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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Pada zaman modern yang perkembangan teknologinya sangat pesat 

ini, komputer tidak hanya dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan 

manusia. Komputer sudah dapat dioperasikan untuk mengganti hampir 

sebagian besar pekerjaan manusia yang tidak memerlukan pemikiran dan 

bersifat rutin. Dalam perkembangannya para ahli mencoba untuk 

menggantikan sistem otak manusia kedalam sistem komputer. Dengan 

cara tersebut diharapkan suatu saat nanti dapat tercipta suatu komputer 

yang dapat menimbang dan mengambil keputusannya sendiri untuk 

memudahkan pekerjaan manusia. Kinerja dari sistem komputer dapat lebih 

cepat, teliti, dan akurat jika dibandingkan dengan kinerja manusia itu 

mendorong percepatan pengembangan teknologi AI (Artificial 

Intelegence). 

Jaringan syaraf tiruan (artificial neural network) adalah model 

komputasi yang terinspirasi secara biologis, jaringan syaraf tiruan terdiri 

dari beberapa elemen pengolahan (neuron) dan ada hubungan antara 

neuron. Neuron tersebut akan mentransformasikan informasi yang 

diterima oleh neuron satu menuju neuron lainnya, hubungan ini disebut 

dengan bobot. Deboek dan Kohonen menggambarkan jaringan syaraf 

tiruan  sebagai kumpulan teknik matematika yang dapat digunakan untuk 
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pemrosesan sinyal, peramalan dan pengelompokan dan disebut sebagai 

teknik regresi paralel non linier, multilapis(Shanmuganathan, 2016). 

Menurut Kusumadewi (2004) dalam jaringan syaraf, neuron akan 

dikumpulkan dalam lapisan-lapisan (layer). Biasanya neuron pada satu 

lapisan akan dihubungkan dengan lapisan-lapisan sebelum dan 

sesudahnya. Informasi yang diberikan pada jaringan syaraf akan 

dirambatkan mulai dari lapisan input sampai ke lapisan output melalui 

lapisan yang lainnya, yang sering dikenal dengan nama lapisan 

tersembunyi (hidden layer). 

Salah satu penemuan model Jaringan Syaraf Tiruan yang diminati 

oleh banyak orang adalah backpropagation. Backpropagation merupakan 

algoritma pembelajaran yang terawasi dan biasanya digunakan oleh 

percepton dengan banyak lapisan untuk mengubah bobot-bobot yang 

terhubung dengan neuronyang ada pada lapisan tersembunyinya. 

Algoritma backpropagationmenggunakan erroroutput untuk mengubah 

nilai bobotnya dalam arah mundur (backward) (Kusumadewi, 2004).  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Mustafidah dan 

Suwarsito (2015b), pada Backpropagation terdapat Algoritma Fletcher-

Reeves Update (traincgf), Polak-Ribiĕre (traincgp),Powell-Beale Restarts 

(traincgb),Scaled Conjugate Gradient (trainscg), Gradient Descent 

(traingd), Gradient Descent dengan Adaptive Learning Rate (traingda), 

Gradient Descent dengan Momentum (traingdm), Gradient Descent 

dengan Momentum dan Adaptive Learning Rate (traingdx), Levenberg-
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Marquardt (trainlm), Resilent Backpropagation (trainrp), BFGS 

(trainbfg), One Step Secant (trainoss). Diantara 12 algoritma pelatihan 

tentunya perlu dipilih algoritma yang paling optimal sehingga diperoleh 

hasil yang terbaik ditinjau dari error yang dihasilkan. 

Pada penelitian sebelumnya, Mustafidah dan Suwarsito 

(2015a)telah melakukan penelitian dengan menguji 12 algoritma pelatihan 

untuk mendapatkan error terkecil. Parameter jaringan yan digunakan 

adalah target error = 0,001 (10
-3

), maksimum epoh = 10000 dengan 5 

neuron input dan 1 neuron output. Dari hasil tes 12 algoritma pelatihan, 

dihasilkan bahwa algoritma Levenberg-Marquardtmemiliki tingkaterror 

terkecil pada nilaiα = 5% dan nilaierrorsebesar 0,0001986858. Pada 

penelitian yang lain oleh Wibowo, et al. (2013), pengujian dilakukan 

menggunakan algoritma Gradient Descent dengan Adaptive Learning 

Rate, Gradient Descent dengan Momentum dan Adaptive Learning Rate, 

Resilent Backpropagation, BFGS, One Step Secant, dan Levenberg-

Marquardtuntuk mendapatkan algoritma pelatihan yang paling teliti dalam 

mengenali pola data. Berdasarkan hasil uji statistik menggunakan 

analisisvariansi, dengan tingkat kepercayaan 95% diperoleh hasilbahwa 

algoritma Levenberg-Marquardtmerupakan algoritma yangpaling teliti 

dengan rata-rata error 0,0063. 

Oleh karena itu diperlukan adanya penelitian untuk menentukan 

banyaknya neuron dalam lapisan tersembunyi yang diperlukan untuk 

mencapai kondisi error paling kecil dengan menggunakan algoritma 
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Backpropagationdalam 10  neuroninput, 14 neuron dalam 1 lapisan  

hidden layer dan 1 neuronoutput. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Rumusan masalahdalam penelitian iniadalah belum adanya 

informasimengenai algoritma pelatihan JSTyang paling optimal dari target 

tingkat error terkecil menggunakan model neuron 10-14-1 (10 neuron 

input, 14 neuron dalam 1 hidden layer, dan 1 neuron output). 

C. BATASAN MASALAH 

Penelitian ini dibatasi pada implementasi JST backpropagation 

dengan 10 neuron input, 14 neuron dalam 1 lapisan hidden layer,1 neuron 

outputdenganlearning rate 0.01, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 

0.9, 1. 
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