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ABSTRAK 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengimplementasikan sistem fuzzy dari 

output optical imaging hasil paparan laser Nd:YAG Q-Switch sebagai alat bantu 

diagnosis kerusakan karies gigi. Sampel gigi karies yang digunakan diambil dari 

gigi manusia umur 17-35 tahun gigi molar dan jenis karies media. Dosis energi yang 

dipakai pada penelitian ini 723,65 mJ/cm2, 767,72 mJ/cm2, dan 1065,515 mJ/cm2; 

repetition rate sebesar 5 Hz, dan Pemaparan laser Nd:YAG Q-Switch dan 

perekaman dengan sensor CCD yang terhubung dengan software Grabvideo 

dilakukan selama 20 detik. Luas plasma didapatkan rentang 454 – 2133,9 pixel dan 

banyaknya frekuensi intensitas dengan nilai 754,04-2954,55. Data dosis energi, luas 

plasma dan banyaknya frekuensi intensitas dijadikan sebagai input pada desain 

fuzzy. Desain rulebase yang digunakan didasarkan dari hasil karakterisasi 

mikrostruktur gigi karies akibat paparan laser Nd:YAG Q-Switch. Kriteria 

pengelompokan kerusakan karies gigi pada output sistem fuzzy ditentukan dari nilai 

defuzzifikasi yaitu 0-0,35 tidak rusak, 0,33-0,68 rusak, dan 0,65-1 rusak sekali. 

Sistem fuzzy diujicobakan dengan rulebase yang sudah didesain untuk fungsi 

keanggotaan segitiga, trapesium, dan gaussian. Hasil sistem fuzzy didapatkan 

jangkauan ideal dari output fuzzy pada fungsi keanggotaan segitiga antara 0,114-

0,887; fungsi keanggotaan trapesium antara 0,114-0,887; dan fungsi keanggotaan 

gaussian antara 0,206-0,804. Dari hasil pengujian keakurasian, didapatkan 

persentase keakurasian dari output fuzzy pada fungsi keanggotaan segitiga adalah 

57,1%; fungsi keanggotaan trapesium adalah 57,1%; dan fungsi keanggotaan 

gaussian adalah 66,67%. Fungsi keanggotaan Gaussian memiliki pengelompokkan 

tingkat kerusakan yang lebih halus dan tingkat ketelitian dan keakurasian lebih 

tinggi dibandingkan dengan fungsi keanggotaan lainnya. Disarankan untuk aplikasi 

medis, digunakan fungsi keanggotaan Gaussian sebagai fungsi keanggotaan pada 

sistem fuzzy. 
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