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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data pelatihan dan pengujian dalam 

penelitian yaitu mengenai Deteksi Penyakit Demam Chikungunya 

menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan dengan Metode Pendekatan 

Backpropagation dapat disimpulkan :  

1. Jaringan Syaraf Tiruan khususnya algoritma backpropagation 

ternyata dapat digunakan untuk mendeteksi penyakit demam 

chikungunya pada manusia dengan baik berdasarkan 10 gejala 

klinis yang ada. 

2. Proses pelatihan Jaringan Syaraf Tiruan berhasil dengan baik. 

Proses pelatihan dengan menggunakan 10 variabel masukkan 

selesai pada iterasi ke-911 dengan target error 0.01, learning rate 

0.9 dan 5 unit pengolah. 

3. Proses pengujian Jaringan Syaraf Tiruan juga berhasil dengan baik, 

dimana ketepatan pengujian mencapai 98% dengan menggunakan 

20 buah data yang tidak digunakan dalam proses pelatihan. 

4. Penggunaan array pada proses pelatihan akan menyebabkan 

proses pelatihan(training) berjalan lebih lambat. Meskipun begitu 

penggunaan array masih lebih cepat jika dibandingkan 

menggunakan database. 
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5.2. Saran 

Pada penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan yang 

perlu diteliti lebih lanjut, beberapa saran yang dapat diajukan 

khususnya berkaitan dengan pengembangan penelitian selanjutnya 

adalah : 

1. Jumlah variabel outputnya hanya tebatas pada 1 saja, untuk itu 

perlu kiranya dicoba dengan lebih dari 1 output dengan kasus 

penyakit yang berbeda. 

2. Perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mendeteksi jenis 

penyakit lainnya pada manusia selain penyakit demam 

chikungunya. 

3. Perlunya diadakan penelitian dengan menerapkan algoritma 

Jaringan Syaraf Tiruan lain untuk mendapatkan hasil yang lebih 

akurat, misalnya menggunakan algoritma Learning Vector 

Quantization (LVQ) atau algoritma Perceptron. 

4. Jumlah data pada proses pelatihan terbatas pada 80 buah data 

saja, untuk itu kiranya dicoba dengan lebih dari 80 buah data 

pelatihan. 

5. Data pelatihan yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan 

data asumsi (perkiraan), oleh karena itu untuk memperoleh hasil 

yang akurat hendaknya digunakan data yang konkret 

(sebenarnya). 
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6. Dalam pemberian nilai pada variabel input gejala penyakit, tidak 

hanya 0, 0.5 dan 1. Tetapi  hendaknya lebih bervariasi, misal 0, 

0.25, 0.5, 0.75, 1. 

7. Perlu diadakan penelitian dengan menggunakan metode 

perulangan selain do-while, misal dengan for. Agar proses 

pelatihan dapat dilakukan dengan cepat. 

8. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut bagaimana menggunakan 

array secara effisien agar proses pelatihan dapat berjalan dengan 

cepat. 
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