
BAB VI

PENUTUP

Bab ini akan menjelaskan tentang kesimpulan yang didapatkan dari hasil

pembahasan dari penelitian ini, dan juga akan disampaikan beberapa saran yang

berguna untuk pengembangan dari topik penelitian ini nantinya.

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan tugas akhir yang telah dilakukan

sebelumnya maka dapat dirtarik beberapa kesimpulan dari tugas akhir ini sebagai

berikut :

1. Variasi algoritma jaringan syaraf tiruan LVQ (LVQ 2) mempunyai akurasi

yang cukup tinggi dalam mengklasifikasikan dan menentukan jenis

penyakit ayam berdasarkan gejala-gejala yang ada. Algoritma LVQ (LVQ

2) ini mampu mencapai akurasi tinggi dengan pengujian menggunakan

beberapa variasi inilai parameter sebagaimana yang telah diujikan pada

bab 5.

2. Nilai parameter yang digunakan pada LVQ2 meliputi nilai learning rate(a)

= 0.03 , nilai minimal learning rate (mina) = 0.02 , nilai pengurangan nilai

alfa = 0.1 dan window = 0.3 merupakan nilai parameter yang cukup efektif

dan efesien dalam melakukan klasifikasi penyakit ayam karena telah sesuai

dengan target yang dicapai secara menyeluruh (100%). Hal ini juga

ditandai pada saat menggunakan parameter tersebut, proses pembelajaran

sangat cepat yakni berhenti pada jumlah epoch = 4.

3. Variasi algoritma jaringan syaraf tiruan LVQ (LVQ 2) mampu

mengklasifikasikan jenis penyakit ayam berdasarkan gejala-gejala

penyakit ayam dengan tingkat akurasi rata-rata tinggi walaupun pengujian

dilakukan menggunakan jumlah data latih yang bervariasi.

4. Peranan jumlah epoh dan jumlah data latih yang digunakan dalam tahap

pembelajaran dalam algoritma LVQ 2 berpengaruh terhadap hasil
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pembelajaran dan hasil pengujian terhadap kasus yang diangkat dalam

penelitian ini. Semakin tinggi jumlah epoh maka akurasinya semakin

baik, dan semakin banyak data latih yang digunakan maka tingkat

akurasinya juga semakin baik dalam menentukan jenis penyakit ayam.

5. Dengan mendapatkan akurasi yang baik dalam pengujian system

penentuan jenis penyakit ayam menggunakan algoritma LVQ 2, maka

dapat dapat disimpulkan bahwa kinerja algoritma LVQ 2 ini bisa

diandalkan dalam penentuan jenis penyakit pada kasus penelitian ini.

6.2 Saran

Ada beberapa saran yang akan dipaparkan agar berguna untuk

pengembangan topik penelitian ini nantinya, yaitu sebagai berikut :

1. AlgoritmaLVQ 2 ini juga dapat diterapkan untuk kasus lain untuk topik

klasifikasi dan pengenalan pola.

2. Disarankan untuk menggunakan data latih yang lebih banyak lagi agar

tingkat akurasi algoritma ini dalam pemecahan kasus pengklasifikasian

semakin tinggi.


