
 

 

BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1 Konsep Umum Indeks Harga Konsumen(IHK) 

Indeks Harga Konsumen(IHK) adalah komponen pembentukan inflasi, 

yang digunakan sebagai suatu ukuran untuk melihat stabilitas perekonomian suatu 

negara atau daerah. Angka inflasi didapat dari perhitungan indeks harga 

konsumen yang dinyatakan dalam persen. IHK dihitung berdasarkan hasil 

pengolahan Survei Harga Konsumen (SHK) di setiap kota. Indeks Harga 

Konsumen merupakan angka perbandingan harga yang terjadi pada suatu saat dari 

satu kelompok barang atau jasa pada suatu periode waktu dengan periode tertentu 

(tahun dasar). Dalam perhitungan Indeks Harga Konsumen data harga yang 

digunakan adalah data yang diperoleh dari pedagang eceran dengan frekuensi 

pemantauan yang bervariasi(Gultom, 2017). Ada beberapa istilah yang digunakan 

dalam penghitungan Indeks Harga Konsumen seperti istilah harga konsumen dan 

nilai konsumsi(Gultom, 2017).  

1. Harga Konsumen (HK) 

Harga konsumen adalah harga transaksi antar penjual (pedang eceran) dan 

pembeli (konsumen) secara eceran dan dengan pembayaran tunai. Eceran 

yang dimaksud adalah membeli suatu barang atau jasa dengan menggunakan 

satuan terkecil untuk dipakai atau dikonsumsi. Contohnya seperti sayuran 

dengan satuan ikat, beras dengan satuan kg/liter, emas dengan satuan 

suku/gram.  

2. Nilai Konsumsi (NK) 

Nilai konsumsi adalah jumlah nilai yang dikeluarkan oleh rumah tangga 

untuk memperoleh suatu komoditas untuk dikonsumsi. Nilai konumsi suatu 

komoditas merupakan perkalian antara harga komoditas dengan jumlah 

kuantitas yang dikonsumsi.  

Indeks Harga Konsumen terdiri dari beberapa kelompok. Setiap kelompok 

terdiri dari beberapa sub kelompok(Wanto & Windarto, 2017). Data sub 

kelompok dari setiap sektor Indeks Harga Konsumen sebagai berikut: 
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Tabel 2. 1 Sub Kelompok Indeks Harga Konsumen 

No Sektor Sub Kelompok 

1 Bahan Makanan 

Padi-padian (Umbi-Umbian), Ikan Segar, Daging, 

Ikan Diawetkan, Telur dan Susu, Sayur-Sayuran, 

Kacang-Kacangan, Buah-Buahan, Bumbu-

Bumbuan, Lemak dan Minyak, Bahan Makanan 
Lainya. 

2 
Makanan Jadi, Minuman, 

Rokok dan Tembakau. 

Makanan Jadi, Minuman yang Tidak Beralkohol, 

Tembakau dan Minuman Berakkohol. 

3 
Perumahan , Air, Listrik, 

Gas dan Bahan Bakar 

Biaya Tempat Tinggal, Bahan Bakar(Penerangan) 
dan Air, Perlengkapan Rumah Tangga, 

Penyelenggaraan Rumah Tangga. 

4 Sandang 
Sandang Laki-Laki, Sandang Wanita, Sandang 
Anak-Anak, Barang Pribadi dan Sandang Lain. 

5 Kesehatan 
Jasa Kesehatan, Obat-Obatan, Jasa Perawatan 

Jasmani, Perawatan Jasmani dan Kesehatan. 

6 
Pendidikan, Rekreasi dam 

Olahraga 

Jasa Pendidikan, Kursus-Kursus Pelatihan, 
Perlengkapan, Peralatan Pendidikan, Rekreasi 

Olahraga. 

7 
Transport, Komunikasi dan 

Jasa Keuangan 

Transportasi, Komunikasi dan Pengiriman, Saran 

Penunjang Transportasi, Jasa Keuangan. 

 

2.2 Algoritma Genetika 

Algoritma genetika pertama kali ditemukan oleh John Holland tahun 1975 

di Universitas Michigan, Amerika Serikat melalui penelitian salah satu muridnya 

yaitu David Goldberg tahun 1989, ia mendefinisikan algoritma genetika adalah 

metode algoritma pencarian berdasarkan pada proses seleksi alam dan genetik 

alam. Sifat algoritma genetika ini adalah mencari solusi optimal untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan dengan mencari kemungkinan yang ada dari 

calon solusi (populasi). Algoritma genetika juga memiliki kemampuan 

menyelesaikan masalah yang kompleks dalam menghadapi masalah optimasi 

(Dwi, Ramuna, dan Mahmudy, 2015). 

Algoritma genetika merupakan metode pencarian yang didasarkan pada 

proses evolusi alamiah untuk menentukan populasi awal secara acak yang terdiri 

dari individu-individu dengan sifat yang tergantung pada gen-gen dalam 

kromosomnya. Proses pemilihan individu dari populasi dievaluasi berdasarkan 

fungsi fitness. Kromosom berupa string tersebut merupakan calon solusi pada 

setiap proses operasi yang disebut generasi (Harim Adi Saputro, Wayan Firdaus 

Mahmudy, 2015). Ciri-ciri permasalahan yang dapat dikerjakan dengan 

menggunakan algoritma genetika menurut adalah (Anita Desiani, 2006): 
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1. Mempunyai fungsi tujuan optimalisasi non linier dengan banyak kendala 

yang juga non linier.  

2. Mempunyai kemungkinan solusi yang jumlahnya tak terhingga. 

3. Membutuhkan solusi real time solusi bisa didapatkan dengan cepat sehingga 

dapat diimplementasikan untuk permasalahan yang mempunyai perubahan 

yang cepat seperti optimasi pada pembebanan kanal pada komunikasi seluler. 

4. Mempunyai multi-objective dan multi-criteria, sehingga diperlukan solusi 

yang dapat secara bijak diterima oleh semua pihak.  

2.3.1 Struktur Dasar Algoritma Genetika 

Algoritma genetika ini tingkat keberhasilannya sangat ditentukan oleh 

penentuan pernyataan masalah ke dalam kromosom dan pemilihan operator-

operator yang digunakan. Permasalahan yang akan diselesaikan dengan algoritma 

genetika harus dikodekan ke dalam kromosom secara tepat, karena nantinya 

dalam komputasi kromosom inilah yang akan diproses. Proses tersebut dilakukan 

oleh operator-operator algoritma genetika seperti seleksi, penyilangan dan mutasi. 

Jadi setiap masalah membutuhkan pengkodean yang unik, serta penerapan 

operator-operator algoritma genetika tersebut juga harus menyesuaikan dengan 

representasi kromosom yang digunakan (Zukhri, 2013). 

Struktur dasar algoritma genetika adalah sebagai berikut: 

Populasi :
Kromosom1, Kromosom2, KromosomUkuranPopulasi

Pendekatan Algoritma 
Genetika

Operator-operator 
Algoritma Genetika

Mutasi

Penyilangan

Evaluasi

Seleksi

Penyelesaian 
Masalah Optimasi :
Variabel Keluaran

Masalah Optimasi :
Variabel Masukan

Parameter 
Algoritma : 

Ukuran populasi, 
probabilitas 
penyilangan, 

probabilitas mutasi

PengkodeanPengkodean

Fungsi Fitness

 

Gambar 2. 1 Stuktur Dasar Algoritma Genetika (Zukhri, 2013). 
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2.3.2 Komponen-Komponen Utama Algoritma Genetika 

Algoritma genetika memiliki beberapa komponen yaitu(Kusumadewi & 

Purnomo, 2005):  

1. Teknik Penyandian 

Teknik penyandian adalah teknik yang meliputi penyandian gen dan 

kromosom. Gen merupakan bagian dari kromosom. Satu gen biasanya akan 

mewakili satu variabel. 

2. Prosedur Inisialisasi 

Ukuran populasi tergantung pada masalah yang akan dipecahkan dan jenis 

operator genetika yang akan diimplementasikan. Setelah ukuran populasi 

ditentukan, kemudian dilakukan inisialisasi terhadap kromosom yang terdapat 

pada populasi tersebut. Inisialisasi kromosom dilakukan secara acak, namun 

harus tetap memperhatikan domain solusi dan kendala permasalahan yang ada 

3. Evaluasi 

Proses evaluasi bertujuan untuk menghitung nilai fitness dari masing-masing 

idividu dalam populasi yaitu induk dan offspring. Dimana nilai fitness yang 

didapatkan akan digunakan pada proses seleksi. Nilai fitness  dapat diitung 

dengan persamaan berikut(Suryaningrum et al., 2017) : 

𝑭𝒊𝒕𝒏𝒆𝒔𝒔 =
𝟏

𝑴𝑺𝑬
…...……………………………………………………..……….(2.1) 

Nilai MSE tersebut didapatkan dari proses perhitungan menggunakan 

backpropagation pada persamaan (2.11) hingga persamaan (2.23) 

4. Seleksi 

Seleksi dilakukan untuk memberikan kesempatan reproduksi yang lebih besar 

terhadap anggota populasi yang paling fit. Seleksi akan menetukan individu-

individu mana saja yang akan dipilih untuk dilakukan rkombinasi dan 

bagaimana offspring terbentuk dari individu-individu tersebut. Terdapat 

beberapa metode seleksi dari induk antara lain(Kusumadewi & Purnomo, 

2005): 

a. Seleksi roda rolet (Roulette Wheel Selection) 

Metode seleksi roda rolet ini merupakan metode yang sederhana dimana 

individu-individu dipetakan dalam suatu segmen garis secara berurutan 

hingga setiap segmen individu memiliki ukuran yang sama dengan 
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ukuran fitnessnya. Sebuah bilangan random dibangkitkan dan individu 

yang memiliki segmen dalam kawasan bilangan random akan terseleksi. 

Proses tersebut diulang hingga diperoleh sejumlah individu yang 

diharapkan.  

Algoritma seleksi roda roulette: 

1. Hitung total fitness (F): 

TotalFitness = ∑ 𝐹𝑘; k = 1, 2, …, popsize……………….………(2.2) 

2. Hitung fitness relatif tiap individu: 

P𝑘  = 
F𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐹𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠
………………………………………………….(2.3) 

3. Hitung Fitness Komulatif: 

Q1 = P1 

Qk = Qk-1 + Pk; k = 2, 3,, …, popsize………………….…………(2.4) 

4. Pilih induk yang akan menjadi kandidat untuk diseleksi dengan cara: 

1) Bangkitkan bilangan random r 

2) Jika Qk < r dan Qk-1  > r, maka pilih kromosom ke (k+1) sebagai 

kandidat induk. 

Contoh seleksi roda roulette: 

Tabel 2.2 Contoh Roulette Wheel 

Individu ke- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nilai Fitness 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 

Probabilitas 

Seleksi 
0.18 0.16 0.15 0.13 0.11 0.09 0.07 0.06 0.03 0.02 0.0 

 

individu

Perc - 1Perc - 2 Perc - 3Perc - 4 Perc - 5Perc - 6

1 2 3 4 5 6 7 8 109

0.0 0.18 0.34 0.49 0.62 0.73 0.82 0.95 1.0

 

Gambar 2.2 Contoh Roulette Wheel 

Pada Tabel 2.2 menunjukkan probabilitas dari 11 individu. Individu 

pertama memiliki fitness terbesar, sehingga memiliki interval terbesar. 

Sedangkan individu ke-10 memiliki nilai fitness terkecil kedua. Individu 

ke-11 memiliki fitness terkecil (0), interval terkecil, sehingga tidak 

memiliki kesempatan untuk melakukan reproduksi.  



 
 

II-6 

 

Setelah dilakukan seleksi, maka individu-individu yang terpilih adalah: 

1 2 3 5 6 9 

b. Seleksi dengan turnamen (Tournament Selection) 

Dalam metode ini, ditetapkan suatu nilai tour untuk individu yang dipilih 

secra random dari suatu populasi. Individu-individu terbaik dalam 

kelompok ini akan diseleksi sebagai induk. Parameter yang digunakan 

dalam metode ini adalah ukuran tour yang bernilai antara 2 sampai N 

(jumlah individu dalam suatu populasi). 

c. Seleksi Elitisme 

Dalam model ini, sebuah kromosom yang paling tinggi nilai fitnessnya 

akan dipertahankan untuk menjadi populasi generasi selanjutnya. Model 

ini rentan untuk terjadi konvergensi. Hanya saja untuk terjebak pada nilai 

optimum lokal juga besar(Zukhri, 2013).  

5. Operator Genetika 

a. Penyilangan (Crossover) 

Penyilangan merupakan operator algoritma genetika yang bertujuan untuk 

melahirkan kromosom baru yang mewarisi sifat induknya. Dengan adanya 

operator ini proses pencarian yang dilakukan algoritma genetika akan 

bergerak menuju titik-titik pencarian yang berbeda(Zukhri, 2013). Berikut 

metode-metode penyilangan(Kusumadewi & Purnomo, 2005): 

1. Penyilangan satu titik (Single-point crossover) 

Pada penyilangan ini, posisi penyilangan k (k=1,2,…,N-1) dengan N= 

panjang kromosom yang diseleksi secara random. Variabel ditukar 

antar kromosom pada titik tersebut untuk menghasilkan anak.  

 

Gambar 2. 3 Penyilangan satu titik 
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Misalkan ada 2 kromosom dengan panjang 12. 

Induk 1 : 0 1 1 1 0 | 0 1 0 1 1 1 0 

Induk 2 : 1 1 0 1 0 | 0 0 0 1 1 0 1 

Posisi penyilangan yang terpilih: misalkan 5. Setelah penyilangan, 

diperoleh kromosom-kromosom baru: 

Anak 1 : 0 1 1 1 0 | 0 0 0 1 1 0 1 

Anak 2 : 1 1 0 1 0 | 0 1 0 1 1 1 0 

2. Penyilangan banyak titik (Multi-point crossover) 

Pada penyilangan banyak titik, m posisi penyilangan k, (k=1,2,…,N-1, 

i=1,2,…,m) dengan N=panjang kromosom diseleksi secara random dan 

tidak diperbolehkan ada di posisi yang sama, serta diurutkan naik. 

Variabel ditukar antar kromosom pada titik tersebut untuk 

menghasilkan anak.  

3. Extended Intermediate Crossover 

Penyilangan dengan metode ini menghasilkan offspring dari kombinasi 

2 induk. Misalkan P1 sebagai induk pertama dan P2 sebagai induk ke 2, 

maka offspring C1 dan C2 dapat dibangkitkan dengan persamaan 

(Harim Adi Saputro, Wayan Firdaus Mahmudy, 2015):  

𝐶1 = 𝑃1 +  𝛼 (𝑃2 − 𝑃1) ……………………………………….….(2.5) 

𝐶2 = 𝑃2 +  𝛼 (𝑃1 − 𝑃2)…………………………………….……..(2.6) 

b. Mutasi 

Mutasi adalah proses mengubah nilai dari beberapa gen dalam kromosom 

secara acak. Mutasi berpean untuk menggantikan gen yang hilang dari 

populasi akibat proses seleksi (Dwi et al., 2015).  Berikut metode yang 

digunakan dalam mutasi(Zukhri, 2013): 

1. Mutasi bilangan real 

Pada mutasi ini, ukuran langkah mutasi sangat sulit ditentukan. 

Ukuran yang kecil biasanya sering berhasil, namun ada saatnya yang 

lebih besar yang akan berjalan lebih cepat.  

2. Mutasi bilangan biner  

Mutasi ini dilakukan dengan cara mengganti satu atau beberapa nilai 

gen dari kromosom. Mutasi ini dimulai dengan menghitung jumlah 
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gen pada populasi. Lalu memilih secara acak gen yang akan dimutasi. 

Selanjutnya tentukan kromosom dari gen yang terpilih untuk dimutasi 

dan ganti gen dari kromosom yang akan dimutasi tersebut. 

3. Mutasi secara acak (Random mutation) 

Metode mutasi ini memilih satu induk secara acak dari populasi. 

Kemudian menambah atau mengurangi nilai gen yang terpilih dengan 

bilangan random yang kecil. Misalkan variabel xj adalah [minij, maxij] 

dan offspring yang diasilkan adalah C=[x’1,…,x’n], maka nilai gen 

offspring bisa dibangkitkan sesuai persamaan (Harim Adi Saputro, 

Wayan Firdaus Mahmudy, 2015): 

𝑥 ′𝑖 = 𝑥𝑖 + 𝑟(𝑚𝑎𝑥𝑖 − 𝑚𝑖𝑛𝑗)………………………..…….……(2.7) 

Keterangan: 

𝑥 ′𝑖  = nilai gen sesudah dimutasi 

𝑥𝑖  = nilai gen sebelum dimutasi 

𝑟  = bilangan random kecil 

6. Penentuan parameter 

Parameter adalah kontrol algoritma genetika yaitu: ukuran populasi (popsize), 

peluang crossover (Pc), dan peluang mutasi (Pm). Nilai parameter ditentukan 

berdasarkan permasalahan yang akan dipecahkan. Berdasarkan jurnal 

(Davinsyah, Mahmudy, & Perdana, 2018) pengujian nilai pc sebesar 0.1 

dipasangkan dengan nilai pm 0.9, untuk nilai pc sebesar 0.2 dipasangkan 

dengan nilai pm 0.8 dan begitu seterusnya. Selain itu ada beberapa untuk cara 

yang digunakan memecahkan permasalahan(Kusumadewi & Purnomo, 2005): 

a. Untuk permasalahan yang memiliki kawasan solusi cukup besar, De jong 

merekomendasikan untuk nilai parameter kontrol: 

(popsize; Pc; Pm;) = (50; 0,6; 0,001). 

b. Bila rata-rata fitness setiap generasi digunakan sebagai indikator, maka 

Grefenstette merekomendasikan 

(popsize; Pc; Pm) = (30; 0,95; 0,01) 

c. Bila fitness dari individu terbaik dipantau pada setiap generasi, maka 

usulanya adalah: 

(popsize; Pc; Pm) = (80; 0,45; 0.01) 
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d. Ukuran populasi sebaiknya tidak lebih kecil dari 30, untuk sembarang 

jenis permasalahan. 

2.4   Jaringan Syaraf Tiruan 

Jaringan syaraf tiruan merupakan salah satu sistem pemrosesan informasi 

yang di buat dengan cara meniru cara kerja otak manusia dalam menyelesaikan 

suatu masalah dengan melakukan proses belajar melalui perubahan bobot 

sinapsisnya(Lesnussa et al., 2015). Pada jaringan syaraf tiruan, masing-masing 

titik (node) melakukan perhitungan 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 et al., 

1969). 

2.4.1 Karakteristik Jaringan Syaraf Tiruan 

Sistem jaringan syaraf tiruan memiliki tiga karakteristik utama (Anita & 

Arhami, 2006): 

1. Arsitektur Jaringan  

Arsitektur jaringan adalah pola hubungan antar neuron. Hubungan neuron-

neuron inilah yang membentuk sebuah jaringan. 

2. Algoritma Pembelajaran 

Algoritma pembelajaran adalah metode untuk menentukan dan mengubah 

bobot penghubung pada jaringan. Dua jenis metode dalam algoritma jaringan 

syaraf tiruan, yaitu metode pelatihan atau pembelajaran (memorisasi) dan 

metode pengenalan atau aplikasi. 

3. Fungsi Aktivasi 

Fungsi aktivasi adalah fungsi yang digunakan untuk menentukan nilai 

keluaran berdasarkan total masukan pada neuron. Fungsi aktivasi sebuah 

jaringan syaraf tiruan dapat berbeda dari algoritma jaringan yang lain. 

2.4.2 Arsitektur Jaringan Syaraf Tiruan  

Baik tidaknya suatu model JST salah satunya ditentukan oleh hubungan 

antarneuron atau yang biasa disebut sebagai arsitektur jaringan. Neuron-neuron 

tersebut terkumpul dalam lapisan-lapisan yang disebut neuron layer. 

Lapisanlapisan penyusun JST dibagi menjadi tiga, yaitu(Anita & Arhami, 2006):  
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1. Lapisan Input (Input Layer) Unit-unit dalam lapisan input disebut unit-unit 

input yang bertugas menerima pola inputan dari luar yang menggambarkan 

suatu permasalahan.   

2. Lapisan Tersembunyi (Hidden Layer) Unit-unit dalam lapisan tersembunyi 

disebut unit-unit tersembunyi, yang mana nilai outputnya tidak dapat 

diamati secara langsung.  

3. Lapisan Output (Output Layer) Unit-unit dalam lapisan output disebut 

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

Beberapa arsitektur jaringan yang sering digunakan dalam jaringan saraf 

tiruan antara lain:  

1. Jaringan Lapisan Tunggal  

Jaringan dengan lapisan tunggal terdiri dari1 lapisan input dan 1 lapisan 

output (Gambar 2.2). Setiap unit dalam lapisan input selalu terhubung dengan 

setiap unit yang terdapat pada lapisan output. Jaringan ini menerima input 

kemudian mengolahnya menjadi output tanpa melewati lapisan tersembunyi. 

Contoh JST yang menggunakan jaringan lapisan tunggal adalah ADALINE, 

Hopfield, Perceptron(Anita & Arhami, 2006).  

x1

x2

x3

y1

y2

Nilai input Lapisan input

Lapisan output
Nilai output

w11

w13

w14

w15

w12

w16

 

Gambar 2. 4 Jaringan saraf dengan lapisan tunggal(Lesnussa et al., 2015) 

Pada Gambar 2.4 tersebut lapisan input memiliki 3 neuron, yaitu X1, X2, 

dan X3 yang terhubung langsung dengan lapisan output 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.  
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2.  Jaringan Lapisan Banyak  

  Jaringan lapisan banyak mempunyai 3 jenis lapisan, yaitu lapisan input, 

lapisan tersembunyi, dan lapisan output (Gambar 2.5). Jaringan dapat 

menyelesaikan permasalahan yang lebih kompleks dibandingkan dengan jaringan 

lapisan tunggal. Contoh JST menggunakan jaringan lapisan banyak adalah 

MADALINE, Backpropagation, dan Neocognitron(Anita & Arhami, 2006).  

x1

x2

x3

z1

z2

Lapisan input

Lapisan tersembunyi

w11

w13

w14

w15

w12

w16

Y

Nilai input

Lapisan output Nilai output

 

Gambar 2. 5 Jaringan saraf dengan lapisan banyak(Lesnussa et al., 2015) 

Pada Gambar 2.5 lapisan input memiliki 3 unit neuron, yaitu X1, X2, dan 

X3 yang terhubung langsung dengan lapisan tersembunyi yang memiliki 2unit 

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

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

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

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

ditentukan oleh bobot W1 da W2(Anita & Arhami, 2006).  

3. Jaringan dengan Lapisan Kompetitif  

Jaringan ini memiliki bobot yang telah ditentukan dan tidak memiliki 

proses pelatihan (Gambar 2.6). Jaringan ini digunakan untuk mengetahui neuron 

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

sekumpulan neuron bersaing untuk mendapatkan hak menjadi aktif. Nilai bobot 

setiap neuron untuk dirinya sendiri adalah 1, sedangkan untuk neuron lainnya 

bernilai random negative. Contoh JST yang menggunakan jaringan dengan lapisan 

kompetitif adalah LVQ(Anita & Arhami, 2006).  
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Gambar 2. 6 Jaringan Saraf dengan Lapisan Kompetitif(Lesnussa et al., 

2015) 

 

2.4.3 Algoritma Pembelajaran 

Algoritma pembelajaran pada JST merupakan proses perubahan bobot 

antar neuron sehingga sebuah jaringan dapat menyelesaikan suatu 

permasalahan(Anita & Arhami, 2006). Algoritma Pembelajaran pada JST 

diklasifikasikan menjadi dua yaitu (Sutojo, Mulyanto, & Suhartono, 2010): 

1. Supervised Learning (Pembelajaran Terawasi) 

Supervised Learning adalah algoritma pembelajaran yang membutuhkan 

guru. Guru didefinisikan sebagai sekumpulan nilai input dan output. Proses 

pembelajaran dilakukan oleh guru dengan memberikan respon yang 

diinginkan kepada jaringan. Proses pembelajaran ini dilakuakn secara 

berulang-ulang dengan tujuan agar jaringan dapat memiliki kemampuan yang 

mirip dengan gurunya. 

2. Unsupervised Learning (Pembelajaran Tidak Terawasi) 

Unsupervised Learning adalah algoritma pembelajaran yang tidak 

membutuhkan guru untuk memantau proses belajar, sehingga tidak ada fungsi 

tertentu untuk dipelajari oleh jaringan. 

2.4.4 Fungsi Aktivasi Sistem Jaringan Syaraf Tiruan  

Sinyal aktivasi oleh suatu 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): 
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1. Fungsi Sigmoid Biner 

Fungsi sigmoid biner digunakan untuk jaringan yang dilatih dengan metode 

backpropagation. Fungsi ini memiliki nilai dengan range 0 sampai 1, sehingga 

sering digunakan untuk jaringan yang membutuhkan nilai output yang terletak 

pada interval 0 sampai 1. Tetapi fungsi ini juga bisa digunakan untuk jaringan 

yang memiliki output 0 atau 1. 

Fungsi sigmoid biner dirumuskan sebagai berikut: 

𝑓(𝑥) =
1

1+𝑒−σx………………………………………………….………..….(2.8) 

Kurva sigmoid biner dapat dilihat pada gambar 2.7 berikut: 

 

Gambar 2. 7 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: 

𝑦 = 𝑓(𝑥) =
1−𝑒−x

1+𝑒−x………………………………………………………….(2.9) 

Kurva sigmoid bipolar dapat dilihat pada gambar 2.8 berikut: 

 

Gambar 2.8 Kurva Sigmoid Bipolar (Lesnussa et al., 2015) 

3. Fungsi Linear (Identitas) 

Fungsi linear memiliki nilai output yang sama dengan nilai inputnya. 

Fungsi linear dirumuskan sebagai berikut: 
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𝑦 = 𝑥……………………………………………………………………..(2.10) 

Kurva linear dapat dilihat pada gambar 2.9 berikut: 

 

Gambar 2.9 Kurva Linear (Sudarsono, 2016) 

2.5 Backpropagation 

Metode Backpropagation adalah metode pembelajaran yang 

dikembangkan dari metode perceptron. Metode perceptron memiliki jaringan lapis 

tunggal sedangkan backpropagation memiliki lapisan lapis banyak(Anita & 

Arhami, 2006). Backpropagation adalah sebuah motode sistematika untuk 

pelatihan Jaringan Syaraf Tiruan yang merupakan salah satu algoritma yang 

sering digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang rumit (Sudarsono, 

2016). Hal ini disebabkan karena jaringan pada backpropagation dilatih dengan 

metode pembelajaran yang terawasi atau terbimbing (supervised learning)(Gema, 

2014).  

Terdapat tiga tahapan yang harus dilakukan pada pelatihan jaringan 

backpropagation, yaitu tahap perambatan maju, tahap perambatan balik, dan 

tahap perubahan bobot dan bias(Sutojo et al., 2010). Backpropagation ini 

umumnya terdiri atas beberapa hidden unit yang memiliki tujuan untuk 

meminimalkan error pada output yang dihasilkan oleh jaringan. Semakin banyak 

jumlah layer dan hidden unit yang digunakan pada jaringan, maka jaringan 

tersebut akan semakin kompleks dan hasil peramalan akan semakin baik, serta 

memakan waktu yang lebih lama untuk proses pelatihan(Hansun, 2012). 

Pada jaringan ini diberikan pola masukan dan pola keluaran, ketika suatu 

pola diberikan kepada jaringan, bobot-bobot diubah untuk memperkecil perbedaan 

pola antara pola keluaran dan pola yang diharapkan. Latihan ini dilakukan 

berulang-ulang sehingga semua pola keluaran pada jaringan sesuai dengan pola 

yang diharapkan(Riswanto, 2012). Proses latihan yang berulang-ulang pada 



 
 

II-15 

 

metode backpropagation ini menjadikan metode ini memiliki kelebihan yaitu 

dapat digunakan untuk mewujudkan sistem yang konsisten bekerja dengan lebih 

baik(Putri, Furqon, & Rahayudi, 2018). 

2.5.1 Arsitektur Backpropagation 

Backpropagation memiliki beberapa unit di dalam satu atau lebih lapis 

tersembunyi. Gambar 2.10 menjelaskan arsitektur komputer dengan n buah 

masukan (X1, X2, X3, …, Xn) ditambah sebuah bias, sebuah lapis tersembunyi 

yang terdiri dari j unit ditambah sebuah bias, serta k buah unit keluaran 

(Matondang, 2013). 

x1

x2

x3

z1

z2

Lapisan input

Lapisan tersembunyi

w11

w13

w14

w15

w12

w16

Y

Nilai input

Lapisan output Nilai output

 

Gambar 2. 10 Arsitektur Metode Backpropagation (Lesnussa, 

Latuconsina, & Persulessy, 2015) 

2.5.2 Algoritma Backpropagation 

Terdapat 2 proses dalam metode backpropagation yaitu feedforward dan 

backward. Berikut langkah-langkah Algoritma Backpropagation secara 

rinci(Suryaningrum et al., 2017): 

a. Algoritma Pelatihan 

1. Inisialisasi bobot awal, bias awal dan konstanta laju pelatihan (α) 

2. Tahap 1 merupakan umpan maju (feedforward). Dimana tiap unit masukan 

menerima sinyal dan meneruskannya ke unit tersembunyi diatasnya.  

Fase I Propagasi Maju(Feedforward) 

3. Mengalikan masing-masing unit di lapisan tersembunyi dengan bobotnya 

dan dijumlahkan serta ditambahkan dengan biasnya seperti pada 

persamaan berikut: 

zinj = v0j + ∑ 𝑥𝑖𝑣𝑖𝑗
n
𝑖=1   ………………………………………………(2.11) 
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Keterangan: 

𝑣0𝑗 = nilai bobot bias input layer ke hidden layer 

𝑧_𝑖𝑛𝑗 = total sinyal masukan pada lintasan j 

𝑥𝑖 = nilai masukan pada unit i 

𝑣𝑖𝑗 = bobot antara masukan unit I dan lapisan unit j 

Kemudian dilakukan fungsi aktivasi pada hasil tersebut dengan Persamaan 

(2.12). 

zj = f(zinj) =
1

1+e−z_inj ……………………………………………...(2.12) 

Mengalikan masing-masing unit output dengan bobot dan dijumlahkan 

serta ditambahkan dengan biasnya seperti pada Persamaan (2.13) dan 

(2.14). 

yink = w0k + ∑ 𝑧𝑗𝑤𝑗𝑘
𝑝
𝑗=1    …………………………………..……….(2.13) 

yk = f(yink) =
1

1+e−𝑦𝑖𝑛𝑘
   ………………………………...……….….(2.14) 

Keterangan: 

𝑤0𝑘  = nilai bias pada layer hidden 

𝑦_𝑖𝑛𝑘 = total sinyal masukan pada lapisan unit i 

𝑧𝑖 = nilai masukan pada lapisan unit i 

𝑤𝑗𝑘  = bobot antara lapisan unit k dan keluaran unit j 

Fase II Propagasi Mundur(Backward) 

4. Tahap 2 merupakan umpan mundur (backward propagation). Dimana 

masing-masing unit output menerima pola target tk sesuai dengan pola 

masukan saat pelatihan dan kemudian informasi error lapisan output (δk) 

dihitung. δk dikirim ke lapisan dibawahnya dan digunakan untuk 

menghitung besarnya koreksi bobot dan bias (∆𝑤𝑗𝑘  dan ∆𝑤0𝑘) antara 

lapisan tersembunyi dengan lapisan output dengan Persamaan (2.15) 

sebagai berikut: 

δk = (tk − yk)yk(1 − yk)……….…………………………….……..(2.15) 

Keterangan: 

𝛿𝑘 = Faktor kesalahan pada unit keluaran k 

𝑦𝑘  = Keluaran pada keluaran unit k  



 
 

II-17 

 

𝑡𝑘  = Target data 

Menghitung koreksi bobot yang kemudian akan digunakan untuk 

memperbaiki nilai ∆𝑤𝑗𝑘  dan ∆𝑤0𝑘  dengan persamaan (2.16) sebagai 

berikut : 

∆𝑤𝑗𝑘 = 𝛼𝛿𝑘𝑧𝑗………………………………………………………...(2.16) 

∆𝑤0𝑘 = 𝛼𝛿𝑘………………………………………………….……….(2.17) 

5. Pada setiap unit lapisan tersembunyi dilakukan perhitungan kesalahan 

lapisan tersembunyi (δj). δj digunakan untuk menghitung besar koreksi 

bobot dan bias (∆𝑉𝑖𝑗  dan ∆𝑉0𝑗) antara lapisan input dan lapisan 

tersembunyi. Perhitungan kesalahan lapisan tersembunyi dapat dilakukan 

dengan Persamaan (2.18) dan (2.19) sebagai berikut: 

𝛿𝑖𝑛 𝑗 = ∑ 𝛿𝑘𝑤𝑗𝑘
𝑚
𝑘=1 ………………………………………..…..……...(2.18) 

factor δ unit tersembunyi 

δj = δin jf
′(zin j) = δin jzj(1 − zj)……………..………………….….(2.19) 

Kemudian untuk menghitung ∆𝑉𝑖𝑗  dan ∆𝑉0𝑗  menggunakan persamaan 

berikut:  

∆𝑉𝑖𝑗 = αδjxi…………………………………………………………(2.20) 

∆𝑉0𝑗 = αδj…………………………………………………………..(2.21) 

Fase III Modifikasi Bobot 

6. Tahap 3 merupakan peng-updatean bobot dan bias. Perubahan bobot garis 

yang menuju ke unit tersembunyi: 

𝑉𝑖𝑗(𝑏𝑎𝑟𝑢) = 𝑉𝑖𝑗(𝑙𝑎𝑚𝑎) + ∆𝑉𝑖𝑗……………………………..………..(2.22) 

7.  Perubahan nilai bobot dan bias menggunakan Persamaan sebagai berikut:  

𝑤𝑗𝑘(𝑏𝑎𝑟𝑢) = 𝑤𝑗𝑘(𝑙𝑎𝑚𝑎) + ∆𝑤𝑘𝑗…………………………..……..…(2.23) 

b. Algoritma Pengujian 

Setelah proses pelatihan selesai, lakukan pengujian pada backpropagation. 

Hanya menggunakan tahap perambatan maju dari algoritma pelatihan. 

Prosedur pengerjaannya adalah sebagai berikut: 

Langkah 0: inisialisasi bobot (dari algoritma pelatihan) 

1) Feedforward  
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Langkah 1: untuk tiap input neuron (Xi, i = 1,2,3,…,n) menerima input Xi 

dan menyebarkan sinyal tersebut keseluruh neuron kepada lapisan atasnya 

(lapisan tersembunyi) 

Langkah 2: Untuk hidden neuron (Zk, k = 1,2,3,…,p) dihitung nilai input 

dengan menggunakan nilai bobotnya: 

𝑧𝑖𝑛𝑗 = 𝑣0𝑗 + ∑ 𝑥𝑖𝑣𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1 …………………………………...………….(2.24) 

Kemudian hitung nilai neuron hidden dengan menggunakan fungsi 

aktivasi sigmoid biner dengan persamaan (2.8) 

zj =
1

1+e−z_inj…………………………………………………………..(2.25) 

Langkah 3: untuk tiap output neuron (Yk, k = 1,2,3,…,m) dihitung nilai 

input dengan nilai bobotnya: 

𝑦𝑖𝑛𝑗 = 𝑤0𝑘 + ∑ 𝑧𝑖𝑤𝑗𝑘
𝑝
𝑗=1  ………………………………..…………...(2.26) 

Kemudian hitung nilai output dengan menggunakan fungsi aktivasi 

sigmoid biner dengan persamaan (2.8) 

yk = f(yink) =
1

1+e−𝑦𝑖𝑛𝑘
 …………………………………………..….(2.27) 

2.6 Algoritma Genetika-Backpropagation 

Jaringan syaraf tiruan dan algoritma genetika telah banyak dimanfaatkan 

untuk menyelesaikan permasalahan. Algoritma genetika dapat mengoptimasi 

kinerja dari jaringan syaraf tiruan dengan cara yang berbeda. Algoritma dapat 

dikombinasikan dengan backpropagation untuk menentukan jumlah neuron 

tersembunyi dan lapisan tersembunyi, memilih subset fitur yang relevan, tingkat 

pembelajaran, serta menginisialisasi dan mengoptimalkan bobot koneksi jaringan 

Backpropagation(Kusnadi & Pratama, 2017). 

Backpropagation memiliki kelemahan pada proses pelatihan, dimana 

Backpropagation dapat menyelesaikan suatu permasalahan apabila jumlah neuron 

dan bobot jaringan ditentukan dengan baik (konvergen). Backpropagation akan 

membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai keadaan 

konvergen(Ramadhan & Setiawan, 2018). 

Alur proses dimulai dengan metode algoritma genetika yaitu melakukan 

proses inisialisasi yang bertujuan untuk pengkodean gen dan kromosom. 

Selanjutnya membangkitkan populasi awal, menghitung nilai fitness, melakukan 
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proses penyilangan (crossover), melakukan proses mutasi dan menyeleksi 

kromosom sehingga memperoleh suatu solusi akhir yaitu kromosom dengan nilai 

fitness tertinggi yang merupakan solusi terbaik. Kemudian metode 

backpropagation digunakan pada proses evaluasi dalam metode algoritma 

genetika untuk mendapatkan nilai fitness(Suryaningrum et al., 2017). Diagram 

flowchart penerapan Algoritma Genetika pada Backpropagation dapat dilihat 

pada gambar  

Start

Create Initial Population

Calculate Fitness

Criterion 
Satisfied?

Individual Selection

Perform crossover and 
Mutation

New Population

Stop GA training

BPNN training

Output the result

End

No

Yes

 

Gambar 2. 11 Flowchart Algoritma Genetika Backpropagation(Haviluddin 

& Alfred, 2015)  

Pengkodean bobot-bobot backpropagation ke dalam kromosom pada 

algoritma genetika adalah dengan menggabungkan semua bobot dan bias ke 

dalam satu string yang mewakili satu kromosom atau satu individu. Kemudian 

untuk mengkonversi kembali dalam bentuk bobot dan bias, maka dapat dilakuka 

proses pemisahan gen-gen yang ada pada suatu kromosom algoritma genetika 

menjadi bobot dan bias backpropagation(Agustinus Noertjahyana & Yulia Yulia, 

2002). Berikut contoh pengkodean bobot dan bias ke dalam sebuah string yang 

mewakili kromosom: 
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Gambar 2. 12 Pengkodean Bobot dan Bias ke dalam String(Agustinus 

Noertjahyana & Yulia Yulia, 2002) 

2.7 Prediksi 

Prediksi adalah memperkirakan sesuatu yang akan terjadi dimasa 

mendatang dengan cara memanfaatkan berbagai informasi yang sesuai yang 

sebelumnya sudah ada. Prediksi memiliki tujuan yaitu untuk mendapatkan 

informasi tentang apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang dengan 

probabilitas keajadian terbesar(Wanto & Windarto, 2017).   

2.8 Model Runtut Waktu (Time Series) 

Model time series meramalkan berdasarkan asumsi bahwa apa yang terjadi 

di masa depan adalah pengaruh dari masa lalu. Sehingga, model ini mempelajari 

data yang ada selama periode waktu tertentu di masa lalu, dan menggunakan data 

masa lalu tersebut untuk peramalan. Untuk memprediksi data dalam periode 

mingguan, maka data mingguan sebelumnya digunakan untuk membuat 

peramalan (Heizer dan Render, 2001). 

Umumnya, masalah peramalan untuk data time series dinyatakan sebagai 

berikut: X1, X2, X3, … , Xn untuk meramalkan data Xn+1. Untuk meramalkan data 

tersebut, harus menentukan besarnya periode dalam peramalan. Periode ini 

umumnya ditentukan secara intuitif. Misalnya untuk data bulanan, periode data 

yang digunakan adalah data dalam satu tahun. Jumlah data dalam satu periode ini 

digunakan sebagai data masukan, kemudian targetnya adalah data pada bulan 

pertama setelah periode berakhir. Jadi data bulanan dengan periode satu tahun, 

masukan yang digunakan yaitu 12 masukan dan 1 keluaran (Siang, 2004). 
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2.9 Normalisasi  

Pada perhitungan jarak euclidean, atribut berskala panjang dapat 

mempunyai pengaruh lebih besar dari pada atribut berskala pendek. Oleh karena 

itu, untuk mencegah hal tersebut pelu dilakukan normalisasi terhadap nilai atribut. 

Normalisasi merupakan proses transformasi nilai menjadi kisaran 0 dan 

1(Budianita & Prijodiprodjo, 2013). 

Normalisasi data bertujuan  untuk mendapatkan data dengan ukuran yang 

lebih kecil yang mewakili data yang asli tanpa kehilangan karakterisktik 

sendirinya(Indrabayu, 2012). Adapun rumus normaliasi yaitu: 

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 =  
0.8(𝑥−min (𝑥)

max(𝑥)−min (𝑥)
+ 0.1…………………..……………………(2.28) 

Keterangan:  

x = data 

Max(X)   = nilai minimun  

Min(X) = nilai maksimum  

 Sedangkan denormalisasi adalah mengembalikan ukuran data yang telah 

dinormalisasi sebelumnya untuk mendapatkan data yang asli. Adapun rumus dari 

denormalisasi yaitu sebagai berikut:  

𝐷𝑒𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 =
(𝑥−0,1)(max(𝑥)−min(𝑥))

0,8
+ 𝑚𝑖𝑛…………………….………(2.29) 

Keterangan: 

x  = hasil keluaran dari pelatihan  

Max  = nilai minimun  

Min = nilai maksimum  

2.10 Pengujian 

Untuk dapat mengetahui akurasi hasil kerja metode algoritma genetika dan 

backpropagation dapat diukur dengan melihat error dan nilai akurasi. Perhitungan 

akurasi dilakukan dengan persamaan akurasi, sedangkan error akan diukur dengan 

Mean square error (MSE). 

2.10.1 Mean square error (MSE) 

MSE adalah metode untuk mengevaluasi metode peramalan dengan 

mengkuadratkan setiap error dan dibagi sebanyak jumlah data. Kriteria ini 

memberikan nilai yang besar pada error yang besar dan nilai yang kecil untuk 
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error yang kecil, karena masing-msing error dikuadratkan terlebih dahulu. Rumus 

untuk menghitung MSE(Suhartanto, Dewi, & Muflikhah, 2017): 

𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑛𝑃𝑜𝑙𝑎
∑ (𝑡𝑘 − 𝑦𝑜𝑢𝑡 )

2𝑛𝑃𝑜𝑙𝑎
𝑘 ……………………………….……...……(2.30) 

Keterangan: 

𝑦𝑜𝑢𝑡 = Hasil keluaran (Y) 

𝑡𝑘   = Target data normalisasi 

nPola  = Jumlah data  

   

2.11 Penelitian Terkait 

Dibawah ini merupakan daftar penelitian yang terkait dengan 

permasalahan optimasi prediksi nilai Indeks Harga Konsumen yang menggunakan 

beberapa metode, diantaranya: 

Tabel 2. 3 Penelitian Terkait  

No 
Peneliti dan 

Tahun 
Topik Hasil 

1 

Anjar Wanto, 

Muhammad 
Zarlis dkk 

(2018) 

Analysis of 
Artificial neural 

Network 

Backpropagation 
Using Conjugate 

Gradient Fletcher 

Reeves In The 

Predicting Proses 

Berdasarkan hasil pengujian 

Backpropagation di dapatkan akurasi terbaik 

sebesar 75% sedangkan menggunakan 
metode Backpropagation + conjugate 

Gradient Fletcher Reeves menghasilkan 

akurasi sebesar 67% 

2 

Gilang 
Ramadhan,  

Budi Darma 

Setiawan, Marji 

(2018) 

Optimasi 

Peramalan Jumlah 

Kasus Penyakit 
menggunakan 

Metode Jaringan 

Syaraf Tiruan 

Backpropagation 
Dengan Algoritma 

Genetika 

Hasil pengujian dengan backpropagation 
yang di optimasi di dapatkan nilai MSE 

sebesar 87,20, sedangkan dengan 

backpropagation saja mendapatkan nilai 

MSE sebesar 105,07. 

3 
Anjar Wanto 

(2017) 

Optimasi Prediksi 
Dengan Algoritma 

Backpropagation 

Dan Conjugate 

Gradient Baele-
Powell Restarts 

Hasil akurasi dengan metode 

Backpropagation Standart sebesar 92% 
sedangkan setelah di optimasi menggunakan 

metode Conjugate Gradient Baele Powell 

Restart mendapatkan hasil 92 % juga. 

4 

Anjar Wanto 

dan Agus 
Perdana 

Windarto  

(2017) 

Analisis Prediksi 

Harga Konsumen 
Berdasarkan 

Kelompok 

Kesehatan Dengan 

Berdasarkan pelatihan didapatkan hasil 

akurasi sebesar 92% dengan menggunakan 
model arsitektur 12-70-1 dan dapat 

melakuakn presiksi IHK berdasarkan 

kelompok kesehatan 
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No 
Peneliti dan 

Tahun 
Topik Hasil 

Menggunakan 

Metode 
Backpropagation 

5 

Dwi Ari 

Suryaningru, 

Dian Eka 

Ratnawati , 
Budi Darma 

Setiawann 

(2017) 

Prediksi Waktu 

Panen Tebu 

Menggunakan 

Gabungan Metode 
Backpropagation 

dan Algoritma 

Genetika 

Hasil pengujian terbaik yaitu dengan hasil 

nilai AFER sebesar 0,0205%. Karena hasil 

AFER pada prediksi data uji yang digunakan 
mendekati 0%, maka sistem dapat dikatakan 

baik. Parameter terbaik yang terpilih yaitu 

generasi sebanyak 20, learing rate adalah 0.1, 
ukuran populasi adalah 20, cr adalah 0.2 dan 

mr adalah 0.1. 

6 

Y. A. Lesnussa, 

S. Latuconsina, 
E. R. Persulessy 

(2015) 

Aplikasi Jaringan 

Saraf Tiruan 
Backpropagation 

untuk Memprediksi 

Prestasi Siswa 
SMA 

(Studi kasus: 

Prediksi Prestasi 
Siswa SMAN 4 

Ambon) 

Berdasarkan penelitian yang dibuat, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa dengan tingkat 

korelasi kecocokan antara target yang telah 
ditentukan dan target hasil prediksi sebesar 

60% maka NEM tidak selalu dapat dijadikan 

patokan untuk siswa yang berprestasi. Hal ini 
dapat disebabkan lebih dari 159 factor 

internal maupun eksternal selama menjadi 

seorang siswa. 

7 

Lestari 
Handayani , 

Muhammad 

Adri (2015) 

Penerapan JST 

(Backpropagation) 
untuk Prediksi 

Curah Hujan 

(Studi Kasus : Kota 

Pekanbaru) Lestari 

Perubahan parameter seperti learning rate 

(pembelajaran), Goal ( total error ), fungsi 
aktivasi dan hidden layers sangat 

mempengaruhi hasil dari peramalan curah 

hujan. 
Pada tahap peramalan klasifikasi curah hujan 

dengan sampel data jaunari 2013 (29 data) 

memiliki akurasi 96%. 

Hasil 
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Adam Mizza 

Zamani, Bilqis 

Amaliah, Abdul 
Munif (2012) 

 

Implementasi 

Algoritma Genetika 

pada Struktur 

Backpropagation 
Neural Network 

untuk Klasifikasi 

Kanker Payudara 

Penelitian ini menggunakan metode Neural 

Network untuk deteksi payudara yang 

parameternya dioptimalkan dengan 

Algoritma Genetika mampu menghasilkan 
akurasi yang tinggi sebesar 97%. Namun 

metode ini membutuhkan waktu yang lama 

untuk komputasi. 
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Arif 

Jumarwanto 

Rudy Hartanto, 

Dhidik 
Prastiyanto 

(2009) 

Aplikasi Jaringan 

Saraf Tiruan 

Backpropagation 

Untuk 
Memprediksi 

Penyakit Tht 

Di Rumah Sakit 
Mardi Rahayu 

Kudus 

Jaringan saraf tiruan yang dihasilkan pada 

penelitian ini memiliki tingkat akurasi 100 

%, baik pada tahap pelatihan maupun tahap 
pengujian. Artinya jaringan syaraf turuan 

yang dibuat dapat mengenali pola data THT 

dengan sempurna (benar). 
 

 


