
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

Penelitian dengan jaringan syaraf tiruan propagasi balik 

dalam  bidang  kesehatan  sebelumnya  pernah  dilakukan  oleh 

Sudharmadi  Bayu  Jati  Wibowo  (2011)  dengan  judul  “Diagnosa 

Penyakit  Dengan  Gejala  Utama  Demam  Menggunakan  Jaringan 

Syaraf Tiruan Perambatan Balik”.

Yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah :

1. Pada  penulisan  sebelumnya,  fungsi  aktivasi   menggunakan 

sigmoid bipolar, maka pada penulisan kali ini pengguna dapat 

memilh  fungsi  aktivasi  yang  digunakan  yaitu  fungsi  sigmoid 

biner maupun bipolar.

2. Dalam sistem sebelumnya, diagnosa hanya diperuntukan untuk 

masalah  pendiagnosaan  penyakit  yang  berawal  dari  gejala 

demam saja. Maka dalam sistem ini dibuat untuk membangun 

JST untuk semua permasalahan yang sifatnya adalah prediksi 

jumlah. 
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2.2 Dasar Teori

2.2.1 Jaringan Syaraf Tiruan

Jaringan syaraf tiruan (JST) adalah sistem pemroses 

informasi  yang memiliki  karakteristik mirip  dengan jaringan 

syaraf  biologi.  Jaringan syaraf  tiruan tidak diprogram untuk 

menghasilkan  keluaran  tertentu.  Semua  keluaran  yang 

diambil oleh jaringan didasarkan pada pengalamannya selama 

mengikuti proses pembelajaran (Sudarmadi, 2012).

2.2.2 Propagasi Balik

Metode  propagasi  balik  merupakan  metode  yang  sering 

digunakan  dalam  menangani  masalah  pengenalan  pola-pola 

kompleks. Istilah tersebut diambil dari cara kerja jaringan ini, yaitu 

dilakukan berdasarkan perbedaan antara keluaran dengan target 

maka dihitung gradien kesalahan unit-unit, yang hasilnya kemudian 

digunakan  untuk  menghitung  gradien  kesalahan  unit-unit  pada 

layar sebelumnya (Sudarmadi, 2012).

Algoritma pembelajaran untuk jaringan dengan satu  layar 

tersembunyi  adalah sebagai berikut (diambil dari Sri Kusumadewi, 
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2004).

1. Inisialisasi bobot (ambil bobot awal dengan nilai random yang 

cukup kecil).

2. Tetapkan: Maksimum Epoh, Target Error dan Learning Rate (α).

3. Inisialisasi: Epoh=0, MSE=1.

4. Kerjakan langkah-langkah berikut selama ( Epoh < Maksimum 

Epoh) dan (MSE > Target Error).

e. Epoh = Epoh +1

f. Untuk  tiap-tiap  pasangan  elemen  yang  akan  dilakukan 

pembelajaran, kerjakan:

Feedforward

 Tiap-tiap unit input ( X i , i=1,2,3,. .. , n ) menerima sinyal 

X i dan  meneruskan  sinyal  tersebut  ke  semua  unit 

pada  lapisan  yang  ada  di  atasnya  (lapisan 

tersembunyi).

 Tiap-tiap  unit  pada  suatu  lapisan  tersembunyi  (

Z j , j=1,2,3,... , p ) 

menjumlahkan sinyal-sinyal input berbobot 
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z input j=b1 j+
n

∑ x i vij
i=1

gunakan  fungsi  aktivasi  untuk  menghitung  sinyal 

outputnya:

z j= f (z input j)  

dan dikirimkan sinyal tersebut ke semua unit di lapisan 

atasnya (unit-unit output).

 Tiap-tiap unit output yk , k=1,2,3,. .. ,m ) 

menjumlahkan sinyal-sinyal input berbobot 

y input k=b2k+
p

∑ z jw jk

j=1

gunakan  fungsi  aktivasi  untuk  menghitung  sinyal 

outputnya:

yk= f ( y input k )  

dan dikirimkan sinyal tersebut ke semua unit di lapisan 

atasnya (unit-unit output).

Backpropagation
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 Tiap-tiap  unit  output  ( yk , k=1,2,3,. .. ,m )  menerima 

target  pola  yang  berhubungan  dengan  pola  input 

pembelajaran hitung informasi errornya:

kemudian  hitung  koreksi  bobot  (yang  nantinya  akan 

digunakan untuk memperbaiki nilai w jk ):

hitung  juga  koreksi  bias  (yang  nantinya  akan 

digunakan untuk memperbaiki nilai b2k ):

 Tiap-tiap  unit  tersembunyi  ( z j , j=1,2,3,... , p ) 

menjumlahkan  delta  inputnya  (  dari  unit-unit  yang 

berada pada lapisan di atasnya):

δ input j=
m

∑ δ2kw jk

k=1

φ2 jk=δk z j

δ2k=(t k− y k) f ' ( y1k )

β2 jk=δk

Δw jk=αφ2 jk

Δ b2k=αβ2k
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kalikan nilai ini dengan turunan dari fungsi aktivasinya 

untuk menghitung informasi error:

kemudian  hitung  koreksi  bobot  (yang  nantinya  akan 

digunakan untuk memperbaiki nilai v ij ):

hitung  juga  koreksi  bias  (yang  nantinya  akan 

digunakan untuk memperbaiki nilai b2k ):

 Tiap-tiap unit  output  ( yk , k=1,2,3,. .. ,m )  memperbaiki 

bias dan bobotnya (j=0,1,2,...,p):

Tiap-tiap  unit  tersembunyi( z k , j=1,2,3,. .. ,m ) 

memperbaiki bias dan bobotnya (i=0,1,2,...,n):

φ1ij=δ1 x i

δ1 j=δinput j f ' (z input j)

β1 j=δ1 j

Δ v ij=αφ1ij

Δ b1 j=αβ1 j

w jk (baru)=w jk (lama)+Δw jk

b2k(baru)=b2k ( lama)+Δ b2k

v ij (baru)=v ij( lama)+Δ v ij
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c. Hitung MSE

2.2.3 Fungsi Aktivasi

Fungsi aktivasi digunakan untuk menentukan keluaran suatu 

neuron (unit). Pada sistem ini pengguna diharuskan untuk memilh 

fungsi aktivasi yang akan digunakan yaitu fungsi sigmoid dengan 

range (0,1) biner atau sigmoid bipolar yang memiliki range (-1,1). 

Fungsi  aktivasi  Sigmoid  Biner  maupun  Sigmoid  bipolar 

dirumuskan sebagai berikut (diambil dari Sri Kusumadewi,2004).

Rumus Sigmoid Biner

y= f ( x)=
1

1+e−σ x  dengan f ' ( x)=σ f (x )[1− f (x )]

Rumus Sigmoid Bipolar

y= f ( x)=
1−e−x

1+e−x
 dengan f ' ( x)=σ

2
[1+ f (x )] [1− f (x )]

2.2.4  Laju Pembelajaran

Laju  pembelajaran  (α)  digunakan  untuk  melakukan 

perubahan  bobot  dalam  jaringan,  semakin  kecil  nilai  laju 

pembelajaran maka tingkat akurasi hasil dari output jaringan syaraf 

b1 j(baru)=b1 j(lama)+Δ b1 j
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tiruan  akan  semakin  baik  tetapi  waktu  yang  digunakan  untuk 

melakukan proses perhitungan akan semakin lama karena iterasi 

yang  dilakukan  semakin  banyak.  Sebaliknya  apabila  nilai  laju 

pembelajaran besar,  maka hasil  akurasinya akan menurun tetapi 

proses perhitungan akan semakin cepat (Sudarmadi,2012).

2.2.6  MSE

Kesalahan dihitung berdasarkan rata-rata kuadrat kesalahan 

terkecil  yang  diperkenalkan  oleh  Widrow  dan  Hoff.  Selanjutnya 

menurut  Sudarmadi  (2012)  rata-rata  kuadrat  kesalahan  (MSE) 

dihitung dengan rumus:   

Dengan Q = jumlah pola yang dihitung, tk = vektor target,

        ak = vektor keluaran jaringan

2.2.7  Momentum

Penambahan parameter momentum dalam mengubah bobot 

dapat  mempercepat  proses  pembelajaran.  Selanjutnya  menurut 

Sudarmadi  (2012)  hal  tersebut  disebabkan  karena  momentum 

memaksa proses perubahan bobot terus bergerak sehingga tidak 
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terperangkap  dalam  minimum-minimum  lokal.  Jika  μ  adalah 

konstanta (0≤μ≤1) yang menyatakan parameter momentum, maka 

bobot baru dihitung berdasarkan persamaan :

2.2.4  Teknologi JSE (Java Standar Edition )

Java SE dikenal  sebagai  Java 2  Platform, Standard Edition 

atau  J2SE dari  versi  1.2  sampai  versi  1.5.  The "SE"  digunakan 

untuk membedakan platform dasar dari Enterprise Edition Java EE 

dan Micro Edition Java ME. Java SE 6 (Mustang) dirilis di bawah JSR 

270 (Wikipedia.org , 2012).

2.2.4  Comma Separated Values

Comma Separated Values atau CSV adalah suatu format data 

dalam basis data di mana setiap record dipisahkan dengan tanda 

koma (,) atau titik koma (;). Selain sederhana, format ini dapat 

dibuka  dengan  berbagai  text-editor  seperti  Notepad,  Wordpad, 

bahkan MS Excel (Wikipedia.org , 2012).


