
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Firewall 

Firewall merupakan suatu perangkat atau sistem yang digunakan untuk 

memfilter paket data dari luar maupun dari dalam jaringan yang terhubung dalam 

satu jaringan(Sondakh dkk, 2014). Firewall merupakan alat yang digunakan untuk 

mencegah orang luar untuk memperoleh akses ke suatu jaringan Komputer. Pada 

umumnya Firewall merupakan suatu kombinasi dari perangkat lunak dan 

perangkat keras yang biasanya menerapkan pengeluaran rencana atau perintah 

untuk menyortir alamat yang tak dikehendaki dan diinginkan (Ariyus, 2006). 

2.1.1 Karakteristik Firewall 

Karakteristik dari Firewall yang mempunyai tujaun sebagai berikut 

(Ariyus, 2006): 

1. Segala lalu lintas jaringan yang baik dari dalam maupun dari luar harus 

melallui Firewall. Hal ini menghalangi semua akses dalam bentuk apapun 

kecuali Firewall. 

2. Kebijakan keamanan, hanya memberikan izin untuk masuk ke sever atau 

jaringan komputer yang memenuhi syarat tertentu, tentu dalam hal ini 

berbagai jenis Firewall yang dapat digunakan untuk suatu kebijakan. 

3. Firewall sendiri bebas terhadap penetrasi, hal ini mendandakan bahwa suatu 

sistem yang dapat dipercaya dan menjamin keamanan dari sistem operasi. 

Empat tenik umum dari Firewall untuk dapat mengendalikan akses dan 

mendukung dari suatu kebijakan keamanan. Fokus dari Firewall pada service 

kontrol, yang dibagi menjadi empat bagian diantaranya yaitu: 

1. Service kontrol yaitu menentukan tipe dari layanan internet yang bisa 

melakukan akses, baik secara inbound maupun outbound. Firewallakan 

memfilter lalu lintas IP address dan TCP port number. 
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2. Direction control yaitu yang menentukan arah layanan mana yang diminta 

terlebih dahulu dan yang diizinkan untuk melewati Firewall. 

3. User control yaitu control terhadap akses terhadap user yang bisa mengakses 

Firewall untuk masuk ke suatu jaringan, khusunya untuk user yang ada di 

dalam Firewall atau local user. Hal ini juga berlaku bagi user yang ada diluar 

yang akan berhubungan dengan user yang ada di dalam, yang pada dasarnya 

memerlukan teknologi authentication seperti Ipsec. 

4. Berhavior control yaitu Firewall akan melakukan filter terhadap email yang 

disisipkan spam dan tidak memberikan izin untuk masuk ke suatu server. 

2.1.2 Fungsi Dasar Firewall 

Berikut ini adalah hal yang biasa dilakukan oleh Firewall yaitu (Ariyus, 

2006): 

1. Firewall berfungsi sebagai dinding penghambat yang tidak mengizinkan user 

yang tidak punya hak terhadap jaringan untuk melakukan akses, guna untuk 

melindungi jaringan dari hal yang tidak diinginkan, seperti IP spoofing, 

serangan terhadap router. 

2. Firewall berfungsi sebagai monitor kejadian yang berhubungan dengan 

keamanan sistem seperti file log, alarm yang bisa diimplementasikan oleh 

sistem Firewall. 

3. Firewall berfungsi sebagai platform dari fungsi internet yang tidak aman, 

yang meliputi menterjemahkan alamat jaringan, dari alamat lokal ke Internet. 

4. Firewall melayani platform untuk Ipsec dengan menggunakan tunnel node 

dan Firewall juga dapat digunakan oleh virtual private network (VPN). 

Hal yang tidak bisa di atasi oleh Firewall sebagai berikut: 

a. Serangan yang dilakukan dengan mem bypass Firewall 

b. Firewall tidak bisa menlindungi serangan yang dilakukan di dalam sistem 

(internal) 

c. Firewall tidak bisa melindungi pengiriman virus yang disisipkan ke suatu 

program atau file, sebab Firewall tidak bisa melakukan scanning terhadap 

file, program, email yang berisi virus. 
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2.2 Log Firewall 

Sistem kemanan jaringan atau firewall merupakan sesuatu yang 

dibutuhkan bagi perusahaan atau instansi yang memiliki akses internet. Dengan 

kemanan tersebut, setiap ancaman atau serangan dapat dimonitoring sehingga 

dapat diketahui sumber dan target ancaman tersebut. Firewall tersebut akan 

menyimpan data yang dianggap serangan ke dalam log atau tempat penyimpanan, 

sehingga administrator dapat melihat data serangan tersebut. 

2.2.1 Struktur log firewall 

Log firewall merupakan sebuah file yang berisi tentang aliran data yang 

masuk dan dianggap serangan oleh firewall tersebut. Berikut ini adalah contoh log 

data dari firewall, yaitu: 

a. Service HTTP 

Berikut ini merupakan salah satu contoh log firewall dari service HTTP, 

yaitu sebagai berikut: 

date=2017-03-22 time=13:51:57 logid=0419016384 type=utm 

subtype=ips eventtype=signature level=alert vd=root severity=low 

srcip=172.16.128.156srccountry="Reserved" dstip=157.240.7.52 

srcintf="Vlan-130" dstintf="wan1" policyid=35 sessionid=518603042  

action=dropped proto=6 service="HTTP" 

attack="TCP.Out.Of.Range.Timestamp" icmpid=”” icmptype=”” 

icmpcode=”” srcport=51282 dstport=80 hostname=”” 

direction=outgoing attackid=17677 profile="default"  

ref=http://www.fortinet.com/ids/VID17677 

incidentserialno=1499104955 

msg="tcp_reassembler:TCP.Out.Of.Range.Timestamp," crscore=5  

crlevel=low 

Keterangan: 

1) date=2017-03-22: hari, bulan dan tahun ketika pesan log dilaporkan 

2) time=13:51:57: waktu atau jam saat pesan log direkam 

http://www.fortinet.com/ids/VID17677
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3) logid=0419016384: id log ketika peristiwa terjadi. Angka sepuluh digit. Dua 

digit pertama mewakili tipe log dan dua digit berikut mewakili subtipe log 

serta yang terakhir sampai lima digit adalah ID pesan. 

4) type=utm: tipe informasi log. Type mempunyai beberapa bagian yaitu 

traffic, security (UTM) dan event. 

5) subtype=ips:Subtipe dari pesan log. Nilai yang mungkin dari bidang ini 

bergantung pada tipe log.Subtype UTM terdiri dari Antivirus, Application 

Control, Data Leak Prevention (DLP),Intrusion Prevention (IPS), Email 

Filter dan Web Filter. 

6) eventtype=signature: aplikasi kontrol jenis acara atau peritsiwa IPS 

7) level=alert: tingkat prioritas log. Level terbagi menjadi beberapa bagian 

yaitu emergency, alert, critical, error, warning, notification dan 

information. 

8) vd=root: nama virtual domain 

9) severity=low: tingkat keparahan dari serangan. Severity terbagi menjadi 5 

yaitu critical, high, info, low dan medium. 

10) srcip=172.16.128.156: asal alamat ip 

11) srccountry="Reserved": nama negara untuk sumber ip 

12) dstip=157.240.7.52: tujuan alamat ip 

13) srcintf="Vlan-130": sumber antarmuka atau interface 

14) dstintf="wan1": tujuan antar muka atau interface 

15) policyid=35: id kebijakan yang memicu log 

16) sessionid=518603042: nomor sesi untuk koneksi lalu lintas 

17) action=dropped: tindakan keamanan yang dilakukan oleh IPS. Terbagi 

menjadi 8 yaitu clear_session, detected, drop_session, dropped, 

pass_session, reset, reset_client dan reset_server. 

18) proto=6 : nomor protocol. Protocol dan nilai protocol terbagi 3 yaitu 1 

(ICMP), 6 (TCP) dan 17 (UDP). 

19) service="HTTP": nama layanan pada firewall (jenis service yang 

digunakan pada firewall yaitu dhcp, dns, ftp, http, https, imap, imaps, nntp, 

none, ping, pop3, pop3s, smtp, snmp, socks, ssh, tcp) 
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20) attack="TCP.Out.Of.Range.Timestamp" : nama serangan 

21) icmpid=”” : port dari sumber pesan ICMP 

22) icmptype=”” : type dari pesan ICMP 

23) icmpcode=””: port  dari tujuan pesan ICMP 

24) srcport=51282 : sumber dari port 

25) dstport=80 : tujuan dari port 

26) hostname=””: nama host dari URL 

27) direction=outgoing : petunjuk atau arah paket. Terbagi menjadi 3 yaitu 

incoming, N/A dan outgoing. 

28) attackid=17677 : nomor id serangan 

29) profile="default": nama profil 

30) ref=http://www.fortinet.com/ids/VID17677: URL dari database firewall 

IPS untuk suatu serangan. 

31) incidentserialno=1499104955: nomor serial kejadian 

32) msg="tcp_reassembler:TCP.Out.Of.Range.Timestamp,": pesan log 

untuk serangan 

33) crscore=5 :reputasi level client. 

34) crlevel=low: tingkat prioritas pada log. 

2.2.2 Knowledge Discovery in Database 

Knowledge Discovery in Database atau biasa disingkat KDD merupakan 

serangkaian proses yang harus dilakukan sebelum dan sesudah menganalisis 

dengan metode data mining (Oetama, 2013). KDD yang bertugas untuk 

mengekstrak model dari data dengan menggunakan suatu algoritma yang spesifik. 

Persiapan tersebut terdiri dari beberapa tahap, yaitu data selection, data cleaning, 

data transformation, data mining, dan evaluation (Lubis, 2012). 

http://www.fortinet.com/ids/VID17677
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Gambar 2.1 Tahapan KDD 

(Sumber : Dhika, 2015) 

1. Data selection 

Dalam tahap data selection, pemilihan (seleksi) data dari sekumpulan data yang 

akan digunakan perlu dilakukan sebelum tahap penggalian informasi dalam 

data tersebut dimulai. Hasil data seleksi tersebut yang digunakan untuk data 

mining, kemudian disimpan ke dalam suatu berkas dan terpisah dari data asli 

(data operasional). 

2. Data cleaning 

Sebelum dilakukan tahap data mining, perlu dilakukan fase cleaning dengan 

tujuan untuk membuang duplikasi data, memeriksa data yang inkosisten (tidak 

konsisten), dan memperbaiki kesalahan pada data, menangani data mising 

value (data yang hilang), mengidentifikasi data yang tidak wajar (outlier), 

menangani atau menghaluskan data yang noise (berisi kesalahan seperti 

tipografi). 

3. Data transformation 

Data transformation merupakan tahap coding pada data yang telah dipilih, 

sehingga data tersebut dapat digunakan atau sesuai untuk proses data mining. 

Dalam proses ini akan dilakukan normalisasi dan pengumpulan data sehingga 

menjadi sama. 
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4. Data mining. 

Tahapan data mining merupakan proses mencari pola atau informasi dalam 

data yan terpilih dengan menggunakan teknik atau metode tertentu, dalam hal 

ini metode yang digunakan yaitu metode backpropagation. 

5. Evaluation 

Pada tahap ini merupakan tahap akhir setelah dilakukan data mining yaitu 

dengan memberikan kesimpulan dari hasil yang dilakukan oleh data mining 

sehingga menjadi informasi yang mudah dimengerti. 

 

2.3 Artificial Neural Network (ANN) 

Menurut Sutoyo dkk (2011) dalam bukunya menyebutkan bahwa Jaringan 

Syaraf Tiruan (JST) adalah paradigma pengolahan informasi yang terinspirasi 

oleh sistem syaraf secara biologis, seperti proses informasi pada otak. Menurut 

Himawan dan Hidayat (2007) menyebutkan bahwa Artificial Neural Network 

merupakan sebuah metode bagaimana komputer dapat mempelajari serta 

mengenali sesuatu tugas yang dapat dihadapi komputer tersebut. 

Artificial Neural Network (ANN) atau sering dikenal dengan Neural 

Network (NN) merupakan salah satu upaya manusia untuk memodelkan cara kerja 

atau fungsi sistem syaraf manusia dalam melaksanakan tugas. Dalam hal ini ANN 

banyak digunakan dan dikonfigurasikan untuk aplikasi tertentu, seperti 

pengenalan pola atau klasifikasi data melalui proses pembelajaran.  

ANN merupakan bagian dari kecerdasan buatan yang mempunyai 

kemampuan luar biasa untuk mendapatkan informasi dari data yang rumit atau 

tidak tepat, mampu menyelesaikan permasalahan yang tidak terstruktur dan sulit 

didefinisikan, dapat belajar dari pengalaman, mampu mengakuisisi pengetahuan 

walaupun tidak ada kepastian, mampu melakukan generalisasi dan ekstraksi dari 

suatu pola data tertentu, dapat menciptakan suatu pola pengetahuan melalui 

pengaturan diri atau kemampuan belajar (self organizing), mampu memilih suatu 

input data ke dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan (klasifikasi), mampu 

menggambarkan suatu objek secara keseluruhan walaupun hanya diberikan 



II-8 

 

sebagai data dari objek tersebut (asosiasi), mempunyai kemampuan mengolah 

data-data input tanpa harus mempunyai target (Self organizing), dan mampu 

menemukan jawaban terbaik sehingga mampu meminimalisasi fungsi biaya 

(optimasi) (Sutoyo dkk, 2011). 

ANN mempunyai struktur tersebar paralel yang sangat besar dan 

mempunyai kemampuan belajar, sehingga bisa melakukan generalization atau 

diterjemahkan sebagai generalisasi, yaitu bisa menghasilkan output yang benar 

untuk input yang belum pernah dilatihkan. Dengan kedua kemampuan 

pemrosesan informasi ini, ANN mampu menyelesaikan masalah-masalah yang 

sangat kompleks.Pada prakteknya, ANN tidak bisa memberikan solusi dengan 

bekerja sendiri, tetapi perlu diintegrasikan ke dalam pendekatan rekayasa sistem 

yang konsisten. Setiap masalah yang kompleks didekomposisi ke dalam sejumlah 

tugas sederhana, dan ANN ditugaskan sebagai bagian dari tugas-tugas tersebut 

(seperti pengenalan pola, assosiative memory, kontrol dan sebagainya) yang 

sesuai dengan kemampuannya (Suyanto 2014). 

2.3.1 Kelebihan dan Kelemahan ANN 

Kelebihan yang dimiliki oleh ANN antara lain: 

a. Belajar Adaptive: Kemampuan untuk mempelajari bagaimana melakukan 

pekerjaan berdasarkan data yang diberikan untuk pelatihan atau pengalaman 

awal. 

b. Self-organisation: sebuah ANN dapat membuat organisasi sendiri atau 

representasi dari sistem yang diterimanya selama waktu belajar. 

c. Real Time Operation: perhitungan ANN dapat dilakukan secara parallel 

sehingga perangkat keras yang dirancang dan diprosuksi secara khusus dapat 

mengambil keuntungan dari kemampuan ini. 

Selain mempunyai kelebihan-kelebihan tersebut, ANN juga mempunyai 

kelemahan-kelemahan sebagai berikut: 

a. Tidak efektif jika digunakan untuk melakukan operasi-operasi numerik 

dengan presisi tinggi. 
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b. Tidak efisien jika digunakan untuk melakukan operasi algoritma aritmatik, 

operasi logika, dan simbolis. 

c. Untuk beroperasi ANN butuh pelatihan sehingga bila jumlah datanya besar, 

waktunya yang digunakan untuk proses pelatihan sangat lama. 

2.3.2 Model Biologi 

Dalam jaringan syaraf biologis, terdapat sebuah jaringan yang sangat luas, 

yang terdiri dari neuron yang saling berhubungan.Ada tiga komponen penting 

yang dimiliki oleh setiap neuron, yaitu dendrit, soma dan akson. Dendrit dan 

akson bertugas untuk menyampaikan informasi yang berupa implus.Implus 

merupakan rangsangan-rangsangan yang berisi informasi yang disampaikan dari 

satu neuron ke neuron lainnya. Soma atau badan sel, akan menjumlahkan 

informasi-informasi yang disampaikan dendrit melalui sypnatic gap. Semakin 

banyak informasi yang dijumlahkan oleh soma, maka akan semakin besar pula 

informasi dari sebuah neuron, yang berarti akan menjadikan kepintaran dari orang 

bertambah (Himawan dan Hidayat, 2007). 

 

Gambar 2.2 Jaringan syaraf biologis 

(Sumber: Himawan dan Hidayat, 2007) 

Dalam ANN, proses komunikasi antar node juga berlangsung setiap kali 

terdapat implus dari satu node ke node yang lain. Setiap node terhubung dengan 

node lain melaui sebuah layer. Untuk mengimplementasikan penambahan 
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informasi yang dilakukan oleh soma pada jaringan syaraf biologis, di ANN, setiap 

layer telah memiliki bobot tertentu, yang nantinya juga akan selalu dijumlahkan. 

Bobot inilah yang nantinya akan digunakan oleh node untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan. 

2.3.3 Model Matematika 

Terdapat tiga dasar penting ketika kita membuat sebuah model fungsional 

dari neuron biologis. Pertama, sinapsis neuron dimodelkan sebagai bobot. 

Kekuatan hubungan antara masukan dan neuron ditentukan oleh nilai bobot. Nilai 

bobot negatif mencerminkan koneksi hambat, sedangkan nilai-nilai positif 

menandakan koneksi rangsang sel. Komponen kedua adalah penjumlahan semua 

masukan yang dimodifikasi oleh masing-masing bobot. Kegiatan ini disebut 

sebagai kombinasi linier. Komponen ketiga bertindak sebagai fungsi control 

aktivasi amplitude output dari neuron (Sutoyo dkk, 2011). 

ANN merupakan generalisasi model matematis dengan beberapa asusmsi 

berikut: 

a. Pemroses informasi terjadi pada neuron. 

b. Sinyal dikirim diantara neuron melalui penghubung dendrit dan akson. 

c. Penghubung antar elemen memiliki bobot yang akan menambah atau 

mengurangi sinyal. 

d. Untuk menentukan output, setiap neuron memiliki fungsi aktivasi yang 

dikenakan pada jumlah semua input-nya. Besar outputakan dibandingkan 

dengan nilai threshold tertentu. 

Bersarkan model matematis tersebut, baik tidaknya suatu ANN ditentukan 

oleh hal-hal berikut. 

a. Arsitektur jaringan, yaitu sebuah arsitektur yang menentukan pola antar 

neuron. 

b. Metode pembelajaran (learning method), yaitu metode yang digunakan untuk 

menentukandan mengubah bobot. 

c. Fungsi aktivasi. 

 



II-11 

 

Secara matematis, proses ini dijelaskan dalam Gambar 2.3. 
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Gambar 2.3 Model matematis dari ANN 

Dari model tersebut aktivasi internal neuron dapat ditunjukkan sebagai 

berikut: 

   ∑     

 

   

                           (   ) 

Setelah vk melewati fungsi aktivasi tertentu, output neuron adalah yk. 

2.3.4 Arsitektur Jaringan 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, baik tidaknya suatu model 

ANN salah satunya ditentukan oleh hubungan antar neuron atau yang biasa 

disebut sebagai arsitektur jaringan. Neuron tersebut terkumpul dalam lapisan-

lapisan yang disebut neuron layer. Lapisan-lapisan penyusun ANN dibagi 

menjadi tiga, yaitu (Sutoyo dkk, 2011): 

1. Lapisan Input (Input Layer) 

Unit-unit dalam lapisan input disebut unit-unit input yang bertugas menerima 

pola inputan luar yang menggambarkan suatu permasalahan. 

2. Lapisan Tersembunyi (Hidden Layer) 

Unit-unit dalam lapisan tersembunyi disebut unit tersembunyi, yang mana 

nilai outputnya tidak dapat diamati secara langsung. 
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3. Lapisan Output (Output Layer) 

Unit-unit dalam lapisan output disebut unit-unit output, yang merupakan 

solusi ANN terhadap suatu permasalahan 

Ada beberapa arsitektur jaringan yang sering digunakan dalam jaringan 

syaraf tiruan antara lain: 

1. Jaringan lapisan tunggal  

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

Setiap unit dalam lapisan input selalu terhubung dengan setiap unit yang terdapat 

pada lapisan output. Jaringan ini menerima input kemudian mengelolanya menjadi 

output tanpa melewati lapisan tersembunyi. Contoh jaringan syaraf tiruan yang 

menggunakan jaringan lapisan tunggal adalah ADALINE, Hopfield, perceptron. 

Nilai input

X1 X3X2

Y1Y1

W11

W32W31
W22W21

W12

Lapisan input

Nilai output

Lapisan output

Matriks bobot

 

Gambar 2.4 Jaringan lapisan tunggal 

Pada Gambar 2.4 tersebut lapisan input memiliki 3 unit neuron, yaitu x1, 

x2, dan x3 yang terhubung dengan lapisan output yang memiliki 2 unit neuron, 

yaitu y1 dan y2. Hubungan neuron-neuron pada kedua lapisan tersebut ditentukan 

oleh bobot yang bersesuaian w11, w12, w21, w22, w31 dan w32. 
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2. Jaringan lapisan banyak 

Jaringan lapisan banyak mempunyai 3 jenis lapisan yaitu lapisan input, 

lapisan tersembunyi, dan lapisan output. Jaringan lapisan banyak juga dapat 

menyelesaikan permasalahan yang lebih kompleks dibandingkan dengan jaringan 

lapisan tunggal.Sebagai contoh pada jaringan lapisan banyak, yang menggunakan 

arsitektur jaringannya antara lain adalah MADALINE, backpropagation, dan 

Neocognitron. 

Nilai input

X1 X3X2

Y1

Z1Z1

V11

V32V31
V22V21

V12

Lapisan input

Nilai output

Lapisan output

Lapisan tersembunyi

Matriks bobot pertama

W2W1

 

Gambar 2.5 Jaringan syaraf dengan lapisan banyak 

Pada Gambar 2.5 lapisan input memiliki 3 unit neuron, yaitu x1, x2, dan x3 

yang terhubung langsung dengan lapisan tersembunyi yang memiliki 2 unit 

neuron tersembunyi, yaitu z1 dan z2. Hubungan neuron pada lapisan input dan 

lapisan output tersebut ditentukan oleh bobot v11, v12, v21, v22, v31, dan v32. 

Kemudian 2 unit neuron tersembunyi z1dan z2 terhubung dengan lapisan output 

yang memiliki 1 unit neuron Y yang besarnya ditentukan oleh bobot w1 dan w2. 
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3. Jaringan dengan lapisan kompetitif 

Jaringan ini memiliki bobot yang telah ditentukan dan tidak memiliki 

proses pelatihan. Jaringan ini digunakan untuk mengetahui neuron pemenang dari 

sejumlah neuron yang ada.Akibatnya, pada jaringan ini sekumpulan neuron 

bersaing untuk mendapatkan hak menjadi aktif. Nilai bobot setiap neuron untuk 

dirinya sendiri adalah 1, sedangkan untuk neuron lainnya bernilai random 

negative. Contoh JST yang menggunakan jaringan dengan lapisan kompetitif 

adalah LVQ. 

A1

Aj

Am

Ai

-ƞ

-ƞ

-ƞ

-ƞ

-ƞ
-ƞ

1

1

1

1

 

Gambar 2.6 Jaringan dengan lapisan kompetitif 

2.3.5 Fungsi Aktivasi 

Perilaku dari JST ditentukan oleh bobot dan input-output fungsi aktivasi 

yang ditetapkan. Beberapa fungsi aktivasi yang sering digunakan dalam JST 

adalah (Suyoto dkk, 2011): 

1. Fungsi undak biner hard limit 

Fungsi undak biner biasanya digunakan oleh jaringan lapisan tunggal 

untuk mengonversi nilai input dari suatu variabel yang bernilai input dari suatu 

variable yang bernilai kontinu ke suatu nilai output biner (0 atau 1). Secara 

matematis, fungsi undak biner (hard limit) dituliskan sebagai berikut: 

   {
           
           

                                        (   ) 
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Gambar 2.7 Fungsi undak biner hard limit 

2. Fungsi undak biner threshold 

Berbeda dengan fungsi undak binerhard limit, fungsi undak biner 

threshold menggunakan nilai ambang θ sebagai batasannya. Secara matematis, 

fungsi undak biner threshold dituliskan sebagai berikut: 

   {
           
           

                                       (   ) 

Y
1

0 Xθ
 

Gambar 2.8 Fungsi undak biner threshold 

3. Fungsi bipolar symetric hard limit 

Fungsi bipolar symmetric hard limit mempunyai output yang bernilai 1, 0, 

atau -1. Secara matematis, fungsi symmetric hard limit dituliskan sebagai berikut: 

   {

           
          

            
                                       (   ) 

Y
1

0 X

-1

 

Gambar 2.9 Fungsi bipolarsy metric hard limit 
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4. Fungsi bipolar dengan threshold 

Fungsi bipolar dengan threshold mempunyai output yang bernilai 1, 0, -1 

untuk nilai ambang θ tertentu. Secara matematis, fungsi bipolar dengan threshold 

dituliskan sebagai berikut: 

   {

           
          

            
                                       (   ) 

Y
1

0 Xθ

 

Gambar 2.10 Fungsi bipolar dengan threshold 

5. Fungsi linier (identitas) 

Nilai input dan nilai output pada fungsi linier adalah sama. Secara 

matematis, fungsi linier dituliskan sebagai berikut: 

                                                             (   ) 

1

-1

-1 1

Y

X0

 

Gambar 2.11 Fungsi linier (identitas) 

6. Fungsi saturating linier 

Fungsi ini akan bernilai 1 jika input-nya lebih dari ½. jika nilai input 

terletak antara -½ dan ½ maka output-nya akan bernilai input ditambah ½. Jika 

nilai input nya kurang dari ½ maka fungsi bernilai 0. Secara matematis, fungsi 

saturating linier dituliskan sebagai berikut: 
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   {
  

     
  

          
                             

          
                         (   ) 
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Gambar 2.12 Fungsi saturatinglinier 

7. Fungsi symmetric saturating linier 

Fungsi ini akan bernilai 1 jika inputnya lebih dari 1. Jika nilai input 

terletak antara -1 dan 1 maka output-nya akan bernilai sama dengan nilai input-

nya. Sedangkan jika inputnya kurang dari -1 maka fungsi akan bernilai -1. Secara 

matematis, fungsi symetric saturating linier dituliskan sebagai berikut: 

   {
  
  

   

        
                     

           
                             (   ) 

1

-1

-1 1

Y

X0

 

Gambar 2.13 Fungsi symmetric saturating linier 

8. Fungsi sigmoid biner 

Biasanya fungsi ini digunakan untuk JST yang dilatih menggunakan 

metode backpropagation, JST yang membutuhkan nilai output yang terletak pada 

interval 0 sampai 1 sering kali menggunakan fungsi sigmoid biner karna fungsi ini 

memiliki nilai pada range 0 sampai 1. Secara matematis, fungsi sigmoid biner 

dituliskan sebagai berikut: 
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Gambar 2.14 Fungsi sigmoidbiner 

9. Fungsi sigmoid bipolar 

Output dari fungsi sigmoid bipolar memiliki range antara 1 sampai -1. 

Secara matematis, fungsi sigmoid bipolar dirumuskan sebagai berikut: 

   ( )  
     

     
                                       (    ) 
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Gambar 2.15 Fungsi sigmoid bipolar 
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2.3.6 Algoritma pembelajaran 

Salah satu bagian terpenting dari konsep jaringan syaraf adalah terjadinya 

proses pembelajaran. Tujuan utama dari proses pembelajaran adalah melakukan 

pengaturan terhadap bobot yang ada pada jaringan syaraf, sehingga diperoleh 

bobot akhir yang tepat sesuai dengan pola data yang dilatih. Selama proses 

pembelajaran akan terjadi perbaikan bobot-bobot berdasarkan algoritma tertentu. 

Nilai bobot akan bertambah, jika informasi yang diberikan oleh neuron yang 

bersangkutan tersampaikan, sebaliknya jika informasi tidak disampaikan oleh 

suatu neuron ke neuron yang lain, maka nilai bobot yang berhubungan keduanya 

akan dikurangi. Pada saat pembelajaran dilakukan pada input yang berbeda, maka 

nilai bobot akan diubah secara dinamis hingga mencapai suatu nilai yang cukup 

seimbang. Apabila nilai ini telah tercapai mengindikasikan bahwa tipa-tiap input 

telah berhubungan dengan output yang diharapkan. Pada dasarnya ada 2 metode 

pembelajaran, yaitu (Kusumadewi dan Hartati 2010): 

a. Pembelajaran terawasi (supervised learning) 

Metode pembelajaran pada jaringan syaraf disebut terawasi jika output 

yang diharapkan telah diketahui sebelumnya. Misalnya sudah memiliki jaringan 

syaraf yang akan digunakan untuk mengenali pasangan pola, sebagai contoh pada 

operasi AND: 

Tabel 2.1 Contoh operasi AND 

Input Output 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

 

Pada proses pembelajaran, suatu pola input akan diberikan ke satu neuron 

pada lapisan input. Pola ini akan dirambatkan disepanjang jaringan syaraf hingga 

sampai ke neuron pada lapisan output. Lapisan output ini akan membangkitkan 

pola output yang nantinya akan dicocokkan dengan pola output targetnya. Apabila 
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terjadi perbedaan antara pola output hasil pembelajaran dengan pola target, maka 

akan muncul error. Apabila nilai error  masih cukup besar, mengindikasikan 

bahwa masih perlu dilakukan lebih banyak pembelajaran lagi. 

b. Pembelajaran tak terawasi (unsupervised learning) 

Pada metode pembelajaran yang tak terawasi tidak memerlukan target 

output. Pada metode ini, tidak dapat ditentukan hasil yang seperti yang diharapkan 

selama proses pembelajaran. 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 dalam 

suatu area tertentu. Pembelajaran ini biasanya sangat cocok untuk pengelompokan 

(klasifikasi) pola. 

2.3.7 Model Neuron McCulloch-Pitts 

Pada 1943 S. Warren McCulloch, merupakan seoran ahli syaraf dan Walter Pitts 

seorang ahli logika, mencoba memahami bagaimana otak dapat menghasilkan 

pola yang sangat kompleks dengan menggunakan sel-sel dasar yang terhubung 

secara bersama-sama. Sel-sel otak disebut neuron dasar, kemudian McCulloch dan 

Pitts memberikan model yang sangat sederhana dari sebuah neuron. Model neuron 

McCulloch-Pitts merupakan model jaringan syaraf tiruan pertama yang ditemukan 

dan telah memuat kontribusi yang penting bagi perkembangan jaringan syaraf 

tiruan sampai sekarang.Gambar 2.16 berikut ini merupakan arsitektur jaringan 

model neuron McCulloch-Pitts. 

X1

Y

X3

X2

W1

W3

W2

 

Gambar 2.16 Arsitektur Jaringan model neuron McCulloch-Pitts 
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Model neuron yang diperkenalkan oleh McCulloch-Pitts, untuk menentukan bobot 

w dan nilai ambang (threshold) secara analitik (dengan cara coba-coba) 

sedemikina rupa sehingga model neuron McCulloch-Pitts dapat mengenali pola. 

Jaringan seperti ini hanya bisa digunakan untuk mempresentasikan fungsi-fungsi 

yang sederhana. Tetapi untuk masalah yang kompleks, missal jumlah input lebih 

dari 2 atau tidak biner, maka cara seperti itu sulit dilakukan (Sutoyo dkk, 2011). 

 

2.4 Backpropagation 

Algoritma pelatihan backpropagation atau propagasi balik pertama kali 

dirumuskan oleh Paul Werbos pada tahun 1974 dan dipopulerkan oleh Rumelhart 

bersama McClelland untuk dipakai pada neural network. Metode 

backpropagation pada awalnya dirancang untuk neural network feedforward, 

tetapi pada perkembangannya metode ini diadaptasi untuk pembelajaran pada 

model neural network lainnya (Astuti, 2009 dikutip oleh Amrin, 2015) 

Backpropagation merupakan algoritma pembelajaran yang terawasi yang 

biasanya digunakan oleh perceptron dengan banyak lapisan untuk mengubah 

bobot-bobot yang terhubung dengan neuron-neuron yang ada pada lapisan 

tersembunyi (Kusumadewi dan Hartati, 2010). 

Backpropagation adalah metode penurunan gradient untuk meminimalkan 

kuadrat 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 (Sutoyo dkk, 2011). 

Algoritma backpropagation menggunakan error output untuk mengubah 

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

ini, tahap perambatan maju (forward propogation) harus dikerjakan terlebih 

dahulu. Pada saat perambatan maju, neuron-neuron diaktifkan dengan 

menggunakan fungsi aktivasi yang dapat dideferensiasikan, seperti sigmoid 

(Fausett, 1994 dikutip oleh Kusumadewi dan Hartati, 2010): 

   ( )  
 

      
                                       (    ) 
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Dengan    ( )     ( ),   ( )-                                  (    ) 

Atau tangen sigmoid: 

   ( )  
      

      
                                       (    ) 

   ( )  
      

      
                                       (    ) 

Dengan    ( )     ( ),   ( )-                                  (    ) 
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Gambar 2.17 Jaringan syaraf backpropagation satu lapisan tersembunyi 

2.4.1 Normalisasi Data 

Normalisasi bertujuan agar jaringan tidak mengalami kegagalan ketika 

melakukan pembelajaran pada metode backpropagation. Data tersebut 

dinormalisasikan ke dalam rang 0 dan 1 (Febrina, dkk, 2013). Normalisasi 

dilakukan karena dalam metode backpropagation neural network hanya mengenal 
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angka 0 hingga 1 (Guntoro, 2015). Berikut ini adalah metode yang dapat 

digunakan untuk normalisasi data, yaitu (Chamidah, dkk, 2012): 

a. Decimal scaling 

Digunakan ketika nilai berada dalam rentang logaritmik, misalnya rentang 

suatu nilai antara 0 dan 1 sedangkan nilai lain pada rentang 0 dan 1000 

(Nandakumar, dkk 2005 dikutip olehChamidah, dkk, 2012). 

   
 

   
                                (    ) 

Dimana            *  +                             (    ) 

b. Sigmoid 

Metode ini mengubah nilai kedalam range antara 0 dan 1 dengan fungsi 

sigmoid (Kusumadewi, 2004 dikutip dari Chamidah, dkk, 2012). 

   
 

     
                       (    ) 

c. Softmax  

Metode ini mengubah nilai kedalam range antara 0 dan 1 menggunakan 

fungsi sigmoid dengan memanfaatkan mean dan standar deviasi (Priddy, dkk, 

2005 dikutip dari Chamidah, dkk, 2012). 

   
 

    .
   

 
/
                     (    ) 

Dimana µ adalah rata-rata dari tiap kolom dan σ merupakan standar deviasi. 

d. Min-max normalization 

Metode ini me-rescale data dari suatu range ke range baru lain. Data 

diskalakan dalam range 0 dan 1. Diberikan nilai yang bersesuaian (dalam satu 

kolom) {sk}, k = 1, 2,..., n. maka nilai normalisasinya adalah (Kusumadewi, 2004 

dikutip dari Chamidah, dkk, 2012): 

    
      *  +

   *  +      *  +
                   (    ) 

e. Statistical column 

Menormalisasi tiap sampel dengan sebuah nilai kolom ternormalisasi 

dengan transformasi sqrt (Roberts, 2008 dikutip dari Chamidah, dkk, 2012), yakni 

dengan menghitung normalisasi dari tiap kolom dengan mengakar kuadratkan 
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kemudian detiap sampel dibagi dengan nilai normalisasi kolom tersebut dan 

dikalikan dengan nilai bias kecil (Kusumadewi, 2004 dikutip dari Chamidah, dkk, 

2012) 

   
 ( )   (  )

 (  )
                        (    ) 

f. Z-score 

Teknik ini menggunakan rata-rata dan standar deviasi untuk menormalisasi 

tiap input (Kusumadewi, 2004 dikutip dari Chamidah, dkk, 2012) 

   
   

 
                            (    ) 

2.4.2 Algoritma Backpropagation 

Berikut ini adalah tahapan dalam perhitungan menggunakan algoritma 

Backpropagation: 

1. Inisialisasi bobot(biasanya bobot awal diambil nilai random yang terkecil 

yaitu antara -0.5 sampai 0.5 (atau -1 sampai 1, atau interval 

lainnya)(Kusumadewi dan Hartati 2010)) 

2. Selama kondisi berhenti dan nilai tidak terpenuhi, maka kerjakan langkah 3 

sampai 10. 

3. Untuk setiap pasangan pola pelatihan, lakukan langkah 4 sampai 9 

Tahap perambatan maju (forward propagation) 

4. Setiap neuron input (Xi, i=1,2,3,…,n) menerima sinyal xi dan meneruskan 

sinyal tersebut ke semua neuron pada lapisan tersebunyi. 

5. Setiap neuron tersembunyi (Zi, j=1,2,3,…,p) menjumlahkan bobot sinyal 

input dengan persamaan berikut, 

            ∑     

 

   

                       (    ) 

Untuk menentukan jumlah neuron pada hidden layer dapat ditentukan dengan 

menggunakan persamaan berikut: 

                                     (    ) 



II-25 

 

Dalam hal ini, l merupakan jumlah neuron pada input layer dan m merupakan 

jumlah neuron pada hidden layer (Rajasekaran, 2007 dikutip oleh Afrianty 

dkk, 2015) 

Selanjutnya menerapkan fungsi aktivasi untuk menghitung sinyal outputnya: 

    (     )                             (    ) 

Pada penelitian ini fungsi aktivasi menggunakan fungsi sigmoid biner: 

   
 

         
                            (    ) 

6. Setiap unit output (Yk, k=1,2,3,…,m) menjumlahkan bobot sinyal input 

            ∑     

 

   

                    (    ) 

Dan menerapkan fungsi aktivasi untuk menghitung sinyal outputnya: 

    (     )                             (    ) 

Dalam hal ini untuk menghitung sinyal output yaitu menggunakan fungsi 

aktivasi sigmoid biner: 

   
 

         
                            (    ) 

Tahap perambatan-balik (Backpropagation) 

7. Setiap unit output (Yk, k=1,2,3,…,m) menerima pola target yang sesuai 

dengan pola input pelatihan, kemudian hitung error dengan persamaan 

berikut: 

    (      )  (     )                    (    ) 

f ’ adalah turunan dari fungsi aktivasi, dapat dilihat pada persamaan 2.11. 

kemudian hitung koreksi bobot dengan persamaan berikut. 

                                        (    ) 

Dan menghitung koreksi bias dengan persamaan berikut, 

                                       (    ) 

Sekaligus mengirim    ke unit-unit yang ada di lapisan paling kanan. 

8. Setiap unit tersembunyi (Zj, j=1,2,3,…,p) menjumlahkan delta inputnya (dari 

unit-unit yang berada pada lapisan dikanannya): 



II-26 

 

       ∑     

 

   

                          (    ) 

Untuk menghitung informasi error, kalikan nilai ini dengan turunan dari 

fungsi aktivasi: 

           (     )                           (    ) 

Kemudian hitung koreksi bobot dengan persamaan berikut: 

                                                 (    ) 

Setelah itu, hitung juga koreksi bias dengan persamaan berikut: 

                                         (    ) 

Tahap perubahan bobot dan bias 

9. Setiap unit output (Yk, k=1,2,3,…,m) dilakukan perubahan bobot dan bias 

(j=0,1,2,…,p) dengan persamaan berikut: 

   (    )      (    )                         (    ) 

Setiap unit tersembunyi (Zj, j=1,2,3,…,n) dilakukan perubahan bobot dan bias 

(i=0,1,2,…,n) dengan persamaan berikut: 

   (    )      (    )                          (    ) 

10. Tes kondisi berhenti 

Setelah proses algoritma Backpropagation selesai, maka langkah 

selanjutnya yaitu melakukan tes terhadap kondisi epoch yang sudah mencapai 

jumlah epoch maksimal atau sudah mencapai target. 

2.4.3 Confusion Matrix 

Confusion matrix adalah alat visualisasi yang digunakan pada supervised 

learning. Tiap kolom pada matriks adalah contoh kelas prediksi sedangkan tiap 

baris mewakili kejadian di kelas yang sebenarnya.Confusion matrixberisi 

informasi actual dan prediksi pada sistem klasifikasi (Amrin, 2015). 

Pengujian confusion matrix menggunakan dua kategori yaitu accuracy dan 

error rate. Berikut ini adalah adalah perhitungan mencari nilai accuracy dan error 

rate dengan confusion matrix: 
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Tabel 2.2 Contoh confusion matrix 

  Predicted Class 

  Low Medium High Critical  

Actual 

Class 

Low a b c d 

Medium e f g h 

High i j k L 

Critical m n o p 

 

Accuracy :
       

                               
                (    ) 

Error Rate :
                       

                               
               (    ) 

Keterangan: 

a. Accuracy adalah perbandingan kasus yang diidentifikasi benar dengan jumlah 

semua kasus. 

b. Error Rate adalah kasus yang diidentifikasi salah dengan semua jumlah 

kasus. 

 

2.5 Kajian Penelitian Terkait 

a. Penelitian yang dibuat oleh Guntoro, (2015)tentangKeamanan jaringan 

openflow menggunakan Intrusion Detection System (IDS) berbasis 

backpropagation neural network. Dengan memilih latar belakang konsep 

OpenFlow switch menggunakan Intrusion Detection System (IDS)yang 

berguna untuk kemanan switch menggunakan protocol OpenFlow serta dalam 

hal ini menggunakan metode backpropagation dalam pengimplementasian 

IDS tersebut. Proses yang digunakan yaitu menganalisa permasalahan 

kemudian dilanjutkan dengan perancangan system dalam hal ini dilakukan 

perancangan jaringan OpenFlow dan IDS setelah itu dilakukan implementasi 

sistem dan yang terakhir pengujian sistem. Implementasi jaringan OpenFlow 

dilakukan di LAB Net Centric Computing (NCC) IPB, dengan data latih 

menggunakan dataset KDD Cup 1999 yang dikeluarkan oleh DARPA 
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(Defense Advances Research Project Agency) yang merupakan hasil capture 

trafik jaringan yang berasal dari snort. Hasil dari penelitian yang dilakukan 

yaitu dengan pengujian menggunakan metode BPN didapatkan rata-rata 

akurasi 97,7%. Sedangkan pengujian secara realtime mampu mengklarifikasi 

ke dalam paket kategori low, medium, high dengan hasil akurasi deteksi rata-

rata 90%, dengan menggunakan parameter protocol, flags, destination port 

dan length paket. 

b. Penelitian terkait dari Azis dkk, (2014) dengan penelitian tentang Deteksi 

Anomaly pada Intrusion Detection System (IDS) dengan Backpropagation 

Termodifikasi. Dalam penelitian ini, pembahasan supervise dan anomaly 

detection pada IDS menggunakan metode jaringan syaraf Backpropagation 

termodifikasi menggunakan algoritma Conjugate Gradient Fletcher Reeves  

agar hasil deteksi anomaly lebih cepat dan iterasi/epoch lebih sedikit dan 

akurasi yang dihasilkan lebih baik. Adapun proses yang dilakukan yaitu 

melakukan pelatihan backpropagationmenggunakan Conjugate Gradient 

Fletcher Reeves kemudian dilakukan implementasi serta tahap akhir 

dilakukan pengujian dan analisa. Dalam hal ini memberikan hasil, dengan 

menggunakan metode Backpropagation termodifikasi dengan recall tertinggi 

pada data normal sebanyak 73.35% dan dari kelas iterasi yang paling 

optimum ialah kelas DOS % dengan recall sebanyak 95.08%. 

c. Penelitian yang dibuat oleh Hadi dkk (2012) mengenai Aplikasi Web Dengan 

Metode Fuzzy Neural Network Pada Intrusion Detection System Berbasis 

Snort, memberikan hasil bahwa dengan menggunakan algoritma Fuzzy 

Neural Network dapat mendeteksi setiap jenis serangan scanning, DoS, dan 

IP Spoofing. Dengan algoritma Fuzzy Neural Network telah mampu 

mengklarifikasikan setiap serangan, dengan menggunakan serangan 

land_attack diperoleh 100% alert dapat di klasifikasikan dan menggunakan 

serangan syn_flad sebanyak 97,73% serangan dapat diklasifikasikan. Dalam 

penelitian tersebut dilakukan perbandingan Fuzzy Neural Network (FNN) dan 

Fuzzy memberikan hasil FNN lebih baik daripada Fuzzy, pada serangan jenis 

POD (Ping of Death), system FNN bisa mendeteksi semua paket data, 
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sedangkan sistem fuzzy tidak dapat mendeteksi paket sebanyak 85,19%. 

Dalam penelitian ini menggunakan parameter yaitu protocol, destination port, 

flag dan size. 

d. Penelitian lain yang dilakukan oleh sen dkk, (2015) tentang An Efficient 

Approach to Develop an Intrusion Detection System Based on Multi Layer 

Backpropagation Neural Network Algorithm menyatakan bahwa 

menggunakan metode Backpropagation menghasilkan kinerja lebih baik 

dalam hal waktu eksekusi dan tingkat deteksi, terbukti dalam pengujiannya 

dengan model tersebut memperoleh tingkat akurasi yaitu 98,97%. 

  


