
 

 

BAB II 

LANDASAN-TEORI 

2.1 Dataset NSL-KDD 

NSL-KDD (Network Security Layer – Knowledge Discovery in Database) 

merupakan versi terbaru dari KDD CUP 99 (Garg, 2014). Dataset NSL-KDD 

dikembangkan untuk mengatasi beberapa masalah yang terdapat pada dataset KDD 

CUP 99. Terutama masalah redundansi dalam dataset KDD CUP 99 berkurang 

secara signifikan dalam dataset NSL-KDD, dan dengan demikian ukuran dataset 

juga berkurang. Ini membuat validasi dan evaluasi algoritma pembelajaran lebih 

mudah dan lebih kuat. Algoritma pembelajaran umumnya bias terhadap rekaman 

yang sering terjadi, namun penghapusan catatan yang berlebihan dalam dataset 

NSL-KDD membantu mengurangi masalah ini (Suthaharan & Panchagnula, 2012). 

Dataset NSL-KDD masih mengalami beberapa masalah lain termasuk 

keberadaan positif palsu, kebutuhan untuk interaksi pengguna, ketidakakuratan dan 

masalah komputasi karena fitur-fitur yang tidak berkontribusi (Suthaharan & 

Panchagnula, 2012). Beberapa kelebihan pada dataset NSL-KDD diantaranya 

adalah (Revathi & Malathi, 2013): 

1. Pada train set record yang berlebihan tidak ada, sehingga classifier tidak 

akan menghasilkan bias. 

2. Pada train set duplikat record tidak ada yang memiliki pengurangan nilai 

yang lebih baik. 

3. Pada dataset NSL-KDD asli jumlah record yang dipilih berbanding terbalik 

dari setiap level grup yang berbeda. 

Dataset NSL-KDD terdiri dari 41 atribut yang dapat dilihat pada Tabel 2.1 

dibawah ini (Dhanabal & Shantharajah, 2015): 

Tabel 2.1 Atribut Dataset NSL-KDD 

No Atribut Keterangan Type 

1 Duration 

(F1) 

Lama waktu koneksi Numeric 

2 Protocol_type 

(F2) 

Tipe protocol yang digunakan pada 

koneksi 

Nominal 
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No Atribut Keterangan Type 

3 Service 

(F3) 

Tujuan Network Service yang 

digunakan 

Nominal 

4 Flag 

(F4) 

Status koneksi (normal atau error) Nominal 

5 Src_bytes 

(F5) 

Jumlah bytes yang di transfer dari 

sumber ke tujuan dalam satu koneksi 

Numeric 

6 Dst_bytes 

(F6) 

Jumlah bytes yang ditransfer dari 

tujuan ke sumber dalam satu koneksi 

Numeric 

7 Land 

(F7) 

Jika sumber dan tujuan alamat IP dan 

nomor port sama maka variabel ini 

akan bernilai 1 atau 0 

Binary 

8 Wrong_fragment 

(F8) 

Jumlah Wrong fragment pada koneksi Numeric 

9 Urgent 

(F9) 

Jumlah paket yang urgent pada 

koneksi 

Numeric 

10 Hot 

(F10) 

Jumlah indikator ‘Hot’ pada content 

seperti: mengakses sistem direktori, 

membuat programs dan menjalankan 

programs 

Numeric 

11 Num_failed_logins 

(F11) 

Jumlah percobaan login yang gagal Numeric 

12 Logged_in 

(F12) 

Status login (bernilai 1 jika login 

sukses dan bernilai 0 jika gagal) 

Binary 

13 Num_compromised 

(F13) 

Jumlah kondisi compromised Numeric 

14 Root_shell 

(F14) 

Bernilai 1 jika root shell didapat dan 

bernilai 0 jika tidak 

Binary 

15 Su_attempted 

(F15) 

Bernilai 1 jika dilakukan percobaan 

atau menjalankan perintah ‘su root’ 

dan bernilai 0 apabila tidak dijalankan 

Binary 

16 Num_root 

(F16) 

Jumlah root yang diakses atau jumlah 

operasi yang diakses sebagai root 

pada koneksi 

Numeric 

17 Num_file_creations 

(F17) 

Jumlah operasi file creations pada 

koneksi 

Numeric 

18 Num_shells 

(F18) 

Jumlah shell prompts Numeric 

19 Num_access_files 

(F19) 

Jumlah operasi pada akses file control Numeric 

20 Num_outbound_cmds 

(F20) 

Jumlah outbound command pada ftp 

session 

Numeric 

21 Is_hot_login 

(F21) 

Bernilai 1 jika login yang terdapat 

pada list hot (root atau admin) 

Binary 
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No Atribut Keterangan Type 

22 Is_guest_login 

(F22) 

Bernilai 1 jika login sebagai ‘guest 

login’ dan sebaliknya 

Binary 

23 Count 

(F23) 

Jumlah koneksi yang mengarah ke 

tujuan host yang sama pada jaringan 

yang sedang berjalan 

Numeric 

24 Srv_count 

(F24) 

Jumlah koneksi dengan service yang 

sama (port number) pada koneksi 

yang sedang berjalan 

Numeric 

25 Serror_rate 

(F25) 

Persentase koneksi yang diaktifkan 

flag (4) s0, s1, s2 atau s3 diantara 

connection aggregated pada count 

(23) 

Numeric 

26 Srv_serror_rate 

(F26) 

Persentase koneksi yang diaktifkan 

flag (4) s0, s1, s2, atau s3 diantara 

connection aggregated pada 

srv_count (24) 

Numeric 

27 Rerror_rate 

(F27) 

Persentase koneksi yang diaktifkan 

flag (4) REJ, diantara connection 

aggregated pada count (23) 

Numeric 

28 Srv_rerror_rate 

(F28) 

Persentase koneksi yang diaktifkan 

flag (4) REJ, diantara connection 

aggregated pada srv_count (24) 

Numeric 

29 Same_srv_rate 

(F29) 

Persentase koneksi pada service yang 

sama, diantara connection aggregated 

pada count (23) 

Numeric 

30 Diff_srv_rate 

(F30) 

Persentase koneksi pada service yang 

berbeda, diantara connection 

aggregated pada count (23) 

Numeric 

31 Srv_diff_host_rate 

(F31) 

Persentase koneksi ke tujuan 

machines yang berbeda diantara 

connection aggregated pada 

srv_count (24) 

Numeric 

32 Dst_host_count 

(F32) 

Jumlah koneksi yang memiliki host 

op address tujuan yang sama 

Numeric 

33 Dst_host_srv_count 

(F33) 

Jumlah koneksi yang memiliki port 

number yang sama 

Numeric 

34 Dst_host_same_srv_rate 

(F34) 

Persentase koneksi dengan service 

yang sama diantara connections 

aggregated pada dst_host_count (32) 

Numeric 

35 Dst_host_diff_srv_rate 

(F35) 

Persentase koneksi dengan service 

yang berbeda, diantara connections 

aggregated pada dst_host_count (32) 

Numeric 

36 Dst_host_same_src_port_rate 

(F36) 

Persentase koneksi dengan sumber 

port yang sama diantara connections 

Numeric 



 

 

II-4 

 

No Atribut Keterangan Type 

aggregated pada dst_host_srv_count 

(33)  

37 Dst_host_srv_diff_host_rate 

(F37) 

Persentase koneksi dengan tujuan 

machines yang berbeda, diantara 

connections aggregated pada 

dst_host_srv_count (33) 

Numeric 

38 Dst_host_serror_rate 

(F38) 

Persentase koneksi yang diaktifkan 

flag (4) s0, s1, s2 atau s3 diantara 

connectons aggregated pada 

dst_host_count (32) 

Numeric 

39 Dst_host_srv_serror_rate 

(F39) 

Persentase koneksi yang diaktifkan 

flag (4) s0, s1 atau s3 diantara 

connections aggregated pada 

dst_host_srv_count (33) 

Numeric 

40 Dst_host_rerror_rate 

(F40) 

Persentase koneksi yang diaktifkan 

flag (4) REJ, diantara connections 

aggregated pada dst_host_count (32) 

Numeric 

41 Dst_host_srv_rerror_rate 

(F41) 

Persentase koneksi yang diaktifkan 

flag (4) REJ, diantara connections 

aggregated pada dst_host_srv_count 

(33) 

Numeric 

Jumlah dataset NSL-KDD dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini (Seth, 

2017): 

Tabel 2.2 Jumlah Dataset NSL-KDD 

Kelas Serangan Jumlah Record 

Normal 67.343 

DoS 45.927 

Probe 11.656 

U2R 52 

R2L 995 

Total 125.973 

Kelas normal tidak dikategorikan sebagai serangan. Kelas serangan terbagi 

menjadi empat kategori utama, yaitu DoS, R2L, U2R dan Probe (Mukkamala & 

Sung, 2003) : 

1. Denial of Service (DoS) merupakan jenis serangan yang membebani sumber 

daya pada komputer yang mengakibatkan komputer mengalami kerusakan 
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sistem dan tidak mampu untuk memproses koneksi normal bahkan 

pengguna tidak dapat mengakses komputer tersebut. 

2. Remote to Local (R2L) merupakan jenis serangan yang dapat dilakukan oleh 

penyerang yang memiliki akses ke sistem dan melakukan eksploitasi untuk 

mendapatkan akses lokal dengan tujuan untuk dapat mengakses sebagai 

pengguna sistem.  

3. User to Root (U2R) merupakan jenis serangan yang melakukan eksploitasi 

celah keamanan sistem untuk mendapatkan akses root atau admin pada 

komputer, umumnya dilakukan setelah penyerang mendapatkan akses user 

normal ke sistem. 

4. Probe merupakan tipe serangan yang bertujuan untuk mendapatkan 

informasi tentang status jaringan pada komputer dengan cara melakukan 

pemindaian terhadap komputer dalam jaringan tersebut. 

2.2 Knowledge Discovery in Database (KDD) 

Knowledge discovery in database (KDD) merupakan sebuah proses untuk 

menemukan informasi berguna yang terdapat pada dataset. Informasi tersebut 

terdapat didalam sebuah basis data yang berukuran besar dan sebelumnya belum 

diketahui namun berpotensi mempunyai informasi yang bermanfaat (Fayyad, 

1996).  Tahapan KDD dapat dilihat pada Gambar-2.1 berikut: 

 
Gambar 2.1 Tahapan KDD (Fayyad,  1996) 
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Adapun-penjelasan-dari-Gambar 2.1 diatas-adalah-sebagai-berikut: 

1. Data Selection 

- Data selection merupakan proses pengambilan/pemilihan data yang 

berkaitan dengan tugas analisis dari database. Pada tahap ini dilakukan 

teknik untuk perolehan sebuah pengurangan representasi dari data dan 

meminimalkan hilangnya informasi data. Hal ini meliputi metode 

penguramgan atribut/fitur dan kompresi data (Han, J., et al, 2012). 

- Pemilihan (seleksi) data dari sekumpulan data operational perlu 

dilakukan sebelum tahap pengalian informasi dalam KDD. Data hasil 

seleksi yang akan digunakan untuk proses data mining disimpan dalam 

suatu berkas yang terpisah dari database operational. 

- Pada penelitian ini metode pengurangan atribut yang digunakan adalah 

kombinasi metode feature selection gain ratio dan symmetrical 

uncertainty. 

2. Pre-Processing / Cleaning 

Pre-processing / cleaning merupakan tahapan dilakukannya 

penghapusan atau pembersihan terhadap data dari sekumpulan data yang 

meliputi duplikasi data, data noise, data inkonsisten, serta memperbaiki 

kesalahan pada data dan juga dilakukan proses enrichment, yaitu 

memperkaya data yang sudah ada atau informasi lain. 

3. Data Transformation 

Transformation merupakan proses merubah data yang telah dipilih 

untuk dilakukan proses dalam data mining. Proses ini merupakan proses 

yang bergantung pada jenis informasi yang akan dicari dalam database. 

4. Data Mining 

- Data mining merupakan salah satu proses dalam KDD yang bertujuan 

untuk klasifikasi, regresi, clustering, dan lain sebagainya. 

- Proses dalam data mining yaitu proses mencari pola atau informasi yang 

menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik atau metode 

tertentu. Teknik, metode, atau algoritma dalam data mining sangat 

bermacam-macam. Pemilihan metode atau algoritma yang tepat sangat 

bergantung pada tujuan dan proses KDD secara keseluruhan. 
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- Pada penelitian ini menggunakan metode klasifikasi Learning Vector 

Quantization 2.1 (LVQ2.1) 

5. Interpretation / Evaluation 

Tahapan ini dilakukannya penerjemahan pola-pola yang dihasilkan dari 

data mining. Pola yang dihasilkan perlu ditampilkan dalam bentuk yang 

mudah dimengerti dan juga dilakukan pemeriksaan terhadap pola 

tersebut apakah bertentangan dengan hipotesa sebelumnya. 

2.3 Feature Selection 

Feature selection adalah proses pemilihan atribut-atribut yang sesuai dari 

sekumpulan banyak atribut pada dataset tertentu. Proses pemilihan fitur umumnya 

melibatkan tiga fase (Su, Chang, Wei, & Lin, 2008) dalam (Garg, 2014) : 

1. Memilih subset fitur asli 

2. Mengevaluasi nilai setiap fitur untuk dataset tertentu, seperti pada penelitian 

ini menggunakan dataset NSL-KDD untuk deteksi intrusi. Kemudian 

setelah mengevaluasi nilai setiap fitur dengan mempelajari algoritma, fitur 

yang memiliki peringkat atau nilai lebih rendah dapat dihapus dari 

kumpulan data. 

3. Mengevaluasi kumpulan fitur yang dikurangi dengan algoritma klasifikasi 

untuk memeriksa apakah dengan menggunakan feature selection 

memberikan hasil yang lebih baik daripada sebelumnya atau tidak. Jika ya 

maka akan menjadi dataset tereduksi efisien akhir. 

Feature selection secara umum diklasifikasikan dalam dua kategori yaitu 

feature subset selection dan feature ranking. Teknik yang digunakan feature subset 

selection berbeda dengan teknik feature ranking. Teknik feature subset selection 

memberikan set fitur yang dikurangi terbaik sesuai dengan algoritma yang 

digunakan untuk mencari subset fitur terbaik (Liu H, et al, 2010). Sedangkan teknik 

feature ranking menghitung skor setiap fitur dan memeringkatkannya dengan skor 

yang lebih tinggi, kemudian pengguna dapat memilih fitur yang diinginkan (sesuai 

kebutuhan pengguna) (Garg, 2014). 

Metode feature selection terbagi menjadi tiga, yaitu feature selection 

berbasis filter, wrapper, dan embedded (Guyon & Elisseeff, 2003). 
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2.3.1 Feature Selection berbasis filter 

Metode filter menggunakan ukuran proksi, bukan tingkat kesalahan untuk 

menilai subset fitur. Ukuran ini dipilih agar cepat dikomputasi, sambil tetap 

memanfaatkan kegunaan dari kumpulan fitur. Filter biasanya kurang intensif secara 

komputasi daripada wrapper, tetapi mereka menghasilkan serangkaian fitur yang 

tidak disetel ke jenis model prediktif tertentu. 

Pada penelitian ini penulis menggunakan feature selection berbasis filter 

yaitu kombinasi Gain Ratio dan Symmetrical Uncertainty. 

1. Gain Ratio 

Gain Ratio merupakan modifikasi feature selection information gain untuk 

mengurangi bias atribut yang memiliki banyak cabang. Ini didasarkan pada 

informasi yang diberikan oleh atribut intrinsik. Dalam metode ini pemilihan atribut 

hanya ketika informasi intrinsiknya rendah. Informasi intrinsik adalah jumlah 

informasi yang diperlukan untuk memutuskan cabang mana yang termasuk dalam 

contoh tersebut. Atribut dengan nilai maksimum merupakan atribut pemecahan 

(Garg, 2014). Rumus Gain Ratio dapat dilihat pada Persamaan 2.1 dibawah ini : 

𝑮𝒂𝒊𝒏 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 (𝒚, 𝒙) =
𝑰𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑮𝒂𝒊𝒏 (𝒚, 𝒙)

𝑺𝒑𝒍𝒊𝒕 𝑰𝒏𝒇𝒐(𝒙)
  … … … … … … … … … … (𝟐. 1) 

Dimana untuk mendapatkan nilai Information Gain menggunakan Persamaan 2.2 

berikut: 

𝑰𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑮𝒂𝒊𝒏 (𝒚, 𝒙) = 𝑰(𝑫) − 𝑰(𝑨)  … … … … … … … … … … … … … (𝟐. 2)  

Keterangan: 

I(D)  : Entropy  

I(A) : Entropy atribut 

Nilai I(D) diperoleh dari Persamaan 2.3 berikut : 

𝑰𝒏𝒇𝒐 (𝑫) =  − ∑ 𝑷(𝒙𝒊)

𝒊

𝒍𝒐𝒈𝟐(𝑷(𝒙𝒊)) … … … … . … … … … … … … … … … . . (𝟐. 3) 

Keterangan : 

D : Himpunan kasus 

P(Xi) : Proporsi dari Di terhadap D 
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Dan nilai I(A) diperoleh dari Persamaan 2.4 berikut : 

𝑰𝒏𝒇𝒐 (𝑨) =  ∑
𝑫𝒋

𝑫

𝒗

𝒋=𝟏

𝒙 𝑰(𝑫𝒋) … … . … … … … … … … … … … . … … . . … … … . . (𝟐. 4) 

Kemudian untuk memperoleh Intrinsic Value diperoleh pada Persamaan 2.5 : 

𝑺𝒑𝒍𝒊𝒕 𝑰𝒏𝒇𝒐 (𝒙) = − ∑
|𝑫𝒊|

|𝑫|
 𝒙 𝑳𝒐𝒈𝟐

|𝑫𝒊|

|𝑫|
  … … … … … … … … . … … … … … (𝟐. 5) 

2. Symmetrical Uncertainty 

Symmetrical uncertainty merupakan pendekatan yang mengatur nilai 

sebuah fitur dengan mengukur symmetrical uncertainty yang berhubungan dengan 

kelas. Metode feature selection ini digunakan untuk mengukur tingkat hubungan 

antara atribut diskrit yang didasarkan pada konsep entropy dan merupakan ukuran 

simetris untuk mengukur korelasi antara serangkaian fitur (Garg, 2014). Rumus 

Symmetrical Uncertainty dapat dilihat pada Persamaan 2.6 dibawah ini : 

𝑺𝑼 = 𝟐 ∗ (
𝒊𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒈𝒂𝒊𝒏

𝑰(𝑫) + 𝑰(𝑨)
)  … … … … … … … . … … … … … … … … … . . (𝟐. 6) 

Hasil akhir dari tahapan ini adalah diperolehnya nilai bobot pada masing-

masing atribut. Kemudian menetukan atribut yang akan diklasifikasikan dengan 

melakukan perangkingan pada setiap atribut, dan selanjutnya menetapkan nilai 

treshold pada setiap nilai atribut tersebut. Nilai treshold yang digunakan pada 

penelitian ini adalah 0.1, 0.2, 0.3 dan 0.4. 

2.3.2 Feature Selection berbasis wrapper 

Metode Wrapper menggunakan model prediktif untuk menghitung 

himpunan bagian fitur. Setiap subset baru digunakan untuk melatih model, yang 

diuji pada set hold-out. Menghitung jumlah kesalahan yang dibuat pada set hold-

out (tingkat kesalahan dari model) memberikan skor untuk subset itu. Karena 

metode wrapper melatih model baru untuk setiap subset, mereka sangat intensif 

secara komputasional, tetapi biasanya menyediakan set fitur berkinerja terbaik 

untuk jenis model tertentu. 
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2.3.3 Feature Selection berbasis embedded 

Metode embedded adalah kelompok teknik penampung semua yang 

melakukan pemilihan fitur sebagai bagian dari proses konstruksi model. 

2.4 Jaringan Syaraf Tiruan 

Jaringan syaraf tiruan (JST) merupakan salah satu cabang dari AI (Artificial 

Intellegence) atau kecerdasan buatan. Jaringan syaraf tiruan merupakan salah satu 

sistem pemrosesan informasi yang dibentuk menyerupai cara kerja otak manusia 

dalam menyelesaikan suatu masalah dengan melakukan proses belajar melalui 

perubahan bobot yang diterimanya. JST mampu melakukan pengenalan kegiatan 

berbasis data masa lalu atau belajar dari pengalaman. Data masa lalu akan di pelajari 

oleh jaringan syaraf tiruan sehingga memiliki kemampuan untuk memberikan 

keputusan terhadap data yang belum pernah dipelajari (Kiki dan Kusumadewi, 

2004). 

Jaringan syaraf tiruan menyerupai jaringan syaraf biologis yang terdapat 

pada otak manusia. Pemodelan terutama hanya di dekati dari sudut komputasinya 

saja. JST terdiri dari sejumlah titik/simpul (node) yang merupakan elemen 

pemroses. Setiap titik/simpul tersebut memodelkan sebuah sel syaraf biologis 

(neuron). Hubungan antar simpul dicapai melalui bobot koneksi (weight). Bobot 

koneksi menentukan apakah sinyal yang mengalir bersifat peredam (inhibitory 

connection) (Ranadhi dkk, 2006). 

2.4.1 Arsitektur Jaringan Syaraf Tiruan 

Beberapa arsitektur jaringan yang sering digunakan dalam berbagai 

aplikasi. Arsitektur JST tersebut, antara lain (PuspitaNingrum, 2006) : 

1. Jaringan Layar Tunggal (Single Layer Network) 

Jaringan dengan lapisan tungal terdiri dari satu layer input dan satu layer 

output. Setiap neuron/unit yang terdapat di dalam lapisan/layer input selalu 

terhubung dengan setiap neuron yang terdapat pada layer output. Jaringan ini 

hanya menerima input kemudian secara langsung akan mengolanya menjadi 

output tanpa harus melalui lapisan tersembunyi. Contoh algoritma JST yang 

menggunakan jaringan layar tunggal ini yaitu : ADALINE, Hopfield, 

Perceptron. 
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2. Jaringan Banyak Lapisan (Multilayer Network) 

Jaringan dengan lapisan banyak mempunyai ciri khas tertentu yaitu 

memiliiki 3 jenis layer yakni layer input, layer output, dan juga layer hidden 

(tersembunyi). Jaringan dengan banyak lapisan ini dapat menyelesaikan 

permasalahan yang lebih kompleks dibandingkan jaringan dengan lapisan 

tunggal. Namun, proses training atau pelatihan sering membutuhkan waktu yang 

lebih lama. Contoh algoritma JST yang menggunakan jaringan multilayer 

network ini yaitu : MADALINE, backpropagation, Neocognitron. 

3. Jaringan Lapisan Kompetitif (Competitive Layer) 

Jaringan competitive layer ini sekumpulan neuron/unit bersaing untuk 

mendapatkan hak menjadi aktif. Contoh algoritma yang menggunakan metode 

competitive layer ini adalah LVQ. 

2.4.2 Karakteristik Jaringan Syaraf Tiruan 

Jaringan syaraf tiruan yang meniru sistem jaringan syaraf biologis 

(manusia), maka sistem jaringan syaraf tiruan memiliki 3 karakteristik utama yaitu 

(Siahaan, 2011): 

1. Arsitektur Jaringan 

Arsitektur jaringan merupakan pola yang menghubungkan antar neuron. 

Hubungan neuron-neuron inilah yang membentuk suatu jaringan. 

2. Algoritma Jaringan 

Algoritma jaringan merupakan metode untuk menentukan nilai bobot 

hubungan antar neuron. Ada dua metode pada algoritma jaringan syaraf tiruan, 

yaitu metode bagaimana JST tersebut melakukan training (pembelajaran) dan 

metode bagaimana JST tersebut melakukan pengenalan. 

3. Fungsi Aktivasi 

Fungsi aktivasi merupakan fungsi untuk menentukan nilai output/keluaran 

berdasarkan nilai total masukan pada neuron. Fungsi aktivasi suatu algoritma 

jaringan dapat berbeda dengan fungsi aktivasi algoritma jaringan lain. 

2.5 Learning Vector Quantization (LVQ) 

Learning Vector Quantization (LVQ) adalah suatu metode untuk 

melakukan training/pembelajaran pada lapisan kompetitif yang terawasi. Suatu 
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lapisan kompetitif akan secara otomatis belajar untuk mengklasifikasikan vector-

vector input. Kelas-kelas yang diperoleh sebagai hasil dari lapisan kompetitif ini 

hanya tergantung pada jarak antara vector-vector input. Jika 2 vektor input 

mendekati sama, maka lapisan kompetitif akan meletakkan kedua vektor input 

tersebut kedalam kelas yang sama (Kusumadewi, 2003). 

2.5.1 Euclidian Distance 

Jarak Euclidian paling sering digunakan untuk menghitung jarak. Jarak 

Euclidian berfungsi untuk menguji ukuran yang dapat digunakan sebagai kedekatan 

jarak antara dua objek. Formula jarak Euclidian dapat dilihat pada Persamaan 2.7 

(Parvin, dkk, 2010) : 

𝒋 = √∑ (𝑿𝒊 − 𝒘𝒋𝒊)𝟐
𝒏

𝒊=𝟏
 … … … … … … … … … … … … … . … … … … … … … … . (𝟐. 7) 

Keterangan : 

 j : Jarak dari data Xi ke wji 

 Xi : elemen ke-i dari data Xi 

 Wji : elemen ke-i dari data wji 

 n : jumlah elemen dari data Xi dan data Wji 

2.5.2 Algoritma Learning Vector Quantization (LVQ 1) 

Pemrosesan yang terjadi pada setiap neuron adalah mencari jarak antar 

suatu vektor input ke weight/bobot yang bersangkutan yaitu W1 dan W2. W1 

merupakan vektor weight/bobot yang menghubungkan setiap neuron pada lapisan 

input ke neuron pertama pada lapisan output, sedangkan W2 merupakan vektor 

weight/bobot yang menghubungkan setiap neuron pada lapisan input ke neuron 

kedua lapisan output. Fungsi aktivasi F1 akan memetakan y_in1 ke y1 = 1 apabila || 

x-w1 || < || x-w2 ||, dan y1 = 0 jika sebaliknya. Demikian pula dengan yang terjadi 

pada fungsi aktivasi F2, akan memetakan y_in2 ke y2 = 1 apabila || x-w2 || < || x-w1||, 

dan y2 = 0 jika sebaliknya |x-w2|>|x-w1|. 

Algoritma LVQ (Kusumadewi, 2002 dikutip oleh Amanu Ramadona,dkk 

2004) : 
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1. Tetapkan : Weight/Bobot (W), Maksimum Epoch (MaxEpoch) error 

minimum yang diharapkan (Eps), learning rate (α) 

2. Masukan : 

a. Data input : x (m,n) 

b. Target berupa kelas : T (1,n) 

3. Terapkan kondisi awal/mulai : 

a. Epoch = 0 

b. Err = 1 

4. Kerjakan selama : (epoch < MaxEpoch) dan (α > Eps) 

a. Epoch = epoch +1 

b. Kerjakan untuk i = 1 sampai n 

i. Memilih (J) jarak sedemikian hingga ||X-Wj|| minimum (sebut 

sebagai Cj) atau D1 = ∈ 𝑋𝑖 − 𝑊𝑗  

ii. Perbaiki Wj dengan ketentuan : 

Jika T = Cj maka,  

Wj (baru) = Wj (lama) + α (X-Wj (lama)) .......................... (2.8) 

Jika Cj ≠ T maka  

Wj (baru) = Wj (lama) – α (X-Wj (lama)) ........................... (2.9) 

c. Kurangi nilai α 

Setelah dilakukan training/pelatihan, maka akan diperoleh weight/bobot 

akhir (W). Weight/Bobot inilah yang nantinya akan digunakan untuk melakukan 

pengujian. Misalnya dilakukan pengujian terhadap np buah data. Maka algoritma 

pengujiannya adalah : 

1. Masukkan data yang akan diuji, misal Xij dengan i = 1,2,....,np dan j = 

1,2,....,m. 

2. Kerjakan untuk i = 1 hingga np 

a. Tentukan J sedemikian hingga ||Xij-Wij|| minimum 

b. J adalah kelas untuk Xi 

 

Diagram alir (flowchart) pembelajaran LVQ1 dapat dilihat pada Gambar 2.2 

dibawah ini : 
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Gambar 2.2 Flowchart LVQ1 

2.5.3 Algoritma Learning Vector Quantization 2.1 (LVQ 2.1) 

LVQ2.1 merupakan sebuah algoritma hasil pengembangan dari algoritma 

LVQ 1 (Budianita, 2013), kondisi dimana kedua vektor akan diperbaruhi jika : 

1. Unit pemenang dan runner up (vektor terdekat kedua) merepresentasikan 

kelas yang berbeda. 

2. Vektor masukan mempunyai kelas yang sama dengan runner up. 

3. Jarak antara vektor masukan ke pemenang dan jarak antara vektor masukan 

ke runner up kira-kira sama. 
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Kondisi ini diperlihatkan di dalam notasi berikut : 

X vektor masukan saat ini 

Yc vektor referensi terdekat dengan X 

Yr vektor referensi terdekat berikutnya dengan X (runner up) 

Dc jarak dari X ke Yc 

Dr jarak dari X ke Yr 

Vektor referensi dapat diperbaharui jika masuk kedalam daerah yang 

disebut window (ε). Nilai  window (ε) yang digunakan yaitu 0.2, 0.3, 0.4. Window 

digunakan untuk memperbaharui vector referensi didefinisikan sebagai berikut : 

Vektor inputan X akan masuk kedalam window jika : 

𝒎𝒊𝒏 (
𝒅𝒄

𝒅𝒓
 ,

𝒅𝒓

𝒅𝒄
) > (𝟏 − 𝛆)(𝟏 + 𝛆) … … … … … … … … … … … … … … … … … (𝟐. 10) 

Vektor Yc dan Yr akan diperbaharui bila kondisi 1,2 dan 3 terpenuhi. Vector 

Yc dan Yr diperbaharui dengan menggunakan Persamaan 2.11 dan 2.12: 

𝐘𝐜(𝐭 + 𝟏) = 𝐘𝐜(𝐭) − 𝛂(𝐭)[𝐗(𝐭) − 𝐘𝐜(𝐭)] … … … … … … … … … … … … … . (𝟐. 11) 

𝐘𝐫(𝐭 + 𝟏) = 𝐘𝐫(𝐭) + 𝛂(𝐭)[𝐗(𝐭) − 𝐘𝐫(𝐭)] … … … … … … … … … … … … … . (𝟐. 12) 

2.6 Pengujian Hasil 

Pada penelitian tugas akhir ini, pengujian yang dilakukan dengan algoritma 

LVQ2.1 yaitu untuk mengetahui akurasi klasifikasi yang diperoleh dengan 

menerapkan feature selection dan tanpa feature selection. 

2.6.1 Akurasi  

Tingkat keberhasilan aplikasi/sistem dihitung berdasarkan perbandingan 

jumlah klasifikasi yang sesuai terhadap seluruh data jenis serangan yang diujikan. 

Untuk pengujian akurasi menggunakan confusion matrix. Model confusion matrix 

dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini (Han & Kamber, 2011): 

Tabel 2.3 Confussion Matrix 

 
 

Actual Class 

 
 Yes No Total 

Predicted Class 

Yes TP TN P 

No FP FN N 

Total P' N' P + N 
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Keterangan : 

- True Positive (TP) merupakan jumlah/total data dengan nilai aktual positif 

dan nilai prediksi positif. 

- True Negative (TN) merupakan jumlah/total data dengan nilai aktual negatif 

dan nilai prediksi negatif. 

- False Positive (FP) merupakan jumlah/total data dengan jumlah nilai aktual 

negatif dan nilai prediksi positif. 

- False Negative (FN) merupakan jumlah/total data dengan nilai aktual positif 

dan nilai prediksi negatif. 

Berdasarkan confusion matrix diatas maka untuk menghitung tingkat 

akurasi dari klasifikasi dapat dihitung dengan menggunakan Persamaan 2.13 

sebagai berikut : 

𝑨𝒌𝒖𝒓𝒂𝒔𝒊 =
𝑻𝑷 + 𝑻𝑵

𝑷 + 𝑵
… … … … … … … … … … … … . … … … … . … … . (𝟐. 13) 

2.7 Normalisasi 

Normalisasi adalah proses transformasi nilai menjadi kisaran 0 sampai 1 

(Budianita, 2013). Normalisasi ini merupakan proses penskalaan nilai atribut dari 

data sehingga bisa jatuh pada range tertentu. 

Pada perhitungan jarak Euclidean, atribut/fitur yang berskala panjang dapat 

berpengaruh lebih besar daripada atribut/fitur yang berskala pendek. Oleh karena 

itu, untuk menghindari hal tersebut perlu dilakukan normalisasi terhadap nilai 

atribut/fitur. 

Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah metode Min-Max. Min-Max 

merupakan metode normalisasi dengan melakukan transformasi linier terhadap data 

asli. Formula untuk normalisasi atribut X menggunakan Persamaan 2.14 : 

𝑿∗ =
𝑿 − 𝐦𝐢𝐧 (𝑿)

𝐦𝐚𝐱(𝑿) − 𝐦𝐢𝐧 (𝑿)
 … … … … … … … … … … … … … … … … . … … . . (𝟐. 14) 

Keterangan : 

X*  : nilai setelah di normalisasi 

X  : nilai sebelum di normalisasi 

Min (X)  : nilai minimum dari atribut/fitur 

Max (X)  : nilai maksimum dari atribut/fitur 
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2.8 Penelitian Terkait 

Berikut ini beberapa penelitian terkait yang dapat dilihat pada Tabel 2.4 

dibawah ini:  

Tabel 2.4 Penelitian Terkait 

No Peneliti Tahun Judul Hasil Perbedaan 

1 Elvia 

Budianit

a, 

Widodo 

Prijodipr

odjo 

2013 Penerapan 

Learning Vector 

Quantization 

(LVQ) Untuk 

Klasifikasi 

Status Gizi 

Anak 

Menerapkan 

metode LVQ2.1 

menghasilkan 

akurasi sebesar 

95,2%, dengan nilai 

learniing rate (α) = 

0.05, nilai minimal 

learning rate (Min 

α) = 0.02, nilai 

pengurangan α 

adalah 0.1 dan nilai 

window (ε) = 0.2 

Pada penelitian 

ini menerapkan 

LVQ 2.1 untuk 

klasifikasi status 

gizi anak, 

sedangkan penulis 

menggunakan 

LVQ 2.1 untuk 

klasifikasi jenis 

serangan. 

2 Tanya 

Garg and 

Yogesh 

Kumar  

2014 Combinational 

Feature 

Selection 

Approach for 

Network 

Intrusion 

Detection 

System 

Menerapkan 

algoritma feature 

selection yaitu 

Information Gain, 

Gain Ratio, Relief-

F, One-R, 

Symmetrical 

Uncertainty, Chi-

Square yang 

dievaluasi pada 10 

metode klasifikasi. 

Hasilnya, 

kombinasi feature 

selection 

Symmetrical 

Uncertainty + Gain 

Ratio memberikan 

nilai akurasi yang 

tinggi pada 

klasifikasi IBK. 

Pada penelitian 

ini menerapkan 

algoritma Gain 

Ratio dan 

Symmetrical 

Uncertainty pada 

klasifikasi IBK 

sedangkan penulis 

menggunakan 

Gain Ratio dan 

Symmetrical 

Uncertainty pada 

klasifikasi 

Learning Vector 

Quantization 2.1. 

3 Hessy 

Gustina 

Suri 

2016 Diagnosa 

Penyakit 

Cerebrovascula

r Disease 

(CVD) Atau 

Stroke 

Menerapkan 

metode Learning 

Vector 

Quantization 2.1 

untuk diagnosa 

penyakit Stroke 

Pada penelitian 

ini menerapkan 

LVQ 2.1 untuk 

diagnosa penyakit 

Stroke, sedangkan 

penulis 
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No Peneliti Tahun Judul Hasil Perbedaan 

Menggunakan 

Metode 

Learning Vector 

Quantization 2.1 

Berdasarkan 

Nilai 

Ketidakpastian 

Sistem Pakar 

menghasilkan 

akurasi rata-rata 

sebesar 80%. 

menggunakan 

LVQ 2.1 untuk 

klasifikasi jenis 

serangan. 

4 Bagus 

Rasuli 

2017 Klasifikasi 

Kualitas 

Kesuburan Pria 

Menggunakan 

Metode Jaringan 

Syaraf Tiruan 

Learning Vector 

Quantization 2.1 

Menerapkan 

metode Learning 

Vector 

Quantization 2.1 

untuk klasifikasi 

kesuburan pria 

menghasilkan 

akurasi tertinggi 

86%, dan rata-rata 

akurasi 82,4%. 

Pada penelitian 

ini menerapkan 

LVQ 2.1 untuk 

klasifikasi 

kesuburan pria, 

sedangkan penulis 

menggunakan 

LVQ 2.1 untuk 

klasifikasi jenis 

serangan. 

5 Shivangi 

Seth, 

Rajni 

Ranjan 

Singh 

Makwan

a, Mahis 

Dixit 

2017 Hybridized 

Combinational 

Feature 

Selection 

Framework for 

Network 

Intrusion 

Detection 

System 

(HCFSF) 

Hasil penelitian ini 

menyimpulkan 

bahwa dengan 

menerapkan feature 

selection dapat 

meningkatkan 

performa akurasi 

klasifikasi. 

Penulis 

menerapkan 

feature selection 

menggunakan 

Gain Ratio dan 

Symmetrical 

Uncertainty 

6 Murad 

Alkubabj

i, 

Moham

med 

Aldasht, 

and Safa 

Adi 

2018 One Class 

Genetic-Based 

Feature 

Selection for 

Classification in 

Large Datasets 

Hasil yang didapat 

menunjukkan 

bahwa penerapan 

feature selection 

sebelum 

mengklasifikasi 

memberikan 

akurasi yang lebih 

tinggi daripada 

menggunakan 

klasifikasi tanpa 

feature selection. 

Penelitian 

menggunakan 

algoritma 

genetika untuk 

feature selection, 

sedangkan penulis 

menggunakan 

Gain Ratio dan 

Symmetrical 

Uncertainty untuk 

feature selection. 

 

 


