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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) adalah penyakit infeksi 

yang menyerang salah satu bagian atau lebih dari saluran napas, 

mulai dari hidung (saluran atas) hingga alveoli (saluran bawah) 

termasuk jaringan adneksanya, seperti sinus, rongga telinga tengah, 

dan pleura (keputusan Menteri Kesehatan, 2002). Faktor-faktor yang 

dapat menyebabkan ISPA, antara lain faktor  status sosial ekonomi 

yang  kurang  (kemiskinan).  Dibeberapa  negara  berkembang 

umumnya kemiskinan tersebut ditandai,  dengan: ventilasi rumah 

yang tidak memadai, kondisi rumah dan lingkungan yang buruk, 

status gizi kurang, status imunisasi, dan status ekonomi keluarga 

yang  rendah  (Susi  Purwanti,2008)  serta  pendidikan  ibu  yang 

rendah (Susi Purwanti,2008) .

Untuk  mengantisipasi  peningkatan  jumlah  penderita  ISPA 

diselesaikan dengan metode softcomputing dari pada hardcomputing. 

Pendekatan  softcomputing banyak digunakan untuk  problem solving 

termasuk  salah  satunya  untuk  prediksi  dikarenakan  adanya 
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kemampuan untuk beradaptasi (self organizing). Salah satu metode 

pada softcomputing yang sangat baik untuk melakukan prediksi yaitu 

jaringan  saraf  tiruan  (artificial neural  network).  Jaringan  saraf 

merupakan  model  komputasi  yang  bekerja  seperti  sistem  saraf 

biologis saat berhubungan dengan dunia luar (Sri redjeki, 2012). 

Jaringan  Saraf  Tiruan  (JST)  merupakan  salah  satu 

representasi buatan dari otak manusia yang selalu mencoba untuk 

mensimulasikan proses pembelajaran pada otak manusia tersebut. 

Istilah  buatan  digunakan  karena  jaringan  saraf  tiruan  ini 

diimplementasikan dengan menggunakan program komputer yang 

mampu menyelesaikan sejumlah proses perhitungan selama proses 

pembelajaran (Kusumadewi,2003). 

Selanjutnya  menurut  Diyah  Puspaningrum  (2006) 

menjelaskan bahwa untuk membuat agar sebuah komputer dapat 

berpikir sama seperti cara berpikir manusia, maka caranya adalah 

dengan melakukan peniruan-peniruan terhadap aktivitas-aktivitas 

yang terjadi di dalam jaringan syaraf biologis manusia.

Metode propagasi balik merupakan metode yang sangat baik 

dalam  menangani  masalah  pengenalan  pola-pola  kompleks.  Di 

dalam jaringan propagasi balik, setiap unit yang berada di lapisan 

input  terhubung  dengan  setiap  unit  yang  ada  di  lapisan 

tersembunyi.  Hal  serupa berlaku pula pada lapisan tersembunyi. 

Setiap unit yang ada pada lapisan tersembunyi terhubung dengan 
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setiap unit yang ada di lapisan output.

Ada beberapa pilihan fungsi aktivasi yang digunakan di dalam 

metode  propagasi  balik,  seperti  fungsi  sigmoid  biner,  sigmoid 

bipolar,  dan  tangen  hiperbolik.  Karakteristik  yang  harus  dimiliki 

fungsi aktivasi tersebut adalah kontinyu dan tidak menurun secara 

monoton.  Fungsi  aktivasi  diharapkan jenuh (mendekati  nilai-nilai 

maksimum dan minimum secara asimtot) (Diyah Puspaningrum , 

2006).

1.2 Rumusan Masalah

Pemilihan  fungsi  aktivasi  yang  tepat  pada sebuah aplikasi 

berbasis  jaringan  syaraf  tiruan  akan  sangat  mempengaruhi 

performanya baik dari  segi  kecepatan pemrosesan data maupun 

dari  segi  tingkat  keakuratan  hasilnya.  Oleh  karena  itu  maka 

dibutuhkan suatu  aplikasi  yang dapat  membandingkan performa 

dari masing-masing fungsi aktivasi untuk algoritma JST yang akan 

digunakan. 

Dalam hal ini fungsi aktivasi yang akan dibandingkan adalah 

fungsi  aktivasi  sigmoid  biner  dengan  sigmoid  bipolar  pada 

algoritma propagasi balik yang akan digunakan untuk memprediksi 

data jumlah balita penderita ISPA di kabupaten Bantul.
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1.3 Ruang Lingkup

Luasnya permasalahan yang ada, maka penulisan ini akan 

dibatasi dalam beberapa hal berikut ini :

1. Aplikasi  yang  dibangun  berbasis  desktop  dibangun 

menggunakan teknologi JSE (Java Standar Edition).

2. Aplikasi  ini  menggunakan  Algoritma  Propagasi  Balik  untuk 

proses pelatihan dan pengujian data.

3. Fungsi aktivasi yang dipakai untuk uji analisis ini yaitu fungsi 

Sigmoid Biner dan Sigmoid Bipolar.

4. Input  data  yang  akan  diujikan  dengan  mengambil  dari  file 

berbentuk CSV (Comma Separated Value).

1.4 Tujuan

Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  mengetahui 

perbandingan  kemampuan  fungsi  aktivasi  Sigmoid  Biner  dengan 

Sigmoid  Bipolar  ditinjau  dari  segi  kecepatan  maupun  tingkat 

keakuratan untuk kasus prediksi data jumlah balita penderita ISPA 

di Kabupaten Bantul.


