
 

 

 

 

BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1 Sungai  

Sungai adalah daerah yang dilalui oleh air yang bergerak dari tmpat yang 

tinggi ke tempat yang rendah baik melalui permukaan tanah atau bawah tanh. 

Sebuah sungai dapat dibedakan menjadi hulu, hilir dan muara berdasarkan sifat 

badan air, tanah dan populasi biota air. Sungai pada bagian hulu dicirikan dengan 

badan sungai yang sempit serta dangkal, tebingnya curam dan tingi, airnya jernih 

dan mengalir dengan cepat serta mempunyai populasi (jenis maupun jumlah) biota 

air sedikit. Habitat sungai sperti ini cocok diguakan untuk pemeliharaan ikan 

dengan metode kombong(keramba). Sedangkan sngai bagian hilir umumnya lebih 

lebat, tebingnya curam atau landai, badan airnya dalam dan keruh karena aliran air 

lambat, dan popolasi biota air di dalamnya termasuk banyak. Muara merupakan 

bagian sungai yang berbatasan langsung dengan laut. Di bagian sungai ini 

mempunyai tebing landai dan dangkal, badan air dalam, keruh, serta mengalirnya 

lambat. Pada saat air lauat pasang maka air sungai tersebut mengalir ke hulu. Air 

di muara bersifat tawar sampai payau. Ketinggian permukaan badan air sangai 

dipengaruhi oleh pasang dan surutnya air laut. Populasi (jumlah maupun jenis) 

biota air relatif banyak, karena beberapa jenis ikan laut dapat masuk ke muara 

sungai(Kordi K & Tancung, 2007). 

2.2 Kualitas Air  

Kualitas air merupakan standar mutu dari air terhadap pemakaian tertentu 

dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti kebutuhan untuk air minum, 

mandi dan cuci, peternakan, perikanan, air irigasi atau pertanian, rekreasi dan 

transportasi(Suripin, 2004). Kualitas air memiliki tiga karakteristik, yaitu fisika, 

kimia, dan biologi sebagai berikut(Badan Lingkungan Hidup Pekanbaru, 2015).  

1. Karakterisktik Fisik 

a. Total Dissolved Solids (TDS) 

Total Dissolved Solids (TDS) atau padatan terlarut merupakan suatu 

padatan yang mengacu pada setiap mineral, garam, logam, kation atau 
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anion yang terlarut dalam air. Hal ini mencakup apa saja yang ada dalam 

air selain molekul air murni (H2O) dan limbah padat. Standar baku mutu  

dari TDS yaitu 1000 mg/L. 

b. Total Suspended Solid (TSS) 

Banyaknya padatan tersuspensi dalam perairan akan menurunkan adanya 

tembusan cahaya dari luar, di dasar perairan akan menutupi habitat 

organisme bentik. Standar baku mutu TSS yaitu 50 mg/L. 

2. Karakteristik Kimia 

a. pH 

nlai pH pada suatu perairan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 

aktivitas fotosintesis, suhu, kandungan oksigen dan adanya anion dan 

kation. Standar baku mutu pH dalam rentang 5.5 – 8. 

b. Dissolved Oxygen (DO) 

Kelarutan oksigen dalam air ditentukan oleh kontak udara dengan air, 

suhu dan zat-zat yang terlarut dalam air. Kandungan oksigen dalam air 

dapat berkurang karena proses pernafasan dan perombakan baham 

organik maupun anorganik. Standar baku mutu DO yaitu 4 mg/L. 

c. Biochemical Oxygen Demand  (BOD) 

Biochemical Oxygen Demand (BOD) merupakan kebutuhan oksigen 

biokimia dari suatu perairan  dan merupakan ukuran banyaknya oksigen 

yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk menguraikan hampir semua 

senyawa organik tersuspensi dalam air selama 5 hari. Standar baku mutu 

BOD yaitu 3 mg/L. 

d. Chemical Oxygen Demand  (COD) 

Nilai COD merupakan ukuran atau salah satu paramter bagi pencemaran 

air oleh zat-zat organik secara alamiah dan zat tersebut tidak dapat 

dioksidasi melalui proses mikrobiologis. Standar baku mutu COD 25 

mg/L. 

e. Total Fosfat 

Senyawa fosfat berada dalam keadaan terlarut, tersuspensi dan terikat 

dalam sel organisme air. Kadar fosfat dalam air rendah (<0,01 mg/L)  
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menyebabkan pertumbuhan ganggang akan terhalan. Kandungan fosfat 

dan hara yang tinggi menyebkan pertumbuhan ganggag tidak terbatas 

(eutrofikasi), sehingga tanaman air dapat menghabiskan oksigen dalam 

kolom air.  Standar baku mutu fosfat yaitu 0.2 mg/L. 

f. Klorin Bebas  

Klorin adalah bahan kimia penting dalam pemurnian air, dalam 

desinfektan, dalam pemutih dan gas mustard.  Pembuangan limbah yang 

mengandung klorin ke perairan, berpotensi mencemari perairan. Gas 

klorin berwarna kuning-kehijauan, dapat larut dalam air dan mudah 

bereaksi dengan unsur lain. Standar baku mutu klorin yaitu 0.03 mg/L. 

g. Nitrat 

Nitrat merupakan salah satu senyawa penting untuk sintesis protein 

tumbuhan dan hewan. Pada konsentrasi yang tinggi nitrat dapat 

menstimulir pertumbuhan ganggang secara tidak terbatas. Standar baku 

mutu nitrat yaitu 10 mg/L. 

h. Nitrit  

Nitrit merupakan bentuk nitrogen yang hanya sebagian teroksidasi. Nitrit 

tidak dapat bertahan lama dan merupakan keadaan sementara proses 

oksidasi antara amoniak dan nitrit. Nitrit bersumber dari bahan-bahan 

yang bersifat korosif yang banyak dipergunakan di pabrik-pabrik. 

Standar baku mutu nitrit 0.06 mg/L. 

i. Minyak 

Pencemaran air yang disebabkan oleh tumpahan minyak di perairan dapat 

menimbulkan berkurangnya pentrasi sinar matahari ke dalam kolom air, 

konsentrasi oksigen terlarut menjadi menurun karena lapisan film minyak 

dapat menghambat pengambilan oksigen oleh air. Standar baku mutu 

minyak yaitu 1000 μg/L. 

j. Deterjen  

Deterjen merupakan bahan pembersih yang terbuat dari bahan kimia 

sintetis dengan komponen utama berupa surfaktan. Pengaruh deterjen 

terhadap organisme perairan adalah berupa penghambatan pertumbuhan 
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dan menyebabkan degradasi fungsi pada berbagai organ tubuh dari 

organisme lain. Standar baku mutu deterjen yaitu 200 μg/L. 

3. Karakteristik Biologi  

a. Fecal Coliform  

Bakteri yang tergolong coliform dan hidup secara normal dalam kotoran 

hewan maupun manusia adalah Eschericia Coli disebut juga Coliform 

Fecal. Bakteri ini merupakan bioindikator yang paling umum digunakan 

untuk mengetahui kualitas perairan yang bersumber dari berbagai 

aktivitas manusia. Standar baku mutu fecal coliform yaitu 1000 

Jml/100ml. 

b. Total Coliform  

Total coliform merupakan bakteri yang ditemukan di dalam tanah, di air 

yang telah dipengaruhi oleh air permukaan dan di kotoran manusia dan 

hewan. Standar baku mutu total coliform yaitu 5000 Jml/100ml.  

2.3 Jaringan Syaraf Tiruan 

Jaringan syaraf tiruan adalah salah satu sistem untuk pengolahan suatu 

informasi yang dibuat dengan cara mengikuti cara kerja otak manusia dalam 

menyelesaikan suatu masalah dengan proses pembelajaran melalui perubahan 

bobot sinapsisnya (Lesnussa, Latuconsina, dan Persulessy, 2015). Pada jaringan 

syaraf tiruan, masing-masing titik (node) melakukan perhitungan yang sederhana 

dan masing-masing sambungan menyampaikan sinyal dari satu node ke node 

lainya, dimana masing-masing sambungan menyalurkan sinyal dari node satu ke 

node lainya (Widodo, Rachman, dan Amelia, 1969). Kelebihan-kelebihan dari 

JST sebagai berikut : 

1. Belajar Adaptive 

Belajar adaptive merupakan kemampuan untuk mempelajari bagimana 

melakukan pekerjaan berdsarkan data yang dberikan untuk pelatihan atau 

pengalaman awal. 

2. Self-Organization 
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Self Organization merupakan sebuah jaringan syaraf tiruan yang dapat 

membuat organisasi sendiri atau representasi dari infromasi yang diterimanya 

pada saat proses pembelajaran. 

3. Real Time Operation 

Real Time Operation merupakan perhitungan jaringan syaraf tiruan yang 

dapat dilakukan secara paralel sehingga perangkat keras yang dirancang dan 

diproduksi secara khusus dapat mengambil keuntungan dari kemampuan ini. 

Adapun kelemahan-kelemahan dai jaringan syaraf tiruan yaitu sebagai berikut 

(Widodo et al., 1969). 

1. Tidak efektif apabila digunakan untuk melakukan operasi-operas numrik 

dengan presisi tinggi. 

2. Tidak efisien apabila digunakan untuk melakkan operasi algoritma aritmatik, 

operasi logika, dan simbolis. 

3. Dalam mengoperasikan jaringan syaraf tiruan membutuhkan pelatihan 

sehingga bila jumlah datanya besar, waktu yang digunakan untuk operasi 

proses memebutuhkan waktu yang cukup lama. 

2.3.1 Arsitektur Jaringan Syaraf Tiruan 

Hubungan antar neuron dalam jaringan syaraf mengikuti pola tertentu 

tergantung pola arsitektur jaringan syarafnya. Pada dasarnya ada 3 macam 

arsitektur jaringan syaraf, yaitu (Kusumadewi dan Hartati, 2006): 

1. Jaringan Syaraf Dengan Lapisan Tunggal (Single Layer Net) 

Jaringan dengan banyak lapisan tuggal hanya mempunyai satu lapisan dengan 

bobot-bobot yang sudah terhubung. Jaringan ini hanya menerima input 

kemudian langsung mengolahnya menjadi output tanpa harus melalui lapisan 

tersembunyi. Contoh dari JST yang menggunakan jaringan lapisan tunggal 

yaitu ADALINE, Hopfield, Perceptron. Berikut gambar jaringan syaraf 

lapisan tunggal (Muis, 2006): 
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Gambar 2. 1 Jaringan Syaraf Lapisan Tunggal (Muis, 2006) 

 

Pada Gambar 2.1 tersebut lapisan inputnya memiliki 3 neuron, yaitu X1, X2, 

dan X3 yang terhubung langsung dengan lapisan outputnya yang memiliki 

2unit neuron, yaitu Y1 dan Y2. Hubungan neuron-neuron pada kedua lapisan 

tersebut ditentukan oleh bobot yang bersesuaian W11, W12, W21, W22, 

W31, dan W32.  

2. Jaringan Syaraf Dengan Lapisan Banyak (Multilayer Net) 

Jaringan dengan banyak lapisan mempunyai satu atau lebih lapisan yang 

terletak diantara lapisna input dan lapisan output (memiliki satu atau lebih 

lapisan tersembunyi). Jaringan yang memiliki banyak lapisan ini dapat 

menyelesaikan permasalahan yang sulit daripada lapisan dengan lapisan 

tunggal dan pembelajarannya yang lebih rumit. Contoh dari jaringan syaraf 

tiruan yang menggunakan jaringan lapisan banyak adalah MADALINE, 

Backpropagation, dan Neocognitron. Berikut merupakan arsitektur jaringan 

syaraf dengan lapisan banyak(Anita dan Arhami, 2006) :  

x1
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x3

z1

z2

Lapisan input

Lapisan tersembunyi

w11

w13

w14

w15

w12

w16

Y

Nilai input

Lapisan output Nilai output

 

Gambar 2. 2 Jaringan Syaraf Lapisan Banyak (Anita dan Arhami, 2006) 
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Pada Gambar 2.2 lapisan input memiliki 3unit neuron, yaitu X1, X2 dan X3 

yang terhubung langsung dengan lapisan tersembunyi yang memiliki 2unit 

neuron tersembunyi, yaitu Z1 dan Z2. Hubungan antar neuron pada lapisan 

input dan lapisan output tersebut ditentukan oleh bobot V11, V12, V21, V22, 

V31, dn V32. Kemudian, 2unit neuron tersembunyi Z1 dan Z2 terhubung 

langsung dengan lapisan output yang memiliki 1unit neuron Y yang besarnya 

ditentukan oleh bobot W1 da W2. 

3. Jaringan Syaraf Kompetitif (Competitive Layer Net) 

Arsitektur ini memiliki bentuk yang berbeda, dimana antar neuron dapat 

saling dihubungkan. Jaringan ini diterapkan untuk mengetahui neuron 

pemenang dari sejumlah neuron yang ada. Akibatnya, pada jaringan ini 

sekumpulan neuron bersaing untuk mendapatkan hak menjadi aktif. Nilai 

bobot pada setiap neuron untuk dirinya sendiri yaitu 1, sedangkan untuk 

neuron lainnya bernilai random negative. Contoh dari JST yang 

menggunakan jaringan dengan lapisan kompetitif adalah LVQ. Berikut 

arsitektur jaringan syaraf kompetitif(Anita dan Arhami, 2006): 

 

Gambar 2. 3 Jaringan  Syaraf Lapisan Kompetitif (Anita dan Arhami, 2006) 
 

2.3.2 Fungsi Aktivasi Sistem Jaringan Syaraf  Tiruan  

Sinyal aktivasi pada neuron digunakan untuk menyalakan atau 

memadamkan perjalanan sinyal dari neuron tersebut. Sinyal aktivasi tersebut 

dalam jaringan syaraf tiruan ditentukan oleh suatu fungsi aktivasi (Anita & 

Arhami, 2006). Beberapa fungsi aktivasi yang digunakan dalam JST, antara 

lain(Kusumadewi, 2003): 

1. Fungsi Sigmoid Biner 
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Fungsi sigmoid biner digunakan pada jaringan yang akan dilatih dengan 

metode backpropagation. Fungsi ini memiliki nilai dengan rentang 0 sampai 1, 

sehingga fungsi ini sering digunakan pada jaringan yang mebutuhkan nilai 

output yang terletak pada rentang 0 sampai 1. Tetapi, fungsi ini juga bisa 

digunakan untuk jaringan yang memiliki output 0 atau 1. 

Fungsi sigmoid biner dirumuskan sebagai berikut:             ……………………………………………………….….….(2.1) 

Kurva sigmoid biner dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 2. 4 Kurva Sigmoid Biner (Lesnussa et al., 2015) 

2. Fungsi Sigmoid Bipolar 

Fungsi sigmoid bipolar hampir sama dengan fungsi sigmoid bipolar, namun 

output pada fungsi ini memiliki range antara 1 sampai -1. 

Fungsi sigmoid bipolar dirumuskan sebagai berikut:                  ………………..……………………………………….(2.2) 

Kurva sigmoid bipolar dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 2.5 Kurva Sigmoid Bipolar (Lesnussa et al., 2015) 

3. Fungsi Linear (Identitas) 

Fungsi linear memiliki nilai keluaran yang sama dengan nilai masukannya. 

Fungsi linear dirumuskan sebagai berikut: 
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   ……………………………………………………………………..(2.3) 

Kurva linear dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 2.6 Kurva Linear (Sudarsono, 2016) 

2.3.3 Paradigma Pembelajaran  

Pelatihan jaringan syaraf tiruan di bagi menjadi dua bagian dilihat dari segi 

memodifikasi bobotnya yaitu pelatihan terpandu(supervised) dan pelatihan tidak 

terpandu(unsupervised)(Sutojo, Mulyanto, & Suhartono, 2010). Pada proses 

pelatihan, inputan dimasukkan ke dalam jaringan, kemudian jaringan akan 

memproses dan mengeluarkan suatu keluaran. Keluaran yang dihasilkan oleh 

jaringan dibandingkan dengan target yang ada. Jika hasil keluaran jaringan tidak 

sama dengan target yang telah ditentukan, maka perlu dilakukan modifikasi pada 

bobot. Tujuan dari pelatihan ini adalah modifikasi bobot hingga diperoleh bobot 

yang hasil keluarannya sama dengan target yang diinginkan(Sutojo et al., 2010).  

Pada pelatihan terpandu, jaringan dipandu oleh sejumlah pasangan data 

(masukan dan target) yang berfungsi sebagai pembimbing untuk melatih jaringan 

hingga diperoleh bobot yang terbaik. Pelatihan dilakukan dengan memberikan 

pasangn pola-pola masukan dan keluaran. Sebaliknya, pada pelatihan tidak 

terpandu tidak ada pembimbing yang digunakan untuk memandu proses pelatihan. 

Jaringan hanya diberi inputan, tetapi tidak mendapatkan target yang diinginkan 

sehingga modifikasi bobot padajaringan dilakukan menurut parameter tertentu. 

Contohnya,pola-pola masukan yang tersedia diklasifikasikan ke dalam kelompok-

kelompok yang berbeda(Sutojo et al., 2010).  

2.4 Learning Vector Quantization (LVQ) 

Learning Vector Quantization (LVQ) adalah metode klasifikasi pola yang 

mana masing-masing memiliki keluaran mewakili kategori atau kelas tertentu 

(beberapa unit keluaran seharusnyadigunakan untuk masing-masing kelas). 
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Vektor bobot untuk sebuah unit keluaran sering dinyatakan sebagai sebuah vektor 

referensi. Diibaratkan bahwa serangkaian pola dari proses pelatihan dengan 

klasifikasi yang tersedia bersama dengan bagian awal dari vektor referensi. 

Setelah pelatihan, sebuah jaringan LVQ mengklasifikasikan vektor masukan 

dengan menugaskan ke kelas yang sama sebagai unit keluaran, sedangkan yang 

mempunyai vektor referensi diklasifikasikan sebagai vektor masukan (Kristanto, 

2004). 

2.4.1 Arsitektur LVQ 

Struktur jaringan LVQ adalah jaringgan netral dua lapis yang terdiri dari 

lapisan masukan dan lapisan keluaran. Lapisan masukkan memuat neuron 

sebanyak dimensi masukkannya, lapisan keluaran memuat neuron sebanyak 

jumlah kelasnya. Kedua lapisan dihubungkan oleh penghubung antar setiap 

neuron yang memiliki suatu bobot tertentu. Bobot-bobot dari semua neuron pada 

lapisan masukan ke suatu neuron di lapisan keluaran mewakili dimensi-dimensi 

yang mewakili kelas tersebut. Vektor pewakil terhadap neuron keluaran ini 

disebut juga sebagai vector codebook atau reference vector (Kristanto, 2004). 

Arsitektur dari jaringan LVQ dapat dilihat pada Gambar 2.7: 

Y1

X1

Yj

Xi

Ym

Xn

W11
Wij Wnm

Wn1

W1j

WnjW1m Wim
Wi1

……… ………

……… ………

 

Gambar 2. 7 Arsitektur Jaringan Syaraf LVQ (Kristanto, 2004) 

Pelatihan dilakukan untuk semua variable masukan. Biasanya, pelatihan akan 

selesai ketika kelompok-kelompok dari kelas telah mencapai keadaan yang 

diinginkan. Pada dasarnya, setelah proses- pelatihan selesai, metode LVQ akan 

membandingkan setiap vektor. Setiap vektor masukan yang baru 

akandikelompokkan ke dalam suatu kelas dengan pusat kelompok adalah vektor 
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bobot yang memiliki nilai yang relatif sama dengan vektor pembanding. 

Menghitung kesamaan atau tidaknya suatu vektor adalah dengan mengukur jarak 

dari dua titik generik x dan y yang merupakan jarak geometris antara dua vektor 

tersebut (Budianita dan Prijodiprodjo, 2013). 

2.4.2 Algoritma LVQ 

Pelatihan LVQ dilakukan untuk mencari vektor bobot. Vektor bobot 

tersebut akan digunakan sebagai referensi dalam melakukan klasifikasi. Langkah-

langkah algoritma pelatihan LVQ sebagai berikut(Artha Setyowati dan Firdaus 

Mahmudy, 2018): 

1. Tahapan awal yaitu lakukan inisialisasi nilai learning rate (α), pengurang 

learning rate (dec α), maksimal epoch yang digunakan dan α minimal yang 

digunakan.  

2. Lakukan proses a hingga d pada setiap inputan sebagai berikut : 

a. Menghitung jarak antara data input dengan vektor bobot awal yang 

dipakai untuk setiap kelas dengan persamaan 2.4.                    .......................................................................(2.4) 

b. Tentukan jarak minimum dari hasil perhitungan jarak sehingga di 

dapatkan hasil keluaran Cj.           .......................................................................................(2.5) 

c. Modifikasi atau perbaki bobot dengan melihat kondisi : 

Apabila T = C                                 .....................................(2.6) 

Apabila T ≠ C                                 .....................................(2.7) 

d. Lakukan perbaikan terhadap nilai learning rate (α) menggunakan 

persamaan 2.8.                        ………………………….....……..(2.8) 

3. Proses akan berhenti apabila telah mencapai maksimum epoch atau nilai  

learning rate (α) telah minimum.  
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Setelah proses pelatihan selesai, maka akan didapatkanlah bobot-bobot akhir 

(w). Bobot-bobot ini yang nantinya akan digunakan pada proses pengujian.  

Keterangan rumus:    = Jarak antara bobot dan data pada kelas ke-i      = Jumlah seluruh parameter yang ada       = Parameter data latih ke-j      = Bobot pada kelas ke-i dan parameter ke-j     = Nilai minimal pada kelas kelas ke-i      = Bobot pada kelas ke-i dan parameter ke-    = Learning rate       = Pengurangan learning rate 

 

2.5 Particle Swarm Optimization  

Particle Swarm Optimization (PSO) merupakan teknik optimasi yang 

berbasi populasi yang dikembangkan oleh James Kennedy dan Russ Eberham 

pada tahun 1995. Teknik ini terinspirasi oleh tingkah laku sosial padakawanan 

butung yang terbang berduyun-duyun“ (bird flocking) atau gerombolan ikan yang 

berenang berkelompok(fish schooling). Burung dan ikan memiliki kecerdasan 

yang luar biasa sehingga mereka bisa menjaga jarak tetapstabil dengan mengatur 

kecepatan terbang atau berenangnya. Kecerdasan seperti inilah yang diadopsi oleh 

kedua ilmuan tersebut untuk membangun suatu teknik optimasi, yang mereka beri 

nama yaitu Particle Swarm Optimization (optimasi kawanan partikel). Mereka 

menyebutnya partikel karena banyak mahluk hidup yang memiliki kecerdasan 

seperti burung dan ikan misalnya belalang, lebah, dan sebagainya(Suyanto, 2014). 

PSO memiliki tiga elemen utama, yaitu partikel atau individu,-komponen 

kognitif dan sosial, dan kecepatan partikel. Proses pembelajaran partikel terdiri 

dari cognitive learning atau pBest (posisi terbaik yang pernahdicapai partikel) dan 

social learning atau gBest (posisi terbaik dari keseluruhan partikel dalam 

kelompok) (Cholissodin, 2016).  
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2.5.1 Struktur Algoritma PSO 

Terdapat beberapa komponen dalam Algoritma PSO diantaranya sebagai 

berikut (Cholissodin, 2016): 

1. Swarm 

Swarm merupakan jumlah partikel dalam sebuah populasi pada suatu 

algoritma. Ukuran jumlah partikel bergantung pada seberapa sulit masalah 

yang dihadapi. Secara umum, ukuran jumlah partikel pada algoritma PSO 

condong lebih kecil jika dibandingkan dngan algoritma evolusioner yang lain 

dalam mencari solusi terbaik. 

2. Partikel 

Partikel merupakan individu dalam suatu jumlah partikel yang 

merepresentasikan solusi penyelesaian masalah. Setiap partikel memiliki 

posisi dan kecepatan yang ditentukan oleh representasi solusi pada saat itu.  

3. Personal Best (pBest) 

Pbest merupakan posisi terbaik partikel yang pernah dicapai partikel dengan 

membandingkan fitness pada posisi partikel sekarang dengan sebelumnya. 

Personal Best dipesiapkan untuk mendapatkan solusi terbaik.  

4. Global Best (gBest) 

Gbest merupakan posisi terbaik partikel yang diperoleh dengn 

membandingkan nilai fitness terbaik dari keseluruhan partikel dalam sejumlah 

partikel. 

5. Kecepatan (Velocity) 

Kecepatan merupakan vektor yang menentukan arah perpindahan posisi dari 

partikel. Perubahan kecepatan dilakukan setiap iterasi degan tujuan untuk 

memperbaiki posisi partikel semula. 

6. Bobot inersia (Inertia Weight)  

Bobot inersia digunakan untuk mengontrol dampaak dari perubahan velocity 

yang diberikan oleh suatu partikel. 

7. Koefisien n akselerasi 

Koefisien n akselerasi merupakan faktor pemantau sejauh mana partikel 

berpindah dalam satu iterasi. Secara umum nilai koefisien akselerasi yaitu c1 
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dan c2 adalah sama yaitu dalam rentang 0 sampai 4. Namun demikian, nilai 

tersebut dapat ditentukan sendiri untuk setiap penelitian berbeda.  

2.5.2 Algoritma PSO 

Tahapan-tahapan algoritma PSO sebagai berikut(Romadhona & 

Cholissodin, 2018): 

1. Tahapan awal yaitu menginisialisasi jumlah partikel, nilai koefisien akselerasi 

(c1 dan c2) dan nilai random (r1 dan r2).  

2. Inisialisasi kecepatan awal  

Pada iterasi ke-0 nilai kecepatan awal semua partikel adalah 0.       …………………………………………………………..……...…(2.9) 

Keterangan:     = Kecepatan pada data ke-i dan parameter ke-j 

3. Inisialisasi posisi awal partikel  

Pada iterasi ke-0, posisi awal partikel dibangkitkan dengan persamaan :              …………………………………………………...….…(2.10) 

Keterangan:     = Partikel ke-i dan parameter ke-j 

4. Inisialisasi PBest dan GBest 

Ketika iterasi ke-0, nilai PBest akan disamakan dengan nilai posisi awal dari 

partikel. Sedangkan nilai GBest dipilih dari salah satu PBest  dengan nilai 

fitness tertinggi.                  ……………………………………………….….…(2.11)                   ……………………………………………...…..(2.12) 

Keterangan:            = Nilai partikel terbaik di iterasi 0 pada pbest ke-i dan parameter 

ke-j      = Partikel ke-i dan parameter ke-j            = Nilai partikel terbaik di keseluruhan di iterasi 0    = Posisi partikel dengan nilai fitness terbaik 
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5. Update atau perbaharui nilai kecepatan setiap partikel dengan persamaan 

2.13. 

                                                                 ………....(2.13) 

Keterangan:          =  Kecepatan ke-i dan pameter ke-j  pada iterasi ke t      = Nilai bobot inersia             = Nilai koefisien akselerasi              = Nilai random[0,1] 

             = Nilai pbest di iterasi ke-t pada pbest ke-i dan parameter ke-j           = Partikel ke-i dan parameter ke-j pada iterasi ke-t           = Nilai parameter gbest ke-j di iterasi ke-t 

6. Update atau perbaharui nilai posisi partikel menggunakan persamaan 2.14.                        …………………………………….…….……...….(2.14) 

Keterangan :            = Partikel ke-i dan parameter ke-j pada iterasi ke-t+1            = Kecepatan ke-i dan parameter ke-j pada iterasi ke-t+1 

7. Menghitung nilai fitness partikel baru. Rumus untuk mencari nilai fitness 

akan dijelaskan pada persamaan (2.19). 

8. Update atau perbaharui nilai pBest, pBest sendiri diambil dengan 

membandingkan antara setiap pBest lama dengan partikel paling baru. PBest 

dengan fitness lebih tinggi atau cost terkecil dijadikan pBest terbaru.                                                                                      …………..…...(2.15) 

                                                                                                                   (2.16) 

Keterangan:               = Nilai fitness  pbest di iterasi ke-t+1 pada pbest ke-i               = Nilai fitness pbest di iterasi ke-t pada pbest ke-i             = Nilai fitness partikel ke-i iterasi ke-t+1 
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              = Nilai fitness  gbest di iterasi ke-t+1 pada gbest ke-i               = Nilai fitness gbest di iterasi ke-t pada gbest ke-i                             = Nilai fitness terbaik ke-I di iterasi ke-t 

9. Ulangi tahapan 5-8 hingga mencapai iterasi yang telah ditentukan. 

10. Pada iterasi terakhir, pilih partikel dengan nilai cost terkecil sebagai partikel 

terbaik. Untuk mencari nilai cost gunakan persamaan (2.17) atau persamaan 

(2.18).  

2.5.3 Fitness Partikel PSO 

Fitness atau kebugaran partikel di gunakan untuk mengukur tingkat ke 

optimalan suatu partikel. Semakin besar nilai fitness partikel, maka solusi yang 

direprsentasikan partikel tersebut semakin optimal(Mahmudy, 2016). Untuk 

menghitung nilai fitness, terlebih dahulu menghitung nilai cost. Cost atau penalti 

adalah total ketidaksesuaian antara kelas data latih PSO hasil klasifikasi terhadap 

kelas data latih target (kelas sesungguhnya). Untuk menghitung cost gunakan 

langkah 1 sampai 5 berikut (Artha Setyowati dan Firdaus Mahmudy, 2018): 

1. Tentukan data latih yang akan digunakan. 

2. Untuk setiap partikel lakukan langkah 3 sampai 4. 

3. Untuk setiap data latih lakukan langkah a sampai f.  

a. Hitung jarak euclidean antara data latih terhadap dimensi 1-14 partikel 

menggunakan persamaan 2.4. 

b. Hitung jarak euclidean antara data latih terhadap dimensi 15-28 partikel 

menggunakan persamaan 2.4. 

c. Hitung jarak euclidean antara data latih terhadap dimensi 29-42 partikel 

menggunakan persamaan 2.4. 

d. Cari kelas klasifikasi dengan cara euclidean terkecil antara langkah a 

sampai c dengan persamaan 2.5. 

e. Perbaharui nilai cost dengan syarat : 

Apabila T ≠ C             ………………………………………………...…..(2.17) 

Apabila T = C 
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           ………………………………………………….....(2.18) 

4. Hitung fitness partikel dengan persamaan 2.19.                                                 ……………………………………. (2.19) 

5. Perhitungan berhenti ketika didapatkan fitness untuk semua partikel.  

2.6 Siklus PSO-LVQ 

Pada bagian ini akan dijelaskan sikluas algoritma Particle Swarm 

Optimization-Learning Vector Quantization (PSO-LVQ) dalam melakukan 

klasifikasi data kualitas air sungai. Berikut proses kerja algoritma secara 

keseluruhan(Romadhona & Cholissodin, 2018).  

Mulai

Parameter pelatihan LVQ

For j=0 to banyak data latih

Hitung euclidean kelas

Vektor bobot

α  > min α 

Selesai

tidak

PSO

Vektor bobot awal

For j=0 to maximal iterasi

Update vektor bobot

j

Update α 

i

iya

 

Gambar 2. 8 Alur Algoritma PSO-LVQ (Artha Setyowati & Firdaus 

Mahmudy, 2018) 
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Tahapan proses algoritma PSO-LVQ sebagai berikut: 

1. Membaca data latih sebagai masukan. 

2. Melakukan proses perhitungan pada algoritma PSO untuk mendapatkan 

bobot terbaik. Proses PSO ini diawali dengan pembentukan partikel awal, 

kemudian melakukan perhitungan nilai fitness, inisialisasi pBest dan gBest 

lalu lakukan proses update terhadap kecepatan, posisi partikel dan nilai 

pBest dan gBest.  

3. Selanjutnya, proses klasifikasi data dengan algoritma LVQ. Pada tahapan 

ini proses inisialisasi bobot awal dengan menggunakan hasil gBest terakhir 

yang telah didapatkan dari hasil optimasi pada algoritma PSO. Setelah itu, 

menghitung euclidean kelas dan lakukan update vektor bobot dan update 

nilai α. Jika nilai α > min α maka proses berhenti dan didapatkanlah 

vektor bobot terbaik yang akan digunakan untuk proses pengujian.  

2.7 Tahapan Knowledge Discovery in Database (KDD) 

Proses pada knowledge discovery in database ini memiliki beberapa 

tahapan yaitu(Thi et al., 2015): 

1. Data Selection 

Data selection merupakan proses memilih data dari sekumpulan data yang 

akan diolah. Data hasil seleksi tersebut selanjutnya digunakan untuk proses 

data mining kemudian disimpan dalam suatu arsipan dan terpisah dari 

basis data operasional. 

2. Pre-processing Data/Cleaning 

Proses cleaning merupakan pembersihan data, dimana infromasi yang 

tidak dibutuhkan dibuang dengan menghilangkan noise, membuang 

duplikasi data, memeriksa data yang tidak konsisten, dan memperbaiki 

kesalahan pda data, seperti kesalahan cetak (tipografi).  

3. Transformation Data 

Pada tahapan ini yang dilakukan adalah mentransformasi atau mengubah 

bentuk data yang belum memiliki wujud yang jelas kedalam bentuk data 

yang benar atau telah siap untuk dilakukan proses data mining. 

4. Data Mining 
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Data mining merupakan proses pencarian pola atau informasi yang 

menarik dalam data yang telah terpilih dengan mengunakan teknik atau 

metode tertentu. 

5. Interpretation/Evaluation  

Pada tahapan ini pola akan diidentifikasi oleh sistem, lalu akan ditafsirkan 

sebagai pengetahuan yang dapat digunakan untk mendukung dalam 

pengambilan keputusan manusia. 

2.8 Normalisasi 

Dalam perhitungan jarak euclidean, atrbut berskala panjang mempunyai 

pengaruh lebih besar darpada atribut yang berskala pendek. Oleh karena itu, untuk 

mencegah hal tersebut pelu dilakukan normalisasi terhadap nilai atribut. 

Normalisasi merupakan proses perubahan nilai menjadi rentang 0 dan 1(Budianita 

& Prijodiprodjo, 2013). 

Normalisasi data dilakukan  untuk mendapatkan data dengan ukuran yang 

lebi kecil yang mewakili dataa yang asli tanpa kehilangan karakterisktik data itu 

sendiri(Indrabayu, 2012). Adapun rumus normalisasi pada persamaan 2.20.                                   ………………………………………………(2.20) 

Keterangan :     = data          = nilai minimun          = nilai maksimum  

2.9 Pengujian  

Setelah melakukan pelatihan LVQ, selanjutnya dilakukan pengujian untuk 

mengetahui akurasi. Pada penelitian ini akan dilakukan 2 pengujian yaitu 

pengujian LVQ dan pengujian kombinasi metode PSO-LVQ. Pengujian LVQ 

menggunakan pengujian Confusion Matrix. Confusion matrix adalah sebuah 

metode yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dari metode klasifikasi. 

Metode ini akan memberikan informasi tentang perbandingan dari hasil klasifikasi 

yang dilakukan di sistem dengan hasil kllasifikasi yang seharusnya(Ariestyani, 

Adikara, & Perdana, 2018).  
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Tabel 2. 1 Matriks Konfusi untuk Klasifikasi Tiga Kelas     Kelas Hasil Prediksi (j) 

Kelas = 1 Kelas = 2 Kelas = 3 

Kelas Asli (i) 

Kelas = 1             

Kelas = 2             

Kelas = 3             

 

Untuk menghitung akurasi digunakan formula :                                                                   …………………………(2.21) 

 

Keterangan :    = True Positive pada kelas 1, adalah jumlah data dengan kelas 1 yang di 

klasifikasikan positif pada kelas 1.    = False Positive pada kelas 1, adalah jumlah data dengan kelas 2 yang 

diklasifikasikan positif pada kelas 1.    = False Positive pada kelas 1, adalah jumlah data dengan kelas 3 yang 

diklasifikasikan positif pada kelas 1.    = False Positive pada kelas 2, adalah jumlah data dengan kelas 1 yang 

diklasifikasikan positif pada kelas 2.    = True Positive pada kelas 2, adalah jumlah data dengan kelas 2 yang 

diklasifikasikan positif pada kelas 2.    = False Positive pada kelas 2, adalah jumlah data dengan kelas 3 yang 

diklasifikasikan positif pada kelas 2.    = False Positive pada kelas 3, adalah jumlah data dengan kelas 1 yang 

diklasifikasikan positif pada kelas 3.    = False Positive pada kelas 3, adalah jumlah data dengan kelas 2 yang 

diklasifikasikan positif pada kelas 3.    = True Positive pada kelas 3, adalah jumlah data dengan kelas 3 yang 

diklasifikasikan positif pada kelas 3. 
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2.10 Penelitian Terkait 

Dibawah ini merupakan daftar penelitian yang terkait dengan penelitian 

yang akan diangkat yang menggunakan beberapa metode, diantaranya: 

 

Tabel 2. 2 Penelitian Terkait 

No 
Peneliti dan 

Tahun 
Topik Hasil 

1 Windi Artha 

Setyowati, 

Wayan Firdaus 

Mahmudy (2018) 

Optimasi Vektor Bobot 

Pada Learning Vector 

Quantization 

Menggunakan Particle 

Swarm Optimization 

Untuk Klasifikasi Jenis 

Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder 

(ADHD) Pada Anak 

Usia Dini 

Algoritme PSO dapat digunakan untuk 

mengoptimasi vektor bobot awal proses 

pelatihan LVQ. Hasil pengujian yang 

dilakukan yaitu rata-rata akuarasi tertinggi 

algoritme LVQ-PSO yaitu sebesar 87,3% 

dengan waktu perhitungannya 84,6 detik, 

sedangkan algoritme LVQ hasilnya yaitu 

rata-rata tertingginya adalah 80,6% dengan 

waktu perhitungan 4,8 detik. Dari hasil 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa rata-rata 

akurasi pada algoritme LVQ-PSO lebih 

baik daripada metode LVQ untuk penelitian 

ini. 

2 Ilham Romadona, 

Imam 

Cholissodin, 

Marji (2018) 

Penerapan Algoritma 

Particle Swarm 

Optimization-Learning 

Vector Quantization 

(PSO-LVQ) pada 

Klasifikasi Data Iris 

Hasil perbandingan dengan algoritma LVQ 

di dapatkan hasil yaitu dengan algoritma 

PSO-LVQ mampu meningkatkan akurasi 

LVQ dimana akurasinya sebesar 93,334% 

lebih baik dibanding menggunakan LVQ 

saja yaitu sebesar 84, 268%.  

3 A Dongoran, S 

Rahmadani, M 

Zarlis dan 

Zakarias (2017) 

Feature weighting using 

Particle Swarm 

Optimization for 

Learning Vector 

Quantization classifier 

Penelitian ini membahas dan mengusulkan 

metode penimbangan fitur dalam klasifikasi 

tugas pada pembelajaran kompetitif 

jaringan saraf tiruan LVQ. Fitur 

pembobotan metode pencarian bobot atribut 

menggunakan PSO sehingga memberikan 

efek pada hasil akhirnya. Hasilnya 

menunjukkan bahwa algoritma PSO 

mampu menemukan bobot atribut dapat 

meningkatkan akurasi klasifikasi LVQ. 

4 Laura Cristina 

Lanzarini and 

Augusto Villa 

Monte (2017) 

Simplifying Credit 

Scoring Rules With 

LVQ+PSO 

Hasil menunjukkan dengan jelas bahwa 

metode LVQ + PSO memperoleh model 

yang lebih sederhana. Terlepas dari 

kenyataan bahwa pengujian yang dilakukan 

tidak menunjukkan bukti ketergantungan 

antara hasil dan ukuran awal jaringan LVQ, 

hal tersebut dipertimbangkan untuk 

mengulang pengukuran menggunakan 

jaringan LVQ dengan ukuran minimum dan 

versi dari variabel populaso PSO dapat 
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No 
Peneliti dan 

Tahun 
Topik Hasil 

dieksplorasi secara memadai ruang solusi di 

masa depan. 

5 Rifwan Hamidi, 

M.Tanzil Furqon, 

Bayu Rahayudi 

(2017) 

Implementasi Learning 

Vector Quantization 

(LVQ) untuk Klasifikasi 

Kualitas Air Sungai 

Bedasarkan pengujian yang telah dilakukan  

dengan menggunakan data yang acak 

unntuk setiap percobaan pengujiannya, 

didapatkan hasil akurasi rata-ra akhir 

sebesar 81,13%. Penelitian ini perlu 

dilakukan penelitaian lebih lanjut dengan 

menggunakan dataaset kualitas air sungai 

yang lebihh banyak dan beragam pada 

daerah kota lainnya.  

6 Laura Lanzarini, 

Augusto Villa-

Monte, Aurelio 

Fernández-

Bariviera 

and Patricia 

Jimbo-Santana 

(2015) 

Obtaining Classification 

Rules Using LVQ 

+PSO: An Application 

to Credit Risk 

Penelitian ini menyajikan metode baru yaitu 

mampu menghasilkan aturan klasifikasi 

yang bekerja tidak hanya pada atribut 

numerik, tetapi juga pada atribut nominal. 

Metode ini, yang disebut LVQ + PSO, 

menggabungkan jaringan syaraf tiruan 

kompetitif dengan teknik optimasi untuk 

menemukan aturan dari klasifikasi. 

7 Salnan Ratih 

Asriningtias, 

Harry Soekotjo 

Dachlan, dan Erni 

Yudaningtyas 

(2015) 

Optimasi Training 

Neural Network 

Menggunakan Hybrid 

Adaptive Mutation PSO-

BP 

AMPSO-BP mampu mengoptimalkkan 

proses pelatihan neural network yaitu lebih 

cepat mencapai nilai”error minimum yang 

bersifat global“minimum dan fast” 

convergent. AMPSO-BP memiliki nilai 

kesalahan pada pelatihan paling baik jika di 

bandingkan dengan GA dan BP untuk 

semua jenis data. Dalam perhitungan nilai 

CEP, AMPSO-BP lebih baik dibandingkan 

dengan GA dan BP. 

8 Elvia Budianita, 

Widodo 

Prijodiprodjo 

(2013) 

Penerapan Learning 

Vector Quantization 

(LVQ) untuk Klasifikasi 

Status Gizi Anak 

Berdasarkan hasil pengujian yang 

menggunakan jumlah data latih antara 

metode LVQ1 dengan LVQ3 didapatkan 

hasil bahwa algoritma LVQ3 lebih baik 

dibandingkan dengan LVQ1 karena nilai 

dari rata-rata akurasi metode LVQ3 sebesar 

95.2% sedangkan nilai rata- rata akurasi 

metode LVQ1 yaitu 88%. 

9 Ning Chen, 

Bernardete 

Ribeiro, 

Armando Vieira, 

Joao Duarte and 

Joao C. Neves 

(2011) 

 

 

Incorporate Cost Matrix 

into Learning Vector 

Quantization Modeling: 

a Comparative Study of 

Genetic Algorithm, 

Simulated Annealing 

and Particle Swarm 

Optimization 

Tiga metode heuristik digunakan untuk 

mencari ruang solusi untuk konfigurasi 

hasil optimal atau mendekati dari optimal 

model LVQ untuk meminimalkan biaya 

yang salah klasifikasi dari yang diharapkan. 

Uji eksperimental menggunakan data asli 

kebangkrutan dunia menunjukkan bahwa 

pencarian heuristik sangat meningkatkan 

kemampuan LVQ untuk menghindari 

minimum lokal. 


