
 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Data Mining 

Data mining adalah serangkaian proses untuk menggali nilai tambah berupa 

informasi yang selama ini tidak diketahui secara manual dari suatu basisdata. 

Informasi yang dihasilkan diperoleh dengan cara mengekstraksi dan mengenali 

pola yang penting atau menarik dari data yang terdapat dalam basisdata (Afen, 

2013). 

Data mining adalah suatu metode pengolahan data untuk menemukan pola 

yang tersembunyi dari data tersebut. Hasil dari pengolahan data dengan metode  

data mining ini dapat digunakan untuk mengambil keputusan di masa depan 

(Santosa, 2007). Terdapat beberapa pengertian yang berkaitan dengan data mining 

dari beberapa referensi sebagai berikut: 

a. Menurut Dunham (2002) data mining adalah mencocokkan data dalam suatu 

model untuk menemukan informasi yang tersembunyi dalam basis data. 

b. Menurut Fayyad (1996) data mining merupakan aplikasi suatu algoritma 

untuk menggali informasi bermanfaat dari dalam basis data. 

c. Menurut Han (2006) Data mining adalah proses menemukan pola-pola 

didalam data, dimana proses penemuan tersebut dilakukan secara otomatis 

atau semi otomatis dan pola-pola yang ditemukan harus bermanfaat. 

d. Menurut Tan (2006) Data mining adalah proses penemuan informasi yang 

berguna pada penyimpanan data yang besar secara otomatis. 

e. Menurut Fajar Astuti Hermawati (2013) Data mining adalah proses yang 

memperkerjakan satu atau lebih teknik pembelajaran computer (machine 

learning) untuk menganalisis dan mengekstraksi pengetahuan (knowledge) 

secara otomatis. 

2.2. Tahapan Data Mining 

Sebagai suatu rangkaian proses, data mining dapat dibagi menjadi beberapa 

tahap. Tahap-tahap tersebut bersifat interaktif, pemakai terlibat langsung atau 

dengan perantaraan knowledge base (Han, 2006 dalam Huda, 2010). Istilah 
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Knowlegde Discovery Database (KDD) dan Data Mining sering digunakan secara 

bergantian. KDD adalah proses untuk mengubah data low-level menjadi 

pengetahuan tingkat tinggi. Oleh karena itu, KDD mengacu pada trivial ekstraksi 

informasi implisit, yang sebelumnya tidak dikenal dan berpotensi berguna dari 

data dalam database. Sedangkan penambangan data dan KDD sering diperlakukan 

sebagai kata-kata yang sama tetapi dalam data mining yang sebenarnya 

merupakan langkah penting dalam KDD proses (Gupta dalam Yuniar, 2011). 

Tahap-tahap data mining ada 7 yaitu (Han, 2006 dalam Huda, 2010):  

1. Pembersihan data (data cleaning) 

Pembersihan data merupakan proses menghilangkan noise dan data yang 

tidak konsisten atau data tidak relevan. Pada umumnya data yang diperoleh, baik 

dari database suatu perusahaan maupun hasil eksperimen, memiliki isian-isian 

yang tidak sempurna seperti data yang hilang, data yang tidak valid atau juga 

hanya sekedar salah ketik. Selain itu, ada juga atribut-atribut data yang tidak 

relevan dengan hipotesa data mining yang dimiliki. Data-data yang tidak relevan 

itu juga lebih baik dibuang. Pembersihan data juga akan mempengaruhi 

performasi dari teknik data mining karena data yang ditangani akan berkurang 

jumlah dan kompleksitasnya. 

2. Integrasi data (data integration) 

Integrasi data merupakan penggabungan data dari berbagai database ke 

dalam satu database baru. Tidak jarang data yang diperlukan untuk data mining 

tidak hanya berasal dari satu database tetapi juga berasal dari beberapa database 

atau file teks. Integrasi data dilakukan pada atribut-aribut yang 

mengidentifikasikan entitas-entitas yang unik seperti atribut nama, jenis produk, 

nomor pelanggan dan lainnya. Integrasi data perlu dilakukan secara cermat karena 

kesalahan pada integrasi data bisa menghasilkan hasil yang menyimpang dan 

bahkan menyesatkan pengambilan aksi nantinya. Sebagai contoh bila integrasi 

data berdasarkan jenis produk ternyata menggabungkan produk dari kategori yang 

berbeda maka akan didapatkan korelasi antar produk yang sebenarnya tidak ada. 
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3. Seleksi Data (Data Selection) 

 Data yang ada pada database sering kali tidak semuanya dipakai, oleh 

karena itu hanya data yang sesuai untuk dianalisis yang akan diambil dari 

database. Sebagai contoh, sebuah kasus yang meneliti faktor kecenderungan 

orang membeli dalam kasus market basket analysis, tidak perlu mengambil nama 

pelanggan, cukup dengan id pelanggan saja. 

4. Transformasi data (Data Transformation)  

Data diubah atau digabung ke dalam format yang sesuai untuk diproses 

dalam data mining. Beberapa metode data mining membutuhkan format data yang 

khusus sebelum bisa diaplikasikan. Sebagai contoh beberapa metode standar 

seperti analisis asosiasi dan clustering hanya bisa menerima input data 

kategorikal. Karenanya data berupa angka numerik yang berlanjut perlu dibagi-

bagi menjadi beberapa interval. Proses ini sering disebut transformasi data. 

5. Proses mining 

Merupakan suatu proses utama saat metode diterapkan untuk menemukan 

pengetahuan berharga dan tersembunyi dari data. 

6. Evaluasi pola (pattern evaluation) 

Untuk mengidentifikasi pola-pola menarik kedalam knowledge based yang 

ditemukan. Dalam tahap ini hasil dari teknik data mining berupa pola-pola yang 

khas maupun model prediksi dievaluasi untuk menilai apakah hipotesa yang ada 

memang tercapai. Bila ternyata hasil yang diperoleh tidak sesuai hipotesa ada 

beberapa alternatif yang dapat diambil seperti menjadikannya umpan balik untuk 

memperbaiki proses data mining, mencoba metode data mining lain yang lebih 

sesuai, atau menerima hasil ini sebagai suatu hasil yang di luar dugaan yang 

mungkin bermanfaat. 

7. Presentasi pengetahuan (knowledge presentation) 

Merupakan visualisasi dan penyajian pengetahuan mengenai metode yang 

digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang diperoleh pengguna. Tahap 

terakhir dari proses data mining adalah bagaimana memformulasikan keputusan 

atau aksi dari hasil analisis yang didapat. Ada kalanya hal ini harus melibatkan 
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orang-orang yang tidak memahami data mining. Karenanya presentasi hasil data 

mining dalam bentuk pengetahuan yang bisa dipahami semua orang adalah satu 

tahapan yang diperlukan dalam proses data mining. Dalam presentasi ini, 

visualisasi juga bisa membantu mengkomunikasikan hasil data mining. 

Gambar 2.1 Tahap-tahap Data Mining 
(Sumber : Han, 2006 dalam Nuqson Masykur Huda, 2010) 

 

2.3 Pengelompokan Data Mining  

Data mining dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tugas yang  

dapat dilakukan, yaitu (Larose, 2005 dalam Kusrini dkk, 2009) :  

1. Deskripsi  

Terkadang peneliti dan analis secara sederhana ingin mencoba mencari 

cara untuk menggambarkan pola dan kecenderungan yang terdapat dalam 

data. Sebagai contoh: Petugas pengumpulan suara mungkin tidak dapat 

menemukan keterangan atau fakta bahwa siapa yang tidak cukup 

professional akan sedikit didukung dalam pemilihan presiden. Deskripsi 

dari pola dan kecenderungan sering memberikan kemungkinan 

penjelasan untuk suatu pola atau kecenderungan. 

2. Estimasi 

Estimasi hampir sama dengan klasifikasi, kecuali variabel target estimasi 

lebih ke arah numerik daripada ke arah kategori. Model dibangun 

menggunakan record lengkap yang menyediakan nilai dari variabel target 

sebagai nilai prediksi. Selanjutnya pada peninjauan berikutnya, estimasi 

nilai dari variabel target dibuat berdasar nilai variabel prediksi. Sebagai 
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contoh: akan dilakukan estimasi tekanan darah systolic dari pasien rumah 

sakit berdasarkan umur pasien, jenis kelamin, index berat badan dan level 

sodium darah. Hubungan antara tekanan darah systolic dan nilai variabel 

prediksi dalam proses pembelajaran akan menghasilkan model estimasi. 

Model estimasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk kasus baru 

lainnya.  Contoh lain yaitu estimasi nilai indeks prestasi kumulatif 

mahasiswa program pascasarjana dengan melihat nilai indeks prestasi 

mahasiswa tersebut pada saat mengikuti program sarjana. 

3. Prediksi 

Prediksi hampir sama dengan klasifikasi dan estimasi, kecuali bahwa 

dalam prediksi nilai dari hasil akan ada di masa mendatang. Contoh dari 

prediksi dalam bisnis dan penelitian adalah : 

a. Prediksi harga beras dalam tiga bulan yang akan datang. 

b. Prediksi persentase kenaikan kecelakaan lalu lintas tahun depan jika 

batas bawah kecepatan dinaikan. 

Beberapa metode dan teknik yang digunakan dalam klasifikasi dan 

estimasi dapat pula digunakan (untuk keadaan yang tepat) untuk prediksi.  

4. Klasifikasi  

Dalam klasifikasi, terdapat target variabel kategori. Contoh: 

Penggolongan pendapatan, dapat dipisahkan dalam 3 kategori yaitu 

pendapatan tinggi, pendapatan sedang dan pendapatan rendah. Contoh 

lain klasifikasi dalam bisnis dan penelitan adalah: 

a. Menentukan apakah suatu transaksi kartu kredit merupakan transaksi 

yang curang atau bukan. 

b. Memperkirakan apakah suatu pengajuan hipotek oleh nasabah 

merupakan suatu kredit yang baik atau buruk. 

c. Mendiagnosa penyakit seorang pasien untuk mendapatkan termasuk 

kategori penyakit apa. 

5. Pengklusteran  

Pengklusteran merupakan pengelompokan record, pengamatan, atau 

memperhatikan dan membentuk kelas obyek-obyek yang memiliki 
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kemiripan. Kluster adalah kumpulan dari record yang memiliki 

kemiripan satu dengan yang lainnya dan memiliki ketidakmiripan dengan 

record-record dalam kluster lain. Pengklusteran berbeda dengan 

klasifikasi yaitu tidak adanya variabel target dalam pengklusteran. 

Pengklusteran tidak mencoba untuk melakukan klasifikasi, mengestimasi 

atau memprediksi nilai dari variabel target. Akan tetapi algoritma 

pengklusteran mencoba untuk melakukan pembagian terhadap 

keseluruhan data menjadi kelompok-kelompok yang memiliki kemiripan 

(homogen), yang mana kemiripan record dalam satu kelompok akan 

bernilai maksimal sedangkan kemiripan dengan record dalam kelompok 

lain akan bernilai minimal. Contoh pengklusteran dalam bisnis dan 

penelitian adalah: 

a. Mendapatkan kelompok-kelompok konsumen untuk target pemasaran 

dari suatu produk bagi perusahaan yang tidak memiliki dana 

pemasaran yang besar. 

b. Untuk tujuan audit akuntansi, yaitu melakukan pemisahan terhadap 

perilaku financial dalam baik dan mencurigakan. 

c. Melakukan pengklusteran terhadap ekspresi dari gen, untuk 

mendapatkan kemiripan perilaku dari gen dalam jumlah besar. 

6. Asosiasi  

Tugas assosiasi dalam data mining adalah menemukan atribut yang 

muncul dalam satu waktu. Dalam dunia bisnis lebih umum disebut 

sebagai analisis keranjang belanja. Contoh assosiasi dalam bisnis dan 

penelitian adalah: 

a. Meneliti jumlah pelanggan dari perusahaan telekomuniasi seluler 

yang diharapkan untuk memberikan respon positif terhadap 

penawaran upgrade layanan yang diiberikan. 

b. Menemukan barang dalam supermarket yang dibeli secara bersamaan 

dan barang yang tidak pernah dibeli secara bersamaan. 
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2.4 Normalisasi Data 

Normalisasi data digunakan untuk memeriksa apakah data-data terdapat 

missing value, redudan, dan pencilan dengan rumus Minmax Normalization. 

Rumus MinMax Normalization dapat dilihat pada rumus berikut: 

𝑋 =  
𝑋−𝑀𝑖𝑛

𝑀𝑎𝑥−𝑀𝑖𝑛
 (2.1) 

 

2.5. Jaringan Syaraf Tiruan 

Menurut Haykin (1998), jaringan saraf tiruan adalah prosesor yang 

didistribusikan secara parallel dalam jumlah besar yang sebenarnya merupakan 

processing unit sederhana, memiliki kecenderungan alami untuk menyimpan 

pengetahuan (knowledge) yang sudah dilatih sebelumnya dan dapat dipakai kapan 

saja. Neural network memiliki sifat seperti otak manusia dalam dua macam 

bentuk, yaitu: 

1. Knowledge diperoleh dari jaringan setelah melalui proses pembelajaran 

(learning process). 

2. Hubungan antar-neuron yang juga dikenal sebagai sypnatic weight 

digunakan untuk menyimpan knowledge yang sudah diperoleh 

sebelumnya. 

Knowledge sendiri didefinisikan sebagai informasi yang disimpan atau 

model yang dipakai oleh seseorang atau mesin untuk menginterpretasikan, 

memperkirakan, dan memberikan respon yang tepat terhadap dunia luar. 

Jaringan Syaraf Tiruan (JST) merupakan suatu sistem pemrosesan informasi 

yang mempunyai karakteristik menyerupai jaringan syaraf biologis (JSB). 

Jaringan Syaraf Tiruan tercipta sebagai suatu generalisasi model matematis dari 

pemahaman manusia (human cognition) (Wuryandari, 2012 dalam Sudarsono, 

2016) yang didasarkan atas asumsi sebagai berikut: 

1. Pemrosesan informasi terjadi pada elemen sederhana yang disebut 

neuron. 

2. Sinyal mengalir diantara sel saraf/neuron melalui suatu sambungan 

penghubung. 
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3. Setiap sambungan penghubung memiliki bobot yang bersesuaian. Bobot 

ini akan digunakan untuk menggandakan/mengalikan sinyal yang dikirim 

melaluinya.  

4. Setiap sel syaraf akan menerapkan fungsi aktivasi terhadap sinyal hasil 

penjumlahan berbobot yang masuk kepadanya untuk menentukan sinyal 

keluarannya. 

Seperti halnya manusia, jaringan syaraf juga terdiri dari beberapa neuron 

dan ada hubungan antara neuron – neuron tersebut yaitu akan mentransformasikan 

informasi yang diterima melalui sambungan keluarnya menuju neuron-neuron 

yang lain. Pada jaringan syaraf, hubungan ini dikenal dengan nama ‘bobot’. 

Informasi disimpan pada suatu nilai tertentu pada bobot tersebut (Kusumadewi & 

Hartati, 2006). Karakteristik utama dari jaringan syaraf tiruan adalah 

kemampuannya dalam mempelajari, pembagian memori dan operasi paralel 

dimana akan dihasilkan toleransi kesalahan. Jaringan neuron buatan terdiri atas 

kumpulan grup neuron yang tersusun dalam lapisan yaitu (Othman and Naseri, 

2011) dan (Fachrudin dkk, 2012): 

1. Lapisan masukan (input) berfungsi sebagai penghubung jaringan kedunia 

luar (sumber data). 

2. Lapisan tersembunyi (hidden) Suatu jaringan dapat memiliki lebih dari 

satu hidden layer atau bahkan bisa juga tidak memilikinya sama sekali. 

3. Lapisan output. Prinsip kerja neuron-neuron pada lapisan ini sama 

dengan prinsip kerja neuron-neuron pada lapisan tersembunyi (hidden 

layer) dan di sini juga digunakan fungsi Sigmoid, tapi keluaran dari 

neuron pada lapisan ini sudah dianggap sebagai hasil dari proses. 

Dalam jaringan syaraf tiruan, fungsi aktifasi dipakai untuk mementukan 

keluaran suatu neuron. Beberapa fungsi aktivasi yang sering dipakai adalah 

sebagai berikut: (Fausett,1994) 

a. Fungsi undak biner 

b. Fungsi bipolar 

c. Fungsi linier 

d. Fungsi saturating linier 
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e. Fungsi simmetric saturating linier 

f. Fungsi sigmoid biner 

g. Fungsi sigmoid bipolar 

Secara umum, terdapat tiga jenis neural network yang sering digunakan 

berdasarkan jenis network-nya, yaitu (Fachrudin dkk, 2012): 

1. Single-Layer Neural adalah jaringan syaraf tiruan yang memiliki koneksi 

pada inputnya secara langsung ke jaringan output. 

2. Multilayer Perceptron Neural Network adalah jaringan syaraf  tiruan 

yang mempunyai layer yang dinamakan “hidden”, ditengah layer input 

dan output. Hidden ini bersifat variabel, dapat digunakan lebih dari satu 

hidden layer. 

3. Recurrent Neural Networks Neural network adalah jaringan syaraf tiruan 

yang memiliki ciri, yaitu adanya koneksi umpan balik dari output ke 

input. 

 

2.6 Algoritma Backpropagation 

Backpropagation diperkenalkan pertama kali oleh G. E. Hinton, E. 

Rumehart dan R.J. Williams pada tahun 1986 sebagai sebuah teknik umum untuk 

melakukan pelatihan pada jaringan saraf tiruan berlayer banyak yang memegang 

peranan penting yang membuat jaringan saraf tiruan alat bantu untuk 

memecahkan banyak variasi masalah. Paradigma dan algoritma backpropagation 

dikembangkan oleh Paul Werbos. Menurut Rao (1995), tipe network ini adalah 

yang paling umum digunakan karena memiliki prosedur pelatihan yang relatif 

mudah. 

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 

tersembunyinya. Algoritma backpropagation menggunakan error output untuk 

mengubah nilai bobot-bobotnya dalam arah mundur (backward). Untuk 

mendapatkan error ini, tahap perambatan maju (forward propagation) harus 

dikerjakan terlebih dahulu. Pada saat perambatan maju, neuron-neuron di aktifkan 
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dengan menggunakan fungsi aktivasi yang dapat di deferensiasikan, seperti 

sigmoid (Fauset, 1994 dalam Sri Kusumadewi dan Sri Hartati, 2006). 

Terdapat 3 fase dalam pelatihan Algoritma Pembelajaran Backpropagation, 

yaitu fase maju (feed forward), fase mundur (back propagation), dan fase 

modifikasi bobot. Dalam fase feed forward, pola masukan dihitung maju dimulai 

dari lapisan input hingga lapisan output. Dalam fase back propagation, tiap-tiap 

unit output menerima target pola yang berhubungan dengan pola input untuk 

dihitung nilai kesalahan. Kesalahan tersebut akan dipropagasikan mundur. 

Sedangkan fase modifikasi bobot bertujuan untuk menurunkan kesalahan yang 

terjadi. Ketiga fase tersebut diulang secara terus menerus hingga kondisi 

penghentian dipenuhi (Nazla Nurmila, dkk, 2007). 

A. Algoritma backpropagation 

1. Inisialisasi bobot (ambil bobot awal yang nilai randomnya kecil). 

2. Selama kondisinya berhenti maka bernilai salah. 

B. Umpan Maju (Feedforward) 

1. Tiap unit masukan (xi, i=1,…..,n) menerima isyarat ( sinyal ) masukan 

xi  dan diteruskan ke unit-unit tersembunyi (hidden layer). 

2. Tiap unit tersembunyi (zj , z=1,….,p) menjumlahkan bobot sinyal 

input. 

 𝑧𝑖𝑛𝑗
=  𝑣0𝑗 +  ∑ 𝑥𝑖𝑣𝑖𝑗

𝑛
𝑖=1   (2.2) 

Selajutnya menerpakan fungsi aktivasi hitung :  

Z j = f (Z _inj )  (2.3) 

misal, fungsi aktivasi yang digunakan adalah sigmoid :  

𝑦 = 𝑓(𝑥)  
1

1+ 𝑒−𝑥
  (2.4) 

setelah itu kirim sinyal ke semua unit-unit output. 

3. Tiap unit keluaran (yk, k=1,2,3…..,m) menjumlahkan isyarat (sinyal) 

masukan berbobot. 

𝑦_𝑖𝑛𝑘 =  𝑤0𝑘 + ∑ 𝑧𝑗𝑤𝑗𝑘
𝑝
𝑖=1  (2.5) 

dengan menerapkan fungsi aktivasi hitung :  

Yk = f (Y _ink )  (2.6) 
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C. Tahap perambatan-balik (Backpropagation) 

1. Setiap unit output ( YK, k=1,2,3…m) akan menerima target pola yang 

berhubung dengan input pola pembelajaran, kemudian hitung 

informasi error. 

𝛿𝑘 =  (𝑡𝑘 − 𝑦𝑘) 𝑓(𝑦_𝑖𝑛𝑘)  (2.7) 

F’turunan dari dari aktivasi, kemudian hitung koreksi bobot: 

 𝛥𝑤𝑗𝑘 =  𝛼 𝛿𝑗𝑧𝑖  (2.8) 

Setelah itu hitung koreksi bias: 

 𝛥𝑤0𝑗 =  𝛼 𝛿𝑘  (2.9) 

Sekaligus mengirimkan keunit yang berada dilapisan paling kanan. 

2. Tiap unit yang tersembunyi (Zi,i=1,2,3…,p) jumlahkan delta inputnya 

dari unit-unit yang berada dilapisan tengah: 

𝛿_𝑖𝑛𝑗 =  ∑ 𝛿𝑘𝑤𝑗𝑘
𝑚
𝑘=1  (2.10) 

Hitung informasi error dengan mengalikan nilai ini dengan turunan 

fungsi aktivasinya: 

𝛿𝑗 =  𝛿_𝑖𝑛𝑗𝑓(𝑧_𝑖𝑛𝑗) (2.11) 

Hitung koreksi bobot dengan  persamaan berikut: 

𝛥𝑣𝑗𝑘 =  𝛼 𝛿𝑗𝑥𝑖  (2.12) 

Setelah itu, hitung pula koreksi bias: 

𝛥𝑣0𝑗 =  𝛼 𝛿𝑗  (2.13) 

3. Setelah itu, dilakukan pengukuran rata-rata performa model 

menggunakan root means square error (RMSE). Berikut rumus 

RMSE: 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
(∑ 𝑋𝑜𝑏𝑠,𝑖 − 𝑋𝑚𝑜𝑑,𝑖)𝑛

𝑖=1 ²

𝑛
 (2.14) 

D. Fungsi Aktivasi Sigmoid Biner 

Fungsi ini digunakan untuk jaringan saraf dilatih dengan menggunakan 

metode backpropagation. Fungsi sigmoid memiliki nilai pada range 0 sampai 1. 

Oleh karena itu, fungsi ini sering digunakan untuk jaringan saraf yang 

membutuhkan nilai output yang terletak pada interval 0 sampai 1. Namun fungsi 

ini bisa juga digunakan oleh jaringan saraf yang nilai outputnya 0 atau 1. Fungsi 
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sigmoid dirimuskan sebagai berikut ( Turban, 2005 dikutip Dewi Kusumawati 

dkk, 2015): 

𝑓 (𝑥) =  
1

1+𝑒−𝑥 (2.15) 

 

2.7 Cross Validation 

Cross-Validation adalah metode statistik untuk mengevaluasi dan 

membandingkan algoritma pembelajaran dengan membagi data menjadi dua 

segmen: satu digunakan untuk belajar atau melatih model dan yang lainnya 

digunakan untuk memvalidasi model. Dalam cross-validation, pelatihan dan 

validasi set harus menyeberang dalam putaran berturut-turut sehingga setiap titik 

data memiliki kesempatan yang divalidasi. Bentuk dasar cross-validation adalah 

k-fold cross-validation. Bentuk lain dari cross-validation adalah kasus khusus dari 

k-fold cross-validation atau melibatkan putaran berulang k-fold cross-validation 

(Nursalim dkk, 2014). 

Dalam cross validation, data dibagi ke dalam k sampel dengan ukuran yang 

sama. Dari k subset data yang digunakan akan dipakai k-1 sampel sebagai data 

training dan 1 sampel sisanya untuk data testing. Selanjutnya dilakukan proses 

training dan testing kemudian dihitung rata-rata error (error mean). Setiap 

running akan ditemukan error untuk data testing, model yang memberikan rata-

rata error terkecil dipilih menjadi metode terbaik. Persamaan yang dapat 

digunakan untuk menghitung rata-rata dan standar deviasi error dapat dinyatakan 

sebagai berikut : (Kusumadewi dalam Syafitri, 2010) 

a. Mean 

𝑚 =
1

 𝑛
 ∑ 𝑈𝑖𝑛

𝑖=1  (2.16) 

b. Variansi 

𝑣 =
1

𝑛−1
∑ (𝑈𝑖 − 𝑚)2𝑛

𝑖=1   (2.17) 

c. Standar Deviasi 

𝜎 =  √𝑣  (2.18) 
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2.8 Diabetes Melitus 

Diabetes miletus (DM) merupakan kondisi metabolik kronik yang ditandai 

adanya hiperglikemia persisten dengan morbiditas dan mortalitas yang signifikan 

terkait komplikasi mikrovaskuler ataupun makrovaskuler (Alvin dalam Owen, 

2016). 

Menurut WHO, Diabetes Melitus (DM) didefinisikan sebagai suatu penyakit 

atau gangguan metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan 

tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, 

lipid dan protein sebagai akibat dari insufisiensi fungsi insulin. Insufisiensi insulin 

dapat disebabkan oleh gangguan produksi insulin oleh sel-sel beta Langerhans 

kelenjar pankreas atau disebabkan oleh kurang responsifnya sel-sel tubuh terhadap 

insulin (Depkes, 2008). 

Penderita DM tipe I biasanya penduduk berusia <40 tahun dan penderita 

DM tipe II adalah penduduk berusia ≥40 tahun. Menurut penelitian Lina (2011) di 

RS Herna Medan tahun 2009-2010 proporsi tertinggi penderita DM dengan 

komplikasi berdasarkan jenis kelamin yaitu perempuan 59,7% sedangkan proporsi 

terendah pada laki-laki 40,3% (Tarigan, 2011). 

2.9 Faktor Resiko Diabetes Melitus 

a. Genetika (Keturunan) 

Diabetes dapat menurun menurut silsilah keluarga yang mengidap 

diabetes. Ini terjadi karena DNA pada orang diabetes mellitus akan ikut 

diinformasikan pada gen berikutnya terkait dengan penurunan produksi 

insulin (Riyadi dan Sukarmin, 2008). Sekitar 40% penderita diabetes 

terlahir dari keluarga yang juga mengidap penyakit diabetes (Arisman, 

2011). 

b. Usia 

Pada DM tipe I terjadi akibat kerusakan sel-sel beta Langerhans. 

Sehingga DM tipe I banyak ditemukan pada anak atau usia muda. 

Sebaliknya pada DM tipe II, lebih banyak pada usia setelah 40 tahun 

diakibatkan terjadinya penurunan fisiologis yang secara dramatis 
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menurun dengan cepat pada usia setelah 40 tahun. Penurunan ini yang 

akan beresiko pada penurunan fungsi endokrin pankreas untuk 

memproduksi insulin. Resiko menderita penyakit DM bertambah sejalan 

dengan usia seseorang (Arisman, 2011). 

c. Pola makan dan Obesitas/ Kegemukan 

Kelebihan mengonsumsi lemak akan disimpan di tubuh dalam bentuk 

jaringan lemak dan mempengaruhi berat badan bahkan mencapai 

obesitas. Kondisi ini akan membutuhkan jumlah hormon insulin yang 

banyak untuk mengelolanya. Obesitas meningkatkan gangguan kerja 

atau resistensi insulin (Waspadji dkk, 2007). 

d. Kurangnya Aktivitas Fisik 

Secara umum aktifitas fisik di bagi dalam tiga kategori, yaitu aktivitas 

Ringan, Aktivitas Sedang, dan aktivitas Berat (Betteng, 2014). Aktivitas 

fisik dapat meningkatkan pembuangan glukosa yang dirangsang insulin 

pada dosis insulin yang ditetapkan. Selain itu, orang yang terlatih secara 

fisik mengalami peningkatan yang lebih kecil dalam konsentrasi insulin 

plasma sebagai respons terhadap beban glukosa dibandingkan dengan 

orang yang memiliki gaya hidup sedentari/kurang gerak. Hal ini 

menunjukkan bahwa training/olahraga dapat meningkatkan sensitivitas 

jaringan terhadap insulin (Bazzano, 2005 dalam Erniati 2012).  

 

2.10 Pekan Heran 

Pekan Heran merupakan salah satu desa yang ada dikecamatan Rengat 

Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau dan merupakan salah satu desa tertua di 

negri gerbang sari. Menurut H. Abdul Ghafar, nama Pekan Heran berasal dari dua 

suku kata yaitu Bekam dan Heran. Bekam adalah sebuah batang atau pokok kayu 

berukuran kecil yang kuat menahan beban berukuran lebih besar. Sedangkan 

Heran berarti takjub atau kagum. Nama tersebut diberi oleh seorang Datuk dari 

Sumatra Barat yaitu Datuk Perpatih dimana pada masa itu Datuk Perpatih bersama 

rombongan datang ke Indragiri menaiki rakit yang terbuat dari kayu kulim. Ketika 

Datuk dan rombongan sampai pada sebuah perkampungan tua, Datuk 
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menambatkan rakit mereka di sebuah pokok atau batang kayu yang berukuran 

kecil, namun ternyata kayu itu bukannya tumbang malah kokoh dan membekam. 

Atas dasar itulah Datuk memberi nama perkampungan tua itu dengan sebutan 

Bekam Heran. Seiring waktu berjalan, nama Bekam Heran berubah menjadi 

Pekan Heran karna ada sebuah pasar tradisional dan pasar identik dengan sebutan 

Pekan. Adapun kehidupan sehari-harinya warga setempat sebagian besar 

merupakan Petani dan Nelayan serta bersuku Melayu. 

2.11 Puskesmas 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 75 tahun 

2014, Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan 

kesehatan tingkat pertama memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan 

nasional, khususnya subsistem upaya kesehatan. Puskesmas mempunyai tugas 

melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan 

kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan 

sehat. 

Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan 

untuk mewujudkan masyarakat yang: 

a. Memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan 

kemampuan hidup sehat; 

b. Mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu; 

c. Hidup dalam lingkungan sehat; dan 

d. Memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, 

kelompok dan masyarakat. 

 

2.12 Puskesmas Pekan Heran, Riau 

UPT Puskesmas Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat adalah salah satu 

puskesmas yang terdapat pada kecamatan Rengat Barat. Puskesmas ini berdiri 

pada tahun 1982, awalnya Puskesmas ini berdiri di desa Pekan Heran, kemudian 

berpindah ke KM 2 pada tahun 2006, dikarenakan letak bangunan yang tidak 

strategis dan sering terjadi banjir. Pembangunan Puskesmas ini dari Dinas 

Kesehatan Kecamatan Rengat Barat, dengan luas tanah 500 M2 dan luas 
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bangunan 190 M2, sedangkan luas wilayah kerja UPT Puskesmas Pekan Heran ini 

mencapai 921 Km. Terdapat 18 desa yang bernaung dibawah Puskesmas Pekan 

Heran termasuk Puskesmas Pembantu dan Bidan Desa. 

Pada Puskesmas ini terdapat jaringan wifi sejak tahun 2013, wifi ini 

digunakan sebagai penginputan data pendaftaran pasien yang berobat pada 

Puskesmas dan langsung terhubung ke BPJS. Jumlah karyawan keseluruhan pada 

Puskesmas pada tahun 2017 ini sebanyak 86 karyawan termasuk puskesmas 

pembantu. 

 

2.13 Puskesmas Pembantu (Pustu) 

Puskesmas Pembantu (Pustu) adalah unit pelayanan kesehatan yang 

sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan 

Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan - kegiatan yang dilakukan Puskesmas 

dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi 

pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia 

(Depkes, 2013). 

 

2.14 Posbindu 

Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) 

merupakan wujud peran serta masyarakat yang bersifat promotif dan preventif 

dalam kegiatan deteksi dini, monitoring dan tindak lanjut dini faktor risiko PTM 

secara mandiri dan berkesinambungan. Kegiatan ini dikembangkan sebagai 

bentuk kewaspadaan dini terhadap PTM mengingat hampir semua faktor risiko 

PTM tidak memberikan gejala pada yang mengalaminya. Kegiatan deteksi dini 

dan monitoring faktor risiko penyakit Tidak Menular (PTM) meliputi merokok, 

kurang konsumsi sayur dan buah, kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol, 

pengukuran berkala Indeks Massa Tubuh (IMT), lingkar perut, tekanan darah, 

Arus Puncak Ekspirasi (APE) dan pemeriksaan gula darah sewaktu, kolesterol 

total, trigeliserida, pemeriksaan klinis payudara (Clinical Breast Examination/ 

CBE), pemeriksaan lesi pra kanker dengan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA), 
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kadar alkohol dalam darah, tes amfetamin urin, serta potensi terjadinya cedera ( 

Dinkes Jakarta, 2017 ). 

 

2.15 Matlab 

MATLAB (Matrix Laboratory) adalah suatu program untuk analisis dan 

komputasi numerik dan merupakan suatu bahasa pemrograman matematika 

lanjutan yang dibentuk dengan dasar pemikiran menggunakan sifat dan bentuk 

matriks (Cahyono, 2013).  

Cahyono (2013) juga mengatakan MATLAB yang merupakan bahasa 

pemrograman tingkat tinggi berbasis pada matriks sering digunakan untuk teknik 

komputasi numerik, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan 

operasi matematika elemen, matrik, optimasi, aproksimasi dan lain-lain. Sehingga 

Matlab banyak digunakan pada: 

1. Matematika dan Komputansi. 

2. Pengembangan dan Algoritma. 

3. Pemrograman modeling, simulasi, dan pembuatan prototype. 

4. Analisa Data , eksplorasi dan visualisasi. 

5. Analisis numerik dan statistic. 

6. Pengembangan aplikasi teknik. 

2.16 App Inventor 

App Inventor adalah alat visual, drag-and-drop untuk membangun aplikasi 

mobile di platform Android. App Inventor menggunakan user interface (tampilan 

visual) dari sebuah aplikasi menggunakan web berbasis antarmuka pengguna 

grafis (GUI), menentukan perilaku aplikasi dengan menyusun "blok" seolah-olah 

sedang bermain puzzle (Wolber, 2014). 

Secara umum App Inventor memiliki dua komponen utama, yaitu: 

1. Design View 

Merupakan bagian yang memiliki sebuah komponen yang diperlukan 

dalam mendesain aplikasi. 
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2. Block Editor  

Bagian ini berfungsi untuk mengkombinasikan blok-blok sehingga bisa 

menjadi sebuah aplikasi android. 

 

2.17 Aplikasi Mobile 

Aplikasi Mobile adalah perangkat lunak yang berjalan pada perangkat 

mobile seperti smartphone atau tablet PC. Aplikasi Mobile juga dikenal sebagai 

aplikasi yang dapat diunduh dan memiliki fungsi tertentu sehingga menambah 

fungsionalitas dari perangkat mobile itu sendiri. Untuk mendapatkan mobile 

application yang diinginkan, user dapat mengunduhnya melalui situs tertentu 

sesuai dengan sistem operasi yang dimiliki. Google Play dan iTunes merupakan 

beberapa contoh dari situs yang menyediakan beragam aplikasi bagi pengguna 

Android dan iOS untuk mengunduh aplikasi yang diinginkan. (Mobile Marketing 

Association, 2015). 

 

2.18 Android 

Menurut Safaat (2012), android merupakan suatu software (perangkat 

lunak) yang digunakan pada mobile device (perangkat berjalan) yang meliputi 

sistem operasi, middleware, dan aplikasi inti. Android Standart Development Kit 

(SDK) menyediakan alat dan Application Programming Interface (API) yang 

diperlukan untuk memulai pengembangan aplikasi pada platform Android 

menggunakan bahasa pemrograman Java, yaitu kode Java yang terkompilasi 

dengan data dan file resources yang dibutuhkan aplikasi dan digabungkan oleh 

app tools menjadi paket Android. File tersebut ditandai dengan ekstensi .apk. File 

inilah yang didistribusikan sebagai aplikasi dan diinstal pada perangkat mobile 

(Safaat, 2012) 

 

2.19 Object Oriented Analysis Design (OOAD) 

OOAD adalah metode analisis yang memerikasa requirements dari sudut 

pandang kelas dan objek yang ditemui dalam ruang lingkup permasalahan yang 
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mengarahkan arsitektur software yang didasarkan pada manipulasi objek-objek 

sistem atau subsistem (Neyfa dan Tamara, 2016). 

OOAD memiliki tiga konsep dasar yaitu (Wijaya dan Alianto, 2012): 

1. Encapsulation 

Merupakan bungkusan dari beberapa item menjadi satu unit, yang 

kemudian menjadikannya atribut dan perilaku objek menjadi satu 

kesatuan, sehingga cara akses informasi objek dengan melalui 

perilakunya.  

2. Inheritance 

Merupakan sebuah konsep dimana atribut dari class objek dapat 

diturunkan kembali oleh class objek lain. Dengan begitu sebuah class 

baru bisa terbentuk dengan sifatnya yang sama dengan kelas induknya 

juga sifat individu dari class itu sendiri. 

3. Polymorphism  

Yaitu sebuah konsep dimana objek memiliki berbagai macam bentuk, 

atau dengan kata lain objek yang berbeda bisa saja menanggapi pesan 

dengan berbagai cara yang berbeda. 

 

2.20 Unified Modeling Languange (UML) 

Menurut Braun (2001) dalam Haviluddin (2011) unified modeling 

languange (UML) adalah suatu tool untuk memvisualisasikan dan 

mendokumentasikan hasil dari analisa dan desain yang berisikan sintak dalam 

memodelkan sebuah sistem secara visual. UML diagram memiliki tujuan untuk 

dapat membantu tim pengembang proyek dapat berkomunikasi, mengeksplorasi 

potensi desain, dan memvalidasi sebuah desain arsitektur software atau pembuat 

program (Haviluddin, 2011). UML yang digunakan pada penelitian ini yaitu use 

case diagram. 

Use case Diagram memperlihatkan himpunan use case dan aktor-aktor 

(suatu jenis khusus dari kelas). Diagram ini terutama sangat penting untuk 

mengorganisasi dan memodelkan perilaku suatu sistem yang dibutuhkan serta 

diharapkan pengguna (Neyfa dan Tamara, 2016). Urutan langkah-langkah yang 
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menjelaskan antara user dan sistem disebut dengan skenario. Use case diagram 

merupakan awalan yang baik untuk pengembangan berbasis design, objek, testing, 

dan dokumentasi yang menggambarkan kebutuhan sistem dari sudut pandang luar 

sistem (Haviluddin, 2011). 

2.21 Penelitian Terdahulu 

Berikut ini penelitian terkait dengan Jaringan syaraf tiruan dengan 

algoritma backpropagation yang digunakan sebagai bahan referensi penelitian. 

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu  

Peneliti  Topik  Hasil Terkait Penelitian  

Aji Sudarsono, 

2016 

Jaringan Syaraf Tiruan 

Untuk Memprediksi Laju 

Pertumbuhan Penduduk 

Menggunakan Metode 

Backpropagation. 

Algoritma Backpropagation dapat 

melakukan proses prediksi, akan 

tetapi baik atau tidaknya nilai yang 

dihasilkan sangat dipengaruhi oleh 

penentuan parameter besarnya 

Learning Rate dan jumlah neuron 

pada HiddenLayer. 

M.F. Andrijasa 

dan Mistianingsih, 

2010 

Penerapan Jaringan Syaraf 

Tiruan Untuk Memprediksi 

Jumlah Pengangguran di 

Provinsi Kalimantan Timur 

Dengan Menggunakan 

Algoritma Pembelajaran 

Backpropagation. 

Metode Backpropagation dapat 

digunakan untuk melakukan prediksi 

pengangguran, maupun kasus yang 

memiliki data masa lalu, dan dengan 

menggunakan metode 

Backpropagation, target output yang 

diinginkan lebih mendekati ketepatan 

dalam malakukan pengujian, karena 

terjadi penyesuaian nilai bobot dan 

bias yang semakin baik pada proses 

pelatihan.  

Nurul Auliya, 

2016 

Penerapan jaringan syaraf 

tiruan untuk mendiagnosa 

penyakit lambung dengan 

menggunakan algoritma 

pembelajaran 

backpropagation. 

Algoritma Backpropagation dapat 

mengenali pola dan mampu 

mendiagnosa penyakit lambung 

berdasarkan pembelajaran pola 

gejalagejala penyakit lambung yang 

dirasakan. Hasil pengujian terhadap 

nilai parameter yang digunakan 

diperoleh batasan nilai Learning Rate 

(α) = 0.05 dengan epoch 15 merupakan 

nilai parameter yang sudah efektif dan 

efisien dalam melakukan diagnosa 

penyakit lambung tersebut dengan 

akurasi terbaik 93.3%. 

 


