yang akan digunakan pada sistem Truck 

Backer-Upper. 

3) Bagian ketiga, yaitu Hasil dan Pembahasan. 

Akan dijelaskan implementasi sistem kontrol 

Fuzzy pada sistem Truck Backer-Upper.  

4) Terakhir, bagian keempat adalah kesimpulan 

dari keseluruhan bagian. 

 

 

 

II. METODOLOGI PENELITIAN 

 

Teori Himpunan Fuzzy 

 

Dalam himpunan klasik (crisp set), 

keanggotaan suatu elemen mempunyai transisi 

yang sangat jelas, yaitu anggota dari himpunan 

tersebut (dikatakan mempunyai nilai=1) atau 

bukan anggota himpunan (nilai=0). Sedangkan 

pada himpunan fuzzy atau sering disebut Set 

Fuzzy, seperti yang telah disinggung di atas, 

transisi ini bertahap, maksudnya setiap elemen 

dapat memiliki suatu nilai yang terletak di antara 0 

sampai 1. Suatu nilai dalam interval 0 dan 1 ini 

disebut derajat keanggotaan (dilambangkan 

dengan µ). 

 

Untuk dapat menentukan suatu derajat 

keanggotaan dengan tepat, digunakan persamaan 

garis dengan dua titik, yaitu :  

 

 									 ����
�����

= ����
�����

										     (1) 

 

Operasi – Operasi Pada Set Fuzzy 

 

Jika terdapat dua label fuzzy, yaitu A dan 

B serta sebuah elemen x, maka terdapat beberapa 

operasi yang dapat menyatakan hubungan antara 

A dan B, di antaranya yaitu : 

 

1) Gabungan (Union) 
Gabungan dari A dan B, dinotasikan 

dengan A ∪ B, didefinisikan sebagai :  

  µ
�x	˅	µ��x 
     dengan derajat keanggotaan : 

 µ
∪��x = max	[µ
�x, µ��x]      (2)
1
 

 

2) Irisan (Intersection) 
Irisan dari A dan B, dinotasikan dengan 

A∩B, didefinisikan sebagai : 

													µ
�x 	∧ 	µ��x 
dengan derajat keanggotaan : 

 µ
∩��x = min	[µ
�x, µ��x]          (3)
2
 

 

Untuk mengubah output fuzzy ke dalam 

bentuk atau besaran output sesuai yang diinginkan 

sistem, metoda yang dipakai adalah Metoda Titik 

Berat. Dengan metoda titik berat, output dapat 

dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 

z = 
� ��	µ�	����

�
���

� µ�	����
�
���

       (4)
3
 

                                                           
1 Jun Yan, Michael Ryan dan James Power, Using Fuzzy Logic : Toward Intelligent 
Systems (UK : Prentice Hall, 1994), p. 20. 
2 Ibid., p. 20 
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dimana z  = output sistem 

 zj = absis dari titik berat label j 

 µo(zj) = derajat keanggotaan  

               output pada label j 

 p = jumlah label output fuzzy 

             

 Persamaan untuk menentukan titik 

berat(zj) dapat terdapat pada persamaan (5).  

 

 ! !"	#$%& �  = '
( � 1 *  2 *  3     (5) 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Sistem Parkir Truk 
 

Seperti yang telah disinggung pada 

bagian Pendahuluan, pada sistem terdapat empat 

variabel x,y, φ dan θ. Variabel-variabel tersebut 

mempunyai batasan sebagai berikut : 

 

  0 ≤ x ≤ 100 

  -90
0
 ≤ φ ≤ 270

0
 

  -300 ≤ θ ≤ 300 

  

Dalam sistem Truck Backer-Upper ini, 

posisi y diabaikan sebagai input. Maksudnya, 

posisi y diasumsikan tidak terlalu dekat dengan 

posisi loading dock, sehingga truk dapat sampai 

pada loading dock dalam posisi yang benar. 

  

Variabel xf, yf dan φf adalah set point, 

dimana variabel-variabel tersebut menunjukkan 

posisi tujuan truk (loading dock), yaitu pada 

koordinat (xf,yf) = (50, 100) dan φf = 90
0
. Variabel 

x, y dan φ menunjukkan posisi truk sekarang, 

sedangkan variabel x’, y’ dan φ’ adalah posisi truk 

yang baru setelah diatur. Jadi, dalam setiap 

pergerakan, posisi truk akan berubah menjadi x’, 

y’ dan φ’. Hubungan antara x,y dan φ dan x’, y’, 

φ’ ditunjukkan dalam persamaan berikut : 

 

 x’ = x + r cos φ’    (6)
4
 

 y’ = y + r sin φ’     (7)5 

 φ’ = φ + θ    (8)
6
 

 

di mana r adalah panjang truk. Dalam sistem ini, 

diasumsikan panjang truk = 1 satuan.  

 

 

 

 

 

                                                                                  
3 Kosko, Bart, Neural Network And Fuzzy Systems, A Dynamical Systems 

Approach To Machine Intelligence, (New Jersey : Prentice Hall, 1992), p.344. 
4 Kosko, Bart, Neural Network And Fuzzy Systems, A Dynamical Systems 

Approach To Machine Intelligence, (New Jersey : Prentice Hall, 1992), p.345. 
5 Ibid., p.345 
6 Ibid., p.345 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 2.  Blok Diagram Sistem Truck Backer-

Upper Dengan Kontroler Fuzzy
7 

 

Dalam kebanyakan sistem kontrol, 

selama ∆ masih belum = 0, kontroler akan terus 

bekerja. Tetapi dalam sistem Truck Backer-Upper, 

sistem harus terus bekerja dan menghasilkan sudut 

setir θ yang sesuai dengan aturan-aturan fuzzy, 

sampai truk berada pada posisi yang ditunjukkan 

oleh set point.  

 

Label-Label Fuzzy Pada Sistem Truck Backer 

Upper 

 

TABEL 1. Deskripsi Label-Label Fuzzy Pada  

Sistem Truck Backer-Upper
8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TABEL 2. Range Derajat Keanggotaan Input dan 

Output  

Truck Backer-Upper
9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Ibid., p.345 
8 Ibid., p.341 
9 Ibid., p.341 
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GAMBAR 3. Derajat Keanggotaan Input dan Output  

Truck Backer-Upper
10

 

 

 TABEL 3. Persamaan-Persamaan Garis Derajat 

Keanggotaan Untuk Input X Truck Backer-Upper 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL 4. Persamaan-Persamaan Garis Derajat 

Keanggotaan Untuk Input φ Truck Backer-Upper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aturan-Aturan Fuzzy Pada Sistem Truck 

Backer Upper 

 

 Matriks aturan/rules (atau sering disebut 

dengan Fuzzy Associative Memories / FAM Bank 

                                                           
10 Kosko, Bart, Neural Network And Fuzzy Systems, A Dynamical Systems 

Approach To Machine Intelligence, (New Jersey : Prentice Hall, 1992), p.341. 

Matrix) sistem kontrol fuzzy untuk Truck Backer-

Upper adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 4. Matriks Aturan Fuzzy Pada Truck 

Backer-Upper
11

 

 

Cara pembacaan aturan-aturan pada 

matriks di atas adalah sebagai berikut : 

 

[Aturan-1] : Jika x1 = LE (left) dan φ1 = RB (right 

below), maka θ1 = PS (positive small); 

[Aturan-2] : Jika x2 = LC (left center) dan φ2 = RB 

(right below), maka θ2 = PM (positive medium); 

. 

. 

.  

dan seterusnya 

[Aturan-35] : Jika x35 = RI (right) dan φ35 = LB 

(left below), maka θ35 = NS (negative small). 

 

Contoh Penentuan Sudut Setir 

Misalnya truk berada pada posisi awal 

(x,y, φ) = (20, 20, 300). Maka, langkah-langkah 

yang perlu ditempuh untuk menentukan besarnya 

sudut setir jika dalam posisi awal tersebut adalah : 

 

Fuzzifikasi 
 

Pada tahap fuzzifikasi, pertama akan 

dicari derajat keanggotaan untuk x = 20 dan φ = 

30
0
, untuk y diabaikan. Dilihat dari Gambar 3, 

terlihat bahwa x = 20 mempunyai derajat 

keanggotaan yang tidak nol untuk label LE dan 

LC. Dari Tabel 3, derajat keanggotaan x = 20 

untuk label : 

 

 LE : LEdn = 
-.�-/
�-',0 = 	0,413 

 

LC : LCup = 
-.�'3

-( = 	0,174 

 

sementara untuk label yang lain derajat 

keanggotaannya = 0. 

 

                                                           
11 Ibid., p.342 
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Sedangkan dari Gambar 3, terlihat bahwa 

φ = 30
0
 mempunyai derajat keanggotaan yang 

tidak nol untuk label RU dan RV. Kemudian dari 

Tabel 4, derajat keanggotaan φ = 30
0
 untuk label : 

 

 RU : RUdn = 
(.�5'
�(- = 	0,656 

RV : RVup = 
(.�-0

(( = 	0,06 

sementara untuk label yang lain derajat 

keanggotaannya = 0. 

 

Rule Evaluation 

 

 Kombinasi aturan yang didapat dari input 

tersebut adalah : 

[1] Jika x = LE dan φ = RU, maka θ = NS; 

[2] Jika x = LE dan φ = RV, maka θ = NM; 

[3] Jika x = LC dan φ = RU, maka θ = PS; 

[4] Jika x = LC dan φ = RV, maka θ = NS. 

 

Defuzzifikasi 

 

Menurut aturan “and”, maka 89∩:�; =
min	[89�;, 8:�;] , untuk : 

[1] min [0,413 ; 0,656] = 0,413 

[2] min [0,413 ; 0,06] = 0,06 

[3] min [0,174 ; 0,656] = 0,174 

[4] min [0,174 ; 0,06] = 0,06 

Karena terdapat label output yang sama pada 

contoh di atas, yaitu pada aturan [1] dan [4], di 

mana label untuk θ adalah NS, maka berlaku 

aturan “or” yaitu 89∪:�; = max	[89�;, 8:�;], 
sehingga max [0,413 ; 0,06] = 0,413. Maka, untuk 

proses defuzzifikasi dalam contoh ini, nilai yang 

dipakai dalam label NS adalah = 0,413. 

  

Dengan menggunakan rumus 

defuzzifikasi pada persamaan (4), maka output θ 

yang sesungguhnya adalah : 

 
�−7,5	;	0,413 *	�−15	;	0,06 *	 �7,5	;	0,174

0,413 * 0,06 * 0,174
= 	−4,178 

 

Jadi jika x = 20 dan φ = 30
0
, maka θ = -4,178

0
. 

 

Setelah melalui proses fuzzifikasi, rule 

evaluation dan defuzzifikasi, selanjutnya 

ditentukan posisi truk sekarang setelah bergerak 

dengan sudut setir yang dihasilkan (θ). Dengan 

menggunakan persamaan (6), (7) dan (8), maka 

dapat ditentukan : 

 φ’ = φ + θ 

     = 30 + (-4,178)
0
  

     = 25,822
0
 

 

 

 

x’ = x + r cos φ’ 

     = 20 + 1 cos (25,822)
0
  

     = 20,9 

 

y’ = y + r sin φ’ 

     = 20 + 1 sin (25,822)0  

     = 20,436 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 5. Posisi Truk Dari (x,y, φ) = (20;20;30
0
) 

ke  

Posisi (x,y, φ) = (20,9;20,436;25,822
0
) 

 

Maka sekarang, truk berada pada posisi 

(x, y, φ) = (20,9 ; 20,436 ; 25,822
0
). Ilustrasi 

pergerakan truk dari posisi awal (x,y, φ) = (20 ; 20 

; 30
0
) ke posisi (x,y, φ) = (20,9 ; 20,436 ; 25,822

0
) 

dapat dilihat pada Gambar 5. 

  

Karena masih belum mencapai posisi 

loading dock/set point (xf, yf, φf) = (50, 100, 90
0
), 

maka ketiga proses di atas diulangi lagi. 

Pengulangan terus dilakukan sampai truk mencapai 

posisi yang diinginkan. Pada kenyataannya, posisi 

akhir truk tidak dapat mencapai (x,y,φ) = (50, 100, 

90
0
) dengan sempurna (masih ada selisih atau 

error). Namun, jika sistem ini direalisasikan, 

selama selisih ini dianggap tidak terlalu besar, atau 

dengan kata lain error-nya masih dapat ditoleransi, 

maka pengaturan dianggap berhasil. Proses yang 

sama dapat dilakukan untuk setiap posisi awal truk. 

 

IV. KESIMPULAN 

 

Kontroler fuzzy dapat dipakai untuk 

mengatur sistem yang pemodelan matematis untuk 

plantnya tidak ada atau sulit dicari di mana salah 

satu contohnya adalah sistem Truck Backer-

Upper, dan dapat membantu pengontrolan truk 

dalam sistem ini dengan menghasilkan error 

tertentu. 

 

REFERENSI 

 
[1] Kosko, Bart. Neural Network And Fuzzy Systems, A 

Dynamical Systems Approach To Machine Intelligence. 

Englewoods Cliff : Prentice Hall, 1992. 



188 

 

[2] Yan, Jun., Michael Ryan., dan James Power. Using Fuzzy 

Logic Toward Intelligent Systems. Englewoods Cliff : 

Prentice Hall, 1994. 

[3] Scribd. Logika Samar Dalam Kendali Truk Dan Time 
Series. Tersedia di http://www.scribd.com/doc//doc/260 

16017/Logika-Samar-dalam-Kendali-Truk-dan-Time-

Series; Internet; Diakses 16 Desember 2011. 

[4] Tallinn Technical University. Fuzzy Logic in Control: 

Truck Backer-Upper Problem Revisited. Tersedia di 

www.dcc.ttu.ee/andri/teosed/tbu.pdf; Internet; Diakses 23 
Januari 2012. 

 

 


