
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Jaringan Syaraf Tiruan

Jaring 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 menirukan 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 dipelajari oleh jaringan syaraf tiruan sehingga mempunyai kemampuan

untuk memberikan keputusan terhadap data yang belum pernah dipelajari (Kiki

dan Kusumadewi, 2004 )

Jaringan Syaraf Tiruan (JST) atau neural network adalah suatu metode

komputasi yang meniru sistem jaringan Syaraf biologis. Metode ini menggunakan

elemen perhitungan non-linier dasar yang disebut neuron yang diorganisasikan

sebagai jaringan yang saling berhubungan, sehingga mirip dengan jaringan Syaraf

manusia. Jaringan Syaraf Tiruan dibentuk untuk memecahkan suatu masalah

tertentu seperti pengenalan pola atau klasifikasi karena proses pembelajaran(Yani,

Eli. 2005 dikutip oleh Ferri dkk , 2013).

Menurut Hermawan, (2006) dalam kutipan (Alfa, dkk)Jaringan saraf tiruan

adalah suatu sistem yang terkomputasi dimana operasi dan arsitektur yang diambil

dari pengetahuan tentang sel saraf biologis yang ada di dalam otak, yang

merupakan salah satu representasi buatan dari otak manusia yang selalu

menstimulasikan proses pembelajaran pada otak manusia tersebut.

Jaringan saraf LVQ (Learning Vector Quantization) adalah suatu metode

klasifikasi pola yang masing-masing unit keluaran mewakili kategori atau kelas

tertentu. Suatu lapisan kompetitif akan secara otomatis belajar untuk

mengklasifikasikan vektor vektor input. Kelas-kelas yang didapatkan sebagai
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hasil dari lapisan kompetitif ini hanya tergantung pada jarak antara vektor-vektor

input. Jika 2 vektor input mendekati sama, maka lapisan kompetitif akan

meletakkan kedua vektor input tersebut ke dalam kelas yang sama.

(Rakhmanullah Afif, 2010).

Jaringan Syaraf Tiruan memodelkan jaringan syaraf biologis yang terdapat

pada otak manusia. Pemodelan terutama hanya didekati dari sudut kmputasinya

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

Setiap simpul tersebut memodelkan sebuah sel saraf biologis (neuron). Hubungan

antar simpul dicapai melalui bobot koneksi (weight). Bobot koneksi menentukan

apakah sinyal yang mengalir bersifat peredam (inhibitory connection). Bobot

koneksi yang bersifat meredam dapat dinyatakan, misalnya oleh bilangan negatif,

sedangkan yang bersifat merangsang oleh bilangan positif. Selain ditentukan oleh

karakteristik bobot koneksinya, besarnya sinyal yang keluar dari sebuah simpul

juga ditentukan oleh fungsi aktifasi (activation function) yang digunakannya.

Artinya, pemilihan fungsi aktifasi menentukan derajat keaktifan dari sebuah

simpul.

2.1.1 Arsitektur Jaringan Syaraf Tiruan

JST memiliki 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 tunggal terdiri dari 1 layer input dan 1 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 mengolahnya menjadi

output tanpa harus melalui lapisan tersembunyi. Contoh algoritma JST yang

menggunakan metode ini yaitu : ADALINE, Hopfield, Perceptron.
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Gambar 2.1 Arsitektur Jaringan Syaraf Tiruan Layer Tunggal

(Budianti. E, 2012)

2.    Jaringan Banyak Lapisan (Multilayer Net)

Jaringan dengan lapisan jamak memiliki ciri khas tertentu yaitu memiliki 3

jenis layer yakni layer input, layer output, dan juga layer tersembunyi. Jaringan

dengan banyak lapisan ini dapat menyelesaikan permasalahan yang lebih

kompleks dibandingkan jaringan dengan lapisan tunggal. Namun,proses pelatihan

sering membutuhkan waktu yang cenderung lama. Contoh algoritma Jaringan

Syaraf Tiruan yang menggunakan metode ini yaitu : MADALINE,

backpropagation, Neocognitron.

3.    Jaringan Lapisan Kompetitif (Competitive Layer)

Pada jaringan ini sekumpulan neuron bersaing untuk mendapatkan hak

menjadi aktif. Contoh algoritma yang menggunakan metode ini adalah LVQ.

2.1.2 Karakteristik Jaringan Syaraf Tiruan

Dengan meniru sistem jaringan biologis (manusia), maka sistem jaringan

saraf tiruan memiliki 3 karakteristik utama yaitu :

1. Arsitektur Jaringan

Merupakan pola keterhubungan antara neuron.Keterhubungan neuron-neuron

inilah yang membentuk suatu jaringan.

2. Algoritma Jaringan

Merupakan metode untuk menentukan nilai bobot hubungan.Ada dua metode

pada algoritma jaringan saraf tiruan, yaitu metode bagaimana JST tersebut
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melakukan Pelatihan (Pembelajaran) dan metode bagaimana JST tersebut

melakukan Pengenalan (Aplikasi).

3. Fungsi Aktivasi

Merupakan fungsi untuk menentukan nilai keluaran berdasarkan nilai total

masukan pada neuron. Fungsi aktivasi suatu algoritma jaringan dapat berbeda

dengan fungsi aktivasi algoritma jaringan lain.

2.1.3 Permodelan dan Konsep Jaringan Syaraf Tiruan

Jaringan syaraf terdiri atas beberapa neurondan ada hubungan antara

neuron–neuron tersebut. Neuronadalah sebuah unit pemroses informasi yang

menjadi dasar pengoperasian jaringan syaraf tiruan. Syaraf adalah sebuah unit

pemroses informasi dengan tiga elemen dasar, yaitu :

1. Satu set link yang terhubung.

2. Sebuah penjumlah untuk menghitung besarnya penambahan pada sinyal

masukan.

3. Sebuah fungsi aktivasi untuk membatasi banyaknya keluaran pada syaraf.

Sebagian besar jaringan syaraf melakukan penyesuaian bobot-bobotnya

selama menjalani pelatihan. Pelatihan dapat berupa pelatihan terbimbing

(supervised training) di mana diperlukan pasangan masukan-sasaran untuk tiap

pola yang dilatihkan. Jenis kedua adalah pelatihan tak terbimbing (unsupervised

training).

Gambar 2.2 Model Jaringan Syaraf Tiruan

Setiap pola-pola informasi input dan output yang diberikan kedalam JST

diproses dalam neuron. Neuron-neuron tersebut terkumpul di dalam lapisan-
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lapisan yang disebut neuron layers . Lapisan-lapisan penyusun JST tersebut dapat

dibagi menjadi 3, yaitu :

1. Lapisan Input, unit-unit di dalam lapisan input disebut unit-unit input.

Unit-unit input tersebut menerima pola inputan data dari luar yang

menggambarkan suatu permasalahan.

2. Lapisan Tersembunyi, unit-unit di dalam lapisan tersembunyi disebut unit-

unit tersembunyi. Dimana outputnya tidak dapat secara langsung diamati.

3. Lapisan Output, unit-unit di dalam lapisan output disebut unit-unit output.

Output dari lapisan ini merupakan solusi JST terhadap suatu

permasalahan.

2.1.4 Proses Pembelajaran

Fusett (1994) dalam kutipan Puspitaningrum (2006) menjelaskan terdapat

dua tipe pembelajaran dalan Jaringan Syaraf Tiruan, yaitu :

1. Pembelajaran terawasi (supervised learning)

Metode pembelajaran pada jaringan syaraf disebut terawasi jika output yang

diharapkan telah diketahui sebelumnya. Maksudnya, sejak awal pembelajaran,

output telah ditetapkan terlebih dahulu, dengan nama lainnya adalah target.

Perbedaan antara output-output aktual dengan output-output yang diinginkan

digunakan untuk mengoreksi bobot jaringan syaraf tiruan agar jaringan syaraf

tiruan dapat menghasilkan jawaban sedekat (semirip) mungkin dengan jawaban

yang benar yang telah diketahui oleh jaringan syaraf.Terdapat berbagai tipe

pembelajaran terawasi beberapa diantaranya Hebb Rule, Perceptron, Delta Rule,

Backpropagation, Heteroassociative Memory, Bidirectional Associative Memory

(BAM), Learning Vektor Quantization (LVQ).

2. Pembelajaran tak terawasi (unsupervised learning)

Pembelajaran tak terawasi  tidak memerlukan target output. Hasil yang

seperti apakah yang diharapkan selama proses pembelajaran, pada metode ini

tidak dapat ditentukan. Selama proses pembelajaran, nilai bobot disusun dalam

suatu range tertentu tergantung pada nilai input yang diberikan. Tujuan

pembelajaran ini adalah mengelompokkan unit-unit yang hampir sama dengan
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suatu area tertentu. Pembelajaran ini biasanya sangat cocok untuk pengelompokan

(klasifikasi) pola.Contoh metode pembelajaran tak terawasi adalah jaringan

kohonen (kohonen network).

2.2 Learning Vector Quantization (LVQ)

Learning Vector Quantization (LVQ) adalah suatu metode untuk

melakukan pembelajaran pada lapisan kompetitif yang terawasi. Suatu lapisan

kompetitif akan secara otomatis belajar untuk mengklasifikasikan vektor-vektor

input. Kelas-kelas yang didapatkan sebagai hasil dari lapisan kompetitif ini hanya

tergantung pada jarak antara vektor-vektor input. Jika dua vektor input mendekati

sama, maka lapisan kompetitif akan meletakkan kedua vektor input tersebut

kedalam kelas yang sama (Kusumadewi, 2003)

Menurut Wahab (2008), di kutip oleh (Widodo, dkk 2013), LVQ terdiri dari

dua lapis yaitu lapis kompetitif dan lapis linier. Lapis pertama yaitu lapis

kompetitif mengklasifikasikan masukan dengan cara kompetitif. Lapis kedua

yaitu lapis linear mentransformasikan sub-sub kelas keluaran lapis pertama

menjadi kelas-kelas yang telah didefinisikan sebelumnya (target). Setiap sub

kelas diwakili oleh suatu neuron pada keluaran lapis kompetitif dan setiap kelas

diwakili oleh satu neuron pada keluaran lapis linier. Neuron pada keluaran lapis

kompetitif biasanya disebut sebagai hidden neuron dan neuron pada keluaran lapis

linier disebut sebagai output neuron. Sub kelas pada lapis kompetitif adalah hasil

kompetisi pada lapis tersebut sedangkan kelas pada lapis linier adalah kelas yang

didefinisikan oleh pengguna (target). Pemrosesan yang terjadi pada setiap neuron

adalah mencari jarak terdekat antara suatu vektor masukan ke bobot yang

bersangkutan.

Jaringan LVQ mempunyai target yang akan dicapai.Lapisan kompetitif

belajar mengenali danmengklasifikasikan vektor-vektor masukan. Jika ada

2vektor yang hampir sama, maka lapisan kompetitif akanmenempatkan keduanya

pada kelas yang sama. Dengandemikian LVQ belajar mengklasifikasikan vektor

masukanke kelas target yang ditentukan oleh pengguna. Gambar 2.2 menunjukkan

Arsitektur dari jaringan syaraf LVQ.
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Gambar 2.3 Arsitektur Jaringan Learning Vector Quantization

Selain itu, Kusumadewi dan Hartati (2006) juga menunjukkan jaringan

LVQ dengan 6 unit pada lapisan input dan 2 unit (neuron) pada lapisan output.

Arsitektur LVQ tersebut dapat disajikan pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4 Arsitektur jaringan LVQ dengan 6 unit input dan 2 unit output
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2.2.1 Algoritma LVQ 1

Pemrosesan yang terjadi pada setiap neuron adalah mencari jarak antara

suatu vektor input ke bobot yang bersangkutan (w1 dan w2). W1 adalah vektor

bobot yang menghubungkan setiap neuron pada lapisan input ke neuron pertama

pada lapisan output, sedangkan w2 adalah vektor 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 (Kususmadewi, 2002 dikutip oleh Amanu Ramadona,dkk

2004):

1. Tetapkan: 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(l,n)

3. Terapkan kondisi awal:

a. Epoh = 0;

b. Err = 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= ∈ − ……………………(2.1)

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))

c. Kurangi nilai α
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Setelah dilakukan pelatihan, akan diperoleh bobot-bobot akhir (W). Bobot-

bobot ini nantinya akan digunakan untuk melakukan simulasi atau pengujian.

Misalkan 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

2.2.2 Pengembangan dan Variasi Algoritma LVQ 2

Menurut Kohonen (1990a, 1990b) dikutip oleh Fausett (1994) terdapat

beberapa variasi dari algoritma LVQ dasar (LVQ1) yaitu, LVQ2, LVQ2.1, dan

LVQ3. Karakteristik pada algoritma LVQ1 adalah hanya vektor referensi terdekat

(vektor pemenang) dengan vektor masukan yang diperbaharui. Arah perpindahan

vektor tergantung pada apakah vektor referensi memiliki kelas yang sama dengan

vektor masukan. Algoritma LVQ yang telah ditingkatkan, vektor pemenang dan

vektor runner up akan sama-sama belajar bila kondisi tertentu terpenuhi. Idenya

adalah bila jarak antara vektor masukan dengan vektor pemenang dan vektor

runner up kira-kira mempunyai jarak yang sama.

2.2.2.1 Learning Vector Quantization 2 (LVQ 2)

Modifikasi pertama adalah LVQ2. LVQ2 adalah sebuah algoritma hasil

pengembangan dari algoritma LVQ awal. Kondisi dimana kedua vektor akan

diperbaharui 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.

Kondisi ini diperlihatkan di dalam notasi berikut:

X  vektor masukan saat ini

Yc vektor referensi terdekat dengan X
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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 ke dalam daerah yang

disebut window (ε). Window yang digunakan untuk memperbaharui vektor

referensi didefinisikan sebagai berikut:

Vektor masukan X akan masuk ke dalam window bila

, ................................... (2.3)

dengan nilai ε tergantung dari jumlah data pelatihan. Berdasarkan Kohonen

(1990a) dalam Fausett (1994)  nilai ε = 0.3 adalah nilai yang disarankan. Vektor

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

diperbaharui dengan menggunakan persamaan :

Yc(t+1) = Yc(t) – α(t)[X(t) – Yc(t)] ...................................... (2.4)

Yr(t+1) = Yr(t) + α(t)[X(t) – Yr(t)] ........................................ (2.5)

Berikut adalah contoh perhitungan menggunakan jaringan syaraf tiruan

LVQ2 untuk mencari vektor bobot masing-masing kelas dengan asumsi terdapat

dua kelas yg berbeda (kelas 1 dan 2) dengan data pelatihan ditunjukkan dengan

Tabel 2.1 (Nugroho, 2011).

Tabel 2.1Contoh data pelatihan berupa vektor dengan ukuran 1x4

(x1, x2, x3, x4) T

1 1 0 0 1

0 0 0 1 2

0 0 1 1 2

1 0 0 0 1

0 1 1 0 2

Pelatihan

Ambil dua vektor masukan pertama sebagai inisialisasi bobot awal masing-

masing kelas

Bobot awal kelas-1 w1 = (1, 1, 0,0)

Bobot awal kelas-2 w2 = (0, 0, 0, 1)
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Learning rate α = 0.1 dengan nilai α akan dikurangi sebesar 0.1 α

pada akhir epoch saat ini

Window ε = 0.3

Epoch-1

a. Vektor masukan 0 0 1 1

D1 = sqrt ((0-1)2 +(0-1)2 +(1-0)2 +  (1-0)2 ) = 2

D2 = sqrt ((0-0)2 +(0-0)2 +(1-0)2 +  (1-1)2 ) = 1

Jarak terdekat adalah D2 sehingga J = 2 yang menunjukkan vektor

masukan masuk kategori 2 (C2) sehingga C2 = T dengan T = 2, sehingga

bobot w2 diperbaiki dengan menggunakan persamaan 2.1.

W2 (baru) = (0,0,1,1) + 0.1 * {(0,0,1,1)-(0,0,0,1)} = (0,0,0,1.1)

b. Vektor masukan 1 0 0 0

Jarak terdekat adalah D1 sehingga J = 1, sehingga C1 = T  dengan T = 1,

sehingga bobot w1(baru) = (1, 0.9,0,0)

c. Vektor masukan 0 1 1 0

D1 = 1.418

D2 = 1.792

Jarak terdekat adalah D1 sehingga J = 1, tapi C1 ≠ T dengan T = 2,

sehingga perlu diperiksa apakah jarak runner up (D2) masih masuk ke

dalam window ε = 0.3 dengan menggunakan persamaan (3.6). Pernyataan

kondisional ((D1) > (1-ε)*D2) AND ((D2) < ((1-ε)*D1)) akan menghitung

((1.418) > (0.7 * 1.792)) AND (1.792 < (1.3*1.418)) sehingga

menghasilkan (True AND True) yang hasil akhirnya adalah True sehingga

bobot w1 dan w2 diperbaharui menggunakan persamaan (3.5) dan (3.6)

W1 (baru) =  (1, 0.9, 0, 0) – 0.1 *{(0, 1, 1, 0) – (1, 0.9, 0, 0)}

= (1.1, 0.89, -0.1, 0)

W2 (baru) =  (0, 0, 0, 1.1) + 0.1 *{(0, 1, 1, 0) – (0, 0, 0, 1.1)}

= (0, 0.1, 0.1, 0.99)

d. Kurangi nilai α

α(baru) = α (lama) - 0.1 α (lama) = 0.1 – 0.1* 0.1  = 0.09
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e. Tes kondisi berhenti

yaitu bila jumlah epoch sudah melebihi jumlah maksimum epoch yang

diperbolehkan, atau bila nilai α lebih kecil dari nilai maksimum error.

Jendela penyangga (window) dapat dilihat pada Gambar 2.6.

Gambar 2.5 Jendela penyangga antara 2 kelas

2.3 Ayam

Ayam peliharaan (Gallus gallus domesticus) adalah unggas yang biasa

dipelihara orang untuk dimanfaatkan untuk keperluan hidup pemeliharanya.

Ayam peliharaan (selanjutnya disingkat "ayam" saja) merupakan keturunan

langsung dari salah satu subspesies ayam hutan yang dikenal sebagai ayam hutan

merah (Gallus gallus) atau ayam bangkiwa (bankiva fowl). Kawin silang antarras

ayam telah menghasilkan ratusan galur unggul atau galur murni dengan

bermacam-macam fungsi; yang paling umum adalah ayam potong (untuk

dipotong) dan ayam petelur (untuk diambil telurnya). Ayam biasa dapat pula

dikawin silang dengan kerabat dekatnya, ayam hutan hijau, yang menghasilkan

hibrida mandul yang jantannya dikenal sebagai ayam bekisar.

Dengan populasi lebih dari 24 milyar pada tahun 2003, Firefly's Bird

Encyclopaedia menyatakan ada lebih banyak ayam di dunia ini daripada burung

lainnya. Ayam memasok dua sumber protein dalam pangan: daging ayam dan

telur. Sudut pandang tradisional peternakan ayam dalam domestikasi spesies ini

termaktub dalam Encyclopædia Britannica (2007): "Manusia pertama

mendomestifikasi ayam asal India untuk keperluan adu ayam di Asia, Afrika, dan

Eropa. Tidak ada perhatian khusus diberikan ke produksi telur atau daging.
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2.3.1 Penyakit Ayam dewasa

Ayam dewasa seperti halnya hewanternak lainnya juga tidak terlepas dari

serangan penyakit. Setiap penyakit, intensitas serta dampak serangan berbeda-

beda, namun pada intinya tetap menurunkan atau gagal produksi (Warisno dan

Dahana, 2010 dikutip oleh Anggi 2011).

Menurut Harmen Putra S.KH, (2010), penyakit yang terdapat pada ayam

ada beberapa macam antara lain :

1. Berak kapur / pullorum disease

Penyakit pullorum atau berak kapur disebabkan oleh salah satu jenis

salmonella anggota genus yang non motile yaitu salmonella pullorum

adalah bakteri garam (-) berbentuk batang dan tidak membentuk spora.

Bakteri hanya mempunyai O antigen dan dapat membentuk antibodi

dengan sempurna. Hidup diseluruh saluran pencernaan limfa, kantung

empedu dan gonad. Infeksi pada organ tersebut menyebabkan antibodi

dapat terdeksi di darah.

2. Kolera / Fowl cholera

Fowl cholera atau disebut juga kolera unggas. Avian pasteurellosis.

Penyakit ini bersifat infeksi yang menular disebabkan oleh bakteri.

Secara normal bakteri tersebut terdapat disaluran pernafasan unggas

dan tidak menimbulkan pada ayam yang bersangkutan, tetapi jika daya

tahan tubuh ayam menurun, bakteri menjadi dapat menimbulkan

penyakit (menjadi pathogen).

3. Flu burung / avian influenza

Burung liar dan unggas domestikasi (ternak) dapat menjadi sumber

penyebar H5N1. Di Asia Tenggara kebanyakan kasus flu burung

terjadi pada jalur transportasi atau peternakan unggas alih-alih jalur

migrasi burung liar. Virus ini dapat menular melalui udara ataupun

kontak melalui makanan, minuman, dan sentuhan. Namun, virus ini

akan mati dalam suhu yang tinggi. Oleh karena itu daging, telur, dan

hewan harus dimasak dengan matang untuk menghindari penularan.

Kebersihan diri perlu dijaga pula dengan mencuci tangan dengan

antiseptik. Kebersihan tubuh dan pakaian juga perlu dijaga. Virus
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dapat bertahan hidup pada suhu dingin. Bahan makanan yang

didinginkan atau dibekukan dapat menyimpan virus. Tangan harus

dicuci sebelum dan setelah memasak atau menyentuh bahan makanan

mentah. Ayam sebaiknya tidak dipelihara di dalam rumah atau ruangan

tempat tinggal. Peternakan harus dijauhkan dari perumahan untuk

mengurangi risiko penularan. Tidak selamanya jika tertular virus akan

menimbulkan sakit. Namun, hal ini dapat membahayakan di kemudian

hari karena virus selalu bermutasi sehingga memiliki potensi patogen

pada suatu saat. Oleh karena itu, jika ditemukan hewan atau burung

yang mati mendadak pihak otoritas akan membuat dugaan adanya flu

burung. Untuk mencegah penularan, hewan lain di sekitar daerah yang

berkasus flu burung perlu dimusnahkan.dan dicegah penyebarannya

4. Newcastle Disease

Newcastle disease atau disebut juga dengan tetelo merupakan penyakit

infeksi menular yang sampai sekarang masih merupakan masalah yang

menduduki urutan yang paling atas dalam menimbulkan kematian pada

ternak ayam. Kerugian yang ditimbulkan penyakit ini selain kematian

adalah penurunan produksi yang baik secara kualitas maupun

kuantitas, pertumbuhan terhambat dan konversi rasum jelek.

5. Fowl Typhoid

Penyakit ini merupakan penyakit infeksi menular, yang disebabkan

oleh bakteri. Penyakit ini sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan

kerugian karena menyebabkan penurunan produksi. Pertumbuhan

terhambat dan tingkat kematian tinggi. Penyebab penyakit ini adalah

bakteri salmonella gallnarum berbentuk batang langsing tidak

membentuk spora, tidak berkapsul, tidak motil dan bersifat gram (-).

Bakteri ini termasuk jenis salmonella non motile yang hanya

mempunyai O antigen.

6. Coccidosis

Coccidosis atau disebut juga berak darah adalah penyakit parasite yang

menimbulkan gangguan terutama pada saluran pencernaan bagian

aboral. Angka kesakitan dan kematian dapat mencapai 80-90 %.
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Kerugian akibat penyakit ini adalah berat badan menurun, masa

bertelur terlambat, penurunan produksi telur dan konversi ransum

menjadi jelek.

7. Gumboro Disease

Penyakit ini menimbulkan gangguan pada alat-alat tubuh pembentuk

kekebalan terutama bursa fabricius. Sehingga mengalami

penghambatan dalam membentuk zat kebal akibat selama hidup ayam

mudah terserang penyakit lain

8. Infectious Coryza

Penyakit ini adalah penyakit infeksi menular. Penyakit ini

menimbulkan gangguan terutama pada saluran pernafasan. Hamper di

seluruh dunia ditemukan penyakit ini terutama daerah yang beriklim

tropis. Angka kesakitan sangat tinggi yaitu 100%, menghambat

pertumbuhan dan menurunkan produktifitas ayam

9. Infectious Bronchitis (IB)

IB menyebabkan kerusakan terutama pada lat atau saluran reproduksi.

Penyakit ini cepat menular dengan masa ingkubasi singkat, antara 18-

36 jam. Angka kematian dapat mencapai 25%.

10. Lymphoid Leukosis (LL)

LL adalah penyakit tumor yang termasuk dai dalam leucosis kompleks

atau disebut juga limfoid sarcoma. Bentuk-bentuk lain dari leucosis

kompleks tersebut adalah erythroblatosis, myelocytomatosis,

osteoporosis dan lain-lain. Dari berbagai maca leucosis komplek

tersebut limfoid leucosis yang paling sering ditemukan.

11. Infectious Laryngotracheitis (ILT)

ILT adalah penyakit menular pada ayam yang menimbulkan gangguan

terutama pada saluran pernafasan. Penyakit berjalan sangat cepat ,

masa ingkubasi berkisar antara 6-0 hari. Angka kematian berkisar 10-

50 %. Ayam yang terserang akan mati atau sembuh setelah 2 minggu .

pada ayam petelur, produksi telur menurun sampai 10-20%. Produksi

kembali normal dalam jangka waktu 4 minggu.
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12. Mareks Disease (MD)

Marek merupakan penyakit yang menular. Ayam ini dapat

disembuhkan dan ayam yang telah sembuh dari sakit marek dai dalam

alat tubuhnya masih ada perubahan sehingga produktifitas menurun.

Juga ayam yang telah sembuh dari sakit menjadi pembawa bibit

penyakit bagi yang lain.

13. Egg Drop Syndrome 76/EDS 76

EDS 76 adalah suatu penyakit pada ayam yang ditandai hanya dengan

adanya penurunan kualitas dan kuantitas produksi telur ayam tetap

Nampak sehat. Penyakit ini baru ditemukan pada tahun 1976 sehinggu

disebut EDS 76, disebabkan oleh virus. Sekarang virus ini telah

tersebar luas di dunia termasuk Indonesia

14. Pullet Disease

Penyakit pullet disease disebut juga blue comb. Penyakit ini umum

menyerang ayam yang sedang mengalami produksi telurnya yang

terutama. Penyakit ini nampaknya tergolong kepada penyakit yang

menular. Sampai sekarang masih sangat sedikit diketahui mengenai

cara penyebarannya. Namun umumnya penyakit ini menyerang ayam

usia 20-14 minggu dan ayam dewasa yang usianya sudah tua.

2.4 Tabel Penelitian Yang Terkait

No Nama

Peneliti

Judul tahun Hasil Perbedaan

1 Siti

Rohajawati

Sistem Pakar:

Diagnosa penyakit

ayam menggunakan

metode certainty

factor

2013 Metode

certainty

factors dapat

memberikan

hasil yang

akurat dari

perhitungan

bobot untuk

kesimpulan

diagnosis yang

Penelitian

sebelumnya

menggunakan

sistempakar dan

penelitian

sekarang dengan

metode jaringan

syaraf tiruan
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No Nama

Peneliti

Judul tahun Hasil Perbedaan

dihasilkan.

Penggunaan

metode CFs ini

sangatlah

mudah dengan

penentuan

bobot yang

diberikan, dan

dikalkukasi

berdasarkan

fakta-fakta

yang muncul

sebagai gejala.

2 Agus

Nurkhozin

KOMPARASI

HASIL

KLASIFIKASI

PENYAKIT

DIABETES

MELLITUS

MENGGUNAKAN

JARINGAN

SYARAF TIRUAN

BACKPROPAGATI

ON DAN

LEARNING

VECTOR

QUANTIZATION

2011 metode LVQ

lebih akurat

dibaningkan

metode

Backpropagati

on. Hal ini

terlihat dari

besarnya error

klasifikasi dan

waktu yang

digunakan

klasifikasinya.

Sehingga

klasifikasi data

diabetes

menggunakan

LVQ

memberikan

tingkat akurasi

lebih tinggi

Penelitian

sebelumnya

meneliti penyakit

tentang lvq dan

backpropogation

dan penelitian

sekarang

menggunakan

metode LVQ2

serta kasus nya

berbeda yaitu

penyakit ayam

dengan penyakit

diabetes mellitus

tetapi variable

yang digunakan

sama yaitu

gejala-gejala nya.
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No Nama

Peneliti

Judul tahun Hasil Perbedaan

atau akurat

dalam

membaca pola

jika

dibandingkan

klasifikasi data

menggunakan

jaringan

Backpropa-

gation.

3 Nugroho implementasi

jaringan syaraf

tiruan LVQ2 dalam

melakukan deteksi

wajah

2011 penggunaan

window pada

jaringan syaraf

tiruan LVQ2

memberikan

pengaruh

positif yakni

dapat

meningkatkan

identification

rate sebesar

4.16% pada

saat

menggunakan

window

berukuran 0.1

bila

dibandingkan

tanpa

menggunakan

window

(LVQ1)

dimana tingkat

Penelitian

sebelumnya

meneliti deteksi

wajah dan

membandingkan

lvq dengan lvq2

dan penelitian

sekarang meneliti

tentang penyakit

ayam



II-19

No Nama

Peneliti

Judul tahun Hasil Perbedaan

identification

rate-nya hanya

mencapai

79.14%

sedangkan

LVQ2 sebesar

83.33%

4 Bambang

Yuwono

Sistem pakar

penyakit ayam

menggunakan

perintah suara

2011 sistem pakar

diagnosa

penyakit

ternak ayam

menggunakan

perintah suara.

Untuk

menjalankan

sistem user

dapat

menggunakan

suara maupun

melalui

keyboard.

Proses

Inferensi telah

sesuai

dengan yang

diharapkan.Pro

ses perintah

suara

menggunakan

bahasa Inggris.

Sensifitas dan

keakuratan

penangkapan

System sebelum

nya

menggunakan

penelitian ayam

dengan metode

system pakar dan

system sekarang

dengan metode

jaringan syaraf

tiruan
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No Nama

Peneliti

Judul tahun Hasil Perbedaan

suara user oleh

program masih

kurang,

sehingga user

perlu

mengulang

beberapa kali

dalam

pengucapanny

a, dengan

demikian perlu

adanya latihan

berbicara

(English).

5 Elvia

Budianita

PENERAPAN
LEARNING
VECTOR
QUANTIZATION
(LVQ)
UNTUK

KLASIFIKASI

STATUS GIZI

ANAK

2012 Metode LVQ

sangat cocok

untuk

melakukan

klasifikasi

status gizi

anak dan

memiliki

akurasi yang

sangat tinggi

Perbedaannya

pada kasus nya

yaitu tentang

status gizi anak

sementara

sekarang status

pada penyakit

ayam


