
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Sejarah Artificial Intelligence (AI) 

Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan dapat didefinisikan 

sebagai cabang sains komputer yang mempelajari otomatisasi tingkah laku cerdas 

(Intelligence). Karena itu, kecerdasan buatan harus didasarkan pada prinsip 

teoritikal dan terapan yang menyangkut struktur data yang digunakan dalam 

representasi pengetahuan, algoritma yang diperlukan dalam penerapan 

pengetahuan serta teknik bahasa pemrograman yang dipakai dalam 

implementasinya (Sutabri 2005). 

Istilah pertama kali AI dikemukakan pada tahun 1956 di konferensi 

Darthmouth. Tetapi teori-teori yang mengarah ke AI sudah muncul sejak tahun 

1941. Secara lengkap, berikut ini tahapan-tahapan sejarah perkembangan AI 

[RUs95]: 

1. Era komputer elektronik (1941) 

Pada tahun 1941 telah ditemukan alat penyimpanan dan pemrosesan 

informasi. Penemuan tersebuat dinamakan komputer elektronik yang 

dikembangkan di USA dan Jerman. Komputer pertama ini memerlukan 

ruangan yang luas dan ruang AC yang terpisah. Saat itu komputer 

melibatkan konfigurasi ribuan kabel untuk menjalankan suatu program. 

Hal ini sangat merepotkan para programmer. Pada tahun 1949, hasil 

dibuat komputer yang mampu menyimpan program sehingga membuat 

pekerjaan untuk memasukkan program menjadi lebih mudah. Penemuan 

ini menjadi dasar pengembangan program yang mengarah ke AI. 

2. Masa persiapan AI (1943-1956) 

Pada tahun 1943, Warren McCulloch dan Walter Pits mengemukakan tiga 

hal: pengetahuan fisiologi dasar dan fungsi sel syaraf dalam otak, analisis 

formal tentang logika proposisi dan teori komputasi turing.  



7 
 

Pada tahun 1950, Norbert Wiener membuat penelitian mengenai prinsip-

prinsip teori feedback. Contoh yang terkenal adalah thermostat. Penemuan 

ini juga merupakan awal dari perkembangan AI. Pada 1956, John 

McCarthy melakukan penelitian yang hasilnya adalah program yang 

mampu berpikir non-numerik dan menyelesaikan masalah pemikiran, yang 

dinamakan Principia Mathematica. Hal ini menjadikan McCarthy disebut 

sebagai Father of AI (Bapak AI). 

3. Awal perkembangan AI (1952-1969) 

Pada tahun-tahun pertama perkembangannya, AI mengalami banyak 

kesuksesan. Diawali dengan kesuksesan Newll dan Simon dengan sebuah 

program yang disebut General Problem Solver. Program ini dirancang 

untuk memulai penyelsaian masalah secara manusiawi. Pada tahun 1958, 

McCarthy di MIT AI lab memo no.1 mendefiniksan bahasa pemrograman 

tingkat tinggi yaitu LISP, yang sekarang mendominasi pembuatan 

program-program AI. 

4. Perkembangan AI melambat (1966-1974) 

Prediksi Herbert Simon pada tahun 1957 yang menyatakan bahwa AI akan 

menjadi ilmu pengetahuan yang akan berkembang dengan pesat ternyata 

meleset.pada 10 tahun kemudian, perkembangan  AI melambat, hal ini 

disebabkan adanya 3 kesulitan utama yang dihadapi AI, yaitu: 

a. Masalah pertama: program-program AI yang bermunculan hanya 

mengandung sedikit atau bahkan tidak mengandung sama sekali 

pengetahuan pada subjeknya. 

b. Masalah kedua: banyak masalah yang harus diselesaikan oleh AI, 

karena terlalu banyaknya masalah yang berkaitan, maka tidak jarang 

banyak terjadi kegagalan pada pembuatan program AI. 

c. Masalah ketiga: ada beberapa batasan pada struktur dasar yang 

digunakan untuk menghasilkan prilaku intelijensia. Sebagai contoh 

adalah pada tahun 1969 buku Minsky dan Papert Perceptron 

membuktikan bahwa meskipun program-program Perceptron dapat 
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mempelajari segala sesuatu, tetapi program tersebut hanya 

mempresentasikan sejumlah kecil saja. 

5. Sistem berbasis pengetahuan (1969-1979) 

Pengetahuan adalah kekuatan pendukung AI.  Hal ini dibuktikan dengan 

program yang dibuat oleh Ed Feigenbaum, Bruce Buchanan dan  Joshua 

Lederbag yang membuat program untuk memecahkan masalah struktur 

molekul dari informasi yang didapatkan dari spectrometer. 

6. AI menjadi sebuah industri (1980-1988) 

Industrialisasi menjadi AI diawali dengan ditemukannya expert system 

(sistem pakar) yang dinamakan RI yang mampu mengkonfigurasi sistem-

sistem komputer baru. Pada tahun 1988, kelompok AI di DEC 

menjalankan 40 sistem pakar. Hampir semua perusahaan besar di USA 

mempunyai divisi AI sendiri yang menggunakan ataupun mempelajari 

sistem pakar. Booming industri pakar AI ini juga melibatkan perusahaan-

perusahaan besar seperti Carnegei Group, Inference, Intellicorp, dan 

Technoledge yang menawarkan software tools untuk membangun sistem 

pakar. Sehingga perusahaan yang sejak tahun 1982 hanya menghasilkan 

beberapa juta US dolar pertahun meningkat menjadi 2 milyar US dolar per 

tahun pada tahun 1988. 

7. Kembalinya jaringan syaraf tiruan (1986-sekarang)  

Meskipun dibidang ilmu komputer menolak jaringan syaraf tiruan setelah 

diterbitkan buku “Perceptrons” karangan Minsky dan Papert, tetapi para 

ilmuwan masih mempelajari bidang ilmu tersebut dari sudut pandang yang 

lain yaitu fisika. Para ahli seperti Hopfield (1982) menggunakan teknik-

teknik mekanika statistika untuk menganalisa sifat-sifat penyimpanan dan 

optimasi pada jaringan syaraf. Para ahli psikologi, David Rumelhart dan 

Geoff Hinton, melanjutkan penelitian mengenai model jaringan syaraf 

pada memori. Pada tahun 1985-an sedikitnya empat kelompok riset 

menemukan kembali algoritma belajar propagasi balik (Back-Propagation 

Learning). Algoritma ini berhasil diimpelementasikan ke dalam bidang 

ilmu komputer dan psikologi. 
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2.2. Sejarah Jaringan Syaraf Tiruan 

 Jaringan syaraf tiruan sederhana pertama kali diperkenalkan oleh 

McCulloch dan Pits du tahun 1943. McCulloch dan Pitts menyimpulkan bahwa 

kombinasi beberapa neuron sederhana menjadi sebuah sistem neural akan 

meningkatkan kemampuan komputasinya. Bobot dalam jaringan yang diusulkan 

oleh McCulloch dan Pitts diatur untuk melakukan fungsi logika sederhana. Fungsi 

aktivasi yang dipakai adalah fungsi Threshold. Hal yang sama diungkapkan oleh 

Fauset pada tahun 1994, jaringan syaraf tiruan merupakan suatu sistem 

pemrosesan informasi yang memiliki karakteristik-karakteristik menyerupai 

jaringan syaraf biologi. Berikut ini adalah hubungan antara konsep biologi dengan 

jaringan syaraf tiruan menurut Medgesker dan Liebowitz (1994) dalam Turban 

(2001) yang digambarkan pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Hubungan Antara Biologi Dengan Jaringan Syaraf Tiruan 

Biologi Jaringan Syaraf Tiruan 

Soma  Node (simpul) 

Dendrite  Input  

Axon Output 

Synapse Weight (bobot) 

Slow speed Fast speed 

Terdiri dari banyak neuron (109) Beberapa neuron 

 

 Tahun 1958, Rosenblatt memperkenalkan dan mulai mengembangkan 

model jaringan yang disebut Perceptron. Metode pelatihan diperkenalkan untuk 

mengoptimalkan hasil iterasinya. Widrow dan Hoff (1960) mengembangkan 

Perceptron dengan memperkenalkan aturan pelatihan jaringan, yang dikenal 

sebagai aturan delta (atau sering disebut kuadrat rata-rata terkecil). Aturan ini 

akan mengubah bobot Perceptron apabila keluaran yang dihasilkan tidak sesuai 

dengan target yang diinginkan. Apabila yang dilakukan peneliti terdahulu hanya 

menggunakan jaringan dengan layer tunggal (single layer). Rumelhart (1986) 

mengembangkan Perceptron menjadi backpropagation, yang memungkinkan 

jaringan diproses melalui beberapa layer. Selain itu beberapa model jaringan 
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syaraf tiruan juga dikembangkan oelh Kohonen (1972), Hopfield (1982), dll. 

Pengembangan yang ramai dibicarakan sejak tahun 1990 adalah aplikasi model-

model jaringan syaraf tiruan untuk menyelesaikan berbagai masalah di dunia 

nyata. Beberapa aplikasi jaringan syaraf tiruan adalah sebagai berikut: 

a. Pengenalan pola (Pattern Recognition) 

Jaringan syaraf tiruan dapat dipakai untuk mengenali pola (missal huruf, 

angka, suara atau tanda tangan) yang sudah sedikit berubah. Hal ini mirip 

dengan otak manusia yang masih mampu mengenali orang yang sudah 

beberapa waktu tidak dijumpainya (mungkin wajah/bentuk nya sudah 

sedikit berubah). 

b. Signal Processing 

Jaringan syaraf tiruan (model ADALINE) dapat dipakai untuk menekan 

noise dalam saluran telpon. 

c. Peramalan  

Jaringan syaraf tiruan juga dapat dipakai untuk meramalkan apa yang akan 

terjadi di masa yang akan datang berdasarkan pola kejadian yang ada di 

masa lampau. Ini dapat dilakukan mengingat kemampuan jaringan syaraf 

tiruan untuk mengingat dan membuat generalisasi dari apa yang sudah ada 

sebelumnya. 

Disamping area-area tersebut, jaringan syaraf tiruan juga dilaporkan dapat 

menyelesaikan masalah dalam bidang control, kedokteran, dan lain-lain. 

Meskipun banyak aplikasi menjanjikan yang dapat dilakukan oleh jaringan syaraf 

tiruan, namun jaringan syaraf tiruan juga memiliki beberapa keterbatasan umum. 

Pertama adalah ketidak akuratan hasil yang diperoleh. Jaringan syaraf tiruan 

bekerja berdasarkan pola yang terbentuk pada inputnya. Jaringan syaraf tiruan 

oleh tiga hal: 

1. Pola hubungan antar neuron (disebut arsitektur jaringan). 

2. Metode untuk menentukan bobot penghubung (disebut metode 

training/learning/algoritma). 

3. Fungsi aktivasi. 

Sebagai contoh, perhatikan neuron Y yang dapat dilihat pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1. Jaringan Syaraf Tiruan Dengan Satu Output 

2.3. Algoritma Perceptron 

 Perceptron terdiri dari suatu input dan output. Perceptron merupakan 

bentuk paling sederhana dari jaringan syaraf tiruan (JST) yang biasanya 

digunakan untuk pengklasifikasian jenis pola khusus yang disebut pola-pola 

terletak pada sisi yang berlawanan pada suatu bidang (linearly separable). Fungsi 

aktivasi yang digunakan algoritma Perceptron adalah fungsi Hard limiting. 

Output unit akan diasumsikan bernilai 1 jika jumlah bobot inputnya lebih besar 

dari pada threshold. Nilai-nilai threshold pada fungsi aktivasi adalah non negatif. 

(Desiani Anita, 2006). 

 Perceptron dilatih dengan menggunakan sekumpulan pola yang diberikan 

kepadanya secara berulang-ulang selama latihan. Setiap pola yang diberikan 

merupakan pasangan pola masukan dan pola yang diinginkan sebagai target. 

Perceptron melakukan penjumlahan terhadap tiap-tiap masukkanya dan 

menggunakan fungsi ambang untuk menghitung keluarannya. Keluaran ini 

kemudian dibandingkan dengan hasil yang diinginkan. Perbedaan yang dihasilkan 

dari perbandingan ini digunakan untuk merubah bobot-bobot dalam jaringan. 

Demikian dilakukan berulang-ulang sampai hasil keluaran yang sesuai dengan 

hasil yang diinginkan. 

 Algoritma pelatihan Perceptron dapat dituliskan sebagai berikut: 

1. Inisialisasi semua bobot dan bias (biasanya = 0), Set learning rate α. 

Untuk penyederhanaan set sama dengan 1. Set nilai threshold untuk fungsi 

aktivasi. 

a. Untuk setiap pasangan pembelajaran s-t, kerjakan: 
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b. set aktivasi unit input Xi = Si;  

c. hitung respon untuk unit output: y_in = b+xi wi1   

d. masukkan kedalam fungsi aktivasi 

     

2. Bandingkan nilai output jaringan  y dengan target. 

Jika y ≠ t, lakukan perubahan bobot dan bias dengan cara berikut ini: 

Wi (baru) = Wi (lama) + α×t×xi     

B (baru) = b (lama) + α×t      

Jika y=t, tidak ada perubahan bobot dan bias 

Wi (baru) = Wi (lama)      

B (baru) = b (lama)       

Lakukan iterasi terus menerus hingga semua pola memiliki output jaringan 

yang sama dengan targetnya dan iterasi dihentikan. 

2.4. Strukutur Dasar Algoritma Genetika 

 Algoritma genetika adalah suatu teknik optimasi yang didasarkan pada 

prinsip genetika dan seleksi alam. Algoritma genetika merupakan metode 

pencarian yang disesuaikan dengan prosess genetika dari orginisme biologi yang 

berdasar pada teori evolusi Charles Darwin (Shukla dalam Isapandi 2015). 

Kerangka kerja yang biasa digunakan dalam penerapan Algoritma Genetika untuk 

menyelesaikan suatu masalah optimasi. Menurut Michalewicz (1998), 

keberhasilan penggunaan Algoritma Genetika sangat ditentukan oleh penentuan 

pernyataan masalah ke dalam bentuk titik-titik pencarian yang disebut dengan 

kromosom, serta pemilihan operator-operator yang digunakan. Apapun masalah 

optimasi yang akan diselesaikan dalam Algoritma Genetika perlu dikodekan ke 

dalam kromosom secara tepat. Hal ini disebabkan dalam proses komputasi yang 

sebenarnya, kromosom-kromosom itulah yang akan diproses Algoritma Genetika. 

Proses ini dilakukan oleh operator-operator genetika, seperti seleksi, penyilangan 

dan mutasi. Oleh karena setiap masalah memerlukan pengkodean yang unik, maka 
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penerapan operator-operator genetika juga harus menyesuaikan dengan 

representasi kromosom yang digunakan. 

 Saat ini telah berkembang berbagai metode pada setiap operator genetika 

sejalan dengan penelitian yang menerapkan penerapan Algoritma Genetika. 

Dengan tersedianya berbagai metode tersebut, penggunaan Algoritma Genetika 

hanya perlu memilih operator mana saja yang akan digunakan. Meskipun 

demikian, tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan suatu metode baru 

bagi operator-operator genetika tersebut. Penjelasan mengenai berbagai operator 

genetika yang biasa digunakan akan disajikan dalam bagian tersendiri. 

 Dalam Algoritma Genetika, pemrosesan kromosom-kromosom sebagai 

sebuah populasi oleh operator genetika terjadi secara berulang (Cole,1998). Pada 

mulanya, populasi awal dibangkitkan secara acak sesuai dengan representasi 

masalah yang akan dikembangkan. Selanjutnya, operator-operator genetika akan 

menggabungkan informasi genetis dari unsur-unsur populasi untuk membentuk 

populasi generasi berikutnya, setiap kromosom mempunyai nilai fitness yang 

setara dengan nilai penyelesaian masalah. Pada generasi berikutnya, nilai fitness 

kromosom sebagai representasi dari penyelesaian masalah, diharapkan semakin 

bertambah bagus. 

 Menurut Haupt dan Haupt (2004), struktur dasar Algoritma Genetika 

terdiri atas beberapa langkah sebagaimana algoritma dapat dilihat pada Gambar 

2.2. 
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Gambar 2.2. Struktur Dasar Algoritma Genetika 

2.5. Pengkodean Dalam Algoritma Genetika 

 Pengkodean merupakan bagian penting dalam Algoritma Genetika. Proses 

ini diperlukan dalam kaitannya dengan peranan kromosom sebagai representasi 

penyelesaian masalah. Pada prinsipnya, tidak ada aturan khusus mengenai 

1. Inisialisasi populasi. 

2. Evaluasi populasi. 

3. Seleksi populasi yang dikenai operator genetika. 

4. Proses penyilangan pasangan kromosom tertentu. 

5. Proses mutasi kromosom tertentu. 

6. Evaluasi populasi baru. 

7. Ulangi dari langkah 3 selama syarat berhenti belum terpenuhi. 
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pengkodean ini, kromosom dapat dirancang dengan kode-kode tertentu, dengan 

persyaratan dapat diproses oleh operator-operator genetika, dan merupakan 

representasi penyelasaian masalah yang akan dioptimasi. Meskipun demikian, 

terdapat beberapa kode-kode yang bersifat umum yang dapat digunakan. Tentu 

saja, jika kode-kode yang bersifat umum ini digunakan untuk mengkodekan 

penyelesaian masalah apapun, maka proses yang terjadi didalam Algoritma 

Genetika juga sama. 

2.5.1. Kode Biner Untuk Representasi Bilangan Bulat 

 Kode biner dapat digunakan untuk merepresentasikan bilangan bulat 

dengan mudah jika banyaknya kemungkinan bilangan bulat yang akan 

direpresentasikan (p) sebesar pangkat dua bilangan tertentu, misalnya besar (p) 

adalah 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Hal ini dengan mudah dimengerti karena setiap 

kode biner pasti dapat dipetakan satu-satu dengan semua kemungkinan biilangan 

bulat yang akan direpresentasikan. 

2.5.2. Kode Biner Untuk Representasi Bilangan Riil 

 Kode biner juga dapat digunakan untuk merepresentasikan penyelesaian 

berbentuk bilangan riil. Jika x merupakan bilangan riil didalam interval 𝑋𝑚𝑖𝑛 

sampai 𝑋𝑚𝑎𝑥, maka pengkodean biner dapat dilakukan dengan memetakan biner 

terendah (00..0) untuk 𝑋𝑚𝑖𝑛 dan biner tertinggi (11..1) untuk 𝑋𝑚𝑎𝑥. Setelah itu 

memetakan semua kode biner diantara biner terendah dan biner tertinggi ke 

bilangan riil antara 𝑋𝑚𝑖𝑛 dan 𝑋𝑚𝑎𝑥 dengan interval sebesar (𝑋𝑚𝑖𝑛- 𝑋𝑚𝑎𝑥)/(2n-

1). 

2.5.3. Kode Untuk Optimasi Kombinatorial 

 Seperti telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, definsi optimasi 

kombinatorial adalah optimasi yang melibatkan variable yang mempunyai 

sejumlah variasi nilai yang terbatas. Definisi ini biasanya digunakan untuk 

menentukan representasi kromosom yang akan digunakan dalam menyelesaikan 

masalah ini dengan Algoritma Genetika, biasanya kromosom terdiri dari sejumlah 

gen yang dapat mempresentasikan semua kombinasi yang mungkin. 
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2.6. Seleksi Dalam Algoritma Genetika  

 Seleksi merupakan proses dalam Algoritma Genetika untuk memilih 

kromosom yang tetap bertahan dalam populasi. Kromosom yang terpilih 

mempunyai kemungkinan untuk dipasangkan dengan kromosom lain atau 

mengalami proses penyilangan sebanding dengan probabilitas penyilangan yang 

menghasilkan kromosom anak. 

 Terdapat beberapa model seleksi alam Algoritma Genetika, yaitu seleksi 

sebanding dengan nilai Fitness (Fitness Proportinate Selection), seleksi Peringkat 

(Rank Selection), seleksi Turnamen, dan seleksi Elitis (Poli 1996). Model-model 

seleksi tersebut diterapkan dengan anggapan: 

1. Fungsi objektif sudah diketahui. 

2. Penyelesaian yang dicari adalah nilai maksimum. 

3. Nilai penyelesaian adalah positif. 

4. Ukuran kualitas kromosom adalah nilai fitness kromosom. 

2.7. Penyilangan Dalam Algoritma Genetika 

 Penyilangan merupakan operator dalam Algoritma Genetika yang 

bertujuan untuk melahirkan kromosom baru yang mewarisi sifat-sifat induknya 

sebagaimana proses yang terjadi dalam kehidupan alam. Dengan adanya operator 

ini proses pencarian yang dilakukan oleh Algoritma Genetika akan bergerak 

menuju titik-titik pencarian yang berbeda. Dalam bagian ini akan dibahas metode-

metode penyilangan yang biasa digunakan pada representasi kromosom dengan 

kode biner serta metode penyilangan yang biasa digunakan pada kasus optimasi 

kombinatorial. 

 Kromosom hasil penyilangan disebut sebagai kromosom keturunan, oleh 

karena populasi dalam Algoritma Genetika dimodelkan agar berukuran tetap, 

maka kromosom keturunan harus memungkinkan untuk dimasukan dalam 

populasi baru, terdapat beberapa cara penggantian ini, yaitu (Ashlock, 2006): 

1. Penggantian secara acak (random replacement). 

2. Pengggantian sebanding dengan nilai fitness (roulette replacement). 

3. Penggantian berdasarkan peringkatnya jika metode seleksi yang digunakan 

adalah metode seleksi peringkat (rank replacement). 
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4. Penggantian peringkat fitness terburuk (absolute fitness replacement). 

5. Penggantian semua induk dengan semua keturunan jika fitness keturunan 

lebih besar dari pada fitness induknya (locally elite replacement). 

6. Penggantian kromosom secara acak jika fitness keturunan lebih besar dari 

pada fitness kromosom yang bersangkutan (random elite replacement). 

2.8. Sapi 

Sapi adalah hewan ternak terpenting sebagai sumber daging, susu, tenaga 

kerja, dan kebutuhan lainnya. Sapi menghasilkan sekitar 50% kebutuhan daging di 

dunia, 95% kebutuhan susu dan 85% kebutuhan kulit. Sapi berasal dari family 

Brovidae, seperti halnya bison, banteng, kerbau (Bubalus), kerbau afrika 

(Syncherus), dan Anoa (Sugeng, 2003). Dwiyanto dan Praharani (2010) 

menyatakan bahwa sapi bali adalah sapi yang paling tepat untuk dikembangkan di 

Indonesia, karena beberapa keunggulannya, seperti: (a) efesiensi reproduksinya 

sangat bagus, (b) daya adaptasi dengan lingkungan yang keras sudah sangat teruji,  

(c) mudah dipelihara untuk berbagi keperluan dalam suatu sistem usaha tani, serta 

(d) mempunyai kualitas karkas dan daging yang sangat bagus.  

2.8.1. Sapi Bali 

Sapi Bali adalah salah satu aset nasional yang cukup potensial untuk 

dikembangkan. Penyebaran Sapi Bali telah meluas hampir ke seluruh wilayah 

Indonesia, hal ini terjadi karena breed (Keturunan, Jenis) ini lebih diminati oleh 

para petani peternak disebabkan beberapa keunggulan yang dimilikinya, antara 

lain tingkat kesuburan yang tinggi, sebagai sapi pekerja yang baik dan efesien 

serta dapat memanfaatkan hijauan yang kurang bergizi, persentase karkas tinggi, 

daya adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan dan persentase beranak dapat 

mencapai 80% (Ngadiyono, 1997). Karakteristik kuantitatif Sapi Bali menurut 

meliputi bobot badan 350-400 kg, panjang badan 125-134 cm, lingkar dada 180-

185 cm dan tinggi pundak 122-126 cm. Sapi jantan tidak bergumba, memiliki 

gelambir kecil dan tubuh kompak. Warna Sapi Bali pada jantan maupun betina 

sama ketika dilahirkan yaitu coklat muda. Warna ini tetap sampai dengan dewasa 

pada betina, tetapi berubah menjadi hitam pada jantan. Warna hitam pada jantan 

dewasa yang dikebiri berubah menjadi coklat muda, sedangkan tungkai kaki mulai 
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dari lutut hingga sikut ke bawah tetap berwarna putih (Pane (1991). Dapat dilihat 

pada Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3. Sapi Bali 

2.8.2. Sapi Madura 

Sapi Madura adalah salah satu bangsa sapi Indonesia, banyak didapatkan 

di Pulau Madura mempunyai ciri berpunuk, berwarna kuning hingga merah bata, 

terkadang terdapat warna putih pada moncong, ekor, dan kaki bawah. Jenis sapi 

ini mempunyai daya pertambahan berat badan rendah. Salah satu kelebihan Sapi 

Madura adalah tahan terhadap kondisi pakan yang berkualitas rendah. Namun ada 

kecenderungan bahwa mutu Sapi Madura menurun produktivitasnya atau terjadi 

pergeseran nilai (produktivitas) dari waktu ke waktu, yang sampai saat ini 

penyebabnya belum diketahui dengan jelas. Menurut Hardjosubroto (1994), 

bahwa umur pertama kali kawin Sapi Madura pada pejantan 2,6 tahun, sedangkan 

pada betina 2,1 tahun. Dapat dilihat pada Gambar 2.4. 



18 
 

 

Gambar 2.4. Sapi Madura 

2.8.3. Sapi Ongole 

Sapi Ongole memiliki cici-ciri berwarna putih dengan warna hitam di 

beberapa bagian tubuh, bergelambir dan berpunuk, dan daya adaptasinya baik. 

Jenis sapi ini telah disilangkan dengan Sapi Madura, keturunannya disebut 

Peranakan Ongole (PO) cirinya sama dengan Sapi Ongole tetapi kemampuan 

produksinya lebih rendah (Sugeng, 2003). Menurut Hardjosubroto (1994), umur 

pertama kali kawin sapi ini rata-rata adalah 27,72 bulan. Sapi Peranakan Ongole 

nilai S/C 1,28, dan nilai Conception Rate (CR) 75,34 %. Dapat dilihat pada 

Gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5. Sapi Ongole 

2.8.4. Sapi Limousine 

Sapi ini berasal dari Perancis dan merupakan tipe sapi potong ciri yang 

dimilki sapi ini adalah warna bulu merah cokelat, tetapi pada sekeliling mata dan 
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kaki mulai dari lutut ke bawah berwarna agak terang ukuran tubuh besar dan 

panjang, pertumbuhan bagus. Tanduk pada jantan tumbuh keluar dan agak 

melengkung.berat badan sapi betina 650 kg, dan jantan 850 kg (Sugeng, 2003). 

Menurut Nuryadi dan Sri (2010) Sapi Peranakan Limousin nilai S/C 1,34 dan nilai 

Conception Rate (CR) 66%. Dapat dilihat pada Gambar 2.6. 

 

Gambar 2.6. Sapi Limousine 

2.8.5. Sapi Simental 

Sapi Simmental adalah bangsa Bos Taurus (Siregar, 1999), berasal dari 

daerah Simme di negara Switzerland tetapi sekarang berkembang lebih cepat di 

benua Eropa dan Amerika, merupakan tipe sapi perah dan pedaging, warna bulu 

coklat kemerahan (merah bata), dibagian muka dan lutut kebawah serta ujung 

ekor berwarna putih, sapi jantan dewasanya mampu mencapai berat badan 1.150 

kg sedang betina dewasanya 800 kg. Bentuk tubuhnya kekar dan berotot, sapi 

jenis ini sangat cocok dipelihara di tempat yang iklimnya sedang. Persentase 

karkas sapi jenis ini tinggi, mengandung sedikit lemak. Dapat difungsikan sebagai 

sapi perah dan potong. Dapat dilihat pada Gambar 2.7. 
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Gambar 2.7. Sapi Simental 

 

2.9. Ciri-Ciri Sapi Bali 

 Sapi bali adalah salah satu aset nasional yang cukup potensial untuk 

dikembangkan. Penyebaran Sapi Bali telah meluas hampir ke seluruh wilayah 

Indonesia, hal ini terjadi karena breed (keturunan, jenis) ini lebih diminati oleh 

para petani peternak disebabkan beberapa keunggulan yang dimilikinya, antara 

lain tingkat kesuburan yang tinggi, sebagai sapi pekerja yang baik dan efesien 

serta dapat memanfaatkan hijauan yang kurang bergizi, persentase karkas tinggi, 

daya adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan dan persentase beranak dapat 

mencapai 80% (Ngadiyono, 1997). Karakteristik kuantitatif Sapi Bali menurut 

meliputi bobot badan 350-400 kg, panjang badan 125-134 cm, lingkar dada 180-

185 cm dan tinggi pundak 122-126 cm. Sapi jantan tidak bergumba, memiliki 

gelambir kecil dan tubuh kompak. Warna Sapi Bali pada jantan maupun betina 

sama ketika dilahirkan yaitu coklat muda. Warna ini tetap sampai dengan dewasa 

pada betina, tetapi berubah menjadi hitam pada jantan. Warna hitam pada jantan 

dewasa yang dikebiri berubah menjadi coklat muda, sedangkan tungkai kaki mulai 

dari lutut hingga sikut ke bawah tetap berwarna putih (Pane, (1991). 
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2.10. Cara Mengukur Ciri Morfometrik Sapi Bali 

Morfometrik adalah analisis kuantitatif tubuh yang meliputi bentuk dan 

ukuran. Data morfometrik ternak menjadi parameter yang sangat penting karena 

dapat digunakan untuk mempelajari anatomis ternak, produktivitas, laju 

pertumbuhan serta kualitas performa ternak yang dapat mempengaruhi harga jual 

dari suatu ternak. Data morfometrik juga dapat digunakan untuk mendesain 

kandang ternak hingga prediksi hasil karkas atau daging (Putra,dkk 2016).). 

Parameter yang diukur yaitu ukuran-ukuran tubuh yang terdiri dari, lingkar dada, 

tinggi pundak, panjang badan dan lebar pinggul, berserta menimbang bobot hidup 

sapi. Pengukuran ukuran tubuh dilakukan dengan cara sebagai berikut (Nia’am 

dkk, 2012 dalam Agustina 2016). 

1. Bobot badan diukur menggunakan timbangan digital. Alat diset sesuai 

dengan penggunaan, kemudian sapi dinaikkan ke atas timbangan. Nilai 

yang tertera pada digital merupakan bobot badan sapi tersebut (Nia’m dkk, 

2012). Dapat dilihat pada Gambar 2.7.  

 

Gambar 2.7. Timbangan Digital 

2. Lingkar dada diukur dengan menggunakan pita ukur, melingkar tepat 

dibelakang siku (Nia’m dkk, 2012). Dapat dilihat pada Gambar 2.8 
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Gambar 2.8. Lingkar Dada 

3. Tinggi pundak diukur dengan menggunakan tongkat ukur, dari bagian 

jarak tegak lurus dari permukaan yang rata sampai dibelakang punuk 

sejajar dengan kaki depan (Nia’m dkk, 2012). Dapat dilihat pada Gambar 

2.9.  

 

Gambar 2.9. Tinggi Pundak 

 

4. Panjang badan diukur dengan pita ukur, secara lurus mulai dari sendi bahu 

sampai pada tulang tapis (Nia’m dkk, 2012). Dapat dilihat pada Gambar 

2.10. 

 

Gambar 2.10. Panjang Badan 
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Lebar Pinggul diukur dengan pita ukur dari tulang pinggul kiri dan tulang pinggul 

kanan (Nia’m dkk, 2012). Dapat dilihat pada Gambar 2.11. 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 2.11. Lebar Pinggul 

2.11. Model Pengembangan Air Terjun (Waterfall) 

Pengembangan Waterfall  adalah model sekuensial linier atau alur hidup 

perangkat lunak secara sekuensial atau terurut dimulai dari perencanaan, analisis, 

perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Seperti yang terlihat 

pada Gambar 2.12 (Nugroho, 2010). 

 

Gambar 2.12. Tahapan Model Waterfall (Nugroho, 2010) 

2.12. Tahapan Metode Pengembangan Air Terjun (Waterfall) 

Berikut penjelasan tahapan model Waterfall  (Nugroho, 2010): 

1. Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan (planning) adalah menyangkut studi tentang kebutuhan 

pengguna (user spesification), studi-studi kelayakan (feasibility study) baik secara 

Perencanaan

Analisis

Perancangan

Implementasi

Pengujian

Pemeliharaan
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teknis maupun secara teknologi serta penjadwalan pengembangan suatu proyek 

sistem informasi  atau perangkat lunak (Nugroho, 2010). Pada tahap ini pula, 

sesuai dengan kakas (tool) yang kita gunakan adalah Unified Modeling Language 

(UML), kita bisa menggunakan use case diagram untuk menangkap kebutuhan 

harapan pengguna. 

2. Tahap Analisis 

Tahap dimana kita berusaha mengenali segenap permasalahan yang 

muncul pada pengguna dengan mendekomposisi dan merealisasikan use case 

diagram lebih lanjut, mengenali komponen-komponen sistem/perangkat lunak, 

objek-objek, hubungan antar objek, dan sebagainya yang secara mendalam akan 

dibahas di Bab berikutnya (Nugroho, 2010). 

3. Tahap Perancangan  

Proses perancangan mengubah kebutuhan-kebutuhan menjadi bentuk 

karakteristik yang dimengerti perangkat lunak sebelum dimulai penulisan 

program. Hasil dari perancangan ini didokumentasikan dan menjadi bagian dari 

konfigurasi software. perancangan software sesungguhnya adalah proses multi 

step (proses yang terdiri dari banyak langkah) yang memfokuskan pada 4 atribut 

program yang berbeda, yaitu: (Nugroho, 2010). (1) Struktur data; (2) Arsitektur 

software; (3) Tampilan antarmuka; (4) Algoritma (rincian prosedur). 

4. Tahap Implementasi 

Tahap implementasi adalah tahap dimana kita mengimplementasikan 

perancanagan sistem ke situasi nyata, disini kita akan berurusan dengan pemilihan 

perangkat keras dan penyusunan perangkat lunak (Nugroho, 2010). 

5. Tahap Pengujian 

Tahap pengujian adalah tahap dimana sistem yang baru diuji kemampuan 

dan keefektifannya sehingga didapatkan kekurangan dan kelemahan sistem yang 

kemudian dilakukan pengkajian ulang dan perbaikan terhadap sistem menjadi 

lebih baik dan sempurna (Nugroho, 2010). 

6. Tahap Pemeliharaan 

Perangkat lunak yang sudah disampaikan kepada pelanggan pasti akan 

mengalami perubahan. Perubahan tersebut bisa karena mengalami kesalahan 
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karena perangkat lunak harus menyesuaikan dengan lingkungan baru, atau karena 

pelanggan membutuhkan perkembangan fungsional (Nugroho, 2010). 

2.13. Unified Modeling Language (UML) 

Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa grafis untuk 

mendokumentasi, menspesifikasikan, dan membangun sistem perangkat lunak. 

Unified Modeling Language (UML) berorientasi objek, menerapkan banyak level 

abstraksi, tidak tergantung proses pengembangan, tidak tergantung bahasa dan 

teknologi, pemaduan beberapa notasi di beragam metodologi, usaha bersama dari 

banyak pihak, di dukung kakas-kakas yang diintegrasikan lewat XML 

(Hariayanto, Bambang. 2004). Adapun tujuan Unified Modeling Language 

(UML) adalah sebagai berikut: 

1. Menyediakan bahasa pemodelan visual yang ekpresif dan siap pakai untuk 

mengembangkan dan pertukaran model-model yang berarti. 

2. Menyediakan mekanisme perluasan dan spesialisasi untuk memperluas 

konsep-konsep inti. 

3. Mendukung spesifikasi independen bahasa pemograman dan proses 

pengembangan tertentu. 

4. Menyediakan basis formal untuk pemahaman bahasa permodelan. 

5. Mendorong pertumbuhan pasar kakas berorientasi objek. 

6. Mendukung konsep-konsep pengembangan level lebih tinggi seperti 

komponen, kolaborasi, framework dan pattern. 

2.13.1 Use case diagram 

Use case diagram merupakan salah satu untuk memodelkan aspek 

perilaku sistem ((Hariyanto, Bambang. 2004). Masing-masing diagram use case 

menunjukan sekumpulan use-case, actor, dan hubungannya. Diagram use case 

adalah penting untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, dan 

mendokumentasikan kebutuhan prilaku sistem. Diagram use case melibatkan (a) 

Sistem yaitu sesuatu yang hendak kita bangun (b) Aktor, entitas-entitas luar yang 

berkomunikasi dengan sistem. (c) Use case adalah fungsionalitas yang dipersepsi 

oelh aktor. (d) Relasi, adalah relasi antara aktor dengan use-case.  
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Tabel 2.2. Use Case Diagram 

NO SIMBOL NAMA KETERANGAN 

1 
 

 
Actor 

Actor atau aktor dapat berupa manusia, 

sistem, atau device yang memiliki peranan 

dalam keberhasilan operasi dari sistem. 

2 
 

Generalization 

Hubungan dimana objek anak (descendent) 

berbagi perilaku dan struktur data dari objek 

yang ada di atasnya objek induk (ancestor). 

3 

 

Use Case 

Use case mengidentifikasi fitur  kunci dari 

sistem. Tanpa fitur ini, sistem tidak akan 

memenuhi permintaan user/actor.  

 

2.13.2. Class Diagram 

Kelas (class) adalah sebuah spesifikasi yang jika di instansi akan 

menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan 

perancangan berorientasi objek. Menurut Nugroho (2005) class diagram 

menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan di 

buat untuk membangun sistem. Kelas memiliki apa yang di sebut atribut dan 

metode operasi. 

1. Atribut merupakan variabel-variabel yang di miliki oleh suatu kelas. 

2. Operasi atau metode adalah fungsi-fungsi yang dimiliki oleh suatu kelas. 

Atribut dan metode dapat memiliki salah satu sifat berikut: 

a. Private, tidak dapat dipanggil dari luar class yang bersangkutan. 

b. Protected, hanya dapat dipanggil oleh class yang bersangkutan dan 

anak-anak yang mewarisinya. 

c. Public, dapat dipanggil oleh siapa saja. 

Kelas dapat berupa impelementasi dari sebuah interface, yaitu class 

abstrak yang hanya memiliki metode. Interface tidak dapat langsung di 

intansiasikan, tetapi harus di impelementasikan dahulu menjadi sebuah class, 

dengan demikian interface mendukung resolusi metode pada saat run-time. Dapat 

dilihat pada Tabel 2.3. 
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Tabel 2.3 Class Diagram 

NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 

1 

 

Lifeline 

Objek entity, antarmuka yang saling 

berinteraksi. 

 

 

2 
 

Message 

Spesifikasi dari komunikasi antar objek 

yang memuat informasi-informasi tentang 

aktifitas yang terjadi 

3 

 

 

Self-message 

Spesifikasi dari komunikasi antar objek 

yang memuat informasi-informasi tentang 

aktifitas yang terjadi 

4 

 

Activation 
Indikasi dari sebuah objek yang melakukan 

suatu aksi 

 

2.13.3. Activity Diagram 

Menurut Nugroho (2005) Diagram aktivitas atau activity diagram 

menggambarkan workflow (aliran kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem atau 

proses bisnis. Yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa diagram aktivitas 

menggambarkan aktivitas sistem, bukan apa yang dilakukan aktor, jadi aktivitas 

yang dapat dilakukan oleh sistem. Membuat activity diagram pada awal 

pemodelan proses cukup menguntungkan untuk membantu memahami 

keseluruhan proses. Activity diagram juga bermanfaat untuk menggambarkan 

parallel behavior atau menggambarkan interaksi antara beberapa use case. Dapat 

dilihat pada Tabel 2.4. 
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Tabel 2.4 Activity Diagram 

NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 

1 

 

Actifity 

Memperlihatkan bagaimana masing-masing 

kelas antarmuka saling berinteraksi satu sama 

lain 

2 

 

Decision 
State dari sistem yang mencerminkan 

pengambilan keputusan 

3 

 

Initial Node Bagaimana objek dibentuk atau diawali. 

4 

 

Actifity Final 

Node 
Bagaimana objek dibentuk dan dihancurkan 

5 
 

Fork Node 
Satu aliran yang pada tahap tertentu berubah 

menjadi beberapa aliran 

6 
 

Control Flow Arus aktivitas 

7 

 

Receive Tanda Penerimaan 

 

2.13.4. Sequence Diagram 

Menurut Nugroho (2005) Diagram sekuen menggambarkan kelakuan 

objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message 

yang dikirimkan dan diterima antar objek. Oleh karena itu untuk menggambar 

diagram sekuen maka haru diketahui objek-objek yang terlibat dalam sebuah use 

case beserta metode-metode yang dimiliki kelas yang diinstansi menjadi objek itu. 

Dapat dilihat pada Tabel 2.5. 
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Tabel 2.5 Sequence diagram 

NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 

1 

 

Lifeline 

Objek entity, antarmuka yang saling 

berinteraksi. 

 

 

2 
 

Message 

Spesifikasi dari komunikasi antar objek 

yang memuat informasi-informasi tentang 

aktifitas yang terjadi 

3 

 

 

Self-message 

Spesifikasi dari komunikasi antar objek 

yang memuat informasi-informasi tentang 

aktifitas yang terjadi 

4 

 

Activation 
Indikasi dari sebuah objek yang 

melakukan suatu aksi 

 

2.14. Mengenal Android 

2.14.1. Platform Android 

Android merupakan sebuah sistem operasi berbasis linux yang di desain 

khusus untuk perangkat bergerak seperti smarthphone atau tablet. Sistem operasi 

android bersifat open source sehingga banyak sekali programmer yang 

berbondong-bondong membuat aplikasi maupun memodifikasi sistem operasi ini. 

(Huda, 2013).  

Android menyediakan beberapa fitur seperti (Susanto, 2011): 

1. Framework  aplikasi. Komponen-komponen yang tersedia memungkinkan 

untuk dapat digunakan dan dipindahkan. 

2. Dalvik virtual machine dioptimalkan untuk perangkat mobile. 

3. Grafik. Menyedikan grafik 2D dan 3D yang berdasarkan pada library 

OpenGL. 

4. SQLite. Untuk menyimpan data. 
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5. Mendukung media seperti audio, video, dan berbagai format gambar. 

Lingkungan pengembangan yang kaya.  

Beberapa hal yang menarik dari android sehingga membedakan dengan 

Operating system (OS) Mobile lainnya (Susanto, 2011): 

1. Adanya intent dan content provider yang memudahkan pengembang untuk 

berbagi data dan berkomunikasi antar proses. 

2. Semua aplikasi yang sama. Tidak adanya perbedaan aplikasi yang 

dikembangkan pihak ketiga dengan aplikasi inti bawaan android. 

3. Aplikasi yang dapat berjalan di background dan berjalan diam-diam 

bersamaan aplikasi lainnya. 

4. Dukungan Google Map. 

Sistem operasi android dimulai dari tahun 2009 hingga tahun 2013. Garfik 

ini menunjukkan informasi bahwa persebaran pengguna sistem operasi android 

jumlahnya terus meningkat. Dengan demikian, terbuka peluang yang sangat besar 

bagi programmer untuk terlibat mengembangkan aplikasi android. Sebagian besar 

aplikasi yang terdapat pada Play store android secara gratis, dan ada juga aplikasi 

berbayar sebagai cara untuk memonetize aplikasi android. Uniknya, penanaman 

versi android selalu menggunakan nama makanan dan diawali dengan abjad yang 

berurutan seperti berikut: 

1. Andoid version 1.5 (Cupcake) 

2. Android version 1.6 (Donut) 

3. Android version 2.0/2.1 (Éclair) 

4. Android version 2.2 (Frezen Yogurt/Froyo) 

5. Android version 2.3 (Gingerbread) 

6. Android version 3.0/3.1/3.2 (Honeycomb) 

7. Android version 4.0 (Ice Cream Sandwich) 

8. Android version 4.1/4.2 (Jelly Bean) 

9. Android version 4.4 (Kitkat) 

10. Android version 5.1 (Lollipop) 
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2.14.2. Framework  

Sistem operasi android didukung oleh banyak framework untuk 

mengembangkan aplikasinya. Aplikasi android secara native dapat dikembangkan 

dengan bahasa Java atau C, sedangkan framework nya menggunakan editor 

Eclipse dan SDK Android. Selain itu android bisa juga dikembangkan 

menggunakan framework lain seperti: 

1. Basic4android: bahasa pemrograman basic. 

2. Adobe  AIR: bahasa pemrograman ActionScript. 

3. PhoneGap: bahasa pemrograman HTML5 dan JavaScript. 

4. PHP for Android: bahasa pemrograman PHP. 

5. AndEngine: Framework untuk mengembangkan game Android. 

2.14.3. Open Source 

Android bersifat open source sehingga sangat membantu kita dalam 

mengembangkan aplikasi android karena banyak kita jumpai programmer-

programmer lain yang berbagi tutorial maupun tips dan trik mengembangkan 

aplikasi android. Salah satu blog yang banyak menyediakan tutorial 

pemrogramman android adalah www.amayib.com. 

2.14.4. Komponen Aplikasi 

Komponen aplikasi merupakan bagian penting dari sebuah aplikasi 

android. Setiap komponen mempunyai fungsi yang berbeda, dan antara 

komponen satu dan lainnya bersifat saling melengkapi. Berikut ini empat 

komponen aplikasi yang harus kita ketahui: 

1. Activities 

Activities merupakan satu halaman antarmuka yang bisa digunakan oleh 

user untuk berinteraksi dengan aplikasi. Biasanya dalam satu activity 

terdapat Button, Spinner, Listview, EditText, dan sebagainya. Dalam satu 

aplikasi bisa terdiri atas lebih dari satu activity. 

2. Services 

Merupakan komponen aplikasi yang bisa berjalan secara background, 

misalnya digunakan untuk memuat data dari server database. Selain itu 

aplikasi music player atau radio juga memanfaatkan services supaya 

http://www.amayib.com/
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aplikasinya bisa tetap berjalan meskipun user melakukan aktivitas dengan 

aplikasi lain. 

3. Content Provider 

Komponen ini digunakan untuk mengelola data sebuah aplikasi, misalnya 

kontak telpon. Siapapun bisa membuat aplikasi android dan bisa 

mengakses kontak yang tersimpan pada sistem android. 

4. Broadcast Receiver 

Fungsi komponen ini sama seperti bahasa terjemahannya, yaitu penerima 

pesan. Misalnya pada kasus baterai lemah. Sistem android dirancang 

menyampaikan “pengumuman” secara otomatis jika baterai habis. Apabila 

aplikasi yang dibuat dilengkapi dengan komponen Broadcast Receiver, 

maka kita bisa mengambil tindakan seperti menyimpan kemudian menutup 

aplikasi atau tindakan yang lain. 

2.15. Aplikasi Mobile 

Aplikasi mobile adalah sebuah sebuah aplikasi yang memungkinkan untuk 

melakukan mobilitas dengan menggunakan perlengkapan seperti Telepon seluler 

atau handphone (Raharja, 2009). Dengan menggunakan aplikasi mobile, bisa 

memudahkan dalam berbagai macam aktifitas mulai dari hiburan, berjualan, 

belajar, mengerjakan pekerjaan kantor, browsing dan lain sebagainya. 

Pemanfaatan aplikasi mobile untuk hiburan paling banyak digemari hampir 70% 

pengguna telepon seluler, karena dengan memanfaatkan adanya fitur game, music 

player, sampai video player membuat kita menjadi semakin mudah menikmati 

hiburan kapan saja dan dimanapun. 

Popularitas smartphone atau tablet terus meningkat sehingga memiliki web 

mobile menjadi suatu keharusan. Mobile web termasuk gagasan baru sehingga 

banyak competitor yang belum sadar akan mengoptimalkan kebutuhan 

penggunaan mobile web (Andi, 2013). 

2.16. Matrix laboratory (MATLAB) 

MATLAB merupakan singkatan dari Matrix laboratory (Jong, 2005). 

Matrix laboratory (MATLAB) menyediakan fasilatas-fasilitas untuk komputasi, 

visualisasi, dan pemrograman. Matrix laboratory (MATLAB) memiliki sebuah 
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feature yang dapat dikelompokkan berdasarkan aplikasi tertentu menggunakan 

TOOLBOX. Bidang-bidang pada penggunaan Matrix laboratory (MATLAB) 

meliputi: 

1. Pembentukan sebuah Algoritma 

2. Matematika dan Komputasi 

3. Akusisi Data 

4. Analisa data, ekplorasi, dan visualisasi 

5. Pemodelan, simulasi, dan pembuatan prototype 

Keilmuan dan bidang Rekayasa Matrix laboratory (MATLAB) adalah 

suatu sistem interaktif yang terdapat elemen data didalam suatu array sehingga 

kita tidak perlu direpotkan apabila terdapat masalah dalam dimensi. ini 

memungkinkan kita untuk dapat menyelesaikan masalah teknis yang terkait 

dengan komputasi, terutama yang berhubungan dengan matrix dan formulasi 

vektor, dimana masalah tersebut menjadi persoalan jika kita harus 

menyelesaikannya dengan bahasa level rendah seperti C, Pascall, dan Basic (Jong, 

2005). 

2.17. BlackBox Testing 

Konsep kotak hitam digunakan untuk mempresentasikan sistem cara kerja 

didalamnya tidak tersedia untuk diinspeksi. Didalam kotak hitam, item-item yang 

diuji dianggap “gelap” karena logikanya tidak diketahui, yang diketahui adalah 

apa yang masuk dan apa yang keluar dari kotak hitam (Hariyanto,2004). Teknik 

pengujian konvensional yang termasuk pengujian “Black box” adalah sebagai 

berikut: 

1. Graph-based testing 

2. Equivalence partitioning 

3. Comparison testing 

4. Orthogonal array testing 

Pada pengujian blackbox, kita mencoba beragam masukan dan memeriksa 

keluaran yang dihasilkan. Kita dapat mempelajari apa yang dilakukan kotak, tapi 

tidak mengetahui sama sekali mengenai cara konversi dilakukan. Teknik 

pengujian blackbox juga dapat digunakan untuk pengujian berbasis skenario, 
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dimana isi dalam sistem mungkin tidak tersedia untuk diinspeksi tapi masukan 

dan keluaran yang di definisikan dengan use case dan informasi analisis yang lain. 

2.18. Pengujian Unit 

Pengujian unit (unit testing) adalah pengujian yang difokuskan pada unit 

terkecil dari program (modul). Pengujian ini didasarkan pada informasi dari 

deskripsi perancangan detil perangkat lunak. Pada umumnya, pengujian ini 

dilakukan secara whitebox dan source code based testing dengan melakukan 

pengecekan jalur khusus pada struktur kendali untuk meyakinkan kelengkapan 

cakupan dan deteksi maksimum kesalahan. 

2.19. Metode User Acceptance Test 

Menurut Zarnely, dkk (2014) User Acceptance Test yaitu pengujian yang 

dilakukan oleh pengguna dari sistem untuk memastikan fungsi-fungsi yang ada 

pada sistem tersebut telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan user. 

Proses User Acceptance Test didasarkan pada dokumen requirement yang 

disepakati bersama. Dokumen requirement adalah dokumen yang berisi lingkup 

pekerjaan software yang harus dikembangkan, dengan demikian maka dokumen 

ini semestinya menjadi acuan untuk pengujian. Perhitungan User Acceptance Test 

dilakukan dengan menggunakan formula yang dapat dilihat pada Rumus 2.1 

 

Presentasi keberhasilan =
Jawaban tidak setuju

Total pertanyaan
x 100%   2.1 

Rumus 2.1. Perhitungan User Acceptance Test 

2.20. Pengukuran Akurasi Hasil Pengukuran 

Ukuran adalah hasil peramalan yang merupakan ukuran tentang tingkat 

perbedaan hasil permintaan dengan permintaan yang sebenarnya terjadi. Beberapa 

metode telah digunakan untuk menunjukkan kesalahan yang disebabkan oleh 

suatu teknik peramalan tertentu. Salah satu cara mengevaluasi teknik perkiraan 

adalah menggunakan ukuran tentang tingkat perbedaan hasil perkiraan dengan 

permintaan yang sebenarnya terjadi, yaitu Root Mean Square Error (RMSE). Root 

Means Square Error (MSE) merupakan metode alternatif dalam suatu metode 

perkiraan. Pendekatan ini sangat penting karena teknik ini menghasilkan 
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kesalahan yang sangat besar. RMSE dihitung dengan menjumlah kuadrat semua 

kesalahan peramalan pada setiap priode dan membaginya dengan jumlah priode 

peramalan. 

2.21. Schoorl Denmark  

Schoorl Denmark adalah rumus yang dapat digunakan untuk menduga 

bobot hidup sapi yang telah menggunakan lingkar dada (Gafar, 2007 dalam 

Sumarsono, 2016). Berikut rumus Schoorl Denmark dapat dilihat pada Rumus 

2.2. 

   BB =
(LD+22)²

100
    2.2 

   Rumus 2.2. Schoorl Denmark 

Keterangan:  

BB = Berat Badan (Kg)  

LD = Lingkar Dada (Cm) 

 

2.22. Schoorl Indonesia  

Schoorl Indonesia adalah rumus yang dapat digunakan untuk menduga 

bobot hidup sapi yang telah menggunakan lingkar dada (Gafar, 2007 dalam 

Sumarsono, 2016). Berikut rumus Schoorl Indonesia dapat dilihat pada Rumus 

2.3. 

   BB =
(LD+18)²

100
    2.3 

   Rumus 2.3. Schoorl Indonesia 

 

Keterangaan:  

BB = Berat Badan (Kg) 

LD = Lingkar Dada (Cm) 

2.23. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini menggunakan metode perceptron untuk model pendugaan  

bobot hidup sapi. Metode perceptron telah sukses menyelesaikan banyak kasus 

peramalan. Dan terkait optimasi perceptron menggunakan Algoritma Genetika, 

berikut dijelaskan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan: 
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Tahun 2014, Hartantri telah melakukan kasus deteksi penyakit dan 

serangan hama tanaman buah salak menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan (JST) 

dengan metode Perceptron, dengan menghasilkan keluaran yang sesuai dengan 

target yang dilatih pada saat pelatihan dan dari hasil penelitian didapat nilai 

learning rate 0,6 dengan 19 iterasi untuk waktu pembelajaran terbaik yaitu ±00,49 

detik. 

Pada tahun 2009, Pujiyanta ardi telah melakukan kasus pengenalan citra 

objek sederhana dengan jaringan syaraf tiruan metode Perceptron, dengan 

menghasilkan persentase ketepatan yang cukup baik, yaitu rata-ratanya 72,25 % 

dengan persentase terendah yaitu 50,75 % dan persentase tertinggi yaitu 92,65 %. 

Tahun 2014, Hidayatulloh telah melakukan penelitian tentang kajian 

komparasi penerapan algoritma Support Vector Machine (SVM) dan Multiplayer 

Perceptron (MLP) 10 lag dalam prediksi indeks saham sektor perbankan dengan 

menghasilkan bahwa penerapan algoritma Support Vector Machine (SVM) 

menghasilkan menghasilkan keputusan yang lebih akurat dibandingkan dengan 

algoritma Multilayer Perceptron (MLP) baik di lag 6 maupun di lag 10 dengan 

nilai Root Means Squared Error (RMSE) paling kecil 317,89 ME = 639,04 MAE 

= 262,72 dan MAPE = 1,81 dalam memprediksi indeks harga saham perbankan 

(BBCA.JK). 

Tahun 2015, Hakim telah melakukan penelitian tentang pengolahan aset 

berbasis mobile dengan algoritma Perceptron dengan menghasilkan pengujian 

algoritma Perceptron, untuk pengklasifikasian asset sebagai asset mudah/tidak 

mudah rusak masih terdapat kesalahan, dari hasil 100 kali percobaan, masih ada 

0,03 % ketidaksesuaian data klasifikasi yang didapat. 

Tahun 2007, Susmikanti melakukan penelitian pengenalan pola bahan 

terkorosi menggunakan metode pembelajaran Perceptron pada sistem jaringan 

syaraf dengan menghasilkan bahwa pelatihan dan simulasi yang diperoleh hasil 

yang sesuai diharapkan merupakan pembelajaran dan adaptasi suatu objek yang 

cukup baik. 

Tahun 2016, Jondri, Dkk telah melakukan penelitian tentang Model 

Autoregressive yang Dioptimasi Menggunakan Algoritma Genetika Untuk 
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Memprediksi Ketersediaan Energi  Sumber Daya Mineral di Indonesia dengan 

menghasilkan bahwa Algoritma Genetika menjadi Algoritma optimasi pencarian 

parameter model autoregressive yang baik dengan menghasilkan akurasi yang 

baik, yaitu MAPE di bawah 25%. 

Pada tahun 2014, Baroqah telah melakukan penelitian tentang Optimasi 

Artificial Neural Network Menggunakan Genetic Algorithm Untuk Prediksi 

Marshall Stability Pada Campuran Aspal Beton dengan menghasilkan penggunaan 

individual method neural network menghasilkan akurasi sebesar 93,83%, 

sedangkan penggunaan hybrid method neural network dan Algoritma Genetika 

terbukti meningkatkan akurasi menjadi 97,37%. 

Tahun 2015, Ispandi telah melakukan penelitian tentang Penerapan 

Algoritma Genetika Untuk Optimasi Parameter  Pada Support Vector Machine 

Untuk Meningkatkan Prediksi Pemasaran Langsung dapat disimpulkan bahwa 

eksprimen dengan tingkat akurasi tertinggi pada metode SVM dengan tipe kernel 

radial sebelum dilakukan optimasi parameter dengan nilai akurasi sebesar 76,05%. 

Pada tahun 2011, Pratama melakukan penelitian tentang analisis 

perbandingan pengenalan tanda tangan dengan menggunakan metode perceptron 

dan backpropagation menghasilkan bahwa metode backpropagation lebih akurat 

karena memiliki lapisan tersembunyi dibandingkan dengan menggunakan metode 

perceptron. 

 Tahun 2014, Veronica telah melakukan penelitian tentang perbandingan 

metode fuzzy dan metode perceptron untuk mengecek status gizi pada anak 

dengan menghasilkan bahwa perhitungan dengan metode fuzzy lebih mudah dan 

simple dibandingkan metode perceptron yang lebih rumit karena Artificial 

Intellingence nya harus learning terhadap data yang diberikan. 


