
BAB III

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1. Analisa dan Kebutuhan Sistem

Analisa sistem merupakan penjabaran deskripsi dari sistem yang 

akan dibangun kali ini. Sistem berfungsi untuk membantu menganalisis 

arsitektur jaringan JST yang tepat untuk suatu kasus tertentu, sehingga 

didapatlah  suatu  skema  jaringan  yang  cocok  untuk  permasalahan 

tersebut. 

3.1.1. Analisa Aplikasi

Aplikasi  yang  dibuat  adalah  aplikasi  untuk  menghitung 

prediksi  jumlah  dalam  hal  ini  diambil  studi  kasus  data  balita 

penderita  ISPA  yang  dipengaruhi  oleh  empat  faktor  penyebab 

antara lain: jumlah balita dengan berat badan lahir rendah , jumlah 

balita  imunisasi  lengkap,  jumlah  balita  gizi  buruk  dan  jumlah 

masyarakat miskin. 

Penginputan data dapat dilakukan dengan mengimpor data 

dari  file  csv  (comma  separated  value)  yang  berisi  data-data 

tersebut.  Setelah  dilakukan  proses  training  maka  akan  didapat 
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grafik  perbandingan  antara  MSE(Mean  Square  Error)  pelatihan 

terhadap jumlah iterasi yang dilakukan.

Aturan  bisnis  yang berlaku  pada bagi user adalah sebagai 

berikut :

1) User dapat  mengambil  data  dari  file  csv  sehingga  tidak 

memasukan data satu-persatu.

2) Data  yang  telah  diambil  dari  file  csv  oleh  sistem  diubah 

menjadi  data  dengan  rentang  biner  (0,1)  atau  rentang 

bipolar (-1,1) sesuai dengan pilihan fungsi aktivasi yang akan 

digunakan oleh user pada saat pengunggahan data. 

3) User dapat  mencoba berbagai  variasi  masukan komponen-

komponen  pelatihan  JST  untuk  mengoptimalkan 

penggunaannya.

4) Komponen yang dapat diubah oleh user antara lain nilai laju 

pembelajaran (learning rate), momentum, banyak unit dalam 

lapisan tersembunyi (hidden layer), toleransi kesalahan dan 

maksimal iterasi yang diijinkan.
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5) Setelah proses pembelajaran dan pengujian maka user dapat 

melihat  prediksi  dari  data  yang  dimasukan  pada  form 

prediksi.

Aplikasi  yang  dibangun  berbasis  desktop  dibangun 

menggunakan  teknologi  JSE  (Java  Standar  Edition)  dengan 

menerapkan algoritma propagasi balik untuk proses pelatihan dan 

pengujian data.  Fungsi aktivasi yang dipakai untuk uji analisis ini 

yaitu fungsi Sigmoid Biner dan Sigmoid Bipolar. 

3.1.2. Analisa Masukan

Masukan berupa data penelitian yang disimpan dalam bentuk file 

csv (comma separated value) yang selanjutnya oleh sistem akan diubah 

menjadi angka-angka dalam rentang nilai diantara 0 s.d 1  untuk fungsi 

aktivasi sigmoid biner dan angka diantara -1  s.d  1 untuk fungsi aktivasi 

sigmoid bipolar.

3.1.3. Analisa Proses

Nilai-nilai dari data yang diambil dari file csv yang akan digunakan 

dalam proses pelatihan JST tidak dapat diproses secara langsung karena 

dapat memberatkan proses perhitungan datanya. Oleh karena itu maka 
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perlu diubah menjadi data dalam rentang biner ataupun bipolar sesuai 

dengan fungsi aktivasi yang dipilih.

Proses  pengubahan dari  data  asli  menjadi  data  dalam rentang 

biner maupun bipolar dengan menggunakan metode Preprocessing Data. 

Untuk mendapatkan nilai baru dari rentang nilai  yang diinginkan maka 

data dicari dengan mengunakan rumus:

x j=
( xmax−x i)
(xmax−xmin)

( xmaxbaru− xminbaru)+xminbaru

dimana x j = data baru yang dicari

x i = data lama yang akan dikonversi

xmin  = data dengan nilai minimum awal

xmax  = data dengan nilai maksimum awal

xminbaru  = data dengan nilai minimum baru

xmaxbaru  = data dengan nilai maksimum baru

3.1.4. Analisa Keluaran

Keluaran berupa hasil  perhitungan dengan interval  (0,1)  untuk 

fungsi  aktivasi  sigmoid  biner  dan  interval  (-1,1)  untuk  fungsi  aktivasi 

sigmoid bipolar yang kemudian diinterpretasikan dalam jumlah    prediksi 

jumlah kasus ISPA yang terjadi. Untuk mendapatkan hasil prediksi maka 
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hasil perhitungan dari JST tersebut dilakukan proses Post Processing atau 

Denormalisasi  Data.  Rumus  untuk  Denormalisasi  Data  sama  dengan 

Normalisasi  hanya  untuk  rentang  nilai  maksimum dan  minimum yang 

baru digunakan rentang nilai yang sesuai dengan data  aslinya.

3.1.5.  Spesifikasi    Perangkat   Lunak   

Untuk membuat sistem ini maka spesifikasi perangkat lunak yang 

dibutuhkan sebagai berikut:

1.   Sistem operasi Linux Ubuntu 12.10 atau Windows semua varian

2. Java Devlopment Kit (JDK) versi 7.1.

3. Netbeans IDE 7.2.

4. Exe4J Converter

3.1.6. Spesifikasi Perangkat Keras

Spesifikasi  perangkat  keras  yang  dibutuhkan  untuk  membuat 

sistem adalah sebagai berikut:

1. Processor AMD Athlon Dual Core 2,1 GHz.

2. RAM 1 GB.

3. Monitor dengan resolusi minimal 1024x786.

3.2. Perancangan Sistem

Perancangan sistem adalah sekumpulan elemen yang saling 



19

berkaitan dan saling berinteraksi dalam memproses suatu masukan 

sehingga  dapat  menghasilkan  keluaran  sesuai  dengan  yang 

diinginkan.

Dalam  perancangan  sistem  ini  menjelaskan  tentang 

permodelan  sistem  serta  perancangan  tampilan  (user  interface) 

yang digunakan dalam aplikasi.

3.2.1.  Diagram Use Case  

Atas dasar analisis sistem dan kebutuhan di atas maka dapat 

dibuat suatu use case diagram dapat dilihat pada bagian lampiran 

gambar 3.1.

3.2.2. Diagram Aktivitas

Diagram  aktivitas  menunjukan  keterangan  aktivitas  yang  lebih 

rinci berdasarkan use case yang telah dibuat seperti pada gambar 3.1 di 

atas. Diagram aktivitas sistem ini dapat dilihat pada gambar 3.2 sampai 

dengan gambar 3.3 pada bagian lampiran. 

3.2.3.  Arsitektur Jaringan Syaraf Tiruan

Jaringan syaraf  tiruan propagasi  balik  terdiri  dari  banyak layar 

(multilayer neural networks), yaitu layar masukan, layar tersembunyi dan 
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layar keluaran. Pada  jaringan  syaraf  tiruan,  bobot  awal  merupakan 

bilangan acak kecil dalam interval [-a,b] (Sudarmadi,2012). 

Arsitektur JST yang digunakan pada aplikasi ini menggunakan 4 

neuron input dan 1 neuron output , sedangkan untuk jumlah neuron pada 

hidden layer dapat berubah-ubah sesuai dengan masukan dari pengguna. 

Seperti pada gambar berikut ini.

Gambar 3.4 Arsitektur Jaringan Syaraf Tiruan

Sedangkan  pembangkit  bilangan  acak  kecil  dibuat  dengan 

memanipulasi fungsi bawaan milik java yang telah ada yaitu pembangkit 

bilangan  acak  dengan  tipe  data  double.  Bilangan  acak  kecil  yang 

dihasilkan dibuat  dengan ketepatan sampai  3  angka dibelakang koma 
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sebagai contoh 0,123. 

Pembangkit bilangan acak kecil dalam sistem memiliki algoritma seperti 

berikut ini:

1. Tentukan range bilangan acak diambil  dari  inputan dari  user.  Misal 

range [-0,3,0,3].

2. Bangkitkan  bilangan  acak  A  dengan  fungsi  random  dari  java. 

Digunakan  untuk  menentukan  besarnya  nilai  bobot  secara  acak 

dengan nilai diantara 0 - 1.

3. Setelah itu kalikan A dengan selisih range (Max_range – Min_range) 

dan  ditambahkan  dengan  Min_range  sehingga  didapatlah  rumus 

sebagai berikut.

W i=random∗(Max−Min)+Min

Agar dapat dipahami secara jelas maka dapat dilihat contoh berikut ini :

1. User menentukan untuk range bobot berada pada nilai diantara -0,3 

sampai  dengan  0,3.  Sehingga  nilai  maximum bobot  0,3  dan  nilai 

minimum bobot -0,3.

2. Aplikasi  mendapatkan  bilangan  acak  sebesar  0,123.  Selanjutnya 

dihitung dengan rumus di atas menjadi.

W i=random∗(Max−Min)+Min=0,123∗(0,3−(−0,3))+(−0,3)
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W i=0,123∗0,6−0,3=0.0738−0,3=−0.2262 Sehingga dengan demikian 

maka bobot yang dihasilkan dari  proses perhitungan adalah -0,226 

(dibulatkan 3 desimal).

Selanjutnya  untuk  melakukan  optimalitas  arsitektur  propagasi 

balik  maka  diperlukan  pemilihan  bobot  awal  yang  tepat.  Dengan 

pemilihan tersebut dapat menghasilkan jumlah iterasi yang relatif sedikit.

3.3. Perancangan Antarmuka Sistem

Untuk pembuatan aplikasi  terdapat  3  form,  yaitu  form upload, 

form training dan form prediksi. 

3.3.1 Form Upload Data

        Form ini digunakan untuk mengambil data masukan dari file csv 

yang  kemudian  akan  diolah  oleh  sistem  dan  menghasilkan  output 

jaringan saraf tiruan. Pada form ini pengguna diharuskan memilih fungsi 

aktivasi  yang  akan  digunakan.  Selanjutnya  sistem  akan  melakukan 

preprocessing data dan menampilkan hasilnya seperti yang ditunjukan di 

gambar 3.5 di bawah ini.
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Gambar 3.5 Perancangan Tampilan Form Upload data CSV

3.3.2 Form Pelatihan dan Pengujian JST

            Form ini digunakan untuk memberikan inisialisasi pada proses 

pelatihan dan pengujian jaringan syaraf tiruan yang akan memunculkan 

grafik  pelatihan  dan  juga  tabel  output  jaringan  beserta  tingkat 

akurasinya. Pada form ini terdapat dua pilihan tab yaitu grafik pelatihan 

dan  hasil  pengujian.  Grafik  pengujian  digunakan  untuk  melihat  grafik 

perubahan Mean Square Error (MSE) terhadap epoch (lihat gambar 3.6 ) 

Sedangkan hasil pengujian akan menampilkan tabel output JST beserta 

akurasinya seperti pada gambar 3.7 berikut ini.
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Gambar 3.6 Perancangan tampilan Form Pelatihan & Pengujian 

pada tab Grafik Pelatihan

Gambar 3.7 Perancangan tampilan Form Pelatihan & Pengujian 

pada tab Hasil Pengujian
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3.3.3 Form Prediksi

            Form ini digunakan untuk mengetahui prediksi data dengan 

menggunakan jaringan syaraf tiruan berdasarkan bobot-bobot pelatihan 

yang  didapat  pada  proses  pelatihan  JST.  Rancangan  form prediksi  ini 

dapat dilihat pada gambar 3.8 di bawah ini.

Gambar 3.8 Perancangan Tampilan Form  Prediksi


