
 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

Penyusunan tugas akhir ini membahas tentang kebangkrutan, laporan 

keuangan, rasio keuangan, dengan mengoptimsi LVQ menggunakan PSO. Berikut 

menjelaskan teori yang mendukung penelitian ini. 

2.1 Kebangkrutan 

Kebangkrutan dapat disimpulkan sebagai suatu keadaan atau situasi dalam 

hal ini perusahaan gagal atau tidak mampu lagi memenuhi kewajiban-kewajiban 

kepada debitur karena perusahaan mengalami kekurangan dan ketidakcukupan 

dana untuk menjalankan atau melanjutkan usahanya, sehingga tujuan ekonomi yang 

ingin dicapai oleh perusahaan tidak dapat dicapai. 

2.1.1 Definisi Kebangkrutan 

Menurut (Supardi, 2009 dikutip oleh Nafisatin dkk, 2014), kebangkrutan 

(bankcrupty) dapat diartikan sebagai keadaan dimana perusahaan gagal dalam 

menjalankan operasi perusahaan untuk memperoleh laba. Kebangkrutan juga dapat 

diartikan sebagai suatu kondisi ketika perusahaan tidak mampu memenuhi 

kewajibannya kepada kreditor. Sedangkan kesulitan keuangan (financial distress) 

dapat diartikan kondisi yang dekat dengan kebangkrutan ditandai dengan adanya 

ketidakpastian profitabilitas perusahaan pada masa mendatang(Cahyono, 2013). 

Kebangkrutan yang terjadi dapat dilihat dari beberapa indikator. Menurut 

(Foster, 1986 dikutip oleh Kumalasari, 2014) terdapat beberapa indikator atau 

sumber informasi mengenai kemungkinan dari kesulitan keuangan : 

1. Analisis arus kas untuk periode sekarang dan akan datang. 

2. Analisis strategi perusahaan yang mempertimbangkan pesaing potensial, 

struktur biaya relatif, perluasan rencana dalam industry, kemampuan 

perusahaan untuk meneruskan kenaikan biaya, kualitas manajemen dan lain 

sebagainya 
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3. Analisis laporan keuangan dari perusahaan dan dibandingkan dengan 

perusahaan lain. 

4. Variabel eksternal seperti returns sekuritas dan penilaian obligasi. 

Pada penelitian ini akan digunakan analisis laporan keuangan dalam 

memprediksi kebangkrutan yang terjadi. 

2.1.2 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan perusahaan dibuat dan disusun sesuai dengan aturan atau 

standar yang berlaku. Hal ini agar laporan keuangan mudah dibaca dan dimengerti, 

serta mampu menunjukkan kondisi dan posisi keuangan yang sesungguhnya. 

Laporan keuangan perusahaan dapat digunakan oleh manajemen dan pemilik 

perusahaan, selain itu juga berguna bagi beberapa pihak luar perusahaan. 

Menurut (Kasmir, 2013) bahwa laporan keuangan adalah laporan yang 

menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini atau dalam periode tertentu. 

Sedangkan menurut (Susilo, 2009 dikutip oleh Maith, 2013) laporan keuangan 

merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang berisi informasi dan memberikan 

keterangan-keterangan mengenai data ekonomi perusahaan yang terdiri dari daftar-

daftar yang menunjukkan posisi keuangan dan hasil kegiatan perusahaan untuk satu 

periode yang meliputi neraca, laporan laba rugi dan laporan perubahan keuangan. 

Laporan keuangan tidak hanya menganalisa laporan masa lalu tetapi juga 

memprediksi kondisi keuangan dimasa depan. 

Suatu perusahaan memiliki kewajiban untuk membuat dan melaporkan 

keuangan perusahaannya dalam periode tertentu.Laporan keuangan 

menggambarkan pos-pos keuangan perusahaan yang diperoleh dalam suatu 

periode.Hal yang dilaporkan akan dianalisis agar dapat mengetahui posisi dan 

kondisi terkini perusahaan, sehingga dapat digunakan untuk menentukan langkah 

yang dapat diambil perusahaan di masa yang akan datang berdasarkan kekuatan dan 

kelemahan yang dimiliki(Kasmir, 2013). 
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2.1.3 Analisis Laporan Keuangan 

Setelah menyusun laporan keuangan berdasarkan data yang relevan, serta 

dilakukan dengan prosedur akuntansi dan penilaian yang benar akan 

memperlihatkan kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Selanjutnya 

laporan keuangan dianalisis dengan tujuan mengetahui posisi keuangan saat ini. 

Dengan mengetahui posisi keuangan, akan terlihat apakah perusahaan dapat 

mencapai target yang direncanakan sebelumnya atau tidak.Analisis laporan 

keuangan perlu dilakukan secara cermat dengan menggunakan metode dan teknik 

analisis yang tepat, sehingga hasilnya akan tepat pula (Kasmir, 2013). 

2.1.4 Rasio Keuangan 

Laporan keuangan yang berisi angka-angka yang bernilai mata uang tidak 

akan bermakna jika tidak dilakukan analisis terhadap informasi yang terkandung 

didalamnya. Angka-angka tersebut akan bernilai lebih jika dapat dibandingkan 

antara suatu komponen dengan komponen lainnya. Menurut(Kasmir, 2013)rasio 

keuangan adalah kegiatan membandingkan angka-angka dengan cara membagi satu 

angka dengan angka yang lainnya dalam laporan keuangan. Perbandingan dapat 

dilakukan antara satu komponen dengan komponen lain dalam satu laporan 

keuangan atau antar komponen diantara laporan keuangan.  

Rasio keuangan adalah adalah alat analisis keuangan perusahaan untuk 

menilai kinerja dari suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data 

keuangan.Penggunaan rasio keuangan dapat menjelaskan penilaian baik dan buruk 

posisi keuangan pada perusahaan. Dengan begitu dapat dijadikan bahan evaluasi 

terhadap hal-hal yang perlu dilakukan ke depan agar kinerja perusahaan dapat 

ditingkatkan atau dipertahankan. 

Salah satu teknik analisis rasio keuangan diperkenalkan oleh Altman.Teknik 

ini menggunakan analisis multiple diskriminan dengan menyusun suatu model 

untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan, yang mana terbukti sangat akurat 

mencapai 95% dalam memprediksi kebangkrutan secara benar.Sehingga analisis 

rasio keuangan yang dikemukakan oleh Altman dapat digunakan sebagai alat ukur 

dalam memprediksi kebangkrutan. 
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2.1.5 Analisis Diskriminan Altman 

Analisis diskriminan Altman merupakan salah satu teknik statistik yang bisa 

digunakan untuk memprediksi adanya kebangkrutan suatu perusahaan. Adapun 

variabel yang digunakan dalam analisis diskriminan Altman adalah (Cahyono, 

2013) : 

1. Modal Kerja Bersih / Total Aktiva (Net Working Capital / Total Assets) 

Rasio modal kerja terhadap total aktiva (X1) merupakan rasio aktivitas yang 

mengukur seberapa besar modal kerja yang ada dapat digunakan untuk membiayai 

total aktivanya. Modal kerja merupakan investasi perusahaan dalam bentuk aktiva 

jangka pendek. Modal didefinisikan sebagai aktiva lancar dikurangi kewajiban 

lancar. Rasio X1 ini dihitung dengan rumus (2.1) sebagai berikut : 

𝑋1 =  
𝑎𝑠𝑒𝑡 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟−𝑘𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
    .. ................................................ (2.1) 

Besarnya nilai rasio ini merupakan gambaran seberapa efektif perusahaan 

menggunakan modal kerja yang tersedia untuk membiayai aktivitas perusahaan dan 

nilai rasio ini tergantung dari nilai modal kerja dan total aktiva itu sendiri. 

2. Laba Ditahan / Total Aktiva (Retained Earnings / Total Assets) 

Tujuan rasio laba ditahan/total aktiva (X2) adalah profitabilitas yang 

mengukur akumulasi selama laba perusahaan beroperasi. Rasio X2 ini dihitung 

dengan rumus (2.2) sebagai berikut : 

𝑋2 =  
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑑𝑖𝑡𝑎ℎ𝑎𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
           .................................................... ........ (2.2) 

Saldo laba merupakan bagian ekuitas yang bermakna perusahaan telah 

menerima/menahan laba dan tidak membayarkannya kepada pemegang saham 

selama periode tertentu.  

3. EBIT / Total Aktiva (Earning Before Interest and Tax / Total Assets) 

Rasio EBIT/Total aktiva (X3) mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Rasio X3 ini dihitung dengan rumus 

(2.3) sebagai berikut : 

𝑋3 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
     . ..................................................................... (2.3) 

Laba sebelum bunga dan pajak adalah laba operasional perusahaan sebelum 

dikenakan pajak dan kebijakan keuangan lainnya. 
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4. Nilai Pasar Modal Saham / Nilai Buku Utang (Market Value of Equity / Book 

Value of Debt) 

Rasio nilai pasar modal/nilai buku utang (X4) mengukur kemampuan 

pemodalan perusahaan dalam menanggung seluruh beban hutangnya. Rasio X4 ini 

dihitung dengan rumus (2.4) sebagai berikut : 

𝑋4 =  
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑘𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟+𝑘𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
  ... ....................... (2.4) 

Modal yang dimasukkan adalah gabungan dari nilai pasar dari modal biasa 

dan nilai pasar dari saham preferen. Nilai buku hutang diperoleh dengan 

menjumlahkan kewajiban lancar dengan kewajiban jangka panjang. 

5. Total Penjualan / Total Aktiva (Sales/Total Assets) 

Total penjualan/total aktiva (X5) merupakan rasio aktivitas yang mengukur 

kemampuan manajemen dalam menggunakan aktiva untuk menghasilkan 

penjualan. Rasio X5 ini dihitung dengan rumus (2.5) sebagai berikut : 

𝑋5 =  
𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
    .. ...................................................................  (2.5) 

 

Rasio penjualan terhadap total aktiva menunjukkan efektivitas penggunaan 

seluruh aktiva perusahaan dalam rangka menghasilkan penjualan bersih. 

Menurut (Altman, 1968 dikutip oleh Fitriandini, 2012) bahwa laporan 

keuangan untuk memprediksi kebangkrutan sebaiknya tidak lebih dari tiga tahun 

sebelum terjadinya kebangkrutan. Laporan yang paling baik adalah satu tahun 

sebelum terjadinya kebangkrutan karena benar-benar menggambarkan keadaan 

perusahaan sebelum bangkrut.  Pada metode altman untuk menentukan klasifikasi, 

menggunakan rumus altman Z Score yaitu :  

Zi = 0.717 X1 + 0.847 X2 + 3.107 X3 + 0.42 X4 + 0.998 X5 ..............(2.6) 

Setelah nilai Zi dihitung langkah selanjutnya mengklasifikasikan perushaan 

berdasarkan kriteria yang telah ditetapka oleh altman yaitu : 

Jika Zi > 2.60 , perusahaan dikatagorikan dalam keadaan sehat 

Jika Zi <1.1, perusahaan dikatagorikan dalam keadaan bangkrut 

Jika Zi, diantara 1.1 – 2.60 , perushaan dikatagorikan kurang sehat  
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2.2 Jaringan Syaraf Tiruan 

Berikut teori mengenai jaringan syaraf tiruan (JST) yang mendukung 

penelitian ini diantaranya : 

2.2.1 Definisi Jaringan Syaraf Tiruan 

Jaring syaraf tiruan (JST) merupakan salah satu cabang dari AI (Artificial 

Intellegence) atau kecerdasan buatan. Jaringan Syaraf Tiruan merupakan salah satu 

sistem pemrosesan informasi yang dibentuk menirukan cara kerja otak manusia 

dalam menyelesaikan suatu masalah dengan melakukan proses belajar melalui 

perubahan bobot yang diterimanya. JST mampu melakukan pengenalan kegiatan 

berbasis data masa lalu atau belajar dari pengalaman. Data masa lalu akan dipelajari 

oleh jaringan syaraf tiruan sehingga mempunyai kemampuan untuk memberikan 

keputusan terhadap data yang belum pernah dipelajari (Kiki dan Kusumadewi, 

2004). 

Jaringan Syaraf Tiruan (JST) atau neural network adalah suatu metode 

komputasi yang meniru sistem jaringan Syaraf biologis. Metode ini menggunakan 

elemen perhitungan non-linier dasar yang disebut neuron yang diorganisasikan 

sebagai jaringan yang saling berhubungan, sehingga mirip dengan jaringan Syaraf 

manusia. Jaringan Syaraf Tiruan dibentuk untuk memecahkan suatu masalah 

tertentu seperti pengenalan pola atau klasifikasi karena proses pembelajaran(Yani, 

Eli. 2005 dikutip oleh Ferri dkk , 2013). 

Menurut Hermawan, (2006) dalam kutipan (Alfa, dkk)Jaringan saraf tiruan 

adalah suatu sistem yang terkomputasi dimana operasi dan arsitektur yang diambil 

dari pengetahuan tentang sel saraf biologis yang ada di dalam otak, yang merupakan 

salah satu representasi buatan dari otak manusia yang selalu menstimulasikan 

proses pembelajaran pada otak manusia tersebut.  

Jaringan saraf LVQ (Learning Vector Quantization) adalah suatu metode 

klasifikasi pola yang masing-masing unit keluaran mewakili kategori atau kelas 

tertentu. Suatu lapisan kompetitif akan secara otomatis belajar untuk 

mengklasifikasikan vektor vektor input. Kelas-kelas yang didapatkan sebagai  hasil 

dari lapisan kompetitif ini hanya tergantung pada jarak antara vektor-vektor input. 
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Jika 2 vektor input mendekati sama, maka lapisan kompetitif akan meletakkan 

kedua vektor input tersebut ke dalam kelas yang sama. (Rakhmanullah Afif, 2010).  

Jaringan Syaraf Tiruan memodelkan jaringan syaraf biologis yang terdapat 

pada otak manusia. Pemodelan terutama hanya didekati dari sudut kmputasinya 

saja. JST terdiri dari sejumlah simpul (node) yang merupakan elemen pemroses. 

Setiap simpul tersebut memodelkan sebuah sel saraf biologis (neuron). Hubungan 

antar simpul dicapai melalui bobot koneksi (weight). Bobot koneksi menentukan 

apakah sinyal yang mengalir bersifat peredam (inhibitory connection). Bobot 

koneksi yang bersifat meredam dapat dinyatakan, misalnya oleh bilangan negatif, 

sedangkan yang bersifat merangsang oleh bilangan positif. Selain ditentukan oleh 

karakteristik bobot koneksinya, besarnya sinyal yang keluar dari sebuah simpul 

juga ditentukan oleh fungsi aktifasi (activation function) yang digunakannya. 

Artinya, pemilihan fungsi aktifasi menentukan derajat keaktifan dari sebuah simpul. 

2.2.2 Arsitektur Jaringan Syaraf Tiruan 

JST memiliki beberapa arsitektur jaringan yang sering digunakan dalam 

berbagai aplikasi. Arsitektur JST tersebut, antara lain (PuspitaNingrum, 2006) :  

1. Jaringan Layar Tunggal (Single Layer Network)  

Jaringan dengan lapisan tunggal terdiri dari 1 layer input dan 1 layer output. 

Setiap neuron/unit yang terdapat di dalam lapisan/layer input selalu terhubung 

dengan setiap neuron yang terdapat pada layer output. Jaringan ini hanya menerima 

input kemudian secara langsung akan mengolahnya menjadi output tanpa harus 

melalui lapisan tersembunyi. Contoh algoritma JST yang menggunakan metode ini 

yaitu : ADALINE, Hopfield, Perceptron.  

 

Gambar 2.1 Arsitektur Jaringan Syaraf Tiruan Layer Tunggal  
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2. Jaringan Banyak Lapisan (Multilayer Net)  

Jaringan dengan lapisan jamak memiliki ciri khas tertentu yaitu memiliki 3 

jenis layer yakni layer input, layer output, dan juga layer tersembunyi. Jaringan 

dengan banyak lapisan ini dapat menyelesaikan permasalahan yang lebih kompleks 

dibandingkan jaringan dengan lapisan tunggal. Namun,proses pelatihan sering 

membutuhkan waktu yang cenderung lama. Contoh algoritma Jaringan Syaraf 

Tiruan yang menggunakan metode ini yaitu : MADALINE, backpropagation, 

Neocognitron. 3. Jaringan Lapisan Kompetitif (Competitive Layer) Pada jaringan 

ini sekumpulan neuron bersaing untuk mendapatkan hak menjadi aktif. Contoh 

algoritma yang menggunakan metode ini adalah LVQ. 

2.2.3 Proses Pembelajaran 

Fusett (1994) dalam kutipan Puspitaningrum (2006) menjelaskan terdapat 

dua tipe pembelajaran dalan Jaringan Syaraf Tiruan, yaitu : 

1. Pembelajaran terawasi (supervised learning)  

Metode pembelajaran pada jaringan syaraf disebut terawasi jika output yang 

diharapkan telah diketahui sebelumnya. Maksudnya, sejak awal pembelajaran, 

output telah ditetapkan terlebih dahulu, dengan nama lainnya adalah target. 

Perbedaan antara output-output aktual dengan output-output yang diinginkan 

digunakan untuk mengoreksi bobot jaringan syaraf tiruan agar jaringan syaraf 

tiruan dapat menghasilkan jawaban sedekat (semirip) mungkin dengan jawaban 

yang benar yang telah diketahui oleh jaringan syaraf.Terdapat berbagai tipe 

pembelajaran terawasi beberapa diantaranya Hebb Rule, Perceptron, Delta Rule, 

Backpropagation, Heteroassociative Memory, Bidirectional Associative Memory 

(BAM), Learning Vektor Quantization (LVQ).  

2. Pembelajaran tak terawasi (unsupervised learning)  

Pembelajaran tak terawasi tidak memerlukan target output. Hasil yang 

seperti apakah yang diharapkan selama proses pembelajaran, pada metode ini tidak 

dapat ditentukan. Selama proses pembelajaran, nilai bobot disusun dalam suatu 

range tertentu tergantung pada nilai input yang diberikan. Tujuan pembelajaran ini 
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adalah mengelompokkan unit-unit yang hampir sama dengan II-6 suatu area 

tertentu. Pembelajaran ini biasanya sangat cocok untuk pengelompokan 

(klasifikasi) pola. Contoh metode pembelajaran tak terawasi adalah jaringan 

kohonen (kohonen network). 

2.3 Learning Vector Quantization (LVQ)  

Jaringan LVQ (Learning Vector Quantization) juga diperkenalkan oleh 

Tuevo Kohonen. LVQ adalah salah satu jaringan saraf tiruan yang melakukan 

pembelajaran secara terawasi. LVQ mengklasifikasikan input secara berkelompok 

ke dalam kelas yang sudah didefinisikan melalui jaringan yang telah dilatih. Dengan 

kata lain LVQ mendapatkan n input dan mengelompokkan kedalam m output. 

Learning Vector Quantization (LVQ) merupakan suatu metode untuk 

melakukan pelatihan terhadap lapisan-lapisan kompetitif yang terawasi. Lapisan 

kompetitif akan belajar secara otomatis untuk melakukan klasifikasi terhadap 

vektor input yang memiliki diberikan. Apabila beberapa vektor input memiliki jarak 

yang sangat berdekatan, maka vektor-vektor input tersebut akan dikelompokkan 

dalam kelas yang sama. Pemrosesan yang terjadi pada setiap neuron adalah mencari 

jarak antara suatu vektor input ke bobot yang bersangkutan (w1 dan w2), w1 adalah 

vektor bobot yang menghubungkan setiap neuron pada lapisan input ke neuron 

pertama pada lapisan output, sedangkan w2 adalah vektor bobot yang 

menghubungkan setiap neuron pada lapisan input ke neuron kedua pada lapisan 

output (Kusumadewi, 2004). Fungsi aktivasi linear, y=x. 
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Gambar 2.2 Arsitektur Learning Vector Quantization (Kusumadewi, 

2004) 

2.3.1 Algoritma LVQ 1 

Pemrosesan yang terjadi pada setiap neuron adalah mencari jarak antara 

suatu vektor input ke bobot yang bersangkutan (w1 dan w2). W1 adalah vektor 

bobot yang menghubungkan setiap neuron pada lapisan input ke neuron pertama 

pada lapisan output, sedangkan w2 adalah vektor bobot yang menghubungkan 

setiap neuron pada lapisan input ke neuron kedua lapisan output. Fungsi aktivasi F1 

akan memetakan y_in1 ke y1 = 1 apabila || x-w1|| < || x-w2||, dan y1 = 0 jika 

sebaliknya. Demikian pula dengan yang terjadi pada fungsi aktivasi F2, akan 

memetakan y_in2 ke y2 = 1 apabila || x-w2|| < || x-w1||, dan y2 = 0 jika sebaliknya 

|x-w2|>|x-w1|.  

Langkah-langkah algoritma pelatihan LVQ1 (Kusumadewi dan Hartati, 

2006) terdiri atas: 

1. Tetapkan bobot awal variable input ke-j menuju ke kelas ke-i (Wij), 

parameter learning rate (α), nilai pengurangan learning rate, nilai 

minimal learning rate (Mina), dan epoch = 0. 

2. Masukan data input (Xij) dan target (T) 

3. Kerjakan jika α ≥ Mina : 
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a. Hitung jarak euclidean antara vektor W dan vektor X: √(X − W) 

2 

b. Tentukan J sedemikian hingga min ||Xi-Wj|| minimum. 

c. Perbaiki Wj dengan ketentuan: 

- Jika T = Cj maka Wj(baru) = Wj (lama) + α (Xi-Wj)         (2.7) 

- Jika T ≠ Cj maka Wj(baru) = Wj (lama) - α (Xi-Wj)          (2.8) 

d. Kurangi nilai α. 

 Setelah dilakukan pelatihan, akan diperoleh bobot-bobot akhir (W). Bobot-

bobot ini nantinya akan digunakan untuk melakukan simulasi atau pengujian. 

Misalkan dilakukan pengujian terhadap np buah data. Maka algoritma 

pengujiannya adalah: 

1. Masukkan data yang akan diuji, misal Xij dengan i = 1,2,…,np dan j = 

1,2,…,m. 

2. Kerjakan untuk i=1 hingga np 

a. Tentukan J sedemikian hingga ||Xij-Wij|| minimum 

b. J adalah kelas untuk Xi 

 

2.4  Particle Swarm Optimization  

2.4.1 Definisi Particle Swarm Optimization (PSO) 

 Particle swarm optimization, disingkat sebagai PSO, didasarkan pada 

perilaku sebuah kawanan serangga, seperti semut, rayap, lebah atau burung. 

Algoritma PSO meniru perilaku sosial organisme ini. Per-ilaku sosial terdiri dari 

tindakan individu dan pengaruh dari individu-individu lain dalam suatu kelompok. 

Kata “partikel” menunjukkan in-dividu, misalnya seekor burung dalam kawanan 

burung. Setiap indi-vidu atau partikel berperilaku saling terhubung dengan cara 

menggunakan kecerdasannya (intelligence) sendiri dan juga di-pengaruhi perilaku 

kelompok kolektifnya. Dengan demikian, jika satu partikel atau seekor burung 

menemukan jalan yang tepat atau pendek menuju ke sumber makanan, sisa 
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kelompok yang lain juga akan dapat segera mengikuti jalan tersebut meskipun 

lokasi mereka jauh di ke-lompok tersebut. 

 Metode optimasi yang didasarkan pada swarm intelligence ini disebut 

algoritma behaviorally inspired sebagai alternatif dari algo-ritma genetika, yang 

sering disebut evolution-based procedures. Algoritma PSO ini awalnya diusulkan 

oleh J. Kennedy dan R. C. Eberhart (Kennedy, 1995). Dalam konteks optimasi 

multi-variabel, kawanan di-asumsikan mempunyai ukuran tertentu atau tetap 

dengan setiap partikel posisi awalnya terletak di suatu lokasi yang acak dalam ruang 

multidimensi. Setiap partikel diasumsikan memiliki dua karakteristik posisi dan 

kecepatan. 

 PSO memiliki tiga komponen utama diantaranya: partikel, komponen 

kognitif dan komponen sosial, serta kecepatan partikel. Dan setiap partikel 

merepresentasikan solusi penyelesaian. Pembelajaran partikel terdiri dari dua faktor 

yaitu pengalaman partikel (disebut cognitive learning) dan kombinasi pembelajaran 

dari keseluruhan swarm (disebut social learning). Cognitive learning sebagai pBest 

yaitu posisi terbaik yang pernah dicapai sebuah partikel, sedangkan social learning 

sebagai gBest yaitu posisi terbaik dari keseluruhan partikel dalam swarm. pBest dan 

gBest untuk menghitung kecepatan partikel, kecepatan untuk menghitung posisi 

selanjutnya. 

2.4.2 Struktur Algoritma PSO 

 Terdapat beberapa komponen dalam Algoritma PSO dian-taranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Swarm, merupakan jumlah partikel dalam populasi pada suatu algoritma. 

Ukuran swarm bergantung pada seberapa kompleks masalah yang dihadapi. 

Secara umum, ukuran swarm pada algoritma PSO cenderung lebih kecil jika 

dibandingkan dengan algoritma evolusioner yang lain dalam mencari solusi 

terbaik. 
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2. Partikel, merupakan individu dalam suatu swarm yang merepre-sentasikan 

solusi penyelesaian masalah. Setiap partikel memiliki posisi dan kecepatan 

yang ditentukan oleh representasi solusi pada saat itu. 

3. Personal best (pBest), merupakan posisi terbaik yang pernah di-capai 

partikel dengan membandingkan fitness pada posisi partikel sekarang 

dengan sebelumnya. Personal best dipersiap-kan untuk mendapatkan solusi 

terbaik. 

4. Global Best (gBest), merupakan posisi terbaik partikel yang diperoleh 

dengan membandingakan nilai fitness terbaik dari keseluruhan partikel 

dalam swarm. 

5. Kecepatan (velocity), v merupakan vektor yang menentukan arah 

perpindahan posisi partikel. Perubahan velocity dilakukan setiap iterasi 

dengan tujuan memperbaiki posisi partikel semula. 

6. Bobot inersia (inertia weight), w digunakan untuk mengontrol dampak dari 

perubahan velocity yang diberikan oleh partikel. 

7. Koefisien akselerasi, merupakan faktor pengontrol sejauh mana partikel 

berpindah dalam satu iterasi. Secara umum nilai koefisien akselerasi 𝑐1 dan 

𝑐2 adalah sama yaitu dalam rentang 0 sampai 4. Namun demikian, nilai 

tersebut dapat ditentukan sendiri untuk setiap penelitian berbeda. 

2.4.3 Algoritma PSO 

1. Inisialisasi banyak partikel, kecepatan awal partikel, posisis awal partikel, 

w (bobot), c1, c2, r1, r2, iterasi maksimal, pBest dan gBest.  

2. Untuk setiap iterasi lakukan langkah a sampai f.  

a) Update kecepatan setiap partikel dengan Persamaan dibawah :  

𝑉𝑖,𝑡+1 = ω. 𝑉𝑖,𝑗𝑡 + 𝑐1. 𝑟1(𝑝𝐵𝑒𝑠𝑡𝑖,𝑗𝑡 - 𝑥𝑖,𝑗𝑡) + 𝑐2. 𝑟2(𝑔𝐵𝑒𝑠𝑡𝑔,𝑗𝑡 - 𝑥𝑖,𝑗𝑡)       (2.9) 

 

b) Update posisi menggunakan Persamaan .  

 

𝑥𝑖,𝑗𝑡+1 = 𝑥𝑖,𝑗𝑡 + 𝑣𝑖,𝑗𝑡+1        (2.10) 

 

c) Menghitung fitness partikel baru.  
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d) Update pBest, pBest diambil dengan membandingkan antara setiap pBest 

lama dengan partikel paling baru. PBest dengan fitness lebih tinggi atau cost 

terkecil dijadikan pBest terbaru.  

e) Menghitung fitness pBest terbaru.  

f) Update gBest, gBest diambil dari pBest terbaru dengan nilai fitness paling 

besar  

2.4.4  Fitness Partikel PSO 

 Fitness atau kebugaran partikel dapat digunakan untuk mengukur tingkat 

keoptimalan suatu partikel. Semakin besar nilai fitness partikel, berarti solusi yang 

direpresentasikan partikel tersebut semakin optimal (Mahmudy, 2015). Untuk 

menghitung nilai fitness, terlebih dahulu menghitung cost. Cost atau penaliti adalah 

total ketidaksesuaian antara kelas data latih PSO hasil klasifikasi terhadap kelas 

data latih target (kelas sesungguhnya). Untuk menghitung cost gunakan langkah 1 

sampai 5 berikut: 

1. Tentukan data latih. 

2. Untuk setiap partikel lakukan langkah 3 sampai 4. 

3. Untuk setiap data latih lakukan langkah a sampai f. 

a) Hitung jarak euclidean antara data latih terhadap dimensi 0-5 partikel 1 

b) Hitung jarak euclidean antara data latih terhadap dimensi 6-10 partikel 1 

c) Hitung jarak euclidean antara data latih terhadap dimensi 11-15 partikel 1 

d) Cari kelas klasifikasi dengan cara mencari euclidean terkecil antara langkah 

a sampai c . 

e) f. Perbarui nilai cost dengan syarat : 

Apabila T = C 

𝑐𝑜𝑠𝑡 = 𝑐𝑜𝑠𝑡 +1 (9) 

Apabila T ≠ C 

𝑐𝑜𝑠𝑡 = 𝑐𝑜𝑠𝑡 + 0 (10) 

4. Hitung fitness partikel dengan Persamaan Berikut. 

𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠= 
𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑖ℎ 𝑃𝑆𝑂−𝐶𝑜𝑠𝑡

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑑𝑎𝑡𝑡𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑖ℎ 
      (2.11) 
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5. Berhenti ketika didapatkan fitness untuk semua partikel. 

 

 2.5 Normalisasi 
Normalisasi adalah proses transformasi nilai menjadi kisaran 0 dan 1 

(Teknomo, 2006 dalam Elvia Budianita, 2013). Normalisasi ini merupakan proses 

penskalaan nilai atribut dari data sehingga bisa jatuh pada range tertentu.  

 Metode yang digunakan  adalah Min-Max, merupakan metode normalisasi 

dengan melakukan transformasi linier terhadap data asli. Formula untuk 

normalisasi atribut X adalah: 

𝑿′ =
𝑿−𝐦𝐢𝐧(𝒙)

𝐦𝐚𝐱(𝒙)−𝐦𝐢𝐧(𝒙)
        (2.12) 

dengan,  

X’ adalah nilai setelah dinormalisasi, 

X adalah nilai sebelum dinormalisasi, 

min(X) adalah nilai minimum dari fitur, dan 

max(X) adalah nilai maksimum dari suatu fitur  

Keuntungan dari metode ini adalah keseimbangan nilai perbandingan antar 

data saat sebelum dan sesudah proses normalisasi. Tidak ada data bias yang 

dihasilkan oleh metode ini. Kekurangannya adalah jika ada data baru, metode ini 

akan memungkinkan terjebak “out of bound” error.  

2.6 Akurasi 

Akurasi adalah kunci dalam pembuatan sebuah aplikasi. Performa dari suatu 

model dapat diukur dengan tingkat akurasinya berdasarkan Confusion matrix. 

Sebuah sistem yang melakukan prediksi diharapkan dapat melakukan prediksi 

semua himpunan data dengan benar, tetapi tidak dipungkiri bahwa kinerja suatu 

sistem tidak bisa 100% benar sehingga sebuah sistem prediksi harus diukur tingkat 

ketepatan prediksinya menggunakan matriks konfusi (Gaussian, 2015). Gambar 2.2 

adalah contoh dari confusion matrix. 
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Tabel. 2.1 Confusion Matrix          

Fiji 
Kelas Hasil Prediksi 

Kelas =1 Kelas = 2 Kelas = 3 

Kelas Asli 

(i) 

Kelas = 

1 f11 f12 f13 

Kelas = 

2 f21 f22 f23 

Kelas = 

3 f31 f32 f33 

 

Akurasi merupakan persentase dari data yang diprediksi secara benar. 

Perhitungan akurasi adalah : 

𝑨𝒌𝒖𝒓𝒂𝒔𝒊 =  (𝒇𝟏𝟏+𝒇𝟐𝟐+𝒇𝟑𝟑)

(𝒇𝟏𝟏+𝒇𝟏𝟐+𝒇𝟏𝟑)+(𝒇𝟐𝟏+𝒇𝟐𝟐+𝒇𝟐𝟑)+(𝒇𝟑𝟏+𝒇𝟑𝟐+𝒇𝟑𝟑)
× 100%                            (2.13) 

atau 

𝑨𝒌𝒖𝒓𝒂𝒔𝒊 =  
𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐩𝐫𝐞𝐝𝐢𝐤𝐬𝐢 𝐬𝐞𝐜𝐚𝐫𝐚 𝐛𝐞𝐧𝐚𝐫 

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐩𝐫𝐞𝐝𝐢𝐤𝐬𝐢 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐥𝐚𝐤𝐮𝐤𝐚𝐧
 

Keterangan : 

F11 : True positives kelas 1, merupakan jumlah data dengan kelas 1 yang 

diklasifikasikan positif kelas 1. 

F12 : False positives kelas 1, merupakan jumlah data dengan kelas 2 yang 

diklasifikasikan positif kelas 1. 

F13 : False positives kelas 1, merupakan jumlah data dengan kelas 3 yang 

diklasifikasikan positif kelas 1. 

F21 : False positives kelas 2, merupakan jumlah data dengan kelas 1 yang 

diklasifikasikan positif kelas 2. 

F22 : True positives kelas 2, merupakan jumlah data dengan kelas 2 yang 

diklasifikasikan positif kelas 2. 

F23 : Flase positives kelas 2, merupakan jumlah data dengan kelas 3 yang 

diklasifikasikan positif kelas 2. 

F31 : False positives kelas 3, merupakan jumlah data dengan kelas 1 yang 

diklasifikasikan positif kelas 3. 

F32 : False positives kelas 3, merupakan jumlah data dengan kelas 1 yang 

diklasifikasikan positif kelas 3. 
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F33 : True positives kelas 3, merupakan jumlah data dengan kelas 3 yang 

diklasifikasikan positif kelas 3. 

2.7 Penelitian Terkait 

Beberapa penelitian terkait dengan penelitian ini akan dijelaskan dalam 

bentuk tabel 2.1 di bawah ini. 

 

Tabel 2.2 Penelitan Terkait 

No Penulis Tahun Judul Metode Hasil 

1 Angga 

Rizky Putra 

2015 Prediksi 

Kebangkrutan 

Perusahaan 

Menggunakan 

Metode Naïve 

Bayes Classifier 

Naïve Bayes klasifikasi 

perusahaan 

bangkrut, 

kurang sehat 

dan sehat yang 

dijadikan 

model untuk 

prediksi 

kebangkrutan 

dengan tingkat 

keakuratan 

tertinggi 

mencapai 89 % 

2 Mahmudy & 

Setyowati 

2017 Optimasi Vector 

Bobot pada 

leaarning Vector 

Quantization 

untuk Klasifikasi 

Jensi Attention 

Deficit 

Hyperactivity 

LVQ dan 

PSO 

Dengan 

algrotima LVQ 

–PSO 

menghasilkan 

rat-rata 87,3 % 

sedangkan 

LVQ saja 80,6 

%. 
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No Penulis Tahun Judul Metode Hasil 

Disorder 

(ADHD) pada 

anak usia dini 

3 Hargianti 

Henni 

Oktawandari 

2014 Optimasi 

jaringan syaraf 

tiruan 

backpropogation 

menggunakan 

partile swarm 

optimization 

untuk deteksi 

penderita sakit 

jantung 

BPNN  + 

PSO 

BPNN + PSO 

menghasilkan 

hasil lebih baik 

dari BPNN saja 

dengan akurasi 

87,7% 

4 Fitriandini 2012 Prediksi 

kebangkrutan 

perusahaan 

menggunakan 

Support Vector 

Machine (SVM) 

SVM Fungsi kernel 

RBF didapat 

parameter 

terbaik C=1 dan 

Gamma=4 

dengan tingkat 

keakuratan 

klasifikasi 

tertinggi 

mencapai 90,78 

% 

5 Raissa 

Arniantya, 

dkk 

2018 Optimasi Vector 

Bobot pada 

leaarning Vector 

Quantization 

untuk Klasifikasi 

Algoritma 

Genetika + 

LVQ 

Akurasi setelah 

dioptimasi 

mencapai 92% 
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No Penulis Tahun Judul Metode Hasil 

Jensi Attention 

Deficit 

Hyperactivity 

Disorder 

(ADHD) pada 

anak usia dini 

 


