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2.1 Jaringan Syaraf Tiruan 

Otak adalah bagian terpenting dalam tubuh manusia. Otak manusia terdiri 

dari jutaan neuron yang saling berhubungan satu sama lain yang bertujuan untuk 

mengantarakan impuls. Sistem bekerja pada otak manusia dinilai sangat kompleks 

dan non-linear  sehingga mendasari dibentuknya jaringan syaraf buatan atau 

artificial neural network (Irwansyah dan Faisal, 2015). Jaringan Syaraf Tiruan 

(JST) merupakan suatu sistem pemrosesan informasi yang mmemiliki 

karakteristrik-karakteristik menyerupai jaringan syaraf biologi (Desiani dan 

Arhami, 2005). 

Jaringan syaraf tiruan adalah represesntasi pebelajaran dari jaringan otak 

manusia untuk menyelesaikan suatu masalah yang mana proses pembelajaran 

berdasarkan perubahan bobot sinapsisnya. JST dapat digunkan untuk memodelkan 

hubungan kompleks antara input dan output untuk dapat menemukan pola-pola 

pada data atau klasifikasi data melalui proses pembelajaran. Pada proses 

pembelajaran, pola-pola input atau output dimasukkan kedalam jaringan syaraf 

tiruan, lalu jaringan akan diajari untuk memberikan jawaban yang bisa diterima 

(Azmi, 2016) 

Jaringan syaraf tiruan tercipta sebagai suatu generalisasi model matematis 

dari pemahaman manusi (human cognition) yang didasarka atas asumsi sebagai 

berikut: 

1. Pemrosesan informasi terjadu pada elemen sederhan yang di sebut neuron. 

2. Isyarat mengalir diantara sel syaraf (neuron) melalui suatu sambungan 

penghubung. 

3. Setiap sambungan penghubung memiliki bobot bersesuaian. 

4. Setiap sel syarah akan merupakan fungsi aktivasi terhadap isyarat hasil 

penjumlahan berbobot yang masuk kepadanya untuk menentukan isyarat 

keluarannya (Jumarwanto dkk, 2009). 
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Pada proses pembelajaran, pola-pola input dipaparkan bersama-sama 

dengan pola output yang diinginkan. Sebagai tanggapan atas pola-pola input dari 

outpur yang telah dipaparkan, jaringan akan menyesuaikan nilai bobotnya. Jika 

pelatihan telah berhasil, bobot-bobot yang dihasilkan selama peltihan jaringan akan 

memberikan tanggapan atau jawaban yang benar terhadap input yang diberikan. 

2.1.1 Komponen-Komponen Jaringan Syaraf Tiruan 

Hampir semua jaringan syaraf tiruan memiliki komponen-komponen yang 

sama. Seperti otak manusia, jaringan syaraf tiruan memiliki beberapa neuron dan 

antar neuron tersebut saling berhubungan. Berikut gambar struktur neuron jaringan 

syarf tiruan. 

Gambar 2. 1 Struktur Neuron 

(Sumber: Sri Kusumadewi dan Sri Hartati,2010) 

Input pada jaringan syaraf tiruan akan diproses oleh suatu fungsi 

perambatan yang akan menjumlahkan nilai semua bobot input. Hasil dari 

penjumlahan akan dibandingkan dengan nilai threshold (ambang) melalui fungsi 

aktivasi setiap neuron. Ketika input telah melewati nilai threshold, maka neuron 

tersebut akan diaktifkan. Apabila neuron diaktifkan maka neuron akan 

mengirimkan output melalui bobot-bobot output kesemua neuron yang 

berhubungan.  

 Pada jaringan saraf tiruan, neuron-neuron akan dikumpulkan dalam lapisan-

lapisan (layer) yang disebut dengan neuron layer. Antara lapisan input dan lapisan 

output terdapat satu lapisan tersembunyi (hidden layer). Pada proses pembelajaran 

informasi akan dirambatkan secara mundur atau maju tergantung algoritma yang 

digunakan pada jaringan. Berikut jaringan syaraf sederhana dengan fungsi aktifasi 

F. 
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Gambar 2. 2 Jaringan Saraf Sederhana 

(Sumber: Kusumadewi dan Hartati,2010) 

 

 Pada Gambar diatas dapat dilihat sebuah neuron akan mengolah N input (x1, 

x2, ...,xN) yang masing-masing memiliki bobot w1, w2, ...., wN. Kemudian fungsi 

aktivasi F akan mengaktivasi y_in menjadi output jaringan y. Untuk jaringan saraf 

dengan jumlah neuron pada lapisan output sebanyak m buah. Wij adalah bobot yang 

menghubungkan input ke-i menuju ke neuron ke-j. Pengaruh bias terhadap neuron 

ditunjukan dengan bobot bias b. 

Untuk jaringan syaraf tiruan dengan jumlah neuron pada lapisan output 

sebanyak m buah. Wij adalah bobot yang menghubungkan input ke-i menuju ke 

neuron ke-j; dan bj adalah bobot bias yang menuju ke neuron ke-j. Berikut adalah 

jaringan syaraf tiruan sederhana dengan bias. 

 
Gambar 2. 3 Jaringan Saraf Sederhana degan Bias  

(Sumber: Kusumadewi dan Hartati,2010) 
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2.1.2 Karakteristik Jaringan Syaraf Tiruan 

Karakteristik utama jaringan syaraf tiruan terbagi menjadi tiga (Siahaan, 

2011): 

a. Arsitektur Jaringan 

Arsitektur jaringan syaraf tiruan merupakan pengaturan neuron dalam layer dan 

hubungan antar neuron. Arsitektur sebuah jaringan akan menentukan 

keberhasilan sebuah pola target yang akan dicapai, karena tidak semua 

permasalahan dapat diselesaikan dengan arsitektur yang sama. Adapun jenis-

jenis arsitektur pada jaringan syaraf tiruan adalah sebagai berikut : 

1. Single-Layer Feedforward Network   

Susunan jaringan single layer, neuron-neuron dapat dikelompokkan menjadi 

dua bagian, yaitu unit input dan unit output. Unit input menerima masukan 

dari luar sedangkan unit output akan mengeluarkan respon dari jaringan 

sesuai dengan masukan. Salah satu contoh arsitektur jaringan dengan single-

layer adalah: 

 
Gambar 2. 4 Single Layer (Sumber: Anggriyani,2015) 

 

2. Multi-Layer Feedforward Network  

Susunan jaringan multi layer, selain ada  unit-unit input dan unit-unit 

output, juga terdapat unit-unit tersembunyi (hidden layer). Jumlah unit 

hidden tergantung pada kebutuhan.Semakin kompleks jaringan, unit 

hidden yang dibutuhkan semakin banyak, demikian pula jumlah layer.  
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Gambar 2. 5  Multi Layer (Sumber: Anggriyani,2015) 

3. Competitive-Layer 

Pada jaringan competitive layer sekumpulan neuron bersaing untuk 

mendapatkan hak menjadi aktif. Nilai bobot setiap neuron untuk dirinya 

sendiri adalah 1, sedangkan untuk neuron lainnya bernilai random negatif.  

 
Gambar 2. 6 Competitif Layer (Sumber: Anggriyani,2015) 

 

b. Algoritma Pembelajaran 

Tujuan utama dari proses pembelajaran adalah melakukan pengaturan 

terhadap bobot-bobot yang ada pada jaringan syaraf tiruan, sehingga 

diperoleh bobot akhir yang sesuai dengan pola data latih (Kusumadewi dan 

Hartati, 2010). Selama proses pembelajaran akan terjadi perbaikan bobot-

bobot berdasarkan algoritma tertentu. Nilai bobot akan bertambah jika sesuai 

dengan kelas target, dan nilai bobot akan berkurang jika tidak sesuai dengan 

nilai target. Pada saat pembelajaran dilakukan pada input yang berbeda, maka 

nilai bobot akan diubah secara dinamis hingga mencapai suatu nilai yang 
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cukup seimbang. Pada dasarnya ada dua metode pembelajaran, yaitu metode 

pembelajaran terawasi (supervised learning) dan metode pembelajaran tak 

terawasi (supervised learning). 

c. Fungsi Aktivasi 

Ada beberapa fungsi aktivasi yang sering digunakan dalam jaringan syaraf 

tiruan, antara lain (Sutojo dkk, 2011): 

1. Fungsi Undak Biner (Hard Limit) 

Jaringan dengan lapisan tunggal sering menggunakan fungsi undak (step 

function) untuk mengkonversikan input dari suatu variabel yang bernilai 

kontinu ke suatu output biner (0 atau 1)  

2. Fungsi Undak Biner (Threshold) 

Fungsi undak biner dengan menggunakan nilai ambang sering juga disebut 

dengan nama fungsi nilai ambang (threshold) atau fungsi Heavisid. Fungsi 

undak biner (dengan nilai ambang) dirumuskan sebagai: 

Y= {
0, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑥 < 𝜃
1, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑥 ≥ 𝜃

        (2.1) 

3. Fungsi Sigmoid Biner 

Fungsi ini digunakan untuk jaringan syaraf yang dilatih dengan 

menggunakan metode backpropagation. Fungsi sigmoid biner memiliki 

nilai pada range 0 sampai 1. Oleh karena itu, fungsi ini sering digunakan 

untuk jaringan syaraf yang membutuhkan nilai output yang terletak pada 

interval 0 sampai 1. Namun, fungsi ini bisa juga digunakan oleh jaringan 

syaraf yang nilai outputnya 0 atau fungsi sigmoid biner dirumuskan 

sebagai: 

y=f(x)=
1

1+𝑒−𝜎𝑥       (2.2) 

dengan: f’(x)=𝜎𝑓(𝑥)[1 − 𝑓(𝑥)] 

4. Fungsi Sigmoid Bipolar 

Fungsi sigmoid bipolar hampir sama dengan fungsi sigmoid biner, hanya 

saja output dari fungsi ini memiliki range antara 1 sampai –1. Fungsi 

sigmoid bipolar dirumuskan sebagai: 
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2.1.3 Pemodelan Jaringan Syaraf Tiruan 

Jaringan syaraf terdiri atas beberapa neuron dan ada hubungan antara 

neuron-neuron tersebut. Neuron adalah sebuah unit pemroses informasi yang 

menjadi dasar pengoperasian jaringan syaraf tiruan. Syaraf adalah sebuah unit 

pemroses informasi dengan tiga elemen dasar yaitu:   

1. Satu set link yang terhubung.   

2. Sebuah penjumlah untuk menghitung besarnya penambahan pada sinyal  

masukan.  

3. Sebuah fungsi aktivasi untuk membatasi banyaknya keluaran pada syaraf. 

 
Gambar 2. 7 Model Jaringan Syaraf Tiruan 

(Sumber: Jumarwanto dkk, 2009) 

Kelebihan-kelebihan yang diberikan JST antara lain (Sutojo dkk, 2011): 

1. Sebuah jaringan syaraf dapat melakukan tugas-tugas yang program linier tidak 

bisa. 

2. Ketika sebuah elemen dari jaringan saraf gagal, ia dapat terus berjalan tanpa 

masalah apapun oleh alam paralel mereka. 

3. Sebuah jaringan syaraf belajar dan tidak perlu diprogram ulang. 

4. Hal ini dapat diimplementasikan dalam aplikasi apapun. 

5. Hal ini dapat diterapkan tanpa masalah. 

Kelemahan-kelemahan yang diberikan JST adalah sebagai berikut: 

1. Jaringan saraf kebutuhan pelatihan untuk beroperasi. 

2. Arsitektur jaringan saraf tiruan berbeda dari arsitektur mikroprosesor Oleh 

karena itu perlu contoh. 

3. Membutuhkan waktu proses yang tinggi untuk jaringan saraf besar. 
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Kelebihan-kelebihan yang diberikan JST (Salim dan Jauhari, 2016) : 

1. Belajar Adaptif, kemampuan untuk mempelajari bagaimana melakukan  

pekerjaan berdasarkan data yang dberikan untuk pelatihan atau pengalaman 

awal.  

2. Self-Organisation, sebuah JST dapat membuat organisasi sendiri atau 

representasi dari informasi yang diterimanya selama waktu belajar.  

3. Real Time Operation, perhitungan JST dapat dilakukan secara paralel sehingga 

perangkat keras yang dirancang dan diproduksi secara khusus dapat mengambil 

keuntungan dari kemampuan ini.  

Selain mempunyai kelebihan-kelebihan tersebut, JST juga mempunyai beberapa 

kelemahan :  

1. Tidak efektif jika digunakan untuk melakukan operasi-operasi numerik dengan 

presisi tinggi.  

2. Tidak efisien jika digunakan untuk melakukan operasi algoritma aritmatik, 

operasi logika, dan simbolis.  

3. Untuk operasi JST butuh pelatihan sehingga bila jumlah datanya besar, waktu 

yang digunakan untuk operasi proses sangat lama. 

2.2 Radial Basis Function 

Jaringan fungsi Radial Basis Function (RBF) yang merupakan alternatif 

dari jaringan Multilayered Feedforward Neural (MFN) yang telah dikembangkan. 

Jaringan ini terdiri dari 3 layer yaitu input layer, hidden layer, dan output layer, 

dimana hanya memiliki satu unit pada hidden layer. Jumlah hidden layer dari 

jaringan RBF adalah sejumlah inputa sampai 2 kali inputan (Mehta dkk, 2012). 

Fungsi aktivasi adalah fungsi basis dan fungsi linear pada lapisan output. Jaringan 

ini telah banyak digunakan secara intensif. RBF merupakan fungsi tak linier 

multidimesional yang tergantung pada jarak vektor input dan vektor center. RBF 

dengan input berdimensi-m dan output berdimensi-n (Raflesia, 2010). Berikut 

adalah struktur dasar jaringan RBF. 
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Gambar 2. 8 Strutktur Dasar Jaringan RBF 

(Sumber: Agus Dani Yudianto dkk, 2011) 

 

 Setiap input pada  jaringan RBF akan mengaktifkan semua fungsi basis pada 

hidden layer. Setiap unit dari hidden layer merupakan fungsi aktifasi tertentu yang 

disebut sebagai fungsi basis. Didalam hidden layer terdapat sejumlah fungsi basis 

yang sejenis. Setiap fungsi basis akan menghasilkan sebuah keluaran dengan bobot 

tertentu. Output dari jaringan RBF merupakan jumlah dari seluruh output fungsi 

basis dikalikan dengan bobot masing-masing. Berikut gambar untuk jaringan RBF 

dengan 2 masukan. 

 
Gambar 2. 9 Operasi  Jaringan RBF 

(Sumber: Agus Dani Yudianto dkk, 2011) 

 

 Setiap masukan akan mengaktifkan setiap fungsi basis pada jaringannya 

sendiri. Misalkan pada operasi masukan [x1 x2]. Masukan x1 akan mengaktifkan 

fungsi basis pada jaringan RBF pertama, sehingga masukan x1 akan mengaktifkan 

fungsi basis f11, f12 sampai dengan f1n. Masukan x2 akan mengaktifkan setiap fungsi 

basis pada jaringan RBF kedua, sehingga masukan x2 akan mengaktifkan fungsi 
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basis f21, f22 sampai dengan f2n. Langkah selanjutnya adalah melakukan korelasi 

silang antara setiap fungsi basis pada jaringan pertama dengan setiap keluaran 

fungsi basis pada jaringan kedua. Masing-masing hasil korelasi silang antar fungsi 

basis ini kemudian diboboti dengan bobot tertentu yaitu w11, w12 sampai dengan 

wnn. Keluaran jaringan RBF dihitung  dengan menjumlahkan seluruh hasil 

perkalian antara keluaran tiap fungsi basis dengan bobotnya sendiri ditambah 

dengan bobot bias (wb).  

Algoritma JST RBF adalah: 

1. Menentukan pusat data dari data latih. 

Dalam menentukan pusat data dilakukan dengan pengambilan nilai center secara 

acak diambil dari nilai inputan pada proses pelatihan dan menggunakan 

algoritma clustering. 

2. Menghitung jarak Eucledian 

|| xi – xk || = Di,k = √∑ (𝑥𝑖,𝑗 −  𝑥𝑘,𝑗)2𝑝
𝑗=1      (2.3) 

Dimana i,k = 1,2…….n,  j= 1, 2, ….p 

3. Menghitung fungsi gaussian hasil aktivasi dengan fungsi basis radial dari jarak 

data dikalikan b1; 

𝜑𝑖,𝑘 =  𝑒−(𝑏1∗𝐷𝑖,𝑘)2
        (2.4) 

Dengan : b1 = 
√−ln (0,5)

𝜎(𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑)
, spread merupakan bilangan real positif 

4. Menghitung bobot pelatihan dengan menggunakan persamaan  

w = (𝐺𝑇𝐺)−1𝐺𝑇𝑑        (2.5) 

5. Menghitung output JST RBF dengan menggunakan persamaan  

𝑦 = ∑ 𝜑 𝑤 + 𝑏        (2.6) 

6. Menghitung galat (error) antara output hasil pelatihan dengan target. 

Persamaannya yaitu: 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = tk - yk         (2.7) 

Keterangan rumus: 

 xi = vektor input data 

 xk = vektor center 
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 𝜑 = fungsi Gaussian 

 𝜎 = nilai spread 

 w = nilai bobot 

 b = bias 

 G = inisialisasi nilai Gaussian (𝜑) 

 d = vektor target 

 y = output rbf 

Hal yang bersifat khusus pada jaringan syaraf tiruan (RBF) ialah sebagai 

berikut(Stefanus Sentosa dkk, 2016): 

1. Pemrosesan sinyal dari input layer ke hidden layer sifatnya nonlinier, sedangkan 

dari hidden layer ke output layer sifatnya linier. 

2. Pada hidden layer digunakan sebuah fungsi aktivasi berbasis radial, misalnya 

fungsi Gaussian.  

3. Pada output unit, sinyal dijumlahkan dengan metode ordinary least squuare. 

4. Sifat jaringannya ialah satu arah, tidak seperti pada jaringan feed forward neural 

network (FFNN) yang berisi bolak balik. 

2.3 Algoritma K-Means 

K-Means adalah algoritma clustering untuk data mining yang diciptakan 

tahun 70-an dan berguna untuk melakukan clustering secara unsupervised learning 

(pembelajaran tidak terawasi) dalam kumpulan data berdasarkan parameter-

parameter tertentu. K-Means mengelompokkan objek menjad K kluster. Metode ini 

akan mencari pusat kluster dan batas-batas kluster melalui proses perulangan 

(iterative). Kedekatan atau kemiripan suatu objek lain atau dengan pusat cluster 

dihitung dengan menggunakan fungsi jarak. Pada umumnya algoritma K-means 

menggunakan jarak euclidean untuk menhitung kemiripan tersebut. langkah 

pertama yang dilakukan adalah menentukan inisialisasi sejumlah K pusat cluster. 

Secara iteratif, pusat cluster tersebut akan diperbaiki sehingga merepresentasikan 

pusat-pusat dari K cluster. 

 Berikut adalah langkah-langkah dalam memproses algoritma K-means 

(Larose, 2007): 

1. Tentukan jumlah k-cluster yang diinginkan 



II-12 

 

2. Lakukan inisialisasi untuk menentukan pusat cluster 

3. Hitung centroid rata-rata dari data berdasarkan data keluarga yang bergabung 

pada setiap cluster dengan persamaan 

𝐶𝑖𝑘 =  
1

𝑀
∑ 𝑋𝑗

𝑀
𝑗         (2.8) 

4. Untuk tiap baris, tentukan pusat cluster yang terdekat. Untuk menghitung 

distance atau jarak antara data dengan pusat cluster digunakan rumus Distance 

Euclidian 

𝐷(𝑋𝑖 , 𝐶𝑗) = ||𝑋𝑖 − 𝐶𝑗|| = √∑ |𝑥1𝑗 −𝑛
𝑗=1 𝐶1𝑗|2    (2.9) 

5. Menentukan grup berdasarkan jarak terpendek. 

6. Untuk tiap k-cluster, temukan centroid (means) dari cluster tersebut dan update 

lokasi dari pusat cluster kedalam nilai centroid baru  

𝑀𝑘 =  
1

𝑁𝑘
𝑋 ∑ 𝑋𝑗𝑘

𝑁𝑘
𝑗=1        (2.10) 

7. Ulangi langkah ketiga sampai 5 hingga batas nilai iterasi atau nilai tolerasnsi 

yang ditentukan masih ada data yang berpindah. 

2.4 Normalisasi 

Normalisasi dilakukan untuk merubah nilai-nilai fitur dari dataset KDD Cup 

1999. Data dalam penggunaan Artificial Neural Network harus dilakukan proses 

normalisasi dengan skala tertentu agar ANN dapat bekerja maksimal (Sarda P, Dr. 

Sadgir P, 2015). Ini bertujuan untuk perhitungan Euclidean, karena atribut yang 

ber-skala panjang dapat mempunyai pengaruh yang lebih besar dari pada atribut 

dengan skala pendek. Oleh karena itulah dibutuhkan Normalisasi untuk 

mencegahnya. Rumus normalisasi yang digunakan adalah: 

𝑥 =
0,8 𝑥 (𝑥𝑝−min (𝑥𝑝))

max(𝑥𝑝)−min (𝑥𝑝)
+ 0,1       (2.11) 

Dimana: 

x’ : hasil nilai normalisasi 

xi : data ke i (1,2,3,4......,i) 

min(x) : nilai minimum pada atribut x 

max(x) : nilai maksimum pada atribut x 
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2.5 Tipe Serangan Jaringan Komputer 

Berikut standar klasifikasi serangan pada jaringan komputer yang sering 

digunakan (Kendall dan Gollmann dikutip dalam Soleiman dan Fetanat. 2014). 

Serangan dikelompokkan kedalam lima kaegori serangan, yaitu: 

1. Denial of Service (DOS) 

Berikut jenis serangan yang tergolong kedalam DOS: Apache2arppoison, Back, 

Crashiis, dosnuke, Land, Mail-bomb, SYN Flood (Neptune), Ping of Death 

(POD), Process Table, selfping, Smurf, sshprocesstable, Syslogd, tcpreset, 

Teardrop, Udpstorm. 

2. User to Root (U2R) 

Merupakan serangan yang mengacu pada eksploitasi, dimana penyerang masuk 

kedalam system dan akhirnya penyerang dengan sepenuhnya mengendalikan 

mesin tersebut. Berikut jenis serangannya, yaitu: anypw, casesen, Eject, 

Ffbconfig Fdformat,Loadmodule, ntfsdos, Perl, Ps, sechole, Xterm, yaga 

3. Remote to local (R2L) 

Merupakan tipe yang mengacu pada eksploitasi yang di mulai dari akses berbasis 

jaringan jarak jauh, yang berniat untuk mendapatkan akun pengguna. Berikut 

jenis serangan R2L, yaitu : Dictionary Ftpwrite Guest, Httptunnel, Imap, Named, 

ncftp, netbus, netcat, Phf, ppmacro, Sendmail, sshtrojan, Xlock, Xsnoop 

4. Probes 

Berikut jenis serangan Probes, yaitu: insidesniffier, Ipsweep, ls domain,Mscan, 

NTinfoscan Nmap, queso, resetscan, Saint, Satan.    

5. Trojan Horses/ worms-attack 

Merupakan serangan yang secara agresif mereplikasi host.  

2.6 KDD Dataset CUP 1999 

KDD dataset Cup merupakan dataset yang dikeluarkan oleh DARPA 

(Defense Anvance Research Project Agency) pada tahun 1998. DARPA dataset 

merupakan contoh lalu lintas jaringan dan log audit sebuah simulasi jaringan militer 

yang digunakan untuk mengevaluasi deteksi intrusi sistem. Data ini dikumpulkan 

pada tahun 1998 oleh Informasi Kelompok Teknologi Sistem Laboratorium MIT 

Lincoln. Kdd dataset cup 1999 memilki 41 fitur terdiri dari fitur kategories dan 
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numerik. Berikut adalah penjelasan atribut dari dataset KDD CUP 1999 sebagai 

berikut, yaitu: 

Tabel 2. 1 Atribut data KDD CUP 1999 

No Fitur Deskripsi 

1 Duration Lama (detik) koneksi 

2 Protocol_Type Tipe protokol (tcp, udp, dll) 

3 Service  Network service di destination (http, telnet, dll) 

4 Flag flag  

5 Scr_Bytes Jumlah bytes dari source ke destination 

6 Dst_Bytes Jumlah bytes dari destination ke source 

7 Land Status koneksi, normal atau error 

8 Wrong_Fragment Jmulah fragment yang salah 

9 Urgent Jumlah paket yang urgent 

10 Count Jumlah koneksi ke host yang sama dengan koneksi 

yang ada sekarang dalam rentang 2 detik  

11 Serror_Rate %dari keneksi yang terdapat “SYN” error 

12 Rerror_Rate % dari koneksi yang terdapat “REJ” error 

13 Same_Srv_Rate % dari koneksi ke service yang sama  

14 Diff_Srv_Rate % dari koneksi ke service yang berbeda 

15 Srv_Count Jumlah koneksi ke service yang sama terakhir 

16 Srv_Serror_Rate % dari koneksi yang terdapat “SYN” 

17 Srv_Rerror_Rate Error % dari koneksi yang terdapat 

18 Srv_Diff_Host_Rate % dari koneksi ke host yang berbeda 

19 Dst_Host_Count Jumlah koneksi ke host yang sama dengan koneksi 

ke host yang sama sekarang dalam rentang 2 detik 

20 Dst_Host_Serror_Rate % dari koneksi yang terdapat “SYN” error 

21 Dst_Host_Rerror_Rate % dari koneksi yang terdapat “REJ” error 

22 Dst_Host_Same_Srv_Rate % dari koneksi ke service yang sama 

23 Dst_Host_Diff_Srv_Rate % dari koneksi ke service yang berbeda 

24 Dst_Host_Srv_Count % dari koneksi yang terdapat “REJ”error 

25 Dst_Host_Srv_Serror_Rate % dari koneksi yang terdapat “REJ”error 

26 Dst_Host_Srv_Rerror_Rate % dari koneksi yang terdapat “REJ”error 

27 Dst_Host_Srv_Diff_Host_Rat

e 

% dari koneksi ke host yang berbeda 

28 Dst_Host_Same_Src_Port_Ra

te 

% dari koneksi ke port service yang sama 

29 Hot Jumlah indicator “hot” secara beruntun 

30 Num_Failed_Logins Jumlah percobaan login yang gagal 1 

31 Logged_In Jika berhasil login, o sebaliknya 

32 Num_Compromised Jumlah kondisi “compromised” 

33 Root_Sheel 1 jika root shell didapat, 0 sebaliknya 

34 Su_Attempted 1 jika dilakukan percobaan perintah “su root”, 0 

sebaliknya 

35 Num_Root Jumlah “root” yang diakses 

36 Num_File_Creations Jumlah operasi pembuaan file 

37 Num_Shells Jumlah promt shell 

38 Num_Access_Files Jumlah operasi pada access control files 
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No Fitur Deskripsi 

39 Num_Outbound_Cmds Berurutan 

40 Is_Host_Login 1 jika login termasuk dalam daftar “hot” 0 

sebaliknya 

41 Is_Guest_Login 1 jika login adalah “guest”, 0 sebaliknya 

42 Class Jenis trafik (normal, atau jenis seramgan tertentu) 

 

2.7 Tahapan KDD (Knowledge Discovery in Database) 

KDD (Knowledge Discovery in Database) adalah proses yang bertujuan 

untuk menggali dan menganalisis sejumlah besar himpunan data dan mengekstrak 

informasi serta pengetahuan yang  berguna (Muthoi dan Pusphabuana, 2018 ). 

Tahapan-tahapan KDD dapat dilihat pada gambar 2.10 berikut: 

 
Gambar 2. 10 Tahapan KDD 

 Adapun tahapan-tahapan KDD (Knowledge Discovery in Database) adalah 

sebagai berikut: 

1. Selection Data 

Selection Data adalah pemilihan data yang relevan dan dapat dilakukan analisis 

dari daa operasional. Data hasil pemilihan disimpan dalam database yang 

terpisah. 
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2. Preprocessing Data 

Preprocessing Data adalah melakukan proses penghapusan missing value(nilai-

nilai yang hilang pada satu data), penghapusan data duplicate (data ganda), 

transformasi nilai pada setiap variabel (missal mengkonversi nilai numerik 

menjadi biner), normalisasi data dan penghapusan outlayer(data yang berbeda 

dari data pada umumnya). 

3. Transformation Data 

Transformasi data yaitu mengubah atau menggabung data kedalam format yang 

sesuai untuk diproses dalam data mining. Beberapa metode dari proses 

klasifikasi membutuhkan format data yang khusus sebelum bisa diaplikasikan. 

Pada proses ini akan dilakukan Attribute construction, yaitu penambahan atribut 

baru untuk kepentingan proses mining. Penambahan atribut yang dilakukan 

adalah seperti penambahan kelas data yang akan dijadikan acuan dalam proses 

klasifikasi. 

4. Data Mining 

Data mining merupakan suatu proses utama saat metode diterapkan untuk 

menemukan pengetahuan berharga dan tersembunyi dari data. Terdapat berbagai 

macam teknik dalam data mining, dimana pemilihannya bergantung pada tujuan 

dan proses pencarian pengetahuannya. Pada penelitian ini diterapkan teknik 

klasifikasi dari pembelajaran Jaringan Syaraf Tiruan yaitu metode Radial Basis 

Function (RBF) untuk menemukan pengetahuan baru dari data yang akan diolah. 

5. Knowledge 

Knowledge 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 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 bias membantu mengkomunikasikan hasil 

data mining. 
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2.8 Confusion Matrix 

Confusion matrix adalah alat yang berguna untuk menganalisis seberapa 

baik classifer mengenali tuple dari kelas yang berbeda. Confusion Matrix pada 

penelitian digunakan untuk menghitung tingkat akurasi. Menghitung tingkat 

akurasi merupakan hal terpenting dalam sebuah penelitan agar dapat diketahui 

tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam sebuah penelitian. Pada confusion matrix 

terdapat istilah TP dan TM yang memberikan informasi ketika classifer benar dan 

FP dan FN memberikan informasi ketika classifer salah (Elvianti, 2014). 

Contoh confusion matrix untuk klasifikasi biner ditunjukkan pada tabel 2.2 

berikut. 

Tabel 2. 2 Confusion Matrix 

 Kelas Prediksi 

1 0 

Kelas 

Sebenarnya 

1 TP FN 

0 FP TN 

Akurasi merupakan persentase dari data yang diprediksi secara benar. 

Perhitungan akurasi adalah: 

Akurasi = 
(𝑇𝑃+𝑇𝑁)

(𝑇𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑃+𝐹𝑁)
 (2.12) 

Error  = 100% - Akurasi (2.13) 

Keterangan: 

TP : True Positives, merupakan jumlah data dengan kelas positif yang 

diklasifikasikan positif. 

TN : True Negatives, merupakan jumlah data dengan kelas negatif yang 

diklasifikasikan negatif. 

FP : False Positives, merupakan jumlah data dengan kelas positif yang 

diklasifikasikan negatif. 

TP : True Positives, merupakan jumlah data dengan kelas negatif yang 

diklasifikasikan positif. 

2.9 Penelitian Terkait 

Penelitian ini berkaitan dengan beberapa penelitian lainnya yang juga 

membahas tentang Jaringan Syaraf Tiruan, Radial Basis Function ataupun 
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membahas tentang prediksi topik tugas akhir. Tabel 2.3 berikut akan merincikan 

beberapa penelitian terkait. 

Tabel 2. 3 Penelitian Terkait 

No. Penulis dan Tahun Judul Metode Keterangan 

1. Fadhilah Azmi, 

2016 

Analisis Learning 

Jarigan RBF 

(Radial Basis 

Function Network) 

Pada Pengenalan 

Pola Alfanumerik  

Radial 

Basis 

Function 

Analisis pengujian pembelajaran 

terhadap jaringan RBF diperoleh 

pembelajaran yang baik yaitu 95% 

2. Oni Soesanto dkk, 

2015 

Optimasi Learning 

Basis Function 

Neural Network 

dengan Extended 

Kalman Filter 

Learning 

Basis 

Function 

Neural 

Network 

dengan 

Extended 

Kalman 

Filter 

Performansi klasifikasi algoritma 

EKF-RBF mampu mengenali rata-

rata 92,42% dan untuk prediksi 

didapatkan MAE sebesar 5,3846 

dan RMSE sebesar 16,2398 

2. Tangguh 

Gradhianta, 2013 

Penerapan Jaringan 

Syaraf Tiruan 

Dengan Radial 

Basis Function 

Untuk Pengenalan 

Genre Musik 

Radial 

Basis 

Function 

Hasil implementasi algoritma RBF 

mrncapai tingkat akurasi sebesar 

75% 

3. Muhammad Nizam, 

2010 

Aplikasi Jaringan 

Syaraf Tiruan 

Berbasis Radial 

Basis Function 

Untuk Menentukan 

Prediksi Waktu 

Pengeringan Gabah 

Pada Pengering 

Radiasi Infra Merah 

Radial 

Basis 

Function 

Jaringan yang dibangun telah 

mendekati peramalan atau prediksi 

yang diharapkan untuk watu 

pengeringan. Pada penelitian ini 

RBF lebih baik dibandingkan 

dengan backpropagation 

4. Arinto Hardono 

dkk, 2008 

Prediksi Data Time 

Series 

Menggunakan 

Evolving RBF 

Neural Network 

Radial 

Basis 

Function 

RBF mampu menghasilkan 

peramalan pada training set lebih 

baik dibandingkan Naive Bayes 

5. Renaldi Krissalam, 

2012 

Karakterisasi 

Jaringan Syaraf 

Tiruan Radial Basis 

Function Fungsi 

Eror Kuadratis Dan 

Cross Entropy 

Radial 

Basis 

Function 

JST RBF lebih baik dibandingkan 

dengan JST Backpropagation  
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No. Penulis dan Tahun Judul Metode Keterangan 

Dengan 

Menggunakan Nilai 

Rata-Rata Pada 

Perbaikan Lebar 

Data 

6. Defeng Wu dkk, 

2009 

Prediction Of 

Parkinson’s 

Disease Tremor 

Onset Using Radial 

Basis Function 

Neural Networks 

Radial 

Basis 

Function 

RBF mampu bekerja dengan bagus 

dan mampu mengainisis data 

dalam waktu 80 detik 

7. S.S Panda dkk, 2007 Flank Wear 

Prediction In 

Drilling Using 

Back Propagation 

Neural 

Network And 

Radial Basis 

Function Network 

Radial 

Basis 

Function 

RBF lrbih baik dibandingkan 

dengn BPNN 

8. Haiping Du dan 

Nong Zhang, 2007 

Time Series 

Prediction Using 

Evolving Radial 

Basis Function 

Networks 

With New 

Encoding Scheme 

Radial 

Basis 

Function 

Disarankan untuk penggunakan 

algoritma genetika untuk optimasi 

penentuan bobot dan mencari 

center 

9. Erhan Kenan dkk, 

2005 

Prediction Of 

Chenille Yarn And 

Fabric Abrasion 

Resistance Using 

Radial 

Basis Function 

Neural Network 

Models 

Radial 

Basis 

Function 

RBF lebih baik melakukan 

prediksi dibandingkan dengan 

model statistik 

 


