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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Saat ini, komputer tidak lagi hanya digunakan untuk sekedar  

membantu pekerjaan manusia, tetapi juga untuk mengganti hampir 

sebagian besar pekerjaan manusia yang tidak memerlukan pemikiran dan 

bersifat rutin. Perkembangan selanjutnya, para ahli mencoba untuk  

mengadaptasi  sistem  otak manusia ke dalam sistem komputer, sehingga 

diharapkan di masa yang akan datang, jaringan syaraf tiruan bekerja 

mendekati sistem kerja  otak  manusia yaitu dapat menyimpulkan dan 

mengambil keputusan berdasarkan data yang dimasukkan. Jadi, jaringan 

syaraf tiruan merupakan salah satu dari sistem informasi yang didesain 

dengan menirukan kerja otak manusia dalam menyelesaikan suatu masalah 

dengan melakukan proses belajar melalui perubahan bobot sinapsisnya. 

Jaringan syaraf tiruan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

jaringan syaraf tiruan dengan metode backpropagation yang 

pemrogramannya menggunakan toolbox MATLAB. Toolbox MATLAB 

adalah perangkat lunak yang cocok dipakai karena banyak model jaringan  

syaraf tiruan yang menggunakan manipulasi matriks/vector dalam  

iterasinya. Toolbox MATLAB telah menyediakan fungsi-fungsi khusus 

untuk menyelesaikan model jaringan syaraf tiruan. 

 
Penentuan Akurasi Algoritma...Nadia Chandra Devi, Fakultas Teknik Dan Sains Ump, 2018 



2 

 

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–neuron tersebut akan mentransformasikan informasi yang 

diterima oleh neuron satu menuju neuron lainnnya, hubungan ini disebut 

dengan bobot (Shanmuganathan & Samarasinghe, 2016). Salah satu 

penemuan model Jaringan Syaraf Tiruan yang diminati oleh banyak orang 

adalah backpropagation. Hal ini dikarenakan banyak aplikasi yang 

berhasil diselesaikan dengan backpropagation.  

Menurut Kusumadewi (2004) backpropagation merupakan 

algoritma pembelajaran yang terawasi dan biasanya digunakan oleh 

perceptron dengan banyak lapisan untuk mengubah bobot–bobot yang 

terhubung dengan neuron–neuron yang ada pada lapisan tersembunyi. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Mustafidah & Suwarsito 

(2015b), pada backpropogation terdapat 12 algoritma pelatihan yang 

digunakan diantaranya yaitu algoritma Fletcher-Reeves Update (traincgf), 

Polak-Ribiĕre (traincgp), Powell-Beale Restarts (traincgb), dan 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), Resilent Backpropagation (trainrp), 

BFGS (trainbfg), One Step Secant (trainoss), Levenberg-Marquardt 

(trainlm). Diatara 12 algoritma pelatihan tentunya perlu dipilih algoritma 
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yang paling optimal sehingga diperoleh hasil yang terbaik, dalam 

penelitian tersebut dilakukan pengujian terhadap algoritma pelatihan yang 

terdapat dalam jaringan backpropogation sejumlah 12 algoritma dan 

algoritma pelatihan ditinjau dari error yang dihasilkan. 

Hidden Layer berfungsi untuk membantu proses pelatihan. 

Semakin banyak neuron dalam hidden layer yang digunakan, maka 

semakin bagus dan semakin tepat pula output yang diinginkan. 

Maka dari itu berdasarkan pada permasalahan di atas, maka 

diperlukan penelitian untuk mendapatkan algoritma pelatihan 

backpropagation yang paling optimal ditinjau dari error yang dihasilkan. 

Hasil akhir yang diharapkan adalah bahwa penelitian ini dapat menjadi 

rujukan dalam membantu penelitian selanjutnya yang terkait dengan 

algoritma jaringan syaraf tiruan. 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Masalah pada penelitian ini adalah belum adanya informasi 

mengenai algoritma pelatihan jaringan syaraf tiruan yang paling optimal 

berdasarkan tingkat error yang paling kecil dengan 9 neuron dalam hidden 

layer. 

C. BATASAN MASALAH 

Dari masalah di atas, maka dapat diambil batasan  masalah sebagai 

berikut: 

1.   Jaringan Syaraf Tiruan backpropagation terdiri dari 9 neuron pada 1 

hidden layer, 5 neuron input, dan 1 variabel output. 
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2.  Learning Rate yang digunakan adalah 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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