
 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Jaringan Saraf Tiruan 

Jaringan saraf tiruan (JST) adalah paradigma pengolahan informasi yang 

terinspirasi oleh  sistem saraf secara biologis, seperti proses informasi pada otak 

manusia (Sutojo dkk, 2010). JST meniru cara kerja otak manusia, yaitu belajar 

melalui contoh. Sebuah JST diterapkan untuk aplikasi tertentu, seperti klasifikasi 

data, pengklusteran, peramalan dan lain sebagainya melalui proses pembelajaran. 

JST mempunyai kemampuan yang luar biasa, yaitu (Sutojo dkk, 2010): (1) 

mendapatkan informasi dari data yang rumit; (2) mampu menyelesaikan 

permasalahan yang tidak terstruktur dan sulit didefinisikan; (3) dapat belajar dari 

pengalaman; (4) mampu mengakuisis pengetahuan walaupun tidak ada kepastian; (5) 

mampu melakukan generalisasi dan ekstraksi dari suatu pola data tertentu; (6) dapat 

menciptakan suatu pola pengetahuan melalui pengaturan diri atau kemampuan 

belajar; (7) mampu memilih suatu input data ke dalam kategori tertentu yang sudah 

ditetapkan (klasifikasi); (8) mampu mengambarkan hubungan suatu objek (asosiasi); 

(9) mempunyai kemampuan mengolah data-data input tanpa harus mempunyai target; 

dan (10) mampu menemukan jawaban terbaik sehinga mampu meminimalisasi  

fungsi biaya (optimasi). 

JST terdiri dari beberapa lapisan yang mana masing-masing lapisan terdiri 

dari beberapa neuron. Secara umum lapisan-lapisan penyusun JST dibagi menjadi 

tiga bagian, yaitu (Sutojo dkk, 2010): 

1. Lapisan masukkan (input layer): unit-unit dalam lapisan input disebut 

unit-unit input yang bertugas menerima inputan dari luar yang 

menggambarkan suatu permasalahan. 

2. Lapisan tersembunyi (hidden layer): unit-unit dalam lapisan tersembunyi  

disebut unit-unit tersembunyi, yang mana nilai output-nya tidak dapat 

diamati secara langsung. 
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3. Lapisan keluaran (output layer): unit-unit dalam lapisan output disebut 

unit-unit output, yang merupakan solusi JST terhadap suatu permasalahan.   

2.2. Backpropagation 

Salah satu metode JST yang sering digunakan adalah backpropagation. 

Backpropagation adalah metode penurunan gradien untuk meminimalkan kuadran 

eror (Sutojo dkk, 2010). Ada tiga tahap yang harus dilakukan dalam pelatihan 

jaringan, yaitu tahap perambatan maju (forward propagation), tahap perambatan 

balik (backpropagation), dan tahap perubahan bobot dan bias (Sutojo dkk, 2010). 

A. Algoritma backpropagation 

1. Inisialisasi bobot (ambil nilai random yang cukup kecil) 

2.  Selama kondisi berhenti  bernilai salah, 

B. Tahap pembuatn maju (forward propagation) 

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

sinyal tersebut ke semua unit pada lapisan tersembunyi. 

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

input dengan persamaan berikut, 

     

                                                                                      (2.1)

                          

3. Dan menerapkan fungsi aktivasi untuk menghitung sinyal outputnya: 

Zi = f(z_inj)                                        (2.2)            

                                 

4. Biasanya fungsi aktivasi yang digunakan adalah fungsi sigmoid, kemudian 

mengirimkan sinyal tersebut ke semua unit output. 

 

5. Setiap  unit output (Yki K= 1,2,3….,m) menjumlahkan bobot sinyal input 

                            (2.3) 
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6. Dan menerapkan fungsi aktivasi untuk menghitung sinyal outputnya: 

Yk = f(y_ink)                          (2.4) 

 

C. Tahap perambatan-balik (Backpropagation) 

1. Setiap uint output ( YK, k=1,2,3…m) menerima pola target yang sesuai 

dengan pola input pelatihan, kemudian hitung eror dengan persamaan 

berikut. 

                        (2.5) 

 

2. F’adalah turunan dari dari aktivasi, kemudian hiung koreksi bobot dengan    

persamaan berikut: 

                          (2.6) 

 

3. dan menghitung koreksi bias dengan persamaan berikut: 

                          (2.7) 

 

4. Sekaligus mengirimkan keunit-unit yang ada dilapisan paling t tersembunyi 

(Zi,i=1,2,3…,p) menjumlahkan delta input-nya (dari unit-unit yang berada 

pada lapisan dikanannya): 

                         (2.8) 

 

5. Untuk menghitung informasi eror, kalikan dengan turunan dari fungsi 

aktivasinya: 

                         (2.9) 

  

6. Kemudian hitung koreksi bobot dengan  persamaan berikut: 
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                        (2.10)

   

7. Setelah itu, hitung juga koreksi bias dengan persamaan berikut: 

                          (2.11) 

2.3. Pengertian Aplikasi 

Aplikasi adalah satu unit perangkat lunak yang dibuat untuk melayani 

kebutuhan akan beberapa aktivitas. Misalnya termasuk perangkat lunak perusahaan, 

software akuntansi, perkantoran, grafis perangkat lunak dan pemutar media. Dapat 

disimpulkan bahwa aplikasi merupakan software yang berfungsi untuk melakukan 

berbagai bentuk pekerjaan atau tugas-tugas tertentu seperti penerapan, penggunaan 

dan penambahan data. Program aplikasi merupakan program siap pakai. Program 

yang direkayasa untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang 

lain (Riyanto, 2010) 

2.4. Pengertian Mobile 

Mobile adalah kata sifat yang berarti dapat bergerak atau dapat digerakkan 

dengan bebas dan mudah, mobile dapat juga diartikan sebagai perpindahan yang 

mudah dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa menggunakan kabel (Riyanto, 

2010). 

2.5. Aplikasi Mobile 

Aplikasi mobile berasal dari kata application dan mobile. Application yang 

artinya penerapan, lamaran, penggunaan. Secara istilah aplikasi adalah program siap 

pakai yang direka untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang 

lain dan dapat digunakan oleh sasaran yang dituju sedangkan mobile dapat di artikan 

sebagai perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain (Riyanto, 2010). 
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2.6. Ciri–Ciri Sapi Bali 

  Dinamakan Sapi Bali karena memang penyebaran populasi bangsa sapi ini 

terdapat di pulau bali. Sapi bali adalah  salah satu bangsa sapi asli dan murni 

Indonesia, yang merupakan keturunan asli banteng dan telah mengalami proses 

domestikasi yang terjadi sebelum 3.500 SM, sapi bali asli mempunyai bentuk dan 

karakteristik sama dengan banteng. Selvia (2011) menyatakan bahwa bangsa sapi ini 

diduga berasal dari pulau Bali, karena pulau ini sekarang merupakan pusat 

penyebaran/distribusi sapi untuk Indonesia, karena itu dinamakan sapi bali. 

Menurut (Wiliamson dan Payne dalam Nia’m dkk, 2012). Ciri fisik sapi bali 

adalah berukuran sedang, berdada dalam dengan kaki yang bagus. Warna bulu merah 

bata dan coklat tua. Pada punggung terdapat garis hitam di sepanjang punggung yang 

disebut “garis belut”. Menurut (Abidin dalam Nia’m dkk, 2012). Sapi Bali 

mempunyai ciri khas yaitu tidak berpunuk, umumnya keempat kaki dan bagian 

pantatnya berwarna putih. 

2.7. Cara Mengukur Ciri Morfometrik Sapi Bali 

Menurut (Priyanto dkk, 2016) ciri morfometrik dilakukan dengan mengukur 

langsung parameter tubuh ternak seperti tinggi pundak, panjang badan,  lingkar dada,  

lebar pinggul. Alat yang digunakan adalah tongkat ukur dan pita ukur. 

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): 

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 2.1.  
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Gambar 2.1. Timbangan digital 

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

dibelakang siku (Nia’m dkk, 2012). Dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. 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 2.3.  
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Gambar.2.3. 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 2.4. 

 

Gambar 2.4. Panjang badan 

 

5) Lebar Pinggul diukur dengan pita ukur dari tulang pinggul kiri dan tulang 

pinggul kanan(Nia’m dkk, 2012). Dapat dilihat pada Gambar 2.5. 
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Gambar 2.5. Lebar pinggul 

2.8. Model Pengembangan Air Terjun (Waterfall) 

Pengembangan (waterfall) salah satunya model air terjun yang disebut 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 2.6 (Nugroho, 2010). 

Perencanaan

Analisis

Perancangan

Implementasi

Pengujian

Pemeliharaan

 

Gambar 2.6. Diagram model waterfall 

(Nugroho, 2010) 
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1.       Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan (planning) adalah menyangkut studi tentang 

kebutuhan pengguna (user spesification), studi-studi kelayakan (feasibility study) 

baik secara teknis maupun secara teknologi serta penjadwalan pengembangan 

suatu proyek sistem informasi  atau perangkat lunak (Nugroho, 2010). 

Langkah ini merupakan analisa terhadap kebutuhan sistem. Pengumpulan 

data dalam tahap ini bisa melakukan sebuah penelitian, wawancara atau studi 

literatur. Sistem analis akan menggali informasi sebanyak-banyaknya dari user 

sehingga akan tercipta sebuah sistem komputer yang bisa melakukan tugas-tugas 

yang diinginkan oleh user tersebut. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen user 

requirtment atau bisa dikatakan sebagai data yang berhubungan dengan keinginan 

user dalam pembuatan sistem. Dokumen ini lah yang akan menjadi acuan sistem 

analis untuk menerjemahkan ke dalam bahasa pemrogram (Nugroho, 2010). 

2.      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). 

a. Struktur data  

b.  Arsitektur software  

c. Tampilan antar muka  

d. Algoritma (rincian prosedur) 
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3.       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). 

4.      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). 

5.       Pemeliharaan 

Perangkat lunak yang sudah disampaikan kepada pelanggan pasti akan 

mengalami perubahan. Perubahan tersebut bisa karena mengalami kesalahan 

karena perangkat lunak harus menyesuaikan dengan lingkungan baru, atau karena 

pelanggan membutuhkan perkembangan fungsional (Nugroho, 2010). 

Kemunculan model air terjun adalah untuk membantu mengatasi 

kerumitan yang terjadi akibat proyek-proyek pengembangan perangkat lunak, 

sebuah model air terjun untuk memperinci apa yang seharusnya perangkat lunak 

lakukan (mengumpulkan dan menentukan kebutuhan sistem) sebelum sistem 

dikembangkan. Kemudian model ini memungkinkan pemecahan misi 

pengembangan yang rumit menjadi beberapa langkah logis yang pada akhirnya 

akan menjadi produk akhir yang siap pakai (Simarmata,  2010). 

2.9.       Object Oriented Anlysis Design (OOAD) 

Object Oriented Analysis Design (OOAD) atau analisis dan disain 

berorientasi objek adalah cara baru dalam memikirkan suatu masalah dengan 

menggunakan model yang dibuat menurut konsep sekitar dunia nyata. Dasar 

pembuatan adalah objek, yang merupakan kombinasi antara struktur data dan 

perilaku (Sugiarti, 2013). 
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Konsep OOAD mencakup analisis dan desain sebuah sistem dengan 

pendekatan objek, yaitu analisis berorientasi objek (OOA) dan desain berorientasi 

objek (OOD). OOA adalah metode analisis yang memeriksa requirement 

(syarat/keperluan) yang harus dipenuhi sebuah sistem dari sudut pandang kelas-

kelas dan objek-objek yang ditemui dalam ruang lingkup perusahaan. Sedangkan 

OOD adalah metode untuk mengarahkan arsitektur software yang didasarkan 

pada manipulasi objek-objek sistem atau subsistem (Sugiarti, 2013). OOAD 

adalah metode pengembangan sistem yang lebih menekankan objek dibandingkan 

dengan data atau proses. Ada beberapa karakteristik ciri khas dari pendekatan 

objek, yaitu (Sugiarti, 2013): 

a. Objek  

Identitas berarti bahwa data diukur mempunyai nilai tertentu yang 

membedakan entitas disebut objek. Objek dapat konkrit, seperti halnya 

arsip dalam sistem, atau konseptual seperti kebijakan penjadwalan dalam 

multiprocessing pada sistem. 

b. Kelas Objek 

Kelas objek adalah suatu kegiatan mengumpulkan data (atribut) dan 

perilaku (operasi) yang mempunyai struktur  data yang sama ke dalam 

satu grup. 

c. Inheritance merupakan properti yang muncul ketika tipe entitas atau 

object class  disusun secara hierarki dan setiap tipe entitas menerima atau 

mewarisi atribut dan metode dari pendahuluannya. 

2.9.1    United Modeling Languange (UML) 

Salah satu tools yang bisa digunakan untuk menganalisis dan mendesain 

sistem menggunakan OOAD adalah UML  (Sholiq, 2006). UML menyediakan 

beberapa diagram visual yang menunjukkan berbagai aspek dalam sistem. Diagram 

UML yang digunakan pada penelitian ini adalah use case diagram (Sholiq, 2006). 

Use case menyajikan interaksi antara use case dan aktor. Aktor dapat berupa orang, 
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peralatan, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang sedang dibangun. 

Use case menggambarkan fungsionalitas sistem atau persyaratan-persyaratan yang 

harus dipenuhi sistem dari pandangan pemakai atau pengguna. Pelajari setiap 

penjelasan simbol Use case diagram yang dijelaskan dalam Tabel 2.1. berikut ini. 

 

Tabel 2.1. Simbol Use Case Diagram 

NO. SIMBOL NAMA KETERANGAN 

1 

 

 

Actor 

Menspesifikasikan himpuan peran yang 

pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan 

use case. 

2 

 

Generalization 

Hubungan dimana objek anak (descendent) 

berbagi perilaku dan struktur data dari objek 

yang ada di atasnya objek induk (ancestor). 

3 

 

Use Case 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang 

ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu 

hasil yang terukur bagi suatu actor 

   (Sholiq, 2006) 

2.10. Android 

Android merupakan sistem operasi untuk telepon seluler seperti smartphone 

dan komputer tablet. Android menyediakan platform terbuka bagi pengembang untuk 

menciptakan aplikasi sendiri. Pada awalnya, Google Inc. mengakuisisi android Inc, 

yang merupakan pendatang baru yang membuat peranti lunak untuk ponsel. Saat ini 

terdapat dua jenis distributor sistem operasi android. Yaitu distributor yang mendapat 

dukungan penuh dari Google atau lebih dikenal dengan Google Mail Services dan 

distributor yang benar-benar bebas atau tanpa dukungan langsung dari Google atau 

lebih dikenal sebagai Open Handset Distibution (Sugito, 2015). 
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2.11. Matlab  

Matrix laboratory (MATLAB) adalah sebuah bahasa dengan (high 

performance) kinerja tinggi untuk komputasi masalah teknik. Matlab 

mengintegrasikan komputasi, visualisasi, dan pemrograman dalam suatu model yang 

sangat mudah untuk pakai dimana masalah masalah dan penyelesaiannya 

diekspresikan dalam notasi matematika. Penggunaan matlab meliputi beberapa 

bidang, yaitu (Jong, 2005): 

1. Matematika dan Komputasi 

2. Pembentukan Algoritma 

3. Akusisi Data 

4. Pemodelan, simulasi, dan pembuatan prototype 

5. Analisa data, explorasi, dan visualisasi 

Grafik keilmuan dan bidang rekayasa MATLAB merupakan suatu sistem 

interaktif yang memiliki elemen data dalam suatu array sehingga tidak lagi kita 

dipusingkan dengan masalah dimensi. Hal ini memungkinkan kita untuk 

memecahkan banyak masalah teknis yang terkait dengan komputasi, kususnya yang 

berhubungan dengan matrix dan formulasi vektor, yang mana masalah tersebut 

merupakan persoalan apabila kita harus menyelesaikannya dengan menggunakan 

bahasa level rendah seperti Pascall, C dan Basic. Nama MATLAB merupakan 

singkatan dari matrix laboratory (Jong, 2005). 

 

2.12. App Inventor 

App Inventor adalah sebuah tool yang digunakan untuk membuat aplikasi 

android yang berbasis visual block programming. Pengguna bisa membuat aplikasi 

tanpa melakukan codding. Dalam penggunaannya Visual block programming user 

akan melihat, menggunakan, menyusun dan drag-drops “blok” yang merupakan 

simbol-simbol perintah dan fungsi event handler tertentu dalam membuat aplikasi, 

dan secara sederhana dapat disebut tanpa menuliskan kode progam (Mulyadi, 2013). 
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Aplikasi App Inventor pada dasarnya adalah aplikasi yang disediakan oleh 

google dan sekarang telah di Maintenance oleh Massachusetts Institute of Technology 

(MIT).  Aplikasi ini selesai dibuat pada 12 juli 2010 dan dirilis untuk publik pada 31 

desember 2011. App inventor dipegang oleh MIT Centre for Mobile Learning dengan 

nama MIT App Inventor (Mulyadi, 2013).  

 

2.13. 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: 

 

 

                                                                      (2.12) 

Keteranagan: 

BB = Berat Badan (Kg) 

LD = Lingkar Dada (Cm) 

2.14. 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: 

 

 

                                                                      (2.13) 

Keterangan: 

BB = Berat Badan (Kg) 

LD = Lingkar Dada (Cm) 
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2.15. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini menggunakan metode backpropagation untuk meramalkan 

bobot hidup sapi. Backpropagation telah sukses menyelesaikan banyak kasus 

peramalan. 

Tahun 2014, Susanti  melakukan penelitian tentang penerapan Penerapan 

model neural network backpropagation  untuk prediksi harga ayam. Hasil dari 

penelitian ini, yang dilakukan peneliti dari  tahap awal hingga evaluasi, model 

prediksi rentet waktu harga ayam menggunakan metode ANN berbasis 

bacpropagatian optimal dan cukup akurat. 

Tahun 2011, Anwar melakukan penelitian Penerapan algoritma jaringan 

syaraf tiruan backpropagation dalam memprediksi  tingkat suku bunga bank. Hasil 

dari penelitian ini. Jaringan saraf tiruan dengan algoritma backpropagation mampu 

memprediksi tingkat perubahan suku bunga deposito bank dengan pola yang 

disesuaikan dengan pola perubahan dari data masa lalu sesuai kondisi likuiditas 

perekonomian, tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi. Tingkat keakuratan dari 

prediksi terhadap perubahan tingkat suku bunga deposito bank sangat baik. 

Tahun 2013, Hansun melakukan penelitian tentang peramalan data Indeks 

Harga Saham Gabungan (IHSG) menggunakan metode backpropagation. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa metode peramalan backpropagation memberikan 

hasil yang cukup baik untuk peramalan IHSG dan para pelaku pasar dapat 

memprediksi kenaikan atau penurunan harga saham di masa mendatang. 

Tahun 2013, Pramunendar dkk. Melakukan penelitian penentuan prediksi awal 

penyakit jantung menggunakan algoritma backpropagation. Hasil eksperimen 

menunjukkan bahwa nilai akurasi dengan backpropagation adalah 96,65 %. 

Tahun 2013, Chen dan Zeng melakukan penelitian tentang prediksi longsor 

dengan menggunakan backpropagation yang dioptimasi. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa model backpropagation yang dioptimalkan dengan algoritma 

dapat mencapai hasil prediksi yang lebih baik. 
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Tahun 2014, Adyanto menggunakan algoritma backpropagation untuk 

meramalkan harga saham. Hasil penelitiannya menunjukkan selisih antara hasil 

peramalan dan harga saham tidak menunjukkan perbedaan yang begitu besar. 

Tahun 2013, Febrina dkk. melakukan penelitian tentang peramalan jumlah 

permintaan produksi menggunakan backpropagation. Hasil peramalan yang 

didenormalisasikan dapat meramalkan permintaan produksi dengan baik. 

Tahun 2014, Sulistyowati dan Edi melakukan Peramalan kejadian luar biasa 

(KLB) campak menggunakan gabungan metode backpropagation. Peramalan (KLB) 

campak pada suatu daerah diperlukan karena untuk mencegah meluasnya kejadian di 

suatu daerah. Hasil dari penelitian adalah sehinga dengan adanya peramalan 

menggunakan algoritma backpropagation pada KLB campak mampu melakukan 

peramalan dengan akurasi 90.01%. 

Tahun 2015, Puspitaningrum dkk, melakukan penelitian implementasi 

jaringan syaraf tiruan backpropagation untuk memprediksi cuaca Penelitian untuk 

memprediksi cuaca harian dengan jaringan syaraf tiruan untuk kota Bengkulu. Hasil 

dari penelitian ini sudah memberikan hasil yang cukup baik. Percobaan untuk hidden 

layer, didapatkan hidden layer terbaik pada hidden layer 7, nilai prediksi aktual 

sebesar 32.2%, Pada percobaan maksimum error 0.01 dan 0.001, di dapatkan 

maksimum error 0.001 memberikan hasil yang lebih baik. 

 

 

 


