
BAB II 

LANDASAN-TEORI 

2.1 Program Keluarga Harapan  

PKH adalah program bantuan yang dibuat oleh pemerintah yang mana 

meliputi seluruh anggota keluarga, untuk dapat memenuhi pemilihan bantuan tersebut 

kepala keluarga harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Kualifikasi atau syarat rumah 

tangga yang akan mendapatkan bantuan tersebut bisa dibandingkan dengan melihat 

berdasarkan kondisi dan status kepemilikan rumah, aset, jumlah anggota rumah 

tangga, dan status pekerjaan. Dari beberapa syarat-syarat tersebut rumah tangga yang 

berhak atau memenuhinya, akan mendapatkan bantuan PKH ini yang mana sesuai 

dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah pertahunya. Bantuan tersebut 

akan diberikan kepada rumah tangga yang berhak sebanyak 4 kali dalam setahun 

yaitu bulan maret, juli, september, dan desember, kemudian penerima bantuan harus 

memenuhi sebuah ketentuan perbulanya bahwa bantuan dana digunakan dengan tepat 

semestinya. 

Sasaran dari PKH didalam bidang kesehatan adalah ibu hamil, nifas, memiliki 

anak balita, anak Pra sekolah dan pada komponem pendidikan yaitu anak usia sekolah 

setingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menegah Atas 

sederajat atau anak usia 7-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib 

belajar 12 tahun. (Ardianti, Samin, and Edison 2017). 

Parameter yang digunakan untuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH) 

adalah yaitu: Rumah tangga memiliki Aset bergerak (memiliki/tidak televisi, AC, 

lemari es, perhiasan emas, dan telpon rumah), rumah tangga memiliki Aset tidak 

bergerak (seperti memiliki lahan, dll), status penguasaan bangunan (seperti apakah 

kontrakan atau sendiri), tempat tinggal ditempati (seperti apakah mereka tinggal di 

kontrakan/miik sendiri), jenis lantai terluas (terbuat dari apakah lantai tersebut seperti 
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keramik, granit, semen dan tanah), luas lantai (berapa luas lantai?), jenis dinding 

terluas (terbuat apakah dinding seperti tembok, bambu dan kayu) kondisi dinding ( 

apakah masih bagus/tidak), bahan bakar untuk memasak (mereka memasak memakai 

listrik, gas, minyak tanah ataupun kayu), sumber penerangan utama/daya terpasang 

(apakah mereka menggunakan PLN ataupun pelita), jenis atap ( terbuat dari apa atap 

rumah mereka seperti beton, genteng ataupun seng) dan kondisi atap (apakah masih 

bagus/tidak).   

2.2 Jaringan Saraf Tiruan 

Jaringan syaraf tiruan (JST) bisa di definisikan sebagai sistem komputasi yang 

berdasarkan pada pemodelan syaraf biologis (neuron) melalui pendekatan sifat-sifat 

komputasi biologis (biological computation). JST dapat  dibayangkan seperti jaringan 

dengan elemen pengolah yang saling terhubung. Elemen pengolah berhubungan 

dengan sambungan variable yang disebut bobot, jika pengaturanya dilakukan dengan 

tepat maka akan menghasilkan sifat yang akan kita inginkan.  

Jaringan syaraf tiruan ialah salah satu representasi tiruan dari otak manusia 

yang akan selalu melakukan percobaan untuk menstimulasi proses pembelajaran otak 

manusia tersebut. Istilah tiruan ini digunakan Karena jaringan syaraf tiruan 

dimplementasikan ke dalam sistem komputer yang dapat melakukan proses 

perhitungan berdasarkan pembelajaran. Jaringan syaraf tiruan terbentuk seperti 

sebuah model matematis dari pemahaman manusia yang berdasarkan pada asumsi 

sebagai berikut : 

1. Memproses informasi pada element yang sederhana yang di sebut dengan 

neuron. 

2. Sinyal mengalir diantara sel saraf/neouron menggunkan penghubung. 

3. Semua penghubung punya bobot yang bersesuaian. Bobot ini akan 

menggandakan sinyal yang dilaluinya. 

4. Semua sel akan menerapkan fungsi aktifasi kepada sinyal hasil penjumlahan 

bobot yang diterimanya agar dapat menemukan sinyal keluarannya. 
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Berikut adalah model struktur jarinan syaraf tiruan : 

 

Gambar 2.1. Model struktur JST (Wuryandari and afrianto 2012) 

 

Gambar 2.2 model struktur JST (Wuryandari and afrianto 2012) 

Algoritma jaringan syaraf tiruan bekerja langsung menggunakan angka 

sehingga data yang tidak numerik harus di ubah menjadi data numerik. Hasil 

kesimpulan dari jaringan syaraf tiruan didasarkan kepada pengalaman dari proses 

pembalajaran. Dalam proses pembelajaran JST dimasukan pola masukan (input) dan 

pola pengeluaran (output) kemudian jaringan akan di ajari agar dapat menghasilkan 

sebuah jawaban yang dapat diterima. Karakteristik JST dapaat ditentukan oleh: 

1. Pola hubungan antar neuron 

2. Metode penentuan bobot sambungan (platihan atau proses balajar jaringan). 

3. Fungsi aktifasi. 

2.2.1 Arsitektur Jaringan Syaraf Tiruan 

Pada jaringan saraf tiruan neuro-neuron digabungkan pada beberapa lapisan 

(layer) atau yang biasa disebut lapisan neuron (neuron layers). Neuron-neuron dalam 

suatu lapisan akan digabungkan dengan lapisan-lapisan sebelum dan sesudahnya. 

Informasi yang diberikan kepada jaringan syaraf akan dirambatkan dari lapisan ke 

lapisan lainya, yang berawal dari lapisan masukan hingga sampai pada lapisan 
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keluaran dengan melewati lapisan tersembunyi (hidden layer). Berikut terdapat 

beberapa arsitektur jaringan syaraf tiruan (Maharani Dessy Wuryandari, 2012): 

1. Jaringan dengan lapisan tunggal (single layer net). 

Pada jaringan ini hanya terdapat sebuah lapisan dengan dengan bobot yang 

terhubung. Yang mana hanya dapat menerima input dan langsung mengelohanya 

menjadi output tanpa melakukan proses pada layer tersembunyi.  

2. Jaringan dengan banyak lapisan (multilayer net). 

Pada jaringan ini terdiri dari beberapa lapisan yang terdapat antara laipisan 

input dengan lapisan output yang mana lapisan ini dikatakan dengan lapisan 

tersembunyi. Jaringan ini bias menuntaskan permaslahan yang lebih rumit dari 

lapisan tunggal. 

3. Jaringan dengan lapisan konpetitif (competitive layer net) 

Di jaringan ini setap neuoron berpacu untuk mandapatkan hak untuk menjadi 

aktif. Berikut adalah contoh gambar yang menujukan jaringan dengan lapisan 

konpeetitif dengan bobot -ŋ. Contoh metode yang memiliki competitive layer adalah  

Learning vector quantization (LVQ). 

2.2.2 Proses Pembelajaran Jaringan Syaraf Tiruan 

Ada beberapa metode proses pembelajaran jarigan saraf tiruan yang mana 

diantaranya : 

1. Pembelajaran terawasi (supervised) 

Dalam proses pembelajaran ini data input dan data output sudah dapat 

diketahui oleh JST. Beda antara keluaran data yang diinginkan dengan cara 

menilai bobot JST supaya bobot JST dapat memberikan jawaban yang serupa 

dengan jawaban yang benar yang mana jawabanya telah diketahui oleh JST. 

2.  Pembelajaran tak terawasi (unsupervised) 

Dalam proses pembelajaran ini JST mengelompokan dirinya sndiri agara 

menjadi vector-vektor masukan yang sama, tanpa memakai data pelatihan. 
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Maksud dari proses pembelajaran ini yaitu agar dapat mengelompokan unit-

unit yang hanpir menyerupai pada lokasi tertentu. 

3. Pembelajaran terawasi dan tak terawasi 

Pada proses pembelajaran ini merupakan gabungan dari kedua pembelajaran 

diatas. Sebagian bobotnya ditentukan dari pembelajaran terawasi dan sebagian 

lagi berasal dari pembelajaran tak terawasi. 

2.3 Learning Vector Quantization (LVQ) 

Learning vector quantization (LVQ) merupakan sebuah metode pembelajaran 

dalam lapisan kompetitif dengan cara mengawasinya. Secara Otomatis lapisan 

kompetitif melakukan pembelajaran untuk mengkalasifikasikan vector input. Namun, 

kelas yang ditemukan pada lapisan kompetitif hanya bergantung diantara jarak vector 

input. Jika kedua vector input sangat mirip, lapisan kompetitif akan menempatkan 

dua vector input tersebut ke kelas yang sama. Tidak ada mekanisme dalam desain 

lapisan yang sangat kompetitif untuk mengatakan apakah dua vektor input di kelas 

yang sama atau di kelas yang berbeda (Naoum and Al-sultani 2012). 

2.3.1 Arsitektur Learning Vector Quantization (LVQ) 

LVQ adalah metode klasifikasi pola yang mana masing-masing unit keluaran 

mewakili suatu kategori. Arsitektur jaringan LVQ menggunakan jaringan kompetitif 

yang dimana jaringan yang sekumpulan neuronnya bersaing untuk mendapatkan hak 

menjadi aktif. Bilamana ada dua vector yang saling mendekati yang sama, lapisan 

kompetitf akan menempatkan kedua vector menjadi satu kelas. Arsitektur jaringan 

dapat dilihat pada gambar 2.3. 
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Gambar 2.3 Arsitektur jaringan LVQ 

Gambar 2.3 menjelaskan yang berperan sebagai dendrit atau data masukan 

adalah X1-X6, yang berperan menjadi sinapsis atau bobot adalah W, sedangkan 

badan sel dari jaringan ini ialah perhitungan ||𝑋 −𝑊|| . Dan yang berperan menjadi 

akson atau data ouput adalah Y (Wuryandari and afrianto 2012). 

2.3.2 Euclidian Distance 

Jarak Euclidian memiliki fungsi dalam menguji ukuran yang dapat digunakan 

sebagai kedekatan jarak antara dua objek. Formula jarak Euclidian dapat dilihat pada 

Persamaan 2.1 (Parvin, dkk, 2010) : 

  √∑          
 

   
                              

2.3.3 Algoritma Learning Vector Quantization (LVQ) 

Algoritma pemrosesan pada setiap neuron yaitu mencari jarak antara suatu 

vektor input ke bobot bersangkutan (W1 dan W2). W1 ialah vektor bobot yang 

menghubungkan setiap neuron dalam lapisan input menuju neurom awal lapisan 

output, sedangkan W2 ialah vektor bobot yang menghubungkan setiap neuron pada 

lapisan input ke neuron kedua lapisan output. Fungsi aktivasi F1 akan memetakan 
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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|. 

Langkah-langkah algoritma LVQ terdiri atas: 

1. Tentukan : Bobot (W), Maksimum Epoh (MaxEpoh) 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 : 

a. Epoh = 0 

b. Eror = 1 

4. Kerjakan selama : (epoh < MaxEpoh) dan (α > Eps) 

a. Epoh = epoh +1 

b. Kerjakan untuk i = 1 sampai n 

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

sebagai Cj) atau D1 =  𝑋  𝑊   

ii. Perbaiki Wj dengan ketentuan : 

Jika T = Cj maka,  

Wj (baru) = Wj (lama) + α (x-Wj (lama)) ..........................(2.2) 

Jika Cj ≠ T maka  

Wj (baru) = Wj (lama) – α (X-Wj (lama)) ..........................(2.3) 

c. Kurangi nilai α 

Setelah melakukan pelatihan, maka diperolehlah bobot-bobot akhir (W). Yang 

mana akan digunakan pada proses pengujian. Misalnya dilakukan proses pengujian 

terhadap np buah data. Maka algoritma pengujiannya adalah : 

1. Masukan data yang akan di uji, misal Xij dengan i = 1,2,....,np dan j = 

1,2,....,m. 
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2. Kerjakan untuk i = 1 hingga np 

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

b. J adalah kelas untuk Xi 

 Untuk mengetahui diagram alir pada LVQ dapat dilihat pada gambar 2.4 berikut 

: 

mulai

Inisisalisasi bobot awal (WJ), vektor 

penelitian (XI), dan Target (T) dari 

data keluarga miskin, parameter 

learning rate (α ), Nilai minimum α 

(Mina)

Epoch = 0

α > Mina?

Baca XI

Hitung jarak euclidean antara Xi dan Wj

Temukan jarak minimum Xi dengan Wj 

ditandai indeks vektor bobot sebagai Cj

T = Cj?

Wj = Wj + α [Xi-Wj] Wj = Wj - α [Xi-Wj]

α = α – (0.1*α)

Epoch = epoch + 1

Bobot akhir hasil training

Selesai 

Y
a

ya tidak
tidak
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Gambar 2.4 Diagram alir pembelajaran LVQ 

2.3.4 Perkembangan (LVQ) 

  Kohonen  (1990)  mengusulkan  keluarga  dari  algoritma  LVQ  yaitu  LVQ1, 

LVQ2, LVQ2.1, (Kohonen, T, 1990a) dan LVQ3 (Kohonen, 1990b). Karakteristik 

pada  algoritma  LVQ1  adalah  hanya  vektor  referensi  terdekat  (vektor  pemenang) 

dengan vektor masukan yang diperbaharui. LVQ2 merupakan perkembangan dari 

metode LVQ 1 dimana dalam pembelajaran dua vektor codebook wi dan wj yang 

terdekat  dengan  x  yang  diperbaharui  secara  simultan.  Salah  satu  dari  vector 

codebook berapa pada posisi kelas  yang benar dan kelas  yang salah. Selain itu x 

harus  jatuh  diantara wi dan wj yang disebut window. Misalkan di dan dj adalah jarak  

euclidean  x  dari wi dan wj maka  x  didefinisikan  masuk  kedalam  window dengan 

lebar relatif m jika lebar relatif window yang direkomendasikan iyalah 0,2 sampai  

0,3.  LVQ  2.1  merupakan  perbaikan  dari  metode  LVQ2  perbedaanya iyalah  pada  

LVQ2 wi harus yang paling dekat, sedangkan LVQ 2.1 mengizinkan wi dan wj 

menjadi vector codebook terdekat dengan x. 

2.3.5 LVQ 3 

  Algoritma  LVQ3  merupakan  perbaikan  dari  LVQ  2.1  dimana  dua  vector 

pemenang  dan  runner-up,  dirubah jika ada kondisi yang terpenuhi. Pembelajaran  

metode learning vector quantization 3 dikembangkan berdasarkan algoritma  LVQ 1 

dengan ketentuan dasar dari LVQ3.  Adapun  parmeter  yang digunakan yaitu :  

1. X merupakan vektor vektor pelatihan 1..xi..xn). 

2. T target dari kelas yang dipilih pada vektor pelatihan. 

3. Wj merupakan inisialisasi vektor bobot pada unit ke-j (W1j,..Wij,...Wnj). 

4. Cj kelas yang mempresentasikan unit keluaran ke  -j. 

5. Learning  rate  (α),  sebagai  tingkat proses pembelajaran, yangmana jika  nilai  

α  terlalu besar maka algoritma akan tidak setabil, jika terlalu kecil maka 

prosesnya akan terlalu lama. Nilai α adalah 0 < α < 1. 
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6. Nilai pengurangan α, yaitu penurunan tingkat pembelajaran. 

7. Nilai minimal learning rate α (Mina), yaitu batas nilai pembelajaran yang 

masih diperbolehkan. 

8. Nilai m epsilon merupakan second α  tingkat pembelajaran. 

9. Mencari jarak euclidean dari vektor W dan vektor X: √ 𝑋  𝑊          (2.4) 

10. Perbaiki Wj Jika T = Cj maka Wj(baru) = Wj (lama) + α (Xi-Wj)       (2.5) 

11. Jika T ≠ Cj periksa jarak runner up apakah masih masuk kedalam T 

12. Dengan Nilai window (ε), adalah nilai yang berfungsi sebagai daerah yang 

harus  dipenuhi agar dapat memperbarui vektor pemenang (Yc1) dan runner-

up (Yc2) jika bertempat dikelas yang tidak sama. Persamaan window (ε) : 

Min (dc1/dc2 , dc2/dc1) > (1-ε)(1+ε).                               (2.6) 

13. Jika  memenuhi  kondisi  window  (ε)  , vektor  referensi  yang  tidak masuk  

dikelas  yang  sama  dengan  vektor  x  akan  diperbaharui dengan 

menggunakan persamaan: 

Yc1 (t+1) = Yc1 (t) – α (t) [x(t) – Yc1(t)].                                          (2.7) 

14. Sebaliknya jika vektor refrensi masuk dalam kelas yang sama dengan vektor x 

maka akan diperbaharui dengan menggunakan persamaan: 

Yc2 (t+1) = Yc2(t) + α (t) [x(t) – Yc2(t)].                                            (2.8) 

15. Tapi  jika  kondisi  didalam  windows  bernilai  false  dan  keduanya  

termasuk dalam kelas yang sama maka bobot diperbaharui menggunakan 

persamaan (Teuvo Kohonen, 1996):   

Yc(t + 1) = Yc (t) + β(t) [(t) [x(t) – Yc(t) ]                                           (2.9) 

Learning Rate β(t)  = m * α(t)  dimana  0.1 < m < 0.5 

2.4 Normalisasi 

Normalisasi sering kali berarti mengurangi ukuran dan membaginya ke dalam 

ukuran skala. Setiap vektor baris dalam matriks pengujian dan di proses dengan 

memetakan proses transformasi menjadi kisaran antara 0 dan 1 (Naoum and Al-

sultani 2012) 
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Metode normalisasi yang dipakai pada penelitian ini adalah metode Min-Max 

yang merupakan metode normalisasi dengan melakukan transformasi linier terhadap 

data asli. Tujuan dari normalisasi ini adalah pada perhitungan jarak Euclidean, untuk 

atribut yang berskala panjang dapat memberikan pengaruh lebih besar daripada 

atribut berskala pendek. Maka dari itu, untuk mencegah hal tersebut terjadi maka 

perlu dilakukan normalisasi terhadap nilai atribut. Untuk normalisasi atribut X dapat 

dilihat pada persamaan (2.8): 

𝑋  
         

              
…………………………………………..……… (2.10) 

Keterangan : 

X*  : nilai setelah dinormalisasi,  

X  : nilai sebelum dinormalisasi,  

min(X)  : nilai minimum dari fitur, 

max(X) : nilai maksimum dari suatu fitur. 

Keuntungan dari metode ini adalah keseimbangan nilai perbandingan antar 

data saat sebelum dan sesudah proses normalisasi. Tidak ada data bias yang 

dihasilkan oleh metode ini. Kekurangannya adalah jika ada data baru, metode ini 

akan memungkinkan terjebak “out of bound” error. Penulis memilih menggunakan 

metode normalisai Min-Max, karena selain dalam data di ketahui nilai minimum dan 

maksimum nya, min-max ini sudah banyak digunakan para peneliti lainnya untuk 

melakukan normalisasi, karena min-max tergolong mudah dan hasil yang dapat 

adalah tidak bias sehingga mempermudah pengerjaan penormalisasian data dan lebih 

efisien. 

2.5 Parameter Penilaian 

Parameter penilaian hasil untuk penelitian ini menggunakan confusion matrix, 

yaitu metode yang digunakan untuk mengevaluasi model klasifikasi yang digunakan 

untuk mengetahui objek benar atau salah (Gorunescu 2011). confusion matrix 

memberikan informasi tentang klasifikasi yang aktual dan juga memberikan hasil 
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akurasi prediksi yang telah dilakukan oleh sistem klasifikasi pada penelitian yang 

dilakukan (Santra and Christy 2012). Berikut menunjukan confusion matrix untuk 

dua kelas klasifikasi yang dijelaskan pada tabel 2.2 : 

Tabel 2.2 confusion matrix 

  Prediction 

  Positif Negative 

Actual Positif  A ( true positif -TP ) B ( false negative - FN) 

negatif C ( false positive FP) D ( true negative - TN) 

 

Untuk mengetahui akurasi adalah dengan mengetahui proporsi dari total jumlah 

prediksi yang benar yang dapat dilihat pada persamaan 2.9 :  

 

            
     

           
      …………………………………(2.11) 

 

Keterangan :  

TP  :  True  positives,  merupakan  jumlah  data  dengan  kelas  positif yang 

diklasifikasikan positif. 

TN  :  True  negatives,  merupakan  jumlah  data  dengan  kelas  negatif yang 

diklasifikasikan negatif. 

FP  :  False  positives,  merupakan  jumlah  data  dengan  kelas  positif 

diklasifikasikan negatif. 

FN  :  False  negatives,  merupakan  jumlah  data  dengan  kela  positif negatif 

diklasifikasikan positif. 

2.6 Penelitian Terkait 

Untuk melakukan penlitian ini, penulis melakukan langkah awal dengan 

mencoba mencari materi-materi yang berhubungan dengan klasifikasi dan 

mengumpulkan beberapa penelitian sebelumnya untuk mengetahui metode-metode 
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yang sering digunakan untuk melakukan klasifikasi. Pada penelitian ini penulis 

menggunakan basis data terpadu program penanganan fakir miskin Dinas Sosial 

Kabupaten Kampar Riau tahun 2018. 

Berikut adalah beberapa penelitian terkait yang menjadi acuan penelitian ini 

yang dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut. 

Tabel 2.4 penelitian terkait 

No Tahun Peneliti Judul Hasil 

1 2010 (Difla and 

safrina) 

Jaringan Syaraf 

Tiruan Learning 

Vector Quantization 

Untuk Aplikasi 

Pengenalan Tanda 

Tangan 

aplikasi 

pengenalan tanda tangan 

menggunakan jaringan syaraf 

tiruan Learning Vector 

Quantization yang digunakan 

untuk melatih sejumlah citra 

tanda tangan. Pada pengujian, 

tingkat ketepatan pengenalan 

tanda tangan sebesar 98%. 

2 2018 (Arifando, 

Hidayat, and 

Soebroto) 

Klasifikasi Calon 

Penerima Bantuan 

Keluarga Miskin 

Menggunakan 

Metode Learning 

Vector Quantization 

(LVQ) 

Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan terdapat 5 proses 

scenario pengujian , dan dari 

parameter yang dilakukan 

pada penelitian dapat 

menghasilkan nilai akurasi 

sebesar 98%.  

3 2013 (Budianita 

and 

Prijodiprodjo 

2013) 

 

Penerapan Learning 

Vector Quantization 

(LVQ) untuk 

Klasifikasi Status 

Gizi Anak 

Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan dua buah 

metode LVQ yaitu LVQ1 dan 

LVQ3 yang mendapatkan 

hasil rata-rata akurasi LVQ3 

mencapai 95.2% sedangkan 

nilai rata-rata akurasi LVQ1 

mendapatkan akurasi sebesar 

88%. 
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No Tahun Peneliti Judul Hasil 

4 2018 (Ratnawati 

and Fauzi) 

Penentuan Penerima 

Bantuan Ternak 

Menggunakan 

Algoritma K-Means 

& Penentuan 

Penerima Bantuan 

Ternak Menggunakan 

Algoritma K-Means 

& Naïve Bayes 

Berdasarkan hasil pengujian 

dengan membandingkan hasil 

pengelompokkan pada 

metode K-Means 

konvensional terbukti bahwa 

KMNB memberikan akurasi 

tertinggi sebesar 100% 

sedangkan K-Means 

konvensional memiliki 

akurasi sebesar 95.91. 

5 2013 (Patra, Dash, 

and Tripathy 

2013) 

Neural Techniques 

for Improving the 

Classification 

Accuracy of 

Microarray Data Set 

using Rough Set 

Feature Selection 

Method 

Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan peneliti 

mendapatkan kesimpulan 

bahwa perbandingan metode 

Self Organizing Map dan 

LVQ, bahwa algoritma LVQ 

menujukan hasil yang lebih 

baik dibandingkan dengan 

algoritma Self Organizing 

Map dan dari ketiga metode 

variasi LVQ, metode LVQ3 

adalaha metode yang terbaik 

dan memiliki pengaruh positif 

dalam melakukan proses 

klasifikasi dengan akurasi 

mencapai 87,5% hingga 98%. 

6 2011 (Nurkhozin, 

Irawan, and 

Mukhlas) 

Komparasi Hasil 

Klasifikasi Penyakit 

Diabetes Mellitus 

Menggunakan 

Jaringan Syaraf 

Tiruan 

Backpropagation Dan 

Learning Vector 

Quantization 

Pada penelitian ini metode 

LVQ lebih akurat 

dibandingkan dari metode 

Backpropagation. Hal ini 

terlihat dari besarnya error 

klasifikasi dan waktu yang 

digunakan klasifikasinya. 

Sehingga klasifikasi data 

diabetes menggunakan LVQ 

memberikan tingkat akurasi 

lebih tinggi atau akurat dalam 

membaca pola jika 

dibandingkan klasifikasi data 

menggunakan jaringan 

Backpropagation. 

7 2017 (Ardianti, Implementasi Berdasarkan penelitian yang 
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Samin, and 

Edison 2017) 

Program Keluarga 

Harapan dalam 

Upaya Naskah 

Publikasi 

telah dilakukan peneliti 

mendapatkan kesimpulan 

bahwa Implemetasi PKH 

belum bias mengurangi angka 

kemiskinan dan 

mensejahterakan rakyat 

secara signifikan, namun 

dengan adanya PKH dapat 

membantu mengurangi beban 

Rumah Tangga Sangat 

Miskin (RTSM) untuk 

memenuhi kebutuhan 

pendidikan dan kesehatan. 

8 2018 (Sanjaya and 

Jasril 2018) 

Learning Vector 

Quantization 3 ( 

LVQ3 ) and Spatial 

Fuzzy C- Means ( 

SFCM ) for Beef and 

Pork Image 

Classification 

Pada penelitian ini penerapan 

Spatial Fuzzy C-Means pada 

segmentasi citra dan beberapa 

proses lainya seperti cropping 

area objek, ekstraksi ciri 

warna HSV dan ekstraksi ciri 

tekstur GLCM citra objek 

daging serta klasfikasi LVQ 3 

dapat mengenali citra daging 

sapid an citra daging babi 

dengan persentase nilai 

akurasi tertinggi 91,67%. 

9 2018 (Budianita et 

al. 2018) 

Penerapan Learning 

Vector Quantization 

3 ( LVQ 3 ) untuk 

Menentukan Penyakit 

Gangguan Kejiwaan 

Dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan metode LVQ 

3 dapat diterapkan untuk 

mengklasifikasikan jeis 

penyakit kejiwaan, dibuktikan 

dengan akurasi yang 

dihasilkan pada pengujian. 

Pada saat window 0 dan 

jumlah data latih dan data uji 

berbeda memperoleh akurasi 

yang sama yaitu 92,5% dan 

pada saat menggunakan 

window 0,2 dan 0,4 dapat 

meningkatkan akurasi hingga 

50%. 

10 2019 (Darah et al. 

2019) 

Penerapan Learning 

Vector Quantization 

3 ( LVQ3 ) untuk 

Mengidentifikasi 

Penerapan Learning 

Berdasarkan penelitian ini 

sistem identifikasi citra darah 

leukemia berdasarkan warna 

HSV dan tekstur GLCM 

menggunakan metode 
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Vector Quantization 

3 ( LVQ3 ) untuk 

Mengidentifikasi 

Citra Darah Acute 

Lymphoblastic 

Leukemia ( ALL ) 

dan Acute Myeloid 

Leukemia ( AML ) 

klasifikasi LVQ 3 berhasil 

dibangun, yang mana 

mendapatkan akurasi tertinggi 

sebesar 100% pada pengujian 

90 % untuk data latih dan 

10% untuk data uji dengan 

learning rate (a) terbaik 

adalah 0.01 dan minimal 

learning rate  nya adalah 

0.001. 

 


