
 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Jaringan Syaraf Tiruan 

Jaringan syaraf tiruan adalah suatu metode komputasi yang bekerja meniru 

sistem jaringan syaraf biologis manusia. Metode ini menggunakan perhitungan 

non-linear dasar yang disebut neuron yang di organisasikan sebagai jaringan yang 

saling berhubungan, sehingga menyerupai jaringan syaraf manusia (JSB) 

(Puspitaningrum, 2006). Jaringan syaraf tiruan merupakan suatu cabang dari ilmu 

kecerdasan buatan yang melakukan pemrosesan informasi seperti cara kerja otak 

manusia yang dapat melakukan pembelajaran dan pengujian sehingga memberikan 

output sesuai dengan yang di harapkan. Jaringan syaraf tiruan dibangun guna 

memecahkan masalah tertentu, contohnya pengenalan pola, prediksi, atau 

klasifikasi. Jaringan syaraf tiruan  mempunyai neuron yang dapat mengenali sinyal 

input yang sedikit berbeda dari sinyal sebelumnya. Seperti, manusia yang 

mengenali orang lain yang wajahnya telah berubah karena sudah lama tidak 

berjumpa. Selanjutnya tetap bekerja meskipun beberapa neuron tidak mampu 

bekerja dengan baik, sehingga digantikan oleh neuron lain yang bertujuan untuk 

menggantikan neuron yang rusak (Puspitaningrum, 2006).  

2.1.1 Karakteristik Jaringan Syaraf Tiruan 

Jaringan syaraf tiruan memiliki tiga karakter utama hasil meniru dari 

jaringan syaraf biologis (Puspitaningrum, 2006), yaitu : 

a. Arsitektur jaringan 

Arsitektur jaringan merupakan pola keterhubungan antar neuron-neuron 

untuk membentuk suatu jaringan. 

b. Algoritma jaringan 

Algoritma jaringan adalah metode untuk menentukan nilai bobot 

hubungan. Yaitu metode jaringan syaraf tiruan pada saat melakukan 
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pelatihan (pembelajaran) dan metode jaringan syaraf tiruan pada saat 

melakukan pengenalan (aplikasi). 

c. Fungsi aktivasi 

Fungsi aktivasi digunakan untuk menentukan nilai keluaran berdasarkan 

nilai total masukan pada neuron yang dapat berbeda dengan fungsi 

aktivasi pada algoritma jaringan lain.  

2.1.2 Arsitektur Jaringan Syaraf Tiruan 

Merupakan pola keterhubungan antar neuron-neuron. Keterhubungan 

neuron-neuron inilah yang membentuk suatu jaringan (Puspitorini, 2012). Jaringan 

syaraf tiruan diklasifikasikan menjadi jaringan lapisan tunggal (Single Layer 

network), jaringan syaraf dengan banyak lapisan (Multilayer Network), dan jaringan 

syaraf dengan lapisan kompetitif (Competitive Layer). Berikut adalah arsitektur 

jaringan syaraf tiruan: 

a. Single Layer Network 

 Single layer network adalah arsitektur jaringan yang memiliki satu lapisan 

dengan bobot-bobot terhubung. Single layer ini terdiri dari unit input yang dapat 

menerima sinyal dari luar, dan unit output dapat menbaca respon dari jaringan 

syaraf tiruan tersebut. 

 

Gambar 2.1 Arsiterktur Jaringan Syaraf Tiruan Single Layer 

(Puspitorini, 2012) 
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b.    Multilayer Network 

 Multilayer network adalah Jaringan yang memiliki satu atau lebih lapisan 

tersembunyi. Multilayer ini memiliki kemampuan yang lebih baik dalam 

memecahkan masalah dibandingkan dengan single layer namun, pembelajaran 

lebih rumit dari single layer 

 

Gambar 2.2 Arsitektur Jaringan Syaraf Tiruan Multilayer  

(Puspitorini, 2012) 

c. Competitive Layer Network 

 Pada competitive layer ini sekumpulan neuron bersaing untuk menjadi 

aktif, Jadi hanya satu unit output yang aktif pada satu waktu.  

 

Gambar 2.3 Arsitektur Jaringan Syaraf Tiruan Competitive Layer  

(Puspitorini, 2012) 



II-4 

 

2.1.3 Aturan Pembelajaran Jaringan Syaraf Tiruan 

Puspitaningrum (2006) mengemukakan bahwa terdapat dua tipe yang ada 

pada pembelajaran dalan Jaringan Syaraf Tiruan, yaitu : 

a. Supervised Learning  

 Supervised learning adalah metode pembelajaran jika output yang 

diharapkan sudah diketahui sebelumnya. Perbedaan antara output-output aktual 

dengan output-output yang diinginkan digunakan untuk mengoreksi bobot jaringan 

syaraf tiruan agar jaringan syaraf tiruan dapat menghasilkan jawaban semirip 

mungkin dengan jawaban yang benar yang telah diketahui oleh jaringan syaraf. Ada 

beberapa metode pembelajaran yang menggunakan supervised learning yaitu : 

Hebb Rule, Perceptron, Delta Rule, Backpropagation, Heteroassociative Memory, 

Bidirectional Associative Memory (BAM), Learning Vektor Quantization (LVQ). 

b. Unsupervised Learning  

  Unsupervised learning adalah metode pembelajaran yang tak tidak 

memerlukan target output. Selama proses pembelajaran, nilai bobot disusun dalam 

suatu range tertentu tergantung pada nilai input yang diberikan. Tujuan 

pembelajaran ini adalah mengelompokkan unit-unit yang hampir sama dengan 

suatu area tertentu. Pembelajaran ini biasanya sangat cocok untuk pengelompokan 

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

kohonen (kohonen network) 

2.2 Metode Backpropagation Neural Network 

Backpropagation Neural Network adalah metode yang sangat baik 

digunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam pengenalan pola-pola 

yang kompleks. Propagasi balik adalah istilah yang digunakan pada cara kerja 

jaringan ini, dimana metode ini melatih jaringan untuk mendapatkan keseimbangan 

antara kemampuan jaringan untuk mengenali pola yang digunakan selama 

pembelajaran serta kemampuan jaringan untuk memberikan respon yang benar 

terhadap pola masukan yang serupa dengan pola yang dipakai selama pembelajaran 

(Puspitaningrum, 2006). Beberapa aplikasi yang diterapkan pada metode ini seperti 
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pengompresian data, pendeteksian virus komputer, pengidentifikasian objek, 

sintetis suara dari teks, dll. 

2.2.1  Arsitektur Jaringan Backpropagation Neural Network 

Di dalam Jaringan Backpropagation Neural Network, setiap unit yang 

berada pada lapisan input akan terhubung dengan setiap unit yang berada pada 

lapisan tersembunyi, juga berlaku pada unit yang berada pada lapisan tersembunyi 

maka akan terhubung dengan unit yang berada pada lapisan output. 

Jaringan syaraf tiruan Backpropagation Neural Network  terdiri dari banyak 

lapisan (multilayer network) yaitu : 

a. Lapisan input. Lapisan input terdiri dari neuron-neuron atau unit-unit 

input, mulai dari neuron 1 sampai n, dengan jumlah lapisan 1 buah. 

b. Lapisan tersembunyi (hidden layer). Lapisan tersembunyi terdiri dari 

unit-unit tersembunyi, mulai dari unit tersembunyi 1 sampai n dengan 

jumlah lapisan tergantung dengan banyaknya jumlah data untuk 

mengurangi penyimpangan hasil yang diinginkan. 

c. Lapisan output. Lapisan output terdiri dari unit-unit output mulai dari 

unit output 1 sampai unit output n yang masing-masing bilangan integer 

dengan jumlah lapisan 1 buah. 

Berikut adalah gambar arsitektur jaringan Backpropagation Neural 

Network : 

 

Gambar 2.4 Arsitektur Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation  

(Puspitaningrum, 2006) 
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2.2.2  Fungsi Aktivasi Pada Backpropagation Neural Network 

 Fungsi aktivasi adalah suatu fungsi yang mentransformasikan suatu inputan 

menjadi suatu output tertentu. Dalam jaringan syaraf tiruan suatu informasi akan 

diterima sebagai suatu inputan, selanjutnya inputan akan diproses melalui suatu 

fungsi perambatan. Fungsi perambatan ini akan menjumlahkan inputan, hasil dari 

penjumlahan ini kemudian akan dibandingkan dengan nilai ambang (threshold) 

tertentu melalui dari fungsi aktivasi pada setiap neuron. Jika nilai neuron yang 

dihasilkan melewati nilai ambang maka neuron akan diaktifkan, jika nilai neuron 

yang dihasilkan tidak melewati maka tidak diaktifkan. Kesimpulannya neuron akan 

menghasilkan suatu nilai output jika nilai dari batas ambang yang dilewati lebih 

kecil. (Puspitaningrum, 2006) 

 Jenis fungsi aktivasi pada Backpropagation Neural Network adalah sebagai 

berikut : 

a. Sigmoid Biner 

Nilai range pada sigmoid biner antara 0 sampai 1, sering digunakan untuk 

jaringan syaraf yang nilai outputnya terletak pada interval 0 sampai 1.  

b. Sigmoid Bipolar 

Fungsi sigmoid bipolar hampir sama dengan sigmoid biner, perbedaannya 

terletak pada nilainya yang memiliki nilai range 1 sampai -1.  

c. Fungsi Linear 

Fungsi linear mamiliki nilai input yang sama dengan nilai output. Sehingga 

nilai input dan output akan menghasilkan garis lurus jika dihubungkan 

dengan suatu grafik.  

2.2.3  Pembelajaran Backpropagation Neural Network 

 Sebelum melakukan pelatihan, terlebih dahulu lakukan transformasi data 

untuk menyesuaikan nilai data dengan range fungsi aktivasi yang digunakan dalam 

jaringan, dalam hal ini fungsi aktivasi yang digunakan adalah fungsi sigmoid biner. 

Oleh karena itu data harus ditransformasikan ke interval [0.1].  
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Ada 3 fase pada proses pelatihan Backpropagation Neural Network, yaitu: 

a. Tahap perambatan maju (feedforward) 

b. Tahap perambatan balik (backforward) 

c. Tahap perubahan bobot dan bias. 

Langkah-langkah pelatihan Backpropagation Neural Network adalah 

sebagai berikut : 

Langkah 0 :  Inisiasi bobot awal (X1) (ambil nilai 0 ≤ bobot ≤ 1 ) 

Fase I:  Tahap Perambatan Maju (Feedforward): 

Langkah 1: jumlah semua sinyal masuk kelapisan j. tiap-tiap unit masukan i 

menerima sinyal v (vi, i=1,2,3,…n) sinyal tersebut diteruskan ke semua unit pada 

lapisan j . Melewati lintasan j dengan menjumlahkan sinyal-sinyal masukan V (vij): 

𝑧_𝑛𝑒𝑡𝑗 = 𝑏𝑖𝑗 + ∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖 𝑣𝑖𝑗                                             (2.1) 

Keterangan : 

z_netj    : Total sinyal masukan pada lintasan j 

Vij         :  Bobot antara masukan unit i dan lapisan unit j 

Bij         :  Bobot bias masukan unit i dan j 

Hitung semua keluaran pada lapisan unit j (lapisan tersembunyi) menggunakan 

fungsi aktivasi : 

𝑧𝑗 = 𝑓(𝑧𝑛𝑒𝑡𝑗
=

1

1+𝑒
−𝑧𝑛𝑒𝑡𝑗

)                                     (2.2) 

Keterangan : 

Zj : Keluaran lapisan unit j 

Znet j : Total sinyal pada lintasan j 

Langkah 2 : Jumlahkan semua sinyal yang masuk keluaran unit k (output layer) 

Tiap-tiap unit keluaran j meneruskan sinyal tersebut ke semua unit k dengan 

melewati lintasan w dengan menjumlahkan sinyal keluaran pada unit j (𝑧𝑗) dengan 

bobot keluaran (𝑤𝑖𝑗). 
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𝑦𝑛𝑒𝑡𝑘
= 𝑤𝑘0 + ∑ = 𝑧𝑗𝑤𝑘𝑗

𝑝
𝑗                                 (2.3) 

Keterangan : 

Ynetk   : Total sinyal masukan pada keluaran unit k 

Zj         : Nilai masukan pada lapisan unit j 

Wkj      : Bobot antara lapisan unit j dan keluaran unit k 

Hitung keluaran pada unit k dengan menggunakan fungsi aktivasi 

𝑦𝑘 = 𝑓(𝑦𝑛𝑒𝑡𝑘
) =

1

1+𝑒−𝑦_𝑛𝑒𝑡𝑘
        (2.4) 

Keterangan : 

Yk : Keluaran pada unit k 

Ynetk : Total sinyak pada lintasan k 

Fase II : Tahap Perambatan Balik (Backforward) 

Langkah 3: Hitung kesalahan keluaran pada unit k tiap-tiap dari unik k (yk, 

k=1,2,3,…,n) menerima target pola yang berhubungan dengan pola masukan 

Hitung kesalahan : 

𝛿𝑘 = (𝑡𝑘 − 𝑦𝑘)𝑦𝑘(1 − 𝑦𝑘)    (2.5) 

Keterangan : 

𝛿𝑘        : faktor kesalahan pada keluaran unit k 

Yk  = keluaran pada unit k 

Langkah 4: Kemudian hitung koreksi bobot (masukan) pada unit nantinya akan 

digunakan untuk memperbaiki nilai (masukan / bobot pada lintasan j dan k). 

∆𝑤𝑘𝑗 = 𝛼𝛿𝑘𝑧𝑗                                                           (2.6) 

Keterangan : 

∆𝑊𝑘𝑗  : jumlah koreksi bobot 

𝛼              : learning rate 

Zj   : keluaran pada unit j 
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Langkah 5: Hitung penjumlahan kesalahan penjumlahan kesalahan dengan cara 

menjumlahkan faktor kesalahan 

 𝛿𝑛𝑒𝑡𝑗
= ∑ = 1𝛿𝑘𝑤𝑘𝑗

𝑚
𝑘                                         (2.7) 

Kemudian kalikan dengan turunan fungsi aktivasi untuk menentukan informasi 

error pada unit j 

𝛿𝑗 = 𝛿_𝑛𝑒𝑡𝑗𝑧𝑗𝑍(1 − 𝑧𝑗)                                            (2.8) 

Kemudian hitung koreksi bobot untuk memperbaiki nilai 𝑣𝑗𝑡 

∆𝑣𝑗𝑡 = 𝛼𝛿𝑗𝑥𝑡                                                           (2.9) 

Fase III : Perubahan bobot dan bias  

Langkah 6: Ubah bobot yang menuju lapisan output jumlahkan bobot masukan 

(lama) dengan jumlah koreksi bobot pada unit j dan i : 

𝑣𝑖𝑗(baru) = 𝑣𝑖𝑗(lama) + ∆𝑉𝑖𝑗                                         (2.10) 

Ubah bobot yang  menuju lapisan tersembunyi, dengan cara jumlahkan bobot 

keluaran (lama) dengan jumlah koreksi bobot pada unit j dan i : 

𝑊𝑘𝑗 𝑡 + 1 = 𝑊𝑘𝑗 𝑡 +  ∆𝑊𝑘𝑗                                              (2.11) 

Pelatihan pola ini diatas dilakukan secara berulang-ulang dengan 

menggunakan data pelatihan, parameter yang telah ditetapkan.. tujuan dari 

pelatihan yang dilakukan secara berulang-ulang ini untuk mendapatkatkan 

karakteristik Backpropagation Neural Network yang baik sehinga dapat 

memepelajari pola-pola dengan benar (Puspitaningrum, 2006). 

2.3 Akurasi 

 Akurasi adalah hasil suatu peramalan yang diukur dari kebiasaan dan 

kekonsistensian peramalan tersebut. Hasil peramalan dikatakan tidak akurat jika 

nilai peramalan tersebut terlalu tinggi atau terlalu rendah dibandingkan dengan 

kenyataan yang terjadi. Hasil peramalan dikatakan konsisten jika besarnya 

kesalahan relatif kecil. Pengujian akurasi dan tingkat error dilakukan dengan 

menggunakan persamaan matematis (Puspitaningrum, 2006) : 
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𝐴𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑒𝑟ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑗𝑖𝑎𝑛
𝑥100%              (2.12)       

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = 100% − 𝑎𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖                           (2.13)    

2.4 Mean Square Error (MSE) 

  Mean Square Error (MSE) adalah fungsi kinerja yang digunakan dalan 

metode Backpropagation dimana fungsi ini mengambil rata-rata kuadrat error yang 

terjadi antara jaringan dan terget. Persamaan 2.12 adalah rumus dari MSE : 

                                                  𝑀𝑆𝐸 =  
∑ 𝑒𝑖

2

𝑛
=  

∑(𝑋𝑖−𝐹𝑖)2

𝑛
                                   (2.14) 

2.5 Gangguan Jiwa 

  Menurut PPDGJ-III gangguan jiwa adalah gangguan pikiran, perubahan 

suasana perasaan dan tingkah laku yang terjadi tampa alasan yang jelas sehingga 

terganggu fungsi sehari-hari.  Gangguan jiwa Berkaitan dengan timbulnya suatu 

gejala penderitaan didalam satu atau lebih fungsi penting yang ada pada manusia, 

seperti fungsi psikologis, prilaku dan biologis (Maslim, 2003). 

2.5.1 Penggolongan Gangguan Jiwa 

 Berdasarkan PPDGJ-III penggolongan gangguan jiwa adalah menganut 

pendekatan teroritik dan deskriptif. Pendekatan Teroritik adalah tidak mengacu 

pada teori tertentu sebagai rujukan yang berkenaan dengan etiologik ataupun 

patofiologik, kecuali untuk kasus gangguan yang penyebabnya telah jelas dan telah 

disepakati parah ahli. Pendekatan Deskriptif dilakukan dengan cara menguraikan 

dan melukiskan secara keseluruhan penyebab gangguan jiwa dan menjelaskan 

bagaimana penyebab timbulnya gangguan tersebut. Dalam hal ini PPDGJ-III tidak 

menganggap setiap gangguan jiwa mamiliki satu kesatuan dan mempunyai batasan 

yang jelas antara penderita dengan penderita yang lainnya. Adapun persamaan 

penderita dengan yang lainnya terletak pada ciri-ciri gangguan jiwa itu sendiri. 
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2.5.2 Retardasi Mental  

 Retardasi mental adalah kondisi dimana seseorang sebelum memasuki usia 

18 tahun yang ditandai dengan rendahnya kecerdasan (biasanya nilai IQ-nya di 

bawah 70) dan sulit untuk beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari (Santrock, 

2007). Retardasi mental (RM) memiliki empat kategori, yaitu RM taraf ringan 

memiliki rentang IQ 50–55 sampai sekitar 70, yang ditandai dengan adanya 

kemampuan membaca dan aritmatika dari kelas 3–6 SD. RM taraf sedang memiliki 

tingkat IQ 35–40 sampai 50–55 mampu mempelajari komunikasi sederhana, 

keterampilan tangan yang sederhana, perawatan diri yang mendasar, pada tingkatan 

ini anak masih dapat dibimbing dan dilatih untuk dapat befungsi di dalam 

lingkungan sosial. Pada RM taraf berat memiliki rentang IQ 20–25 sampai 35–40 

biasanya mampu berjalan tetapi memiliki ketidakmampuan yang spesifik, pada 

taraf RM ini dapat mengerti pembicaraan dan memberikan respons, akan tetapi 

tidak mengalami kemajuan dalam kemampuan membaca dan aritmetika, (PPDGJ-

III). Akan tetapi ada beberapa psychologist banyak menggunakan tiga kategori yang 

bertujuan untuk memudahkan dalam membedakan antara satu kategori dengan 

kategori lainnya dengan ketentuan, ringan (IQ 50-70), sedang (IQ 25-50), dan berat 

(IQ 0-25). 

 Anak retardasi mental adalah anak-anak yang memiliki gangguan atau 

ketidakmampuan dalam kecerdasan, tidak hanya lemah dalam fungsi kognitif tetapi 

juga psikomotorik. Tiga hal penting yang menyatakan definisi retardasi mental: (1) 

fungsi intelektual lamban yaitu IQ 70 ke bawah diukur dengan tes standar, (2) 

kekurangan dalam perilaku adaptif, individu dalam memenuhi tanggung jawab 

sosial masih kurang dari usia dan kelompok, dan (3) terjadi pada masa 

perkembangan, batas usia dari masa perkembangan adalah 18 tahun. Klasifikasi 

kecacatan menurut tes Binet dapat dilihat pada angka hasil tes kecerdasan, seperti 

IQ 0-25 dikategorikan idiot, IQ 25-50 dikategorikan imbecil, dan IQ 50-70 kategori 

debil atau moron (Sumarlan dalam Nisa 2010). 

 Retardasi mental merupakan salah satu gangguan mental yang terjadi pada 

anak. Retardasi mental adalah suatu kondisi yang ditandai oleh intelegensi yang 
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rendah yang menyebabkan ketidakmampuan individu untuk belajar dan beradaptasi 

terhadap tuntutan masyarakat atas kemampuan yang dianggap normal serta 

ketidakcakapan dalam interaksi sosial (Muttaqin, 2008). Anak retardasi mental 

mengarah pada keterbatasan beberapa fungsi intelektual yang sangat dibawah rata-

rata dan secara bersamaan disertai dengan (ditambah penekanan pada) keterbatasan 

yang berhubungan dengan dua atau lebih area penerapan kemampuan adaptasi 

seperti: komunikasi, fungsi akademis, santai, dan bekerja. Retardasi mental 

bermanifestasi sebelum usia 18 tahun (William, 2005). 

Tabel 2.1 Pedoman Diagnostik Retardasi Mental (PPDGJ-III) 

Jenis RM Gejala 

Retardasi mental 

ringan  

 

IQ berkisar antara 50 sampai 69 

Dapat diajar membaca, menulis dan berkomunikasi namun 

pemahaman dan penggunaan bahasa cenderung terlambat  

Etiologi organik hanya dapat diidentifikasi oleh sebagian penderita  

Keadaan lain yang menyertai seperti autisme dan gangguan 

perkembangan lain 

Retardasi mental 

sedang  

 

IQ berada pada rentang 35-49 

Berkomunikasi seadanya untuk kebutuhan dasar mereka 

Etiologi organik dapat diidentifkasi pada kebanyakan penyandang 

retardasi mental sedang 

Gangguan perkembangan pervasif 

IQ berada pada rentang 20-34 
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Jenis RM Gejala 

Retardasi mental 

berat  

 

Pada umumnya mirip dengan retardasi mental sedanfg dalam hal: 

gambaran klinis, terdapatnya etiologi organik dan kondisi yang 

menyertai 

Tingkat prestasi rendah  

Penderita gangguan berat memiliki gangguan motorik yang 

mencolok 

Retardasi mental 

sangat berat  

 

IQ dibawah 20 

Pemahaman dan penggunaan bahasa terbatas   

Keterampilan visuo-spasial yang paling dasar dan sederhana 

tentang memilih dan mencocokan mungkin dapat dicapainya 

Etiologi organik dapat di-identifikasi sebagian besar kasus  

Biasanya ada disabilitas neurologik dan fisik lain yang berat yang 

mempengaruhi mobilitas 

2.6 Penelitian Terkait 

Ada beberapa penelitian sebelumnya dengan menggunakan metode 

Backpropagation Neural Network ataupun kasus yang serupa, yaitu : 

Tabel 2.2 Penelitian Terkait Metode Backpropagation Neural Network 

NO Author Tahun Judul Metode Kesimpulan 

1 Faresi 

Daeli 

2013 Sitem pakar dalam 

menentukan tingkat IQ 

anak yang mengalami 

reterdasi mental 

Certainl

y factor 

60% 
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NO Author Tahun Judul Metode Kesimpulan 

dengan metode 

certainty factor (Studi 

kasus: penddikan 

SLB/B Karya Murni) 

2 Agus 

Nurkhozin

, dkk 

2013 Komparasi Metode 

Klasifikasi Penyakit 

diabetes Mellitus 

Menggunakan 

Jaringan Syaraf 

Tiruan Learning 

Vektor (LVQ) dan 

Backpropagation 

BPNN 

dan 

LVQ 

 

 

LVQ = 97% 

BPNN= 99.2% 

 

 

3 Kosasi, 

sandi 

2013 Prediksi Nilai Ujian 

Sekolah dengan 

Backpropagation 

Neural Network 

BPNN 80.15% 

4 Khawa 

Sukmawati 

& Ardi 

Pujiyata 

2014 Deteksi Penyakit 

Tulang Menggunakan 

Metode BPNN 

BPNN 90% 

5 Musli 

Yanto 

2015 Menentukan jumlah 

reservasi kamar 

hotel. 

BPNN 99.7% 

6 Badrul 

Anwar 

2011 Penerapan 

Backpropagation 

dalam Memprediksi 

Tingkat Suku Bunga 

Bank 

BPNN 94% 
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