
BAB IV

IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Sistem

            Implementasi merupakan tahap dimana sistem siap di uji 

dan di coba  pada keadaan lingkungan yang sebenarnya. Dengan 

demikian akan di ketahui apakah sistem yang dibuat telah berhasil 

memenuhi tujuan yang di inginkan sehingga layak untuk digunakan 

pada waktu selanjutnya. 

4.1.1 Form Upload Data CSV

Berikut  ini  tampilan awal  program untuk memasukan data 

dari file csv.

Gambar 4.1 Tampilan Form Upload Data CSV
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Pada  saat  mengambil  data  dari  file  csv  maka  program 

akan  melakukan  proses  preprocessing  data.  Selanjutnya  akan 

dibagi menjadi dua bagian dataset yaitu data pelatihan dan data 

pengujian dengan perbandingan 80:20. Kemudian  data asli  dan 

data hasil  normalisasi  akan ditampilkan pada tabel  seperti  yang 

tampak pada gambar 4.1 di atas.

Inti dari sistem ini adalah pembelajaran jaringan dari data set 

pembelajaran  agar  dapat  melakukan  generalisasi  terhadap  data  set 

tersebut  yang  kemudian  hasil  proses  pembelajaran  dapat  digunakan 

untuk mengenali pola masukan yang ada. Terdapat 2 buah data set, yaitu 

data set pembelajaran dan data set pengujian.

Proses  pembelajaran  menggunakan  data  set  pembelajaran 

yang  dapat  dilihat  pada  tabel  4.2  (lampiran  8)  untuk  data  set 

pembelajaran jaringan syaraf  tiruan pada fungsi aktivasi  sigmoid biner 

sedangkan data set pembelajaran jaringan syaraf tiruan dengan fungsi 

aktivasi sigmoid bipolar terdapat pada tabel 4.3 di lembar lampiran 11. 

Masing-masing dataset baik dataset pelatihan maupun dataset pengujian 
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ditransformasikan  ke  dalam  range  [0,1]  apabila  menggunakan  fungsi 

aktivasi  sigmoid  biner.  Apabila  fungsi  aktivasi  yang  digunakan  adalah 

sigmoid bipolar maka dataset akan ditransformasikan ke dalam range [-

1,1].

Di  bawah  ini  merupakan  potongan  kode  sumber  untuk 

mentransformasikan  dataset  ke  dalam  range  sigmoid  biner  maupun 

sigmoid bipolar:

 public double[][] get_normalisasi(int[][] dt) {

        double[][] hasil = new double[dt.length][5];   

        if(dt.length>1){

//ini utk konversi dataset baik training atau testing

            jmlTraining=(int) (dt.length * 0.5);

            jmlTesting = dt.length - jmlTraining;

            MinMax = getMinMax(dt);

            for (int i = 0; i < dt.length; i++) {

                for (int j = 0; j < 5; j++) {

                    if(i<jmlTraining){

//ini utk konversi dataset training

                        hasil[i][j] = (double) (dt[i][j] - MinMax[j][0]) / (double) (MinMax[j][1]  

- MinMax[j][0]);

                    }else{

//ini utk konversi dataset testing

                        hasil[i][j] = (double) (dt[i][j] - MinMax[j][2]) / (double) (MinMax[j][3]  

- MinMax[j][2]);

                    }

                    hasil[i][j] = (roundDecimals(hasil[i][j],3));

                    if(fs_aktivasi==2){
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//ini utk konversi ke bipolar

                        hasil[i][j]=2*hasil[i][j]-1;

                    }

                }

            }

        }else{

//ini utk konversi prediksi

            for (int j = 0; j < 5; j++) {

                    hasil[0][j] = (double) (dt[0][j] - MinMax[j][2]) / (double) (MinMax[j][3] - 

MinMax[j][2]);

                    hasil[0][j] = (roundDecimals(hasil[0][j],3));

                    if(fs_aktivasi==2){

                        hasil[0][j]=2*hasil[0][j]-1;

                    }

                }

        }

        

        return hasil;

    }

4.1.2 Form Pembelajaran dan Pengujian

Pada program ini proses pembelajaran dan pengujian berada 

pada satu form. Hasil pembelajaran akan ditampilkan pada grafik 

pembelajaran,  sedangkan hasil  pengujian akan ditampilkan pada 

tabel hasil pengujian berikut tingkat akurasinya. Untuk mengatur 

nilai alpha, momentum, jumlah unit tersembunyi, batasan bobot, 

jumlah  epoch maksimal dan  minimum error yang diijinkan dapat 
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diinput langsung pada form ataupun dengan menggunakan sistem 

batch file yang akan secara otomatis melakukan pembelajaran dan 

pengujian secara berulang yang jumlahnya sesuai dengan jumlah 

record pada file batch tersebut.  Format file batch tersebut adalah 

sebagai berikut.

Tabel 4.6 Tabulasi Format file batch csv

Alpha MinWeight MaxWeight MaxEpoch MSE Momentum HiddenNeuron

0.2 -0.5 0.5 999999 0.01 0 5

0.2 -0.5 0.5 999999 0.01 0 15

0.2 -0.5 0.5 999999 0.01 0 30

0.2 -0.5 0.5 999999 0.01 0.2 5

0.2 -0.5 0.5 999999 0.01 0.2 15

Selanjutnya dari proses tersebut program akan menampilkan 

hasil  pembelajaran dan pengujian yang paling optimal  dari  hasil 

perulangan  tersebut  seperti  pada  gambar  4.2  dan  4.3  pada 

halaman lampiran.

4.1.3 Form Prediksi

Pada form prediksi ini program akan menampilkan hasil prediksi 

perhitungan JST dari hasil pembelajaran pada form training dan testing 
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sebelumnya. Pada tampilan awal form, user harus menginputkan data-

data input yang telah disediakan dalam tabel input sepeti pada gambar. 

Nama  komponen-komponen  input  pada  tabel  tersebut  telah  diset 

menyesuaikan  dengan  komponen  yang  telah  didefinisikan  di  file  csv 

masukan  sehingga  jumlah  komponennya  akan  berubah-ubah 

menyesuaikan file masukannya. 

Kemudian  setelah  user  menekan  tombol  hitung  prediksi  maka 

sistem akan melakukan perhitungan prediksi  terhadap data-data  yang 

dimasukan oleh si user tersebut.

Gambar 4.4 Tampilan Form Prediksi

Dalam melakukan  prediksi  ,  sistem akan  menggunakan  bobot-
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bobot yang ada untuk mekukan perhitungan keluaran. Oleh karena itu 

bobot dalam sistem ini  sangat penting kedudukannya.  Bobot-bobot ini 

didapatkan dari hasil proses pembelajaran, dan proses pembelajaran ini 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dalam tulisan kali ini berupa laju 

pembelajaran, toleransi  kesalahan, momentum, dan banyaknya  neuron 

sembunyi.  Bagaimana  pengaruh  keempat  faktor  tersebut  terhadap 

kecepatan proses pembelajaran maupun tingkat akurasi  hasil  keluaran 

akan diuraikan pada bagian pembahasan sistem.

4.2 Pembahasan Sistem

4.2.1  Pengaruh Laju Pembelajaran dan Toleransi Kesalahan

Laju pembelajaran mempengaruhi kecepatan proses pembelajaran 

melalui  penentuan  besarnya  perubahan  bobot.  Sedangkan  toleransi 

kesalahan menentukan seberapa besar kesalahan dapat ditoleransi oleh 

sistem.  Pengaruh kedua  faktor  tersebut  dapat  dilihat  dalam tabel  4.1 

(dilakukan  pada  momentum 0.2  dan  jumlah  neuron 5  serta  rentang 

bobot awal pada [-0.5,05] ).

Untuk  mengetahui  perbedaan  Sigmoid  Biner  terhadap  Sigmoid 

Bipolar dilihat dari besaran laju pembelajaran dan toleransi kesalahannya 
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maka dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.7 Hasil Pengujian Pengaruh Laju Pembelajaran 

dan Toleransi Kesalahan pada fungsi Aktivasi Sigmoid Biner

Learning Rate Error

0.001 0.005 0.01 0.05 0.1

0 Iterasi 999999 999999 999999 1 1

Akurasi 54.58 45.89 45.27 56.42 60.12

0.2 Iterasi 999999 330634 1310 1 1

Akurasi 56.27 47.11 47.85 62.13 61.91

0.4 Iterasi 999999 999999 527 1 1

Akurasi 43.57 55.1 49.66 59.63 60.37

0.6 Iterasi 999999 360659 517 1 1

Akurasi 49.22 57.32 50.59 59.43 59.36

1 Iterasi 999999 456488 334 1 1

Akurasi 47.11 47.16 51.32 59.79 59.78

Tabel 4.8 Hasil Pengujian Pengaruh Laju Pembelajaran 

dan Toleransi Kesalahan pada fungsi Aktivasi Sigmoid Bipolar

Learning Rate Error

0.001 0.005 0.01 0.05 0.1

0 Iterasi 999999 999999 99999 1 1

Akurasi 54.47 57.36

0.2 Iterasi 1 1 1 1 1

Akurasi 51.53 53.57 52.33 52.09 52.07

0.4 Iterasi 1 2 1 1 1

Akurasi 52.11 52.48 52.23 50.91 51.53

0.6 Iterasi 2 1 1 1 1

Akurasi 52.05 49.91 51.23 51.50 52.45
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1 Iterasi 1 1 1 1 1

Akurasi 53.60 50.32 53.65 54.01 50.03

Untuk  laju  pembelajaran  dengan  nilai  0,  jumlah  iterasi 

pembelajaran  telah  mencapai  nilai  maksimal  tetapi  hasil  akurasi 

tetap rendah. Dengan nilai laju pembelajaran (α) nol sehingga proses 

perubahan  bobot  sangat  tergantung  pada  nilai  momentum  dalam 

perubahan  bobotnya.  Hal  inilah  yang  menyebabkan  nilai  akurasinya 

rendah.  Namun  tidak  menutup  kemungkinan  rata-rata  akurasi  lebih 

tinggi apabila nilai toleransi kesalahannya lebih besar.  Secara lebih jelas 

dapat dilihat grafik MSE untuk laju pembelajaran bernilai 0 pada gambar 

4.6 dan gambar 4.7 pada lembar lampiran 6 dan 7.

Proses pembelajaran akan berlangsung optimum untuk nilai 

laju  pembelajaran  pada  rentang  [0.1,0.4]  dengan  ditandai  grafik  MSE 

yang berbentuk lengkung curam seperti pada gambar 4.5
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Gambar 4.5 Grafik MSE untuk Nilai Alpha 0.2

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.7 dan 4.8 dapat dilihat 

bahwa nilai laju pembelajaran dan toleransi kesalahan memiliki hubungan 

terbalik dengan hasil iterasi dan akurasi hasil keluaran. Dari teori bahwa 

semakin besar nilai laju pembelajaran serta toleransi kesalahan yang ada 

maka  kecenderungannya  akan  semakin  mempercepat  proses 

pembelajaran tetapi semakin kecil akurasi hasil keluaran telah terbukti. 

Memang  terdapat  distorsi  dalam beberapa  kasus,  misalnya  pada  nilai 

alpha 0.6 sampai alpha 0.3 untuk toleransi kesalahan di atas 0.005. Pada 

kasus  tersebut  iterasinya  cenderung  menurun  akan  tetapi  hasil 
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akurasinya meningkat. Distorsi tersebut dapat terjadi karena pengaruh 

penentuan bobot  awal  pada proses  pelatihan,  namun demikian  secara 

keseluruhan  dapat  disimpulkan  bahwa semakin  kecil  nilai  alpha  maka 

jumlah iterasi akan bertambah dan akurasinya akan semakin meningkat. 

4.2.2  Pengaruh Momentum dan Banyaknya Neuron Sembunyi

Penambahan  momentum  dimaksudkan  untuk  menghindari 

perubahan  bobot  yang  mencolok  akibat  adanya  data  yang  sangat 

berbeda dengan yang lainnya.  Jumlah neuron pada layar  tersembunyi 

mempengaruhi kemampuan pengenalan pola dari jaringan. Pada fungsi 

aktivasi  sigmoid  biner  jumlah  neuron  pada  layar  tersembunyi  harus 

sebanding dengan besarnya momentumnya. Apabila jumlah neuron pada 

layar tersembunyi semakin banyak, maka agar mendapatkan hasil yang 

lebih optimal nilai momentumnya-pun harus diperbesar. 

Pada  tabel  4.9  dan  4.10  di  bawah  ini  menunjukan  ketika 

neuron  pada  layar  tersembunyi  jumlahnya  ada  5  neuron  maka  nilai 

momentum  yang  optimal  yaitu  0.  Selanjutnya  saat  jumlah  neuron 

sebanyak  15  neuron  maka  momentum  yang  optimal  yaitu  0.2  , 

sedangkan  pada  saat  momentum  ditetapkan  sebesar  1  maka  akan 
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menghasilkan nilai  optimum untuk jumlah neuron 30.  Maka dari  hasil 

pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada fungsi sigmoid biner 

perbandingan besarnya momentum harus disesuaikan dengan kebutuhan 

jumlah neuron pada layar tersembunyi pada jaringan tersebut.

Tabel 4.9 Hasil Pengujian Pengaruh Jumlah Neuron dan Momentum 

Untuk Fungsi Aktivasi Sigmoid Biner pada alpha 0.2 dan MSE 0.01

Momentum Hidden Neuron

5 15 30

0 Iterasi 876 1380 1786

Akurasi 49.63 48.7 48.38

0.2 Iterasi 947 1154 1536

Akurasi 48.86 50.16 48.37

0.4 Iterasi 1254 1585 1569

Akurasi 48.59 47.71 48.21

1 Iterasi 1326 1446 1427

Akurasi 48.37 48.33 51.13

Tabel 4.10 Hasil Pengujian Pengaruh Jumlah Neuron dan Momentum 

Untuk Fungsi Aktivasi Sigmoid Bipolar pada alpha 0.2 dan MSE 0.01

Momentum Hidden Neuron

5 15 30

0 Iterasi 999999 19686 22793

Akurasi 45.34 42.42 40.4

0.2 Iterasi 999999 17394 13262

Akurasi 43.32 45.76 45.31

0.4 Iterasi 999999 13233 15842

Akurasi 42.13 48.66 48.86

1 Iterasi 999999 14740 45223

Akurasi 42.97 47.95 38.69
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Pada tabel  4.9  dan 4.10 di  atas  dapat  diambil  kesimpulan 

bahwa  besaran  momentum  yang  optimal  untuk  arsitektur  jaringan 

dengan fungsi aktivasi sigmoid bipolar pada nilai 0.4 pada jumlah unit 

hidden 30. Penambahan momentum tidak berpengaruh banyak terhadap 

jumlah  iterasinya  karena  perubahan  bobotnya  relatif  sangat  kecil. 

Sehingga  meskipun  diberi  momentum  yang  besar  tidak  terlalu 

berpengaruh  terhadap  kecepatan  pemrosesan  datanya.  Akan  tetapi 

momentum ini sangat berguna untuk menentukan tingkat akurasi pada 

fungsi aktivasi sigmoid bipolar.

Selain  itu  semakin  banyak  neuron  pada  layar  tersembunyi 

kecepatan proses pembelajaran semakin lambat, hal ini  terjadi  karena 

jumlah bobot yang diproses semakin banyak. 


