
 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

2.1 Koran 

 Koran adalah sejenis media massa yang memberitakan kejadian-kejadian 

sehari-hari dalam kehidupan manusia. Koran biasanya ditujukan sebagai kegiatan 

komersil dari penerbit koran yang bersangkutan. Tulisan-tulisan yang terdapat 

dalam sebuah koran dihasilkan oleh para penulis berita yang disebut sebagai 

wartawan. Wartawan tersebut bertugas untuk menulis kejadian-kejadian menarik 

yang terjadi di tengah masyarakat. 4 syarat utama yang menjadi ciri Surat Kabar 

atau Koran yaitu : 

1. Publisitas atau Publicity yakni berarti informasi di dalamnya dikhususkan atau  

diperuntukkan bagi khalayak ramai. 

2. Periodesitas atau PeSriodicity yaitu keteraturan dalam masa cetaknya, bisa satu 

hari sekali, satu minggu sekali, atau lainnya. 

3. Universalitas / Universality yaitu isinya ada banyak dan terdiri dari berbagai  

macam, serta berita di dalamnya datang dari berbagai penjuru negeri bahkan 

dunia. 

4. Aktualitas atau Actuality yaitu di dalamnya memuat informasi terbaru yang  

ada di lapangan. 

2.2 Peramalan 

 Prediksi atau peramalan (Forecasting) adalah kegiatan memperkirakan 

atau memprediksi apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang dengan 

waktu yang relative lama (William & Choung, 2014). Menurut Hary Prasetya dan 

Fitri Lukiastuti (Hary & Fitri, 2013), peramalan atau prediksi adalah seni dan ilmu 

untuk memperkirakan kejadian dimasa depan melalui pengujian di masa lalu. 

Pengujian tersebut atas dasar pola-pola di waktu yang lalu dengan melihatkan 

pengambilan data masa lalu dan menempatkannya ke masa yang akan datang 

dengan matematis. 
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2.2.1  Teknik Peralaman 

 Terdapat 2 kategori dalam teknik peramalan, antara lain : 

a. Peramalan Kuantitatif 

Peramalan kuantitatif adalah peramalan yang didasarkan atas data 

kuantitatif masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat sangat bergantung pada metode 

yang dipergunakan dalam peramalan tersebut. Menurut Makridakis, Whellwright 

dan McGee (1995:8) peramalan kuantitatif dapat diterapkan bila terdapat kondisi 

berikut: 

1) Tersedia informasi (data) tentang masa lalu. 

2) Informasi (data) tersebut dapat dikuantitatifkan dalam bentuk data 

numerik. 

3) Dapat diasumsikan bahwa beberapa aspek pola masa lalu akan terus 

berlanjut pada masa yang akan datang. 

b. Peramalan Kualitatif atau teknologi 

 Peramalan kualitatif adalah peramalan yang didasarkan atas data kualitatif 

pada masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat sangat bergantung pada orang yang 

yang menyusunnya. Hal ini penting karena hasil peramalan tersebut ditentukan 

berdasarkan pemikiran yang intuisi, pendapat dan pengetahuan serta pengalaman 

penyusunnya. 

2.2.2  Metode Peramalan  

 Terdpat beberapa metode yang digunakan dalam proses peramalan, antara 

lain sebagai berikut : 

1. Fuzzy Time Series (FTS) 

Fuzzy Time series (FTS) adalah metode prediksi data yang menggunakan 

prinsip- prinsip fuzzy sebagai dasarnya. Sistem prediksi dengan FTS menangkap 

pola dari data yang telah lalu kemudian digunakan untuk memproyeksikan data 

yang akan datang. Pertama kali dikembangkan oleh Q. Song and B.S. Chissom 

pada tahun 1993. Metode ini sering digunakan oleh para peneliti untuk 
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menyelesaikan masalah prediksi. Prosesnya juga tidak membutuhkan suatu sistem 

pembelajaran dari sistem yang rumit sebagaimana yang ada pada algoritma 

genetika dan jaringan syaraf sehingga mudah untuk digunakan dan dikembangkan  

2. Algoritma Genetika 

 Algoritma genetika sebenarnya terinspirasi dari prinsip genetika dan 

seleksi alam (teori evolusi Darwin) yang ditemukan di Universitas Michigan, 

Amerika Serikat oleh John Holland (1975) melalui sebuah penelitian dan 

dipopulerkan  oleh salah satu muridnya, David Goldberg. Algoritma Genetika 

adalah metode yang bisa digunakan dalam masalah prediksi. Pada jurnal “Prediksi 

Harga Saham Berdasarkan Hostoris Menggunakan Model Regrasi Yang di 

Bangun dengan Algoritma genetika“ (Rahmi dkk, 2015) dikatakan bahwa 

algoritma genetika mampu menentukan koefesien terbaik yang mampu 

menghasilkan harga prediksi yang mendekati harga aslinya.  

3. Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) 

ANFIS merupakan gabungan dari Artificial Neural Network (ANN) dan 

Fuzzy Inference Systems (FIS) yang merupakan jaringan adaptif yang berbasis 

pada system inference fuzzy (Kusumadewi dan Hartati, 2006). Logika fuzzy 

memiliki kelebihan dalam memodelkan aspek kualitatif dari pengetahuan manusia 

dan proses pengambilan keputusan dengan menerapkan basis aturan (rules). JST 

memiliki kelebihan dalam mengenali pola belajar dan berlatih dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan tanpa memerlukan pemodelan matematik. 

Serta dapat bekerja berdasarkan data historis yang dimasukkan dan dapat 

melakukan prediksi kejadian yang akan datang berdasarkan data-data tersebut, 

sehingga ANFIS memiliki kemampuan keduanya (Jang dkk, 1997). 

2.3 Jaringan Syaraf Tiruan  

Jaringan syaraf tiruan adalah paradigm pengolahan informasi yang 

terinspirasi oleh sistem saraf secara biologis, seperti proses informasi pada otak 

manusia. Elemen kunci dari paradigm ini adalah struktur dari sistem pengolahan 

informasi yang terdiri dari sejumlah besar elemen pemrosesan yang saling 
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berhubungan (neuron), bekerja serentak untuk menyelesaikan masalah tertentu. 

Cara kerja Jaringan Syaraf Tiruan seperti cara kerja manusia, yaitu belajar melalui 

contoh (Sutojo dkk, 2011) 

Jaringan syaraf tiruan dikemukakan pertama kali pada tahun 1943 oleh 

neurophysiologist Waren McCulloch dan logicianWalter Pits, dalam paper yang 

berjudul “Bagaimana neuron bekerja?”.Waren McCulloch dan Walter Pits 

memperagakan JST yang sederhana dengan menggunakan rangkaian listrik, 

namun teknologi yang tersedia pada saat itu belum memungkinkan mereka 

berbuat lebih jauh. 

Kemampuan belajar JST direpresentasikan dalam metode pembelajaran. 

Salah satu metode pembelajaran JST menggunakan algoritma pembelajaran 

Backpropagation. Backpropagation adalah metode penurunan gradient untuk 

meminimalkan kuadrat error keluaran. Ada tiga tahap yang harus dilakukan dalam 

pelatihan jaringan, yaitu tahap perambatan maju (forward propagation), tahap 

perambatan balik dan tahap perubahan bobot dan bias. Arsitektur jaringan ini 

terdiri dari input layer, hidden layer dan  output layer (Sutojo dkk, 2011). 

2.4 Normalisasi 

 Normalisasi adalah proses transformasi  nilai menjadi kisaran 0 dan 1. 

Tujuan dilakukan normalisasi adalah agar nilai yang di hasilkan nanti tidak terlalu 

besar berkisar antara 0 dan 1. Berikut rumus normalisasi 

X
*
=

        

               
       ………………..(2.1) 

Keterangan : 

X
*
  = nilai setelah dinormalisasi 

X  = nilai sebelum dinormalisasi 

Min (X) = nilai minimum 

Max (X) = nilai maksimum 
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2.5 Logika Fuzzy 

Logika fuzzy diperkenalkan oleh Prof. Astor Zadeh pada tahun 1962. 

Logika fuzzy adalah metodologi sistem control pemecahan masalah, yang cocok 

untuk diimplementasikan pada sistem, mulai dari sistem sederhanna, sistem kecil, 

embedded dan sistem kontrol. Pada logika fuzzy memungkinkan nilai 

keanggotaannya berada di antara 0 dan 1. Artinya, bisa saja suatu keadaan 

mempunyai dua nilai “Ya atau TIdak”, “Benar dan Salah”, “Baik dan Buruk” 

secara bersamaan, namun besar nilainya tergantung pada bobot keanggotaan yang 

dimilikinya (Sutojo dkk, 2011). 

Himpunan fuzzy memiliki 2 atribut, yaitu Linguistik dan Numeris. 

Linguistik yaitu nama suatu kelompok yang mewakili suatu keadaan tertentu 

dengan menggunakan bahasa alami, contohnya dingin, sejuk, panas, mewakili 

variable temperature. Numeris yaitu suatu nilai yang menunjukkan ukuran dari 

suatu variable, misalnya 10, 35 , 40 dan sebagainya. Ada beberapa hal yang harus 

dipahami dalam memahami logika fuzzy, yaitu (Sutojo dkk, 2011).. 

1. Variable fuzzy, yaitu variable yang akan dibahas dalam suatu sistem fuzzy. 

Contoh: penghasilan, temperature, umur dan sebagainya. 

2. Himpunan fuzzy, yaitu suatu kelompok yang mewakili suatu keadaan 

tertentu dalam suatu variable fuzzy. Contoh : Variable umur, terbagi 

menjadi 3 himpunan fuzzy, yaitu : muda, parobaya dan tua. Himpunan fuzzy 

lebih rinci dijelaskan dalam gambar 2.1 dibawah ini. 

 

Gambar 2.1 Himpunan Fuzzy pada variabel umur 

3. Semesta pembicaraan, yaitu seluruh nilai yang diizinkan untuk dioperasikan 

dalam suatu variable fuzzy. Semesta pembicaraan merupakan himpunan 
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bilangan real yang senantiasa naik/bertambah yang nilainya dapat berupa 

bilangan positif ataupun negatif. Contoh semesta pembicaraan: 

a. Semesta pembicaraan untuk variabel umur : [0 +∞] 

b. Semesta pembicaraan untuk variabel temperatur : [0 40] 

4. Domain himpunan fuzzy, yaitu seluruh nilai yang diizinkan dalam semesta 

pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fuzzy.  Domain 

merupakan himpunan bilangan real yang senantiasa naik (bertambah) secara 

monoton dari kiri ke kanan. Contoh domain himpunan fuzzy : 

 DINGIN = [0 20] 

 SEJUK = [15 25] 

 NORMAL = [20 30] 

2.5.1 Fuzzy C-Means (FCM) 

 Fuzzy C-Means (FCM) adalah suatu teknik pengclusteran data yang mana 

keberadaan tiap-tiap titik data dalam suatu cluster ditentukan oleh derajat 

keanggotaan. Kelebihan dari Fuzzy C-Means adalah dapat melakukan clustering 

lebih dari satu variabel secara sekaligus teknik ini pertama kali deperkenalkan 

oleh Jim Bezdek pada tahun 1981. 

Konsep dasar FCM, pertama kali adalah menentukan pusat cluster, yang 

akan menandai lokasi rata-rata untuk tiap-tiap kelompok (cluster). Pada kondisi 

awal, pusat cluster ini masih belum akurat.Tiap-tiap titik data memiliki derajat 

keanggotaan untuk tiap-tiap kelompok (cluster). Dengan memperbaiki pusat 

cluster dan derajat keanggotaan tiap-tiap titik data secara berulang, maka akan 

dapat dilihat bahwa pusat cluster akan bergerak menuju lokasi yang tepat. 

Perulangan ini didasarkan pada minimalisasi fungsi objektif yang 

menggambarkan jarak dari titik data yang diberikan ke pusat cluster yang terbobot 

oleh derajat keanggotaan titik data tersebut (Kusumadewi, 2010). 

2.5.1.1 Algoritma FCM 

 Algoritma Fuzzy C-Means (FCM) adalah sebagai berikut : 

1. Input data yang akan dicluster X, berupa matriks n x m (n = jumlah sampel  
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 data, m = atribut setiap data). Xij = data sampel ke – I (i = 1,2,...,n), atribut ke-j  

 (j=1,2,…,m). Keterangan Xij: X = data / variable yang digunakan 

       i = data ke- 

       j = bobot  / variabel data 

2. Tentukan: 

a. Jumlah cluster   = c; 

b. Pangkat (bobot)    = w; 

c. Maksimun iterasi    = Maxlter; 

d. Error terkecil yang dihadapkan  = ξ; 

e. Fungsi objektif awal   = P0 = 0; 

f. Iterasi awal     = t = 1; 

3. Bentuk matriks partisi awal secara acak, dimana barisnya terdiri dari jumlah  

data dan kolomnya terdiri dari jumlah cluster. 

4. Hitung pusat cluster ke-k: Vkj, dengan k=1,2,…,c: dan j-1,2,…,m (Yan, 1994): 

Vkj 
∑ (     

    )
 
   

∑      
  

   

       .……………… (2.2) 

Keteranagn Vkj : V = pusat cluster 

  k = cluster ke- 

  j = atribut / variable data 

 µ = matriks random 

 i = data ke-   

5. Hitung fungsi objektif pada iterasi ke-t, Pt (Yan.1994) : 

Pt=∑ ∑ (*∑ (       )
  

   +      
 ) 

   
 
      ……...……….. (2.3) 
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6. Perbaiki derajat keanggotaan tiap data pada setiap cluster (hitung perubahan 

matriks partisi) 

µik = 
[∑ (       )

 
   ]

  

∑ *∑ (       )
  

   + 
   

      ……………….. (2.4) 

dengan : I = 1,2, …, n ; dan k = 1,2,…,c. 

7. Cek kondisi berhenti : 

o Jika : ( |Pt-Pt-1| < ξ) atau (t> MaxIter) maka berhenti; ………………..(2.5) 

o Jika tidak : t = t+1, ulangi langkah ke-4.  

2.6 Rata-Rata (Mean) 

 c = 
                     

 
      ………………..(2.6) 

Keterangan : 

  n = banyak data 

  xi= nilai data ke-i 

2.7 Standar Deviasi 

  s = √
∑      ̃   

   

   
      ………………..(2.7) 

 Keterangan : 

  n = banyak data 

  xi= nilai data ke-i 

    ̅ = nilai rata-rata data 

2.8 Fuzzy Inference System 

Ada beberapa metode dalam merepresentasikan hasil logika fuzzy, yaitu 

metode Tsukamoto, Mamdani dan Sugeno. Metode Tsukamoto merupakan 

perluasan dari penalaran menoton. Pada metode Tsukamoto, setiap konsekuen 

pada aturan yang berbentuk IF-Then harus direpresentasikan dengan suatu 
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himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Sebagai hasilnya, 

output hasil inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas (crips) 

berdasarkan α-prediket. Hasil akhirnya diperoleh dengan menggunakan rata-rata 

berbobot (Kusumadwi dan Purnomo, 2010). 

Pada metode Mamdani sering dikenal sebagai Metode Max-Min metode 

ini diperkenalkan oleh Ebrahim Mamdani pada tahun 1975. Untuk mendapatkan 

output diperlukan 4 tahapan yaitu Pembentukan himpunan fuzzy, Aplikasi fungsi 

implikasi, Komposisi Aturan dan Penegasan (defuzzy). Pada metode Sugeno, 

penalaran hampir samadengan penalaran Mamdani, hanya saja output (konsekuen) 

sistem tidak berupa himpunan fuzzy melainkan berupa konstanta atau persamaan 

linier. Metode ini diperkenalkan oleh Takagi-Sugeno-Kang pada tahun 1985, 

sehingga sering juga disebut dengan Metode TSK. Metode TSK terdiri dari 2 

jenis, yaitu : (Kusumadwi dan Purnomo, 2010). 

1. Model fuzzy Sugeno Orde-Nol, secara umum bentuk modelnya adalah 

IF (x1 is A1) o (x 2 is A2) o (x 3 is A3)  ….. o (xn is An) THEN z = k 

Dengan A1 adalah himpunan fuzzy ke-I sebagai antesedan dan k adalah suatu 

konstanta (tegas) sebagai konsekuen. 

2. Model Fuzzy Sugeno Orde-Satu, secara umum bentuk modelnya adalah IF 

(x1 is A1) o … o (xn is An) THEN z = p1*x1 +…pn*xn + q 

Dengan A1 adalah himpunan fuzzy ke-i  sebagai antesedan dan Pi adalah 

suatu konstanta (tegas) ke-i dan q juga merupakan konstanta dalam 

konsekuen.  

2.9 Hybrid Support System 

 Hybrid Support System adalah kombinasi dua atau lebih teknik / metode 

yang bertujuan menggabungkan kekuatan masing-masing teknik tersebut dan 

meminimalkan kekurangannya, sehingga dapat menjadi alternatif atau solusi 

untuk mengoptimalkan opini benar atau tidaknya suatu data yang terkumpul untuk 

dijadikan bahan dalam proses pengambilan keputusan. 
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Sebuah sistem hibrida memiliki manfaat meliputi kelas yang lebih besar 

dari sistem dalam struktur, yang memungkinkan lebih banyak fleksibilitas dalam 

permodelan fenomena yang dinamis dan mendukung aspek-aspek berbeda dari 

proses pengembangan strategi pemasaran. 

Hybrid Support System juga dapat dikatakan sebagai Integrasi dari 

beberapa computer system tools untuk menyelesaikan masalah. Tujuannya adalah 

agar antara satu system dengan system yang lainya saling melengkapi kekurangan 

dari masing-masing sistem, sehingga keputusan akan dapat dengan mudah untuk 

diambil dan permasalahan akan dengan mudah terselesaikan. Alasan memilih 

metode hybrid antara lain : 

1. Keputusan akan dapat segera diambil. 

2. Tidak bergantung pada satu sistem saja, karena ada sistem lain yang 

mendukung sehingga dapat saling support. 

3. Mudah diimplementasikan terhadap berbagai kasus/permasalahan yang 

kompleks. 

2.9.1 Adaptif Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS) 

Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) adalah arsitektur yang 

secara fungsional sama dengan fuzzy rule base model Sugeno. Arsitektur ANFIS 

juga sama dengan jaringan syaraf dengan fungsi radial dengan sedikit batasan 

tertentu. Bisa dikatakan bahwa ANFIS adalah suatu metode yang mana dalam 

melakukan penyetelan aturan digunakan algoritma pembelajaran terhadap 

sekumpulan data. Pada ANFIS juga memungkinkan aturan-aturan untuk 

beradaptasi (Kusumadewi dan Hartati, 2006). 

Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) merupakan penggabungan 

dari logika fuzzy dan jaringan syaraf tiruan (JST). Logika fuzzy memiliki 

kelebihan dalam memodelkan aspek kualitatif dari pengetahuan manusia dan 

proses pengambilan keputusan dengan menerapkan basis aturan (rules). JST 

memiliki kelebihan dalam mengenali pola belajar dan berlatih dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan tanpa memerlukan pemodelan matematik. 
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Serta dapat bekerja berdasarkan data historis yang dimasukkan dan dapat 

melakukan prediksi kejadian yang akan datang berdasarkan data-data tersebut, 

sehingga ANFIS memiliki kemampuan keduanya (Jang dkk, 1997). 

2.9.2 Arsitektur ANFIS 

 Arsitektur ANFIS untuk kasus dua input, x dan y serta satu output 

diilustrasikan dalam gambar 2.2 dibawah ini. 

 

Gambar 2.2 Arsitektur ANFIS 

 Arsitektur ANFIS terdiri dari lima layer (lapisan) yang masing-masing 

layer memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut (Jang dkk, 1997) :  

1. Lapisan 1 (Lapisan Fuzzyfikasi) 

Lapisan ini merupakan lapisan fuzzyfikasi. Setiap node i pada lapisan 1 ini 

adalah node adaptif (parameter dapat berubah) dengan fungsi node sebagai 

berikut. 

 O1.i = µAi (x)  untuk i = 1,2 dan 

 O1.i = µBi-2 (y), untuk i = 3,4   …...…………….(2.8) 

dengan : 

x (atau y)  : masukan ke node i  

 Ai(x) atau Bi-2(y) : label linguistic yang terkait dengan node tersebut 

 O1.i   : derajat keanggotaan himpunan fuzzy A1, A2 atau  

  B1, B2 
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Fungsi keanggotaan yang digunakan adalah fungsi Generalized Bell yang 

dirumuskan :  

    µA (x) =
 

   |
   

 
|
        ...…………….(2.9) 

 keterangan : µ = derajat keanggotaan 

   c = mean / nilai rata-rata 

   a = standar deviasi 

 dimana {a, b, c} adalah parameter, biasanya b=1 . Jika nilai dari parameter 

ini berubah, maka bentuk kurva pun akan berubah. Parameter dalam 

lapisan ini disebut parameter premis. 

2. Lapisan 2 (Lapisan Rule) 

Tiap-tiap neuron pada lapisan ke dua berupa neuron tetap (diberi symbol 

II)merupakan hasil kali dari semua sinyal yang masuk, sebagai berikut: 

   wi = µAi* µBi      ………………………(2.10) 

keterangan : w  = firingstrength / rule 

  µ  = derajat keanggotaan 

  A/B  =  label linguistic   

Biasanya digunakan operator AND. Hasil perhitungan ini disebut firing 

strength dari sebuah aturan. Tiap neuron merepresentasikan aturan ke-i. 

3.  Lapisan 3 (Lapisan Normalisasi) 

Tiap-tiap neuron pada lapisan ketigaberupa node tetap (diberi symbol N) 

yang merupakan hasil perhitungan rasio dari firing strength ke-i (wi) 

terhadap jumlah dari keseluruhan firing strength pada lapisan kedua, 

sebagai berikut: 

 ̅1= 
  

     
     ……..……………….(2.11) 

Keterangan :   ̅̅ ̅ = normalisasi 

wi = firingstrength / rule ke- 
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w 1 + w2 = total  firingstrength / rule 

Hasil ini dikenal dengan nama normalized firing strength. 

4. Lapisan 4 (Lapisan Defuzifikasi) 

Tiap-tiap neuron pada lapisan ke empat merupakan node adaptif terhadap 

suatu output. 

   ̅ifi =  ̅i( pix+ qiy+ ri)                 …………………...(2.12) 

Dengan  ̅i adalah output dari lapisan 3 dan (pix+ qiy+ ri) adalah himpunan 

fuzzy model sugen orde satu. Parameter pada lapisan ini disebut parameter 

konsekuen. 

5. Lapisan 5 (Lapisan Output) 

Lapisan ini berupa neuron tunggal (diberi simbol ∑ ) merupakan 

hasilpenjumlahan seluruh output dari lapisan keempat, sebagai berikut: 

∑  ̅    =
∑      

∑    
             ………………...(2.13) 

2.9.3 Algoritma Pelatihan Hybrid 

ANFIS dilatih dengan Algoritma pelatihan hybrid. Algoritma pelatihan 

hybrid terdiri atas dua langkah, yaitu langkah maju dan langkah balik/mundur 

(Sri, 2005). Proses belajar pada ANFIS dapat dilihat pada table 2.1 dibawah ini. 

Tabel 2.1 Algoritma Pembelajaran Hybird 

 Alur Maju Alur Mundur 

Parameter Premis Tetap Gradient Descent 

Parameter konsekuen LSE Tetap 

Sinyal Keluaran Simpul Sinyal Kesalahan 
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1. Pada langkah maju, parameter premis tetap, sedangkan parameter konsekuen 

diidentifikasi dengan metode LSE (Least Squares Estimator). 

2. Pada langkah balik/mundur sinyal galat (error) antara keluaran yang 

diinginkan dan keluaran aktual dirambatkan mundur sedangkan parameter 

premis diperbarui dengan metode penurunan Gradient Descent. 

2.9.3.1 Langkah Maju dengan Metode LSE  

Perhitungan pembelajarab arah maju dengan metode Least Squares 

Estimator (LSE) dalam setiap kasus bertujuan untuk mendapatkan nilai p1, q1, r1, 

p2,q2 dan r2. Langkah –langkah perhitungan arah maju antara lain : 

1. Penentuan matriks A berdasarkan parameter konsekuen yang didapat dari pada 

persamaan 2.12       

2. Penentuan nilai y berdasarkan target, y = [p x 1]    ..……………. (2.14) 

3. θ = [6x1] =   

⌊
 
 
 
 
 
  

  

  
  

  

  ⌋
 
 
 
 
 

        ..……………. (2.15) 

Bila m=n (A persegi) maka didapatkan rumus persamaan sebagai berikut: 

θ = A
-1

 y        ..……………. (2.16) 

tetapi biasanya m>n, berarti pasangan data pelatihan lebih banyak dari 

pada parameter konsekuen. Dalam kasus ini solusi eksak yang memenuhi 

m persamaan tidak selalu mungkin, karena data bisa terkontaminasi 

dengan derau atau model tidak sesuai untuk menggambarkan sistem target. 

Maka θ merupakan keluaran vector parameter konsekuen dan y adalah 

vector keluaran. 

θ = [            ]       ..……………. (2.17) 

y = [ y1… yn]        ..……………. (2.18) 

dalam bentuk persamaan matrik akan diperleh : 

θ = (A
T
 A)

-1
 A

T
 y        ..……………. (2.19) 
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2.9.3.2 Langkah Mundur dengan Metode Gradient Descent 

Model Propagasi Error atau Error Backpropagation (EBP) digunakan 

untuk mencari error pada tiap lapisan antara keluaran jaringan adaptif dan target 

dipropagasi balik menggunakan Gradient Descent untuk memperbarui parameter 

premis.Perhitungan error pada tiap lapisan dirumuskan sebagai berikut 

(Kusumadewi dan Hartati, 2010): 

1. 1. Error pada Lapisan 5 

Lapisan 5 yang hanya memiliki 1 neuron, maka propagasi error yang 

menuju pada lapisan ini dirumuskan sebagai berikut: 

𝜀5i =
   

  
    2 𝑑    𝑂51)      ..……………. (2.20) 

Dimana d adalah keluaran target. 

2. Error pada Lapisan 4 

Propagasi error yang menuju lapisan 4 dirumuskan sebagai berikut : 

𝜀4j = (
   

    
) (

    

    
) = 𝜀5i(

    

    
)=𝜀5i (1)    ..……………. (2.21)  

 Karena f5i =  ̅̅̅̅ f1+   ̅̅̅̅ f2 +   +   ̅̅ ̅̅ fn , maka 
    

   ̅̅ ̅̅   
 =1 

3. Error pada Lapisan 3 

𝜀3j= (
   

    
)(

    

    
) (

    

    
) = 𝜀4i (

    

    
) = 𝜀4j(fi)      ..……………. (2.22) 

Karena f4i =   ̅̅̅̅ f1, maka 
    

   ̅̅ ̅̅
   ƒi 

4. Error pada Lapisan 2 

Propagasi eror yang menuju lapisan 2 ini dirumuskan sebagai berikut: 

𝜀2,j=
  

     
(𝜀3,1 – 𝜀3,2)       ..……………. (2.23) 

5. Error pada Lapisan 1 

Propagasi eror yang menuju lapisan 1 ini dirumuskan sebagai berikut: 

𝜀1,i= 𝜀2,iµB1(X2)         ..……………. (2.24) 
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𝜀1,i= 𝜀2,iµB2(X2)         ..……………. (2.25) 

𝜀1,i= 𝜀2,iµA1(X1)         ..……………. (2.26) 

𝜀1,i= 𝜀2,iµA2(X1)         ..……………. (2.27) 

6. Error Antara Lapisan 1 dengan Parameter Masukan Standar Deviasi 

Eror antara lapisan 1 dengan parameter masukan standar deviasi 

dirumuskan sebagai berikut: 

𝜀a11=𝜀1,i* 
         

 

   
 [  (

      
   

)
 
]
        ..……………. (2.28) 

𝜀a12=𝜀1,i * 
         

 

   
 [  (

      
   

)
 
]
       ..……………. (2.29) 

𝜀a21=𝜀1,i*
         

 

   
 [  (

      
   

)
 
]
       ..……………. (2.30) 

𝜀a22=𝜀1,i*
         

 

   
 [  (

      
   

)
 
]
        ..……………. (2.31) 

7. Error Antara Lapisan 1 dengan Parameter Masukan Mean 

Eror antara lapisan 1 dengan parameter masukan mean dirumuskan 

sebagai berikut: 

𝜀c11 =𝜀1,i*
         

   
 [  (

      
   

)
 
]
                   ..……………. (2.32) 

𝜀c12=𝜀1,i*
         

   
 [  (

      
   

)
 
]
                      ..……………. (2.33) 

𝜀c21=𝜀1,i*
         

   
 [  (

      
   

)
 
]
           ..……………. (2.34) 

𝜀c22=𝜀1,i*
         

   
 [  (

      
   

)
 
]
       ..……………. (2.35) 
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8. Perubahan Nilai Parameter Masukan pada Lapisan 1 Menggunakan      

    Gradient Descent 

Dari sini, kita dapat menentukan perubahan nilai parameter aij dan cij 

(Δaij dan Δcij) sebagai berikut : 

Δaij = 𝜂𝜀aij   , dan                   ..……………. (2.36) 

Δcij = 𝜂𝜀cij               ..……………. (2.37) 

dengan 𝜂 adalah learning rate yang terletak pada interval [0, 1]. 

Sehingga nilai aij dan cij yang baru adalah: 

aij = aij (lama) + Δaij                        ..……………. (2.38) 

cij = cij (lama) + Δcij        ..……………. (2.39) 

2.9.4 Peramalan Menggunakan (ANFIS) 

Pada peramalan menggunakan metode ANFIS, dibagi dalam 3 proses, 

yaitu proses inisialisasi awal, proses pembelajaran dan proses prediksi. Penentuan 

periode input dan training dilakukaan pada saat proses inisialisasi awal. Data yang 

digunakan pada proses pembelajaran terdiri dari data input, parameter ANFIS dan 

data uji.  

Training dengan metode ANFIS menggunakan algoritma pembelajaran 

hybrid. Pada langkah maju, parameter premis tetap, sedangkan parameter 

konsekuens diidentifikasi dengan metode LSE (Least Squares Estimator). Pada 

langkah balik/mundur sinyal galat (error) antara keluaran yang diinginkan dan 

keluaran aktual dirambatkan mundur sedangkan parameter premis diperbarui 

dengan metode penurunan gradient descent (Sri, 2005). 

2.9.4.1 Tahapan Peramalan dengan Metode ANFIS Menggunakan 

Pembelajaran Arah Maju 

Terdapat 2 tahapan dalam peramalan menggunakan metode ANFIS , yaitu 

tahapan maju dan mundur. Pada alur maju ANFIS terdapat 5 lapisan yang masing-

masing lapisan memiliki fungsi yang berbeda, yaitu : Pada lapisan pertama data 
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input pada masing-masing periode akan dilakukan proses fuzzyfikasi. Proses ini 

adalah untuk memetakan inputan data kedalam himpunan fuzzy sesuai klasifikasi 

yang dipilih. Dalam proses inputan akan dilakukan perhitungan fungsi 

keanggotaan fuzzy untuk mentransformasi masukan himpunan klasik (crips) ke 

derajat tertentu. (Fatkhurrozi dkk,2012) 

 Pada lapisan ke-2 dan ke-3 dilakukan proses sistem inferensi fuzzy  

ditentukan rule fuzzy untuk dilakukan proses perhitungan selanjutnya. Pada 

lapisan ke-4 dilakukan proses defuzzyfikasi, dilakukan perhitungan 

mentransformasikan hasil fuzzy ke bentuk keluaran yang crips. Pada lapisan ke-5 

dilakukan proses summary dari dua output pada lapisan 4. Pada ANFIS sistem 

fuzzy terletak pada lapisan 1,2,3 dan 4 (Fatkhurrozi dkk,2012). 

2.9.4.2 Tahapan Peramalan dengan Metode ANFIS Menggunakan 

Pembelajaran Arah Mundur 

  Pembelajaran arah mundur digunakan untuk mencari error pada tiap 

lapisan antara keluaran jaringan adaptif dan target dipropagasi balik menggunakan 

Gradient Descent untuk memperbarui parameter premis. Sama halnya dengan alur 

maju, pada alur mundur terdapat 5 lapisan yang masa setiap lapisan akan mencari 

error pada setiap lapisan. Setelah itu akan dicari error antara lapisan 1 dengan 

parameter masukan standar deviasi dan mean dan langkah terakhir yakni mencari 

perubahan nilai parameter masukan pada lapisan 1 menggunakan gradient 

descent. 

2.10 Denormalisasi 

 Denormalisais adalah proses dimana data dikembalikan ke bentuk aslinya. 

Berikut ini adalah rumus denormalisasi. 

Denormalisasi = Y (Max-Min)+ Min     ..……………. (2.40) 

 Keterangan : 

 Y = nilai output sistem 

 Max = nilai maksimum target  
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 Min = nilai minimum target 

2.11 Root Mean Square Error (RMSE) 

RMSE adalah rata-rata kuadrat dari perbedaan nilai estimasi dengan nilai 

observasi suatu variabel. Jika nilai RMSE semakin kecil maka estimasi model 

atau variabel tersebut semakin valid. Berikut ini adalah rumus RMSE. 

RMSE =√
∑ (     )

  
   

 
       ..……………. (2.41) 

Keterangan 

   = banyaknya data 

 𝑑  = keluaran target 

    = keluaran aktual 

2.12 Akurasi 

 Akurasi adalah kedekatan hasil pengukuran atau rata-rata hasil pengukuran 

ke nilai yang sebenarmya. Beikur ini adalah rumus akurasi dan rata-rata akurasi. 

Akurasi = 100–(
   

 
)           ..……………. (2.42) 

Rata-Rata Akurasi = 
              

               
 * 100%   ..……………. (2.43) 

2.13 Penelitian Terkait 

 Berikut ini adalah penelitian terkait yang membahas peramalan atau 

prediksi yang menjadi acuan dalam tugas akhir ini yang dapat dilihat pada tabel 

2.2 dibawah ini 

Tabel 2.2 Penelitian Terkait 

No 
Penulis & 

Tahun 
Judul Metode Hasil 

1. 
(Nur Adli 

Ari 

Darmawand 

dkk, 2018) 

Prediksi Suku 

Bunga Acuan (BI 

Rate) 

Menggunakan 

Adaptife Neuro 

Fuzzy Inference 

System (ANFIS) 

Mengacu pada pengujian 

yang telah dilakukan, telah 

didapatkan parameter-

parameter dengan nilai 
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No 
Penulis & 

Tahun 
Judul Metode Hasil 

Metode Adaptive 

Neuro Fuzzy 

Inference System 

(ANFIS) 

terbaik, yaitu learning rate 

0.3, minimum error 10
-3

 

dan kombinasi 40% data 

latih dengan 30% data uji. 

Dengan menggunakan 

parameter-parameter 

tersebut didapatkanlah 

hasil peramalah nilai 

RMSE 0.0019165. 

2. (Lilis 

Sugiarti, 

2017) 

Implemantasi 

Jaringan Syaraf 

Tiruan (JST) 

Elman Recurrent 

Neural Network 

(ERNN) Untuk 

Peramalan 

Permintaan Koran 

(Studi Kasus: PT. 

Media Haluan 

Mandiri Riau 

Pekanbaru) 

Elman Recurrent 

Neural Network 

(ERNN) 

Data yang digunakan 

sebanyak 205 data 

penjualan Koran Haluan. 

205 data tersebut dilakukan 

3 jenis pembagian data 

latih dan uji yakni 70:30, 

80:20 dan 90:10 dengan 

dengan rentang α dari 0,1 

samapi 0.9 dan didapatkan 

rata-rata akurasu tertinggi 

sebesar 90,00% pada 

pembagian data latih 90% 

dan data uji 10% dengan α 

sebesar 0.1. 

3. (Sayyidina 

Abdul 

Fattah RA, 

2016) 

Implementasi 

Jaringan Syaraf 

Tiruan (JST)  

Backpropagation 

Untuk Peramalan 

Permintaan Koran 

(Studi Kasus: PT. 

Riau Pos Media 

Group Pekanbaru) 

Backpropagation 
Pembagian data dilakukan 

dengan 3 macam 

pembagian data latih dan 

uji yakni 70:30, 80:20 dan 

90:10 dengan jumlah data 

36 data penjualan. Jumlah 

epoch dalam pengujian 

adalah 500 dengan rentang 

α dari 0.1hingga 0,9. 

Berdasarkan hasil 

percobaan diperoleh 

akurasi yang lebih dari 

90%. 

4. (Candra 

Dewi dkk, 

2015) 

Prediksi Tingkat 

Pengangguran 

Menggunakan 

Adaptife Neuro 

Fuzzy Inference 

System (ANFIS)”. 

Adaptife Neuro 

Fuzzy Inference 

System (ANFIS) 

Metode ANFIS 

diimplementasikan 

menggunakan fungsi 

keanggotaan generalized 

bell¸ inferensi fuzzy 

Sugeno Orde-Satu dan α 

dengan rentang 0,1-0,9. 

Didapatkan RMSE terbaik 

adalah 1,274 dan tingkat 

akurasi terbaik sebesar 

93,33 % 


