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ABSTRAK. Penilaian universitas didasari dengan menilai empat komponen yaitu
capital (sumber daya manusia), penelitian, koneksi internasional, dan reputasi (akademik dan ketenaga kerjaan). Lembaga pemeringkatan Webometrics mengukur keempat
hal tersebut melalui transaksi informasi website universitas. Perubahan peringkat universitas pada setiap waktu t yang dinotasikan dengan W (t) dapat dikategorikan menggunakan inferensi fuzzy menjadi 7 kategori yaitu sangat tinggi (ST ), tinggi (T ), cukup
tingi (CT ), sedang (S), cukup rendah (CR), rendah (R), dan sangat rendah (SR).
Nilai W (t) mengikuti model logistik yaitu pada pada awalnya berubah secara eksponensial sampai pada waktu tertentu akan berada pada nilai keseimbangan yang terletak
pada salah satu 7 kategori. Pertumbuhan secara logistik terjadi karena peningkatan
empat komponen penilaian universitas juga berjalan secara logistik jika tidak dilakukan inferensi pendanaan yang cukup signiﬁkan.
Kata kunci: model logistik, Webometrics, peringkat universitas, fuzzy

1. PENDAHULUAN
Perbedaan antara negara maju dengan negara berkembang terletak pada
tingkat inovasi. Inovasi yang dilakukan, khususnya teknologi, dipandang sebagai kunci untuk pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. Pada tahun
2007, Universitas Cornell, INSEAD, dan World Intellecual Property Organization
(WIPO) bersama-sama menerbitkan Global Innovation Index (GII ). GII adalah
peringkat tahunan negara di seluruh dunia berdasarkan keberhasilan negara dalam berinovasi. GII mengukur indeks pada 142 negara berdasarkan 84 indikator.
Berdasarkan The Economist [3], salah satu indikator GII adalah memperhatikan
peringkat universitas berdasarkan pemeringkatan lembaga internasional.
Ada lima lembaga internasional yang melakukan pemeringkatan universitas
yaitu Times Higher Education Supplement-Quacquarelli Symonds (THES-QS ),
Academic Ranking of World Universities (ARWU ), Webometrics, Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan (HEEACT ), dan Centre
for Science and Technology Studies (CWTS ). Berdasarkan Aguillo et al. [1] lembaga tersebut memiliki kriteria yang berbeda dalam melakukan pemeringkatan.
THES-QS mempertimbangkan persentase mahasiswa dan dosen asing, banyaknya sitasi, dan reputasi akademik. ARWU mempertimbangkan pendapatan nobel
yang diterima dosen, dan banyaknya sitasi pada penelitian. Webometrics meninjau kunjungan web. HEAACT mempertimbangkan produktivitas penelitian
dan pengaruh penelitian tersebut. CWTS mempertimbangkan produktivitas penelitian dan banyaknya sitasi. Jumlah universitas yang diperingkat oleh lembaga
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tersebut juga berbeda-beda. CWTS memeringkat 250 universitas terbaik di Eropa. ARWU, THES-QS, dan HEEACT memeringkat 500 universitas terbaik di
dunia. Sedangkan Webometrics memeringkat hampir 12000 universitas di dunia.
Munculnya pemeringkatan universitas telah mengubah ketetapan yang mempengaruhi perkembangan universitas dalam skala nasional maupun internasional.
Menurut Aguillo et al. [1] keberhasilan pemeringkatan Webometrics disebabkan
globalisasi dimana universitas menggunakan Webometrics sebagai alat promosi
yang menunjukkan keunggulan pendidikan, penelitian atau bisnis yang dimilikinya. Data Webometrics pada setiap waktu menunjukkan adanya pertumbuhan
universitas. Karena universitas yang baru diperingkat oleh Webometrics mulanya
memiliki peringkat yang rendah dan pada pemeringkatan selanjutnya peringkatnya naik secara berangsur-angsur, sehingga model pertumbuhan logistik dapat
digunakan untuk menganalogikan pertumbuhan tersebut. Penelitian sebelumnya
yang menggunakan model logistik adalah Laham et al. [5] pada 2012 meneliti strategi penuaian ikan menggunakan model logistik. Selanjutnya pada tahun
2013 Ramos [8] mengaplikasikan model logistik pada bidang bisnis dan ekonomi.
Untuk mengatakan apakah universitas itu berada pada kategori peringkat
yang tinggi, sedang, atau rendah diperlukan pembagian kategori. Logika fuzzy dibutuhkan untuk mengategorikan peringkat universitas karena pembagian interval
kategori peringkat universitas tidak dapat dilakukan secara tegas. Dalam logika fuzzy terdapat suatu proses yang disebut inferensi fuzzy yaitu proses formulasi
yang memetakan input terhadap output menggunakan logika fuzzy. Inferensi fuzzy
digunakan untuk memilih batasan-batasan interval pada setiap kategori. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pola pertumbuhan universitas di Indonesia
versi Webometrics dengan model logistik. Selanjutnya dilakukan analisis titik
kesetimbngan model dan mensimulasikan model pada Universitas Sebelas Maret
(UNS).

2. Peringkat Universitas Dunia QUACQUARELLI SYMONDS (QS )
Berdasarkan QS Top Universities [10] peringkat universitas dunia QS didesain bagi mahasiswa yang membutuhkan informasi tentang perbandingan universitas terkemuka di seluruh dunia. Penilaian universitas mengacu pada penilaian
yang dilakukan oleh QS didasari dengan menilai empat komponen yaitu capital
(sumber daya manusia), penelitian, koneksi internasional, dan reputasi (akademik
dan ketenaga kerjaan). Empat komponen tersebut merupakan dasar penilaian
peringkat universitas berkelas internasional. Komponen yang utama adalah capital yang memuat faktor sumber daya manusia seperti banyaknya dosen lulusan
S3 atau sederajat dan rasio dosen dengan mahasiswa. Dua hal tersebut merupakan pondasi terbentuknya universitas bertaraf international. Jika dasar tersebut
memadai, maka akan mempengaruhi banyaknya publikasi dan sitasi dalam penelitian. Kemudian jaringan international akan bertambah dengan banyaknya dosen
dan mahasiswa asing di universitas tersebut. Selanjutnya tiga komponen tersebut
akan mempengaruhi universitas dalam mendapatkan reputasi sebagai universitas
bertaraf internasional. Keempat dasar itulah yang mempengaruhi peringkat universitas dengan pemeringkatan oleh lembaga manapun termasuk Webometrics.
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3. WEBOMETRICS
Webometrics merupakan lembaga yang mengukur aksesibilitas dan komitmen sebuah situs serta publikasi karya ilmiah universitas di internet yang diinisiasi oleh Lab Cybermetrics, badan riset Consejo Superior de Investigaciones Scientificas (CISC ) yaitu badan peneliti publik di Spanyol (Kaya et al. [4]). Menurut
Noruzi (Muntashir [7]) Webometrics bertujuan untuk memeringkat, mengevaluasi, mengategorikan, dan membandingkan halaman web pada top-level domain dan
sub domain. Sejak tahun 2004, Webometrics mulai merilis peringkat universitas
di seluruh dunia yang dilakukan dua tahun sekali yaitu pada bulan Januari dan
bulan Juli.
4. Sistem Inferensi FUZZY
Pada tahun 1965 professor Lotﬁ A. Zadeh pertama kali mengenalkan teori
logika fuzzy (Zimmerman [13]). Dasar logika fuzzy adalah teori himpunan fuzzy.
Himpunan fuzzy memiliki derajat keanggotaan sebagai nilai yang menentukan
keberadaan elemen dalam himpunan fuzzy. Nilai keanggotaan himpunan fuzzy
berada pada angka 0 sampai 1. Nilai keanggotaan tersebut dapat ditentukan dengan fungsi keanggotaan fuzzy. Nilai pada fungsi keanggotaan fuzzy menunjukkan
besaran nilai keanggotaan variabel input. Nilai keanggotaan variabel input x dalam himpunan fuzzy A dinotasikan dengan µA (x). Berdasarkan Zadeh [12] nilai
keanggotaan yang mempunyai relasi, contohnya sangat tinggi dan cukup tinggi
mempunyai relasi dengan tinggi, dapat diformulasikan dengan
µsangattinggi (x) = (µtinggi (x))2 dan
µcukuptinggi (x) = (µtinggi (x))1/2 .
Sistem inferensi fuzzy merupakan proses formulasi yang memetakan nilai
input menjadi nilai output dengan logika fuzzy dimana prosesnya adalah fuzziﬁkasi dan defuzziﬁkasi (Wang [11]). Fuzziﬁkasi mengubah bentuk himpunan tegas
(crips) menjadi himpunan fuzzy, sedangkan defuzziﬁkasi adalah sebaliknya.
5. MODEL LOGISTIK
Konstruksi model dinamika populasi awalnya berasal dari model pertumbuhan eksponensial. Mulanya suatu populasi yang baru lahir akan tumbuh dengan cepat mengikuti model eksponensial yang dinotasikan dengan
dN (t)
= aN (t)
dt

t = 0, 1, 2, . . .

dengan N (t) adalah jumlah populasi pada waktu t, a adalah laju pertumbuhan
populasi dan N (t), a > 0. Namun pada pertengahan pertumbuhannya, populasi
tersebut tidak lagi tumbuh mengikuti model eksponensial. Karena pertumbuhan
populasi akan berhenti secara alami dikarenakan ada sesuatu yang menghambat
pertumbuhannya, sehingga modelnya akan menjadi
bN (t)
dN (t)
= aN (t)(1 −
).
dt
a

(5.1)
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maka persamaan (5.1) dapat dituliskan sebagai

dN (t)
N (t)
= aN (t)(1 −
)
(5.2)
dt
K
dengan K adalah daya dukung lingkungan dan K > 0. Menurut Boyce dan DiPrima [2] daya dukung lingkungan adalah banyaknya individu yang dapat ditampung
oleh lingkungan dengan batas sumber daya alam dalam kondisi setimbang. Persamaan (5.2) merupakan persamaan diferensial orde satu. Penyelesaian persamaan
(5.2) dengan N (t) ̸= 0 dan N (t) ̸= K adalah
N (t) =

N0 K
N0 + (K − N0 )e−at

N0 = N (t0 ).

6. HASIL DAN PEMBAHASAN
6.1. Pembagian Kategori Peringkat Universitas dengan Sistem Inferensi
Fuzzy . Penentuan kategori peringkat universitas versi Webometrics dilakukan
dengan sistem inferensi fuzzy karena interval pada kategori peringkat tidak dapat
dilakukan secara pasti apakah termasuk kategori sangat tinggi atau tinggi karena cenderung bersifat samar. Kategori peringkat universitas di Indonesia versi
Webometrics dibagi menjadi 7 kategori himpunan fuzzy yaitu sangat tinggi (ST ),
tinggi (T ), cukup tinggi (CT ), sedang (S ), cukup rendah (CR), rendah (R), dan
sangat rendah (SR). Semesta pembicaraan variabel kategori peringkat universitas
yang digunakan adalah [1,12000].
Dalam proses fuzziﬁkasi digunakan representasi kurva bentuk bahu sebagai fungsi keanggotaan kategori peringkat universitas di Indonesia versi Webometrics. Digunakan kurva bentuk bahu karena kurva tersebut lebih merepresentasikan himpunan fuzzy kategori ST, T, CT, S, CR, R, dan SR untuk variabel
kategori peringkat universitas versi Webometrics. Representasi ketujuh himpunan
kategori dapat dilihat pada Gambar 1 (a).
Fungsi keanggotaan kategori peringkat universitas versi Webometrics diformulasikan sebagai berikut.
(1) Fungsi keanggotaan sangat tinggi (ST )

, x < 1000;
 1
2
)
, 1000 ≤ x ≤ 3000;
µST (x) ( 3000−x
 2000
0
, x > 3000.
(2) Fungsi keanggotaan tinggi (T )

, x < 1000;
 1
3000−x
, 1000 ≤ x ≤ 3000;
µT (x)
 2000
0
, x > 3000.
(3) Fungsi keanggotaan cukup tinggi (CT )

, x < 1000;
 1
0.5
)
, 1000 ≤ x ≤ 3000;
µCT (x) ( 3000−x
 2000
0
, x > 3000.
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(4) Fungsi keanggotaan sedang

0


 x−2000
2000
µS (x)
1


 7000−x
2000
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(S )
,
,
,
,

x < 2000 atau x < 7000;
2000 ≤ x ≤ 4000;
4000 ≤ x ≤ 5000;
5000 ≤ x ≤ 7000.

(5) Fungsi keanggotaan cukup rendah (CR)

, x < 6000;
 0
0.5
)
, 6000 ≤ x ≤ 8000;
µCR (x) ( x−6000
 2000
1
, x > 8000.
(6) Fungsi keanggotaan rendah (R)

, x < 6000;
 0
x−6000
, 6000 ≤ x ≤ 8000;
µR (x)
 2000
1
, x > 8000.
(7) Fungsi keanggotaan sangat rendah (SR)

, x < 6000;
 0
x−6000 2
µSR (x) ( 2000 ) , 6000 ≤ x ≤ 8000;

1
, x > 8000.
Proses defuzziﬁkasi dilakukan dengan metode center of gravity (COG) atau
metode centroid yaitu dengan mengambil beberapa sembarang titik pada domain
himpunan fuzzy setiap fungsi keanggotaannya (Setiadji [9]). Dari defuzziﬁkasi
tersebut diperoleh interval 7 kategori pada peringkat universitas versi Webometrics. Selanjutnya data yang dikumpulkan dari Webometrics terkait peringkat
universitas dapat diamati pada Gambar 1 (b). Gambar 1 (b) menunjukkan bahwa universitas mengalami perubahan peringkat dari rendah ke tinggi dalam hal
ini mengindikasikan adanya pertumbuhan universitas. Namun peringkat tersebut
tidak terus menerus tumbuh karena suatu saat peringkatnya akan terjebak pada
interval tertentu.
Peringkat

t

a

Gambar 1. (a) Himpunan fuzzy dari variabel peringkat dan (b) Graﬁk peringkat 8
universitas versi Webometrics
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6.2. Analogi Model Logistik. Pertumbuhan populasi yang baru terbentuk akan
tumbuh dengan cepat secara eksponensial. Namun pada waktu tertentu ketika
populasi tersebut mencapai batas maksimal daya dukung, pertumbuhan populasi
tersebut akan terhambat. Ukuran populasi dalam kasus ini adalah peringkat universitas versi Webometrics. Posisi peringkat suatu universitas yang berada pada
peringkat Webometrics (W ) pada waktu t dinyatakan sebagai W (t). Berikut adalah asumsi model pemeringkatan universitas versi Webometrics.
(1) Peringkat universitas (W ) meningkat secara eksponensial apabila tidak
ada persaingan dengan universitas lain.
(2) Peringkat universitas (W ) terhambat pertumbuhannya saat universitas
tersebut tidak mampu bersaing dengan universitas lain yang berada di
sekitaran peringkat yang sama.
(3) Bertambahnya peringkat universitas (∆W ) dibatasi oleh daya dukung
Webometrics.
Peringkat universitas akan meningkat dengan adanya peningkatan kualitas
web universitas tersebut dengan laju pertumbuhan peringkat universitas sebesar
a dan akan terhambat pertumbuhan peringkatnya saat mencapai batas daya dukung Webometrics sebanyak K. Dengan demikian, perubahan sesaat peringkat
universitas versi Webometrics adalah
dW (t)
W (t)
= aW (t)(1 −
)
(6.1)
dt
K
dengan a, K > 0. Persamaan (6.1) merupakan persamaan diferensial orde satu. Posisi peringkat universitas tiap waktu dapat ditentukan oleh penyelesaian
persamaan (6.1). Penyelesaian persamaan tersebut merupakan penyelesaian kesetimbangan W (t) = E1 (t) = 0 dan W (t) = E2 (t) = K karena penyelesaian
tersebut tidak merubah nilai W (t).
6.3. Kesetimbangan. Menurut Meyer [6] suatu sistem dinamis dikatakan mencapai kondisi setimbang jika sistem tersebut tidak mengalami perubahan sepanjang waktu. Secara matematis model (6.1) berada pada kondisi setimbang apabila
dW (t)
=0
dt
atau dapat ditulis sebagai
W (t)
)W (t) = 0.
(6.2)
K
Persamaan (6.2) merupakan persamaan nonlinear dan dapat dibentuk graﬁk pada
bidang W (t) − dWdt(t) seperti pada Gambar 2 (a). Graﬁk persamaan (6.1) pada
Gambar 2 (a) membentuk parabola dengan perpotongan pada (0, 0) dan (K, 0).
Kedua titik tersebut merupakan titik kesetimbangan (6.1). Dengan mengambil orientasi vertikal seperti pada Gambar 2 (b) dapat diamati bahwa peringkat
universitas yang tumbuh dari titik (0, 0) akan tumbuh secara bertahap, namun
suatu saat pertumbuhannya terhambat dan konstan menuju titik tertentu atau
titik (K, 0). Titik (K, 0) merupakan batas daya dukung Webometrics untuk suatu universitas. Masing-masing Universitas memiliki nilai K yang bergantung
pada nilai awal universitas tersebut, sehingga nilai K tiap universitas berbeda.
Masing-masing universitas dapat dikatakan kategori ST, T, CT, S, CR, R, atau
a(1 −
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SR dengan mengamati letak nilai K nya yang berada pada interval kategori
ST, T, CT, S, CR, R, atau SR.

K

(K/2,aK/4)
aK/4

0

0

0

K/2

K

Gambar 2. (a) Graﬁk model

dW
dt

n

dan (b) Graﬁk pertumbuhan W (t)

6.4. Simulasi. Model (6.1) diterapkan pada Universitas Sebelas Maret (UNS)
yang datanya didapatkan dari data Webometrics. Dengan a = 0.46 dan K =
1325 yang didapat dari persamaan (6.1). Graﬁk penyelesaian model pertumbuhan peringkat UNS versi Webometrics dengan parameter tersebut dan nilai
awal W (0) = 4681, W (1) = 2159, dan W (2) = 1617 tampak pada Gambar 3.

Gambar 3. Graﬁk penyelesaian model pemeringkatan UNS versi Webometrics

Dari Gambar 3 tampak pada bulan Juli 2008-Juli 2010 peringkat UNS
mengalami peningkatan yang signiﬁkan mengikuti model eksponensial, mulai bulan Januari 2012 pertumbuhan peringkatnya akan melambat seiring bertambahnya waktu dan tidak mengalami perubahan pada bulan Juli 2021 yaitu pada
peringkat ke-1325 dimana titik tersebut merupakan titik kesetimbangan pertumbuhan peringkat UNS. Kesetimbangan peringkat UNS pada posisi ke-1325 menyimpulkan bahwa UNS merupakan universitas dengan kategori peringkat sangat
tinggi (ST ). Namun, UNS berada pada kategori tersebut membutuhkan waktu
yang relatif lama karena dipengaruhi oleh lambatnya pertambahan dosen dengan
gelar S3 dan masih besarnya rasio dosen dengan mahasiswa. Hal tersebut pun
mempengaruhi banyaknya publikasi dan sitasi penelitian yang dilakukan dosen
dan mahasiswanya yang berakibat pada minimnya koneksi UNS sehingga reputasi
UNS di mata dunia belum begitu baik. Alasan tersebut yang membuat kunjungan web UNS tidak sepopuler kunjungan web universitas bertaraf internasional.
Sehingga pertumbuhan peringkat UNS berjalan lambat dan mulai konstan pada
peringkat 1325 dengan 27 kali pemeringkatan.
7

2016

INFERENSI FUZZY DAN MODEL LOGISTIK,. . .

N. Ardillah, Sutanto, dan D. R. S. Saputro

7. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat diambil tiga kesimpulan.
(1) Model pertumbuhan universitas di Indonesia versi Webometrics dapat dituliskan dengan
dW (t)
W (t)
= a(1 −
)W (t)
dt
K
(2) Model pertumbuhan peringkat universitas memiliki dua titik kesetimbangan yaitu W (t) = E1 = (0, 0) dan W (t) = E2 = (K, 0) dimana kesetimbangan E2 merupakan kesimpulan apakah universitas tersebut berada
pada kategori ST, T, CT, S, CR, R atau SR
(3) Penerapan model pertumbuhan peringkat pada UNS versi Webometrics
menunjukkan pertumbuhan UNS mulai setimbang pada pemeringkatan
Juli 2021 yaitu pada saat peringkatnya berada pada peringkat 1325. Hal
tersebut dikarenakan lambatnya pertambahan dosen dengan gelar S3 dan
masih besarnya rasio dosen dengan mahasiswa. Kendala dasar tersebut
yang menjadikan pertumbuhan peringkat UNS berjalan lambat dan mulai
konstan pada peringkat 1325 yang memerlukan 27 kali pemeringkatan versi
Webometrics.
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