
BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Jaringan Syaraf Tiruan 

Jaringan Syaraf Tiruan (JST) merupakan suatu sistem pengolahan informasi 

dengan karateristik yang memiliki kemiripan dengan syaraf biologis. JST mencoba 

untuk menstimulasikan proses pembelajaran yang terdapat pada otak manusia 

dengan menggunakan program komputer yang mampu menyelesaikan sejumlah 

proses perhitungan pada saat proses pembelajaran (Samsodin, 2010 dalam Chasani, 

2013 ) 

JST mampu memperoleh informasi dari data yang rumit, dapat 

menyelesaikan permasalahan yang tidak terstruktur, dapat belajar dari pengalaman, 

mampu melakukan ekstraksi terhadap suau pola tertentu, mampu melakukan 

pemilihan terhadap suatu input data kedalam kategori tertentu, memiliki 

kemampuan mengolah data yang tidak memmiliki target, dapat memberikan 

jawaban yang terbaik sehingga dapat menimalisir fungsi biaya (Sutojo dkk, 2011).  

Secara umum JST dibagi menjadi dua, yaitu pelatihan dan pengujian. 

Pelatihan merupakan sistem jaringan syaraf yang dilakukan pembelajaran berguna 

utuk mengatur nilai input dan bagaimana pemetaannya pada output sehingga 

diperoleh model sesuai yang diinginkan. Sedangkan pengujian merupakan proses 

yang dilakukan untuk menguji ketelitian dari model yang sudah didapatkan pada 

saat pelatihan (Antara dkk, 2010 dalam Saubari, 2016 ).  

Pada saat JST dilakukan proses pelatihan, hal yang ingin dicapai adalah 

memperoleh keseimbangan antara kemampuan memorisasi dan generalisasi. 

Kemampuan memorisasi merupakan kemampuan JST dalam memperoleh dan 

mengambil kembali sebuah pola yang sudah dipelajari secara sempurna. 

Kemampuan generalisasi merupakan kemampuan JST dalam menghasilkan respon 

yang dapat diterima berdasarkan pola-pola yang sudah didapatkan sebelumnya. Jika 

diinputkan informasi baru kedalam JST, maka JST masih akan tetap memberikan 

tanggapan yang baik dan memeberikan nilai yang mendekati walapun infomasi 
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baru tersebut belum pernah dipelajari sebelumnya (Puspaningrum, 2006 dalam 

Agustin 2012).     

Dalam penerapannya JST memiliki kelebihan dan kekurangan (Sutujo dkk, 

2011). Menurut terdapat kelebihan dari JST adalah: 

1. Belajar Adaptive, yaitu mampu melakukan pembelajaran untuk pekerjaan 

berdasarkan pengalaman awal yang dimiliki atau untuk pelatihan 

berdasarkan data yang diberikan. 

2. Self-Organisation, yaitu mampu membuat organisasi secara tersendiri 

berdasarkan informasi yang diterima selama proses pembelajaran. 

3. Real Time Operation, yaitu mampu melakukan proses perhitungan secara 

paralel sehingga dapat diperoleh keuntungan dari kemampuan ini 

berdasarkan perangkat keras yang telah dirancang dan di produksi secara 

khusus.    

Selain memiliki kelebihan, JST juga memiliki kekurangan, yaitu: 

1. Menjadi tidak efektif untuk digunakan sebagai operasi numerik dengan 

presisi yang tinggi. 

2. Menjadi tidak efisien jika digunakan unutuk perhitungan operasi algoritma 

aritmatik, operasi logika, dan simbolis. 

3. Proses pengoperasian JST untuk jumlah data yang banyak atau besar, maka 

akan membutuhkan waktu yang sangat lama unutuk proses pelatihannya.   

2.2 Elman Recurrent Neural Network (ERNN) 

Elman Recurrent Neural Network (ERNN) merupakan salah satu jenis 

jaringan berulang yang mempunyai lapisan konteks yang akan direferensikan. 

Dalam penerapannya, ERNN akan dilakukan pelatihan yang diawasi dengan 

menggunakan algoritma backpropagation berdasarkan inputan dan target yang 

dimasukkan. Terdapat beberapa parameter yang berpengaruh dalam proses 

pelatihan, yaitu inisialisasi bobot, jenis inputan, jumlah neuron yang tersembunyi, 

tingkat pembelajaran, dan faktor momentum. Jika terjadi kesalahan dalam dalam 

menentukan parameter, maka akan membutuhkan waktu yang lama untuk proses 
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tersebut (Sundaram dan Ramesh, 2015). Gambar 2.4 merupakan gambar arsitektur 

Elman Recurrent Neural Network. 

 

Gambar 2.1  Architecture Elman Recurrent Neural Network 

(Sundaram dan Ramesh, 2015) 

ERNN mempunyai loop yang tertutup di dalam topologi jaringan. Unit-unit 

dari kelompok tertentu yang memeproleh sinyal umpan balik dari langkah yang 

sebelumnya disebut dengan Unit Kompleks. Arsitektur jaringan ERNN umumnya 

adalah jaringan yang memiliki dua layer dengan proses umpan balik dari output 

layer pertama, dan input layer pertama. Koneksi berulang yang terdapat pada 

jaringan Elman menjadikan Elman baik dalah melakukan pendeteksian dan 

menghasilkan pola waktu yang bervariasi. Jaringan Elman memiliki neuron tansig 

yang terdapat pada lapisan tersembunyi dan neuron purelin yang terdapat pada 

lapisan output. Peningkatan kompleksitas dapat dilakukan dengan cukupnya neuron 

yang terdapat pada lapisan tersembunyi. Ketika diberikan nilai bobot dan bias yang 

sama, akan tetapi diberikan sebuah inputan yang identik pada waktu tertentu, output 

yang dihasilkan bisa berbeda karena umpan balik yang berbeda untuk setiap 

statenya (Swathi dkk, 2015). Pada arsitektur ERNN terdapat sebuah layer yang 

disebut dengan context layer. Context layer berfungsi untuk membuat proses iterasi 
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menjadi lebih cepat sehingga dapat memudahkan dalam memperoleh proses 

keluaran (Permana dkk, 2014).  

Algoritma ERNN 

Langkah-langkah pengerjaan Elman Recurrent Neural Network (ERNN) (Maulida, 

2011) yaitu: 

1. Memberikan nilai inisialisasi bobot antara input-hidden layer dan hidden-

output layer, learning rate, toleransi error, dan maksimal epoch.   

2. Setiap unit input xi akan menerima sinyal input dan kemudian sinyal input 

tersebut akan dikirimkan pada seluruh unit yang terdapat pada hidden layer. 

3. Setiap unit hidden layer netj(t) akan ditambahkan dengan nilai inputan xi 

yang akan dikalikan dengan vji dan dikombinasikan dengan context layer 

yh(t-1) yang dikalikan bobot uji dijumlahkan dengan bias  dengan 

persamaan (2.1). 

𝑛𝑒𝑡𝑗 = (∑ 𝑥𝑖(𝑡) 𝑣𝑗𝑖 +  ∑ 𝑦ℎ (𝑡 − 1) 𝑢𝑗ℎ +  𝜃𝑗

𝑚

ℎ

𝑛

𝑖

)                                     2.1 

Keterangan: 

xi = input dari 1,.,.,.,.,n 

vji = bobot dari input ke hidden layer 

yh = hasil copy dari hidden layer waktu ke(t-1) 

ujh = bobot dari context ke hidden layer 

 = bias 

n = jumlah node masukan 

i = node input 

m = jumlah node hidden 

h = node context 

untuk fungsi pengaktif neuron yang digunakan adalah sigmoid biner dengan 

persamaan (2.2) dan (2.3). 

𝑦𝑗(𝑡) = 𝑓 (𝑛𝑒𝑡𝑗(𝑡))                                                                               (2.2) 

𝑓(𝑛𝑒𝑡𝑗) =  
1

1 + 𝑒−𝑛𝑒𝑡𝑗
                                                                                   (2.3) 
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Keterangan: 

Yj = hasil fungsi netj 

4. Setiap unit yang terdapat pada yk akan ditambahkan dengan nilai keluaran 

pada hidden layer yj yang dikalikan dengan bobot wkj dan dijumlahkan 

denagn bias bagian hidden layer agar mendapatkan keluaran, maka netk 

akan dilakukan perhitungan dalam fungsi pengaktif menjadi yk dengan 

persamaan (2.4) dan (2.5). 

𝑛𝑒𝑡𝑘(𝑡) =  (∑ 𝑦𝑗

𝑚

𝑗

(𝑡)𝑤𝑘𝑗) +  𝜃𝑘                                                                (2.4) 

𝑦𝑘(𝑡) = 𝑔(𝑛𝑒𝑡𝑘(𝑡))                                                                               (2.5) 

Keterangan: 

yj = hasil fungsi netj 

wkj = bobot dari hidden ke output layer 

k = bias 

yk = hasil fungsi netk 

g(netk(t))= fungsi netk(t) 

5. Setiap unit output akan menerima pola target tk sesuai dengan pola masukan 

pada saat proses pelatihan dan akan dihitung nilai error-nya dan dilakukan 

perbaikan terhadap nilai bobot. 

Proses perhitungan nilai error dalam turunan fungsi pengaktif dengan 

persamaan (2.6). 

𝛿𝑘 = 𝑔′(𝑛𝑒𝑡𝑘) (𝑡𝑘−𝑦𝑘)                                                                          (2.6) 

Keterangan: 

g’(netk)= fungsi turunan g(netk) 

tk = target 

yk = hasil fungsi g(netk) 

- perhitungan perbaikan nilai bobot dengan persamaan (2.7). 

∆𝑤𝑘𝑗 =  𝛼𝛿𝑘𝑦𝑗                                                                                        (2.7) 
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Keterangan: 

wkj = perbaikan nilai bobot dari hidden ke output layer 

  = konstanta learning rate / laju pembelajaran 

- perhitungan perbaikan nilai kolerasi dengan persamaan (2.8). 

∆𝜃𝑘 =  𝛼𝛿𝑘                                                                                             (2.8) 

Keterangan: 

k = hasil perbaikan nilai bias 

dan nilai 𝛿𝑘 yang diperoleh akan digunakan pada semua unit lapisan  

6. Setiap output yang menghubungkan antara unit output dan unit hidden layer 

akan dikalikan dengan k dan dijumlahkan sebagai masukan unit yang 

selanjutnya dengan persamaan (2.9). 

𝛿_𝑛𝑒𝑡𝑗
=  ∑ 𝛿𝑘 𝑤𝑘𝑗                                                                                         (2.9) 

Keterangan: 

Kemudian dikalikan dengan turunan fungsi aktivasi untuk memperoleh 

galat dengan persamaan (2.10). 

𝛿𝑗 =  𝛿_𝑛𝑒𝑡𝑗
 𝑓′(𝑛𝑒𝑡𝑗)          (2.10) 

Keterangan: 

f’(netj) =  fungsi turunan netj 

Selanjutnya lakukan perhitungan perbaikan terhadap nilai bobot dengan 

persamaan (2.11). 

∆𝑣𝑘𝑗 =  𝛼𝛿𝑗𝑥𝑖                                                           (2.11) 

Keterangan: 

∆𝑣𝑘𝑗 = hasil perbaikan nilai bobot 

Hitung perbaikan nilai kolerasi dengan persamaan (2.12). 

∆𝜃𝑗 =  𝛼𝛿𝑗          (2.12) 

Keterangan: 

j = hasil perbaikan nilai bias 

7. Setiap unit output akan dilakukan perbaikan terhadap nilai bobot dan 

biasnya dengan persamaan (2.13). 
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𝑤𝑘𝑗(𝑏𝑎𝑟𝑢) = 𝑤𝑘𝑗(𝑙𝑎𝑚𝑎) + ∆𝑤𝑘𝑗       (2.13) 

Keterangan: 

Wkj(baru) = nilai bobot baru dari input ke hidden layer 

Wkj(lama) = nilai bobot lama dari input ke hidden layer 

Tiap unit hidden layer juga dilakukan perbaikan terhadap nilai bobot dan 

biasnya dengan persamaan (2.14). 

𝑣𝑘𝑗(𝑏𝑎𝑟𝑢) =  𝑣𝑘𝑗(𝑙𝑎𝑚𝑎) +  ∆𝑣𝑘𝑗       (2.14) 

Keterangan: 

vkj(baru) = nilai bobot baru dari hidden ke output layer 

vkj(lama) = nilai bobot lama dari hidden ke output layer 

8. Setiap ouput akan dibandingkan dengan target tk yang diinginkan, agar 

memperoleh nilai error (E) keseluruhan dengan persamaan (2.15). 

E(t) =
1

2
∑(𝑡𝑘 −  𝑦𝑘)2                                                                                (2.15)

𝑘

𝑖=1

 

Keterangan: 

E(t) = hasil nilai error keseluruhan 

9. Lakukan pengujian kondisi pemberhentian (akhir iterasi). 

 Proses pelatihan yang dikatakan berhasil yaitu apabila nilai error pada saat 

iterasi pelatihan nilainya selalu mengecil hingga diperoleh nilai bobot yang 

baik pada setiap neuron untuk data pelatihan yang diberikan. Sedangkan 

proses pelatihan yang dikatakan tidak berhasil yaitu apabila nilai error pada 

saat iterasi pelatihan tidak memberikan nilai yang cenderung mengecil. 

Fungsi Aktivasi 

Fungsi aktivasi merupakan suatu fungsi yang mendefinisikan suatu input 

menjadi output tertentu. Setiap input akan menerima informasi pada jaringan syaraf 

tiruan. Fungsi aktivasi yang digunakan dalam ERNN, yaitu fungsi sigmoid biner 

untuk input ke hidden dan fungsi purelin untuk hidden ke output (Maulida, 2011). 
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1. Fungsi Sigmoid Biner 

Nilai output pada fungsi sigmoid biner berada pada range 0-1 dengan 

persamaan: 

𝑦 = 𝑓(𝑥) =
1

1+e−x                                 (2.16)  

Dengan turunannya 

   y’ = f’ (x) = f (x)[1 – f (x)]        (2.17)  

2. Fungsi Purelin 

Nilai output pada fungsi purelin yaitu berupa sembarangan bilangan real 

(bukan hanya pada Interval [0,1] atau [-1,1]. f(x) = x grafik fungsi purelin 

dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Fungsi Purelin 

2.3 Normalisasi 

Normalisasi data dilakukan dengan tujuan agar memperoleh data dalam 

ukuran yang lebih sedikit dibandingkan data asli tanpa menghilangkan karateristik 

dari data asli itu sendiri. Normalisasi data merupakan sebuah proses yang 

pengerjaannya dilakukan sebelum masuk ke proses pelatihan. Setiap data uji dan 

data latih yang diperoleh maka dilakukan normalisasi menjadi nilai kisaran 0 dan 1 

(Teknomo, 2006) berikut merupakan persamaan min-max, yaitu: 

X∗ =
X − min(X)

max(X) − min(X)
                                                                           (2.18) 

Keterangan: 

X* = nilai setelah dinormalisasi 

X = nilai sebelum dinormalisasi 

Min(X) = nilai minimum 

Max(X) = nilai maksimum  
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Setelah diperoleh hasil normalisasi, maka dilakukan perhitungan 

menggunakan algoritma Elman Recurrent Neural Network (ERNN). Hasil keluaran 

dari penggunaan algoritma ERNN yaitu berupa bobot. Hasil keluaran tersebut 

kemudian dilakukan proses denormalisasi menggunakan persamaan (2.19). 

Y* = Y (Max-Min) + Min                                                                    (2.19) 

Y* = nilai setelah denormalisasi 

Y = hasil keluaran dari pelatihan 

Min = nilai minimun 

Max = nilai maksimum                                                                          

2.4 Performance Method 

Performance Method digunakan untuk menghitung hasil kinerja dan tingkat 

akurasi dari metode ERNN. Nilai akurasi dan error dapat digunakan sebagai tolak 

ukur. Untuk perhitungan nilai akurasi digunakan persamaan akurasi, sedangkan 

untuk nilai error digunakan persamaan Mean Square Error (MSE).  

2.4.1  Akurasi 

          Akurasi merupakan hasil rata-rata dari pengukuran nilai yang sebenarnya. 

Perhitungan akurasi dilakukan untuk menguji berapa persen ketepatan terhadap 

prediksi Permintaan Garuda Food (Permana dkk, 2014). Rumus akurasi 

menggunakan persamaan: 

akurasi  = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑢𝑗𝑖 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑢𝑗𝑖
𝑥100%             (2.20) 

2.4.2  Mean Square Error (MSE) 

Mean Square Error (MSE) merupakan salah satu cara yang digunakan untuk 

mengukur kesalahan atau error pada sebuah model (Sanny dkk, 2013). Perhitungan 

MSE terdapat pada persamaan berikut: 

MSE = Et2/n           (2.21) 
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Keterangan: 

Et = nilai galat kuadrat 

n = banyak data  

Untuk memperoleh nilai galat digunakan persamaan: 

Et = Xt-Ft           (2.22) 

Keterangan: 

Et = nilai galat 

Xt = data aktual pada periode ke t 

Ft = data ramalan pada periode ke t  

2.5 User Acceptance Test (UAT) 

User Aceptance Test (UAT) merupakan salah satu proses pengujian yang 

melibatkan pihak pengguna. UAT berisikan kriteria-kriteria kebutuhan awal 

pengguna. Range untuk perhitungan UAT dibagi menjadi lima bagian, yaitu 0%-

20% untuk Tidak Setuju, 21%-40% untuk Kurang setuju, 41%-60% untuk Cukup, 

61%-80% untuk Setuju, dan 81%-100% untuk Sangat Sertuju (Sayekti, 2013). 

Perhitungan UAT terdapat pada persamaan berikut: 

M = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑘𝑜𝑟

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎𝑎𝑛
 𝑥 100%                                                                       (2.23) 

2.6 Prediksi Garuda Food 

Prediksi merupakan ramalan atau perkiraan. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, prediksi adalah hasil dari kegiatan memprediksi, meramalkan ataupun 

memperkirakan. Prediksi adalah proses memperkirakan sesuatu yang akan terjadi 

pada masa depan dengan berdasarkan informasi yang diperoleh pada masa lalu atau 

sekarang yang sedang dimiliki. Beberapa parameter yang perlu diperhatikan yaitu 

inisialisasi bobot, jenis input, jumlah neuron yang tersembunyi, learning rate, dan 

faktor momentum yang mempengaruhi dalam proses pelatihan. Jika terjadi 

kesalahan dalam pemilihan parameter, maka akan membutuhkan waktu yang lama 

dalam proses pelatihan (Sundaram dan Ramesh 2015). Ada beberapa faktor yang 
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dapat mempengaruhi penjualan, yaitu penjualan, banyaknya agen (outlet), biaya 

promosi dan harga jual (Munawar, 2003). 

Pilus garuda Food merupakan salah produk yang diproduksi Garuda Food 

oleh PT. Sinar Niaga Sejahtera. Dalam pemasaran, pilus garuda food menjadi salah 

satu produk yang paling banyak diminati pada setiap outlet pemasaran. Di dalam 

setiap dusnya, terdapat beberapa varian. Diantaranya yaitu, varian pedas, varian 

original, dan varian sapi panggang. Proses prediksi dilakukan berdasarkan 5 

variable input, yaitu harga jual, biaya promosi, jumlah tempat pemasaran, return, 

dan penjualan (Dasopang, 2017). 

1. Harga Jual 

Harga jual merupakan harga jual dari produk yang akan dilakukan 

penelitian yang dijual dalam bentuk dus. Dalam setiap dusnya terdapat 6 

pack yang setiap pack-nya berisikan 20 pcs. Berat untuk setiap pcs-nya 

yaitu 10 gram. Jadi terdapat 120 bungkus Pilus Garuda Food yang 

terdapat dalam 1 dus. 

2. Biaya Promosi 

Biaya promosi merupakan biaya penjualan yang didalamnya terdapat 

discount untuk mempertahankan pelanggan dan meningkatkan pejualan. 

3. Jumlah Tempat Pemasaran 

Jumlah tempat pemasaran merupakan jumlah tempat atau lokasi yang 

akan dilakukan pengiriman produk Pilus Garuda Food untuk penjualan. 

4. Return 

Return merupakan jumlah pilus Garuda Food yang dikembalikan outlet 

kepada pihak PT.  

5. Penjualan 

Penjualan merupakan hasil yang diperoleh dari penjualan dalam bentuk 

berapa banyak produk Pilus Garuda Food yang sudah laku terjual. 
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2.7 Kajian Pustaka 

Kajian pustaka berisikan tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan, dapat dilihat pada Tabel 2.1:  

Tabel 2.1  Kajian Pustaka 
No Penulis Tahun Judul Metode Kesimpulan 

1 N. Mohana 

Sundaram, 

S.N. 

Sivanandam, 

R. Subha 

2016 Elman Neural 

Network Mortality 

Predictor for 

Prediction of 

Mortality Due To 

Pollution 

Elman 

Neural 

Network 

Penggunaan 

metode ini menjadi 

usulan sebagai 

metode yang 

efisien dalam 

melakukan proses 

prediksi yang 

akurat. Metode ini 

dapat memberikan 

hasil pendekatan 

yang cocok untuk 

melakukan prediksi 

kematian yang 

diakibatkan oleh 

polusi. 

2 Jun Zheng 2015 Forecast of Opening 

Stock Price Based on 

Elman Neural 

Network 

Elman 

Neural 

Network 

Nilai prediksi dan 

nilai yang 

sebenarnya 

memperoleh nilai 

yang mendekati. 

Kesalahan yang 

terjadi hanya 

sebesar 

0,026908826. 

Penggunaan 

metode ini 

memiliki kinerja 

yang baik dalam 

melakukan prediksi 

prakiraan harga 

saham. 

3 S. Swathi, P. 

Santosh 

Kumar, 

P.V.G.K 

Sarma 

2015 Approach of Jordan 

Elman Neural 

Network to Diagnose 

Breast Cancer on 

Three Different Data 

Sets 

Elman 

Neural 

Network 

Penerapan metode 

elman neural 

network dapat 

mendukung dokter 

dalam 

mendiagnosis 

kanker payudara 

yang digunakan 

sebagai mesin 

pembelajaran untuk 

menghindari bopsi. 

Sistem ini dapat 
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mengurangi 

pembiayaan yang 

tidak diperlukan, 

sehingga sel kanker 

yang ganas juga 

dapat di diagnosis 

secara efisien 

dengan inputan 

atribut yang telah 

diberikan. 

4 M. Mohana 

Sundaram, 

P.N Ramesh 

2015 Optimization of 

Training Phase of 

Elman Neural 

Network by Suitable 

Adjustments on the 

Network Parameters 

Elman 

Neural 

Network 

Proses pelatihan 

untuk metode ini 

memiliki beberapa 

parameter yang 

akan di analisis, 

yaitu inisialisasi 

bobot, jumlah 

neuron yang 

tersembunyi, 

inputan data, 

tingkat 

pembelajaran dan 

faktor momentum. 

Penggunaan data 

yang bersifat 

bipolar lebih 

banyak digunakan 

dibandingkan 

biner, karena untuk 

tipe data biner akan 

membutuhkan 

waktu yang lebih 

lama unutuk 

melakukan proses 

pelatihan. 

5 Julian 

Talahatu, 

Njoto 

Benarkan dan 

Jimmy 

2015 Penggunaan Aplikasi 

Sistem Jaringan 

Syaraf Tiruan Elman 

Untuk Prediksi 

Pergerakan Harga 

Saham 

Elman 

Neural 

Network 

Penggunaan 

metode ini mampu 

memberikan hasil 

prediksi yang lebih 

stabil dibandingkan 

menggunakan 

Library Encog. 

Semakin banyak 

iterasi yang 

dilakukan, maka 

akan meningkatkan 

hasil akurasi, akan 

tetapi ada batasan 

dalam melakukan 

iterasi. 
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6 Adheed 

H.Sallomi, 

Sulaiman 

Ahmed 

2015 Elman Recurrent 

Neural Network 

Application in 

Addaptive 

Beamforming of 

Antenna Sistem 

Elman 

Recurrent 

Neural 

Network 

Penggunaan 

metode Elman 

Recurrent Neural 

Network menjadi 

salah satu metode 

yang baik 

digunakan untuk 

smart antenna 

adaptive 

beamforming. 

ERNN akan dilatih 

untuk menghitung 

bobot optimal array 

antenna untuk 

mengarahkan pola 

yang diinginkan. 

7 Agus Aan 

Jiwa 

Permana, 

Widodo 

Prijodiprodjo 

2014 Sistem Evaluasi 

Kelayakan Magang 

Menggunakan Elman 

Recurrent Neural 

Network 

Elman 

Recurrent 

Neural 

Network 

Penggunaan 

metode Elman 

Recurrent Neural 

Network untuk 

kasus evaluasi 

kelayakan magang 

memiliki tangka 

akurasi sebesar 

90,91% dengan 

menggunakan 

hidden layer dan 20 

unit neuron 

berdasarkan 

kompetensi yang 

dimiliki. 

8 Mr.S 

Sundaram, 

Dr.D 

Arivzhagan, 

Mr.K. 

Ganeshkumar 

2014 A Recurrent Elman 

Neural Network-

Based Approach to 

Detect the Presence of 

Epileptic Attack in 

Electroencephalogran 

(EEG) Signals 

Elman 

Neural 

Network 

Perkiraan Entropi 

dengan 

menggunakan 

Elman Neural 

network menjadi 

salah satu usulan 

dalam mendeteksi 

penyakit epilepsi. 

Hasil pengujian 

membuktikan 

bahwa pendekatan 

yang diusulkan 

efisien dalam 

melakukan deteksi 

adanya serangan 

epilepsi yang 

terdapat di dalam 

sinyal EEG dan 

memberikan hasil 
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akurasi yang 

sewajarnya. 

9 Ramadevi R, 

Sheela Rani 

B, Prakash V 

2012 Role of Hidden 

Neurons in an Elman 

Recurrent Neural 

Network in 

Classification of 

Cavitation Signals 

Elman 

Recurrent 

Neural 

Network 

Elman Recurrent 

Neural Network 

digunakan dalam 

menentukan peran 

neuron 

tersembunyi untuk 

melakukan 

klasifikasi terhadal 

sinyal kativasi 

dengan MSE 

0.471597.  

10 Suhartono, 

A.J Endharta 

2009 Peramalan Konsumsi 

Listrik Jangka Pendek 

Dengan ARIMA 

Musiman Ganda dan 

Elman Recurrent 

Neural Network 

ARIMA 

Musiman 

Ganda 

dan 

Elman 

Recurrent 

Neural 

Network 

Hasil perbandingan 

penggunaan 

ARIMA Musiman 

Ganda dan Elman 

Recurrent Neural 

Network 

menunjukkan 

bahwa dengan 

menggunakan 

Elman Recurrent 

Neural Network 

menunjukkan nilai 

yang lebih akurat. 

Dengan 

menggunakan 

Elman Recurrent 

Neural Network 

mampu 

memberikan nilai 

kesalahan ramalan 

yang kecil 

dibandingkan 

ARIMA. 

Penggunaan ERNN 

menjadi model 

yang lebih baik 

dibandingkan 

ARIMA dalam 

meramalkan 

konsumsi listrik.  

 


