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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1   Tinjauan Pustaka 

 Dalam penelitian sebelumnya telah dilakukan penelitian tentang penentun besar 

gempa dan implementasi Jaringan Syaraf Tiruan. Hasil-hasil penelitian tersebut sudah 

dipublikasikan secara Nasional maupun Internasional antara lain sebagai berikut: 

Ishak (2016), penelitian ini menerapkan    jaringan sayaraf tiruan backpropagation 

untuk mengklasifikasi jenis gempa Gunung Rinjani Sembalun, Lombok. Jaringan syaraf 

tiruan backpropagation melatih jaringan untuk mendapatkan keseimbangan antara 

kemampuan jaringan untuk mengenali pola yang digunakan selama pelatihan serta 

kemampuan jaringan untuk  memberikan respon  yang benar terhadap pola  masukan 

dengan pola  yang dipakai selama pelatihan. Jaringan syaraf tiruan backpropagation 

berfungsi untuk mengklasifikasi jenis gempa gunung rinjani sembalun, Lombok 

menggunakan data satu tahun (tahun 1995) dengan cara membagi data menjadi dua 

bagian yaitu data latih dan data uji. 

Ishak (2016), hasil  penelitian  JST  Backpropagation terhadap  1119  data  latih  

dan  687  data  uji seismograf yang telah telah diketahui jenis gempanya dengan 

membandingkan 2 arsitektur yang berbeda yaitu arsitektur jaringan 3-3-3-3 yang terdiri 

atas 3 sel pada lapisan input, 3 sel pada lapisan tersembunyi satu, 3 sel pada lapisan 

tersembunyi dua dan 3 sel pada lapisan output, dengan persentase keberhasilan uji 

menggunakan 1119 data pelatihan dapat mengklasifikasi   gempa tektonik jauh 44,95%, 

Vulkanik A 9,56% dan keberhasilan uji menggunakan 687 data pengujian dapat 

mengklasifikasi gempa tektonik jauh 59,53%, Vulkanik A 10,91%. dan arsitektur 

jaringan 3-5-10-3 yang terdiri atas 3 sel pada lapisan input, 5 sel pada lapisan 

tersembunyi satu, 10 sel pada lapisan tersembunyi dua dan 3 sel pada lapisan output, 

dengan persentase keberhasilan Uji menggunakan 1119 data pelatihan dapat 

mengklasifikasi Tektonik jauh 60,68%, Vulkanik A 1,25% dan 687 data keberhasilan uji 

menggunakan 687 data pengujian dapat mengklasifikasi Tektonik Jauh 71,17%, 

Vulkanik A 1,02%. 
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Yudhi Andrian (2015), melakukan penelitian Jaringan saraf tiruan (Artificial Neural 

Network), salah satunya adalah prediksi curah hujan dengan metode backpropagation. 

Pada penelitian ini, penulis mencoba memprediksi curah hujan di kota Medan 

menggunakan metode backpropagation neural network. Dari hasil penelitian dapat 

disimpulkan antara lain : Pengujian dengan hidden 5 memiliki akurasi yang lebih baik 

dibandingkan dengan hidden 6, 7, dan 8. Nilai akurasi tertinggi di dapat dari pengujian 

data dengan jumlah hidden 5 dan target error 0.0072 yaitu 43.27 %. Semakin kecil target 

error, maka jumlah iterasi akan semakin besar. hidden layer yang lebih besar tidak selalu 

menyebabkan jumlah iterasi meningkat. 

Sumijan dan Rini Sovia (2011), ”Jaringan Saraf Tiruan Untuk Memprediksi Pola 

Pergerakan Titik Gempa Di Indonesia Dengan Algoritma Backpropagation” hasil yang 

didapatkan adalah untuk mengetahui pola pergerakan titik gempa bumi di Indonesia Nilai 

output yang dipilih untuk menentukan atau memprediksi kemungkinan terjadinya gempa 

bumi berikutnya adalah nilai error (e) sama dengan nol.    

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Gempa bumi 

Fauzi (2010), gempa bumi ( Seisme ) adalah sentakan asli dari bumi yang 

bersumber di dalam bumi yang merambat melalui permukaan bumi dan 

menembus bumi. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi 

(lempeng bumi) (lampiran ). Bumi yang padat selalu bergerak dan gempa bumi 

terjadi apabila tekanan yang terjadi karena pergerakan itu sudah terlalu besar 

untuk dapat ditahan. Terdapat dua teori yang menyatakan proses terjadinya atau 

asal mula gempa yaitu pergeseran sesar dan teori kekenyalan elastis. Gerak tiba 

tiba sepanjang sesar merupakan penyebab yang sering terjadi.  

Fauzi (2010), gempa dapat digolongkan menjadi beberapa kategori. 

Berdasarkan parameter-parameter gempa, yaitu magnitude, kedalaman 

(hipsentrum), jaraknya (episentrum) dan lainnya. Jenis-jenis gempa berdasarkan 

parameter-parameter tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Klasifikasi besar 

kekuatan gempa dari berdasarkan magnitudenya terdiri atas: 

a. Gempa sangat besar (Great earthquake)          : M > 8.0 

b. Gempa besar (Major earthquake)                     : 7.0 < M < 8.0 
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c. Gempa sedang (Moderate earthquake)             : 5.0 < M < 7.0 

d. Gempa kecil (Small earthquake)                      : 3.0 < M < 5.0 

e. Gempa mikro (Micro earthquake)                    : 1.0 < M < 3.0 

f. Gempa ultramikro ( Ultramicro earthquake)    : M < 1.0  

Jenis gempa dikelompokkan berdasarkan atas penyebabnya adalah  sebagai 

berikut : 

1. Gempa Tektonik 

Adalah Gempa yang di sebabkan oleh pergeseran lempeng tektonik. 

Lempeng tektonik bumi kita ini terus bergerak, ada yang saling mendekat di bagi 

menjadi: 

a) Penunjaman antara kedua lempeng samudra (lampiran) 

b) Penunjaman antara lempeng samudra dan lempeng  

c) Tumbukan antara kedua lempeng benua  

d) saling menjauh, atau saling menggelangsar. Karena tepian lempeng yang 

tidak rata, jika bergesekan maka, timbullah friksi. Friksi inilah yang 

kemudian melepaskan energi goncangan. 

2. Gempa Vulkanik 

Adalah gempa yang disebabkan oleh kegiatan gunung api. Magma yang 

berada pada kantong di bawah gunung tersebut mendapat tekanan dan 

melepaskan energinya secara tiba-tiba sehingga menimbulkan getaran tanah. 

Gempa ini disebabkan oleh kegiatan gunung api. Magma yang berada pada 

kantong di bawah gunung tersebut mendapat tekanan dan melepaskan energinya 

secara tiba-tiba sehingga menimbulkan getaran tanah. 

3. Gempa Runtuhan 

Adalah gempa local yang terjadi apabila suatu gua di daerah topografi karst 

atau di daerah pertambangan runtuh. Sifat gempa bumi runtuhan : Melalui 

runtuhan dari lubang-lubang interior bumi. 

Sebenarnya mekanisme gempa tektonik dan vulkanik sama. Naiknya magma 

ke permukaan juga dipicu oleh pergeseran lempeng tektonik pada sesar bumi. 

Biasanya ini terjadi pada batas lempeng tektonik yang bersifat konvergen (saling 

mendesak). Hanya saja pada gempa vulkanik, efek goncangan lebih ditimbulkan 
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karena desakan magma, sedangkan pada gempa tektonik, efek goncangan 

langsung ditimbulkan oleh benturan kedua lempeng tektonik. Bila lempeng 

tektonik yang terlibat adalah lempeng benua dengan lempeng samudra, sesarnya 

berada di dasar laut, karena itu biasanya benturan yang terjadi berpotensi 

menimbulkan tsunami.  

Klasifikasi gempa berdasarkan kedalaman fokus sebagai berikut: 

1) Gempa dangkal   : kurang dari 70 km 

2) Gempa menengah  : kurang dari 300 km 

3) Gempa dalam   : lebih dari 300 km (kadang-kadang > 450 km) 

Ilmu yang mempelajari tentang gempa disebut dengan seismologi. Ilmu ini 

mengkaji tentang apa yang terjadi pada permukaan bumi di saat gempa, 

bagaimana energi goncangan merambat dari dalam perut bumi ke permukaan, 

dan bagaimana energi ini dapat menimbulkan kerusakan, serta proses 

penunjaman antar lempeng pada sesar bumi yang menyebabkan terjadinya 

gempa. 

Arief Rahman (2010), menurut BMKG kedalaman gempa kurang dari 60 km, 

magnitude gempa lebih besar dari 6,0 skala Richter serta pensesaran gempa 

tergolong sesar naik dan sesar turun. Berdasarkan data pos pengamatan Gunung 

Rinjani, lombok tahun 1995 terdapat jenis gempa yaitu : 

1. Gempa tektonik 

Gempa tektonik terbagi menjadi 2 diantaranya: 

a. Gempa tektonik jauh 

b. Gempa tektonik local 

 

2. Gempa vulkanik 

Gempa Vulkanik terbagi menjadi 2 diantaranya: 

a. Gempa Vulkanik A 

b. Gempa Vulkanik B 

3. Gempa hembusan 
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Kompas.com (2010), Surono mengatakan, kedahsyatan gempa Rinjani 

dengan skala 7 sulit dibayangkan. “Letusan Merapi 2010 dengan skala 4 saja 

sudah membuat repot banyak orang. Skala 7 sama dengan sekitar 1.000 kali 

kekuatan letusan Merapi 2010 itu”. Kita tidak berharap hal itu terjadi. Namun 

kesiapan terhadap hal terburuk tetap harus dilakukan untuk menekan risiko 

bencana. 

 

 

, Gambar 2.1  Peta Wilayah Gunung Rinjani, Lombok,BNPB Rinjani. 

 

Gambar 2.1 menunjukkan wilayah gunung rinjani, dimana apabila gempa   yag 

dimaksudkan terjadi, dampaknya akan mengenai seluruh daerah pada gambar 

tersebut.  

Dengan tetap melakukan penelitian dan pemantauan agar dapat membuat 

skenario dan peringatan akurat dalam mengurangi risiko bencana. Parameter-

parameter gempa antara lain : 

a. Gelombang gempa 

Secara sederhana dapat diartikan sebagai merambatnya energy dari pusat 

gempa atau hiposentrum (fokus) ketempat lain dibumi. Gelombang ini terdiri 

dari gelombang badan dan gelombang permukaan. Gelombang baadan 
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adalah gelombang gempa yang merambat dilapiasan dalam bumi, sedang 

gelombang permukaan adalah gelombang gempa yang merambat dilapisan 

permukaan bumi. 

b. Jenis Magnitude gempa 

Sunarjo (2012), ada beberapa jenis magnitudo yang dikenal dalam kajian 

gempa bumi mulai dari magnitude gelombang badan, magnitudo lokal dan 

magnitudo gelombang seismik. Berikut definisi magnitudo yang dikenal 

dalam kajian gempa bumi: 

1. Magnitudo (M) yang dikenal sebagai besaran umum untuk 

menyatakan besarnya energy seismic yang dipancarkan oleh 

sumber gempa. 

2. Magnitudo gelombang badan (mb) merupakan amplitudo 

gelombang yang diukur berdasar amplitudo gelombang badan, 

baik P maupun S.  

3. Magnitudo gelombang badan broadband (mB) merupakan 

amplitudo gelombang badan dengan periode panjang. 

4. Magnitudo lokal (ML) yang diperkenalkan Richter untuk 

mengukur gempa-gempa lokal dengan komponen horizontal. 

5. Magnitudo lokal vertikal (Mlv), digunakan untuk mengukur 

gempa-gempa lokal dengan komponen vertikal. 

6. Magnitudo Mw, diukur dan dihitung menggunakan gelombang 

seismik. 

7. Magnitudo gelombang (Mw), diukur dan dihitung menggunakan 

integrasi ganda gelombang seismik dan gelombang badan 

broadband.  

 

2.2.2 Jaringan syaraf tiruan 

2.2.2.1  Sejarah jaringan syaraf tiruan 

Hanias (2012), Jaringan Syaraf Tiruan didefenisikan sebagai susunan dari 

element element penghitung neuron atau titik (node) yang saling terhubung guna 

dimodelkan meniru otak manusia. JST dicirikan dengan adanya pembelajaran 

(learning) yang berfungsi untuk mengadaptasi parameter parameter jaringannya. 
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Bobot dalam jaringan diatur untuk melekukan fungsi logika sederhana.fungsi 

kativasi yang dipakai adalah threshold  

Hanias (2012), memperkenalkan dan mulai mengembangkan model jaringan 

yang disebut perceptron. Metode pelatihan diperkenalkan untuk mengoptimalkan 

hasil iterasinya. Selanjutnya, pada tahun 1960 dikembangkan perceptron dengan 

memperkenalkan aturan pelatihan jaringan, yang dikenal sebagai aturan delta, atau 

sering disebut juga kuadrat rata-rata terkecil. Aturan ini akan mengubah bobot 

perceptron apabila keluaran yang dihasilkan tidak sesuai dengan target yang 

diinginkan. Apa yang dilakukan peneliti terdahulu hanya menggunakan jaringan 

dengan layer tunggal (single layer). Kemudian pada tahun 1986, dikembangkan 

perceptron menjadi backpropagation, yang memungkinkan jaringan diproses 

melalui beberapa layer. Selain itu, beberapa model jaringan syaraf tiruan lain  juga 

dikembangkan. Pengembangan yang ramai dibicarakan  adalah aplikasi model 

jaringan syaraf tiruan untuk menyelesaikan berbagai masalah di dunia nyata. JST 

ditentukan oleh beberapa hal adalah sebagai berikut : 

1. Pola hubungan antar neuron (disebut arsitektur jaringan) 

2. Metode untuk menentukan bobot penghubung (disebut metode learning 

atau training). 

3. Penggunaan bias 

4. Fungsi aktivasi 

 

2.2.2.2 Dasar jaringan syaraf tiruan 

Smith  (2003), Jaringan   Syaraf   Tiruan   adalah   paradigma   pemrosesan   

suatu   informasi   yang terinspirasi oleh sistim sel syaraf biologi, sama seperti otak 

yang memproses suatu informasi. Elemen mendasar dari paradigma tersebut adalah 

struktur yang baru dari sistim pemrosesan informasi. Jaringan Syaraf Tiruan, seperti 

manusia, belajar dari suatu contoh. Jaringan  Syaraf Tiruan  dibentuk  untuk 

memecahkan  suatu masalah tertentu seperti pengenalan pola atau klasifikasi karena 

proses pembelajaran. 

Smith (2003), Jaringan Syaraf Tiruan berkembang secara pesat pada 

beberapa tahun terakhir. Jaringan Syaraf Tiruan telah dikembangkan sebelum 
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adanya suatu komputer konvensional yang canggih dan terus berkembang walaupun 

pernah mengalami masa vakum selama beberapa tahun. 

2.2.2.3 Pengertian jaringan syaraf tiruan 

Smith (2003), Jaringan   syaraf   tiruan   adalah   paradigma   pemrosesan   

suatu   informasi   yang terinspirasi oleh sistem sel syaraf biologi, sama seperti otak 

yang memproses suatu informasi. Elemen mendasar dari paradigma tersebut adalah 

struktur yang baru dari sistim pemrosesan informasi. jaringan syaraf tiruan, seperti 

manusia, belajar dari suatu contoh. Jaringan  syaraf tiruan  dibentuk  untuk 

memecahkan  suatu masalah tertentu seperti pengenalan pola atau klasifikasi karena 

proses pembelajaran.  

Smith (2003), Jaringan syaraf tiruan berkembang secara pesat pada beberapa 

tahun terakhir. Jaringan syaraf tiruan telah dikembangkan sebelum adanya suatu 

komputer konvensional yang canggih dan terus berkembang walaupun pernah 

mengalami masa vakum selama beberapa tahun. 

2.2.2.4  Inspirasi biologi 

Smith (2003), sel syaraf mempunyai cabang struktur input (dendrites), 

sebuah inti sel dan percabangan struktur output (axon). Axon dari sebuah sel 

terhubung dengan dendrites yang lain melalui sebuah synapse. Ketika sebuah sel 

syaraf aktif, kemudian menimbulkan suatu signal electrochemical pada axon. Signal 

ini melewati synapses menuju ke sel syaraf yang lain. Sebuah sel syaraf lain akan 

mendapatkan signal jika memenuhi batasan tertentu yang sering disebut dengan nilai 

ambang (threshold) sesuai gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2  Susunan Syaraf Manusia, Smith (2003). 
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2.2.2.5 Perbandingan jaringan syaraf tiruan dengan konvensional 

Smith (2003), Jaringan  syaraf  tiruan  memiliki  pendekatan  yang  berbeda  

untuk  memecahkan masalah bila dibandingkan dengan sebuah komputer 

konvensional. Umumnya komputer konvensional menggunakan pendekatan 

algoritma (komputer konvensional menjalankan sekumpulan perintah untuk 

memecahkan masalah). Jika suatu perintah tidak diketahui oleh komputer 

konvensional maka komputer konvensional tidak dapat memecahkan masalah yang 

ada. Sangat penting mengetahui bagaimana memecahkan suatu masalah pada 

komputer konvensional dimana komputer konvensional akan sangat bermanfaat jika 

dapat melakukan sesuatu dimana pengguna belum mengatahui bagaimana 

melakukannya.  

Smith (2003), Jaringan  syaraf  tiruan  dan  suatu  algoritma  komputer  

konvensional  tidak saling bersaing namun saling melengkapi satu sama lain. Pada 

suatu kegiatan yang besar, sistim yang diperlukan biasanya menggunakan kombinasi 

antara keduanya biasanya  sebuah  komputer  konvensional  digunakan  untuk  

mengontrol  Jaringan syaraf tiruan untuk menghasilkan efisiensi yang maksimal. 

Jaringan syaraf tiruan tidak   memberikan   suatu   keajiban   tetapi   jika   digunakan   

secara   tepat   akan menghasilkan sasuatu hasil yang luarbiasa. Gambar 2.3 

menjelaskan tentang sebuah sel syaraf sederhana pada manusia. 

 

 

 

Gambar2.3 Sebuah Sel Syaraf Sederhana, Smith (2003). 
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2.2.2.6 Konsep dasar jaringan syaraf tiruan 

Smith (2003), mengadopsi  esensi  dasar  dari  system  syaraf  biologi,  syaraf  

tiruan  digambarkan sebagai berikut : Menerima input atau masukan (baik dari data 

yang dimasukkan atau dari output sel syaraf pada jaringan syaraf. Setiap input datang 

melalui suatu koneksi atau hubungan yang mempunyai sebuah bobot (weight). Setiap 

sel syaraf mempunyai sebuah nilai ambang. Jumlah bobot dari input dan dikurangi 

dengan nilai ambang kemudian akan mendapatkan suatu aktivasi dari sel syaraf 

(Post Synaptic Potential dari sel syaraf). Signal aktivasi kemudian menjadi fungsi 

aktivasi / fungsi transfer untuk menghasilkan output dari sel syaraf . 

Biasanya  tahapan  fungsi  jarang  digunakan  dalan  Jaringan  Syaraf  Tiruan. 

Fungsi aktivasi (f(.)) dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

 

 

Gambar 2.4 Fungsi Aktifasi, Smith (2003). 

Smith (2003), bagaimana sel syaraf saling berhubungan? Jika suatu jaringan 

ingin digunakan untuk berbagai keperluan maka harus memiliki input (akan 

membawa nilai dari suatu variabel dari luar) dan output (dari prediksi atau signal 

kontrol). Input dan output sesuai dengan sensor dan syaraf motorik seperti signal 

datang dari mata kemudian diteruskan ke tangan,  lapisan tersembunyi dan output sel 

syaraf diperlukan untuk saling terhubung satu sama lain. Berdasarkan dari arsitektur 

(pola koneksi). Jaringan Syaraf Tiruan dapat dibagi kedalam dua kategori: 

a. Struktur feed forward 

Smith (2003), sebuah jaringan  yang sederhana mempunyai struktur feed 

forward  dimana signal bergerak dari input kemudian melewati lapisan tersembunyi 
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dan akhirnya mencapai unit output (mempunyai struktur perilaku yang stabil). Tipe 

jaringan feed forward mempunyai sel syaraf yang tersusun dari beberapa lapisan. 

Lapisan input bukan merupakan sel syaraf. Lapisan ini hanya memberi pelayanan 

dengan mengenalkan suatu nilai dari suatu variabel. Lapisan tersembunyi dan lapisan 

output sel syaraf terhubung satu  sama lain dengan  lapisan sebelumnya.  

Kemungkinan  yang timbul adalah  adanya  hubungan  dengan  beberapa  unit  dari  

lapisan  sebelumnya  atau terhubung semuanya dengan baik. Berikut gambar 2.5 

menunjukkan jaringan syaraf tiruan feed forward. 

 

 

 

Gambar 2.5  Jaringan Syaraf Tiruan Feed forward, Smith (2003). 

 

Yang termasuk dalam struktur feedforward : 

a)  Single-layer perceptron  

b)  Multilayer perceptron 

c)  Radial-basis function networks  

d)  Higher-order networks 

e)  Polynomial learning networks 

b. Struktur Recurrent (Feed back) 

Smith (2003), jika suatu jaringan berulang (mempunyai koneksi kembali dari 

output ke input) akan menimbulkan   ketidakstabilan   dan   akan   menghasilkan   

dinamika   yang   sangat kompleks. Jaringan yang berulang sangat menarik untuk 
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diteliti dalam Jaringan Syaraf Tiruan, namun sejauh ini struktur feedforward sangat 

berguna untuk memecahkan masalah. Yang termasuk dalam struktur recurrent (feed 

back) : 

a)  Competitive networks  

b)  Self-organizing maps  

c)  Hopfield networks 

d)  Adaptive-resonanse theory models  

 

 

 

 

Gambar 2.6 Jaringan Syaraf Tiruan Feed Back, Smith (2003). 

Smith (2003), ketika sebuah jaringan syaraf tiruan feed back digunakan., 

input dari nilai suatu variabel ditempatkan  dalam  suatu  input  unit dan  kemudian  

unit  lapisan  tersembunyi  dan lapisan  output  menjalankannya.  Setiap  lapisan  

tersebut  menghitung  nilai  aktivasi dengan mengambil jumlah bobot output dari 

setiap unit dari lapisan sebelumnya dan kemudian dikurangi dengan nilai ambang. 

Nilai  aktifasi kemudian melalui fungsi aktifasi untuk menghasilakan output dari sel 

syaraf. Ketika semua unit pada Jaringan Syaraf telah dijalankan maka aksi dari 

lapisan output merupakan output dari seluruh jaringan syaraf, hal ini sesuai dengan 

gambar 2.6. 
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2.2.2.7 Lapisan pada jaringan syaraf tiruan 

Smith (2003), Jaringan  Syaraf Tiruan  biasanya  mempunyai  3  group  

atau  lapisan  yaitu  unit-unit “lapisan   input”  yang  terhubung   dengan  “lapisan   

tersembunyi”   yang   selanjutnya terhubung dengan “lapisan output”. 

a) Aktifitas unit-unit lapisan input menunjukkan informasi dasar yang kemudian 

digunakan dalam Jaringan Syaraf Tiruan. 

b) Aktifitas setiap unit-unit lapisan tersembunyi ditentukan oleh aktifitas dari 

unit- unit   input dan bobot dari koneksi antara unit-unit input dan unit-unit 

lapisan tersembunyi 

c) Karakteristik  dari  unit-unit  output  tergantung  dari  aktifitas  unit-unit  lapisan 

tersembunyi dan bobot antara unit-unit lapisan tersembunyi dan unit-unit output. 

 

2.2.3 Proses pembelajaran 

Smith (2003), umumnya, jika menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan, 

hubungan antara input dan output harus diketahui secara pasti dan jika hubungan 

tersebut telah diketahui maka dapat dibuat suatu model. Hal lain  yang penting 

adalah proses belajar hubungan input/output dilakukan dengan pembelajaran. Ada 

dua tipe pembelajaran yang dikenal yaitu pembelajaran terawasi dan pembelajaran 

tak terawasi. Pada   pembelajaran   terawasi,   metode   ini   digunakan   jika   output   

yang diharapkan telah diketahui sebelumnya. Biasanya pembelajaran dilakukan 

dengan menggunakan data yang telah ada. 

Smith (2003), pada  metode  pembelajaran  yang  tidak  terawasi,  tidak  

memerlukan  target output. Pada metode ini tidak dapat ditentukan hasil seperti apa 

yang diharapkan selama proses pembelajaran. 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 dalam 

suatu area tertentu. Pembelajaran seperti ini biasanya sangat cocok untuk 

pengelompokkan (klasifikasi) pola yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-

hari. Adapun proses pembelajaran pada jaringan syaraf tiruan biasanya 
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membutuhkan data yang bervariasi untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang 

lebih akurat. 

2.2.4 Fungsi transfer 

Karakter dari Jaringan Syaraf Tiruan tergantung atas bobot dan fungsi 

input – output (fungsi transfer) yang mempunyai ciri tertentu untuk setiap unit. 

Fungsi ini terdiri dari 3 katagori yaitu : 

1. Linear units, Aktifitas output adalah sebanding dengan jumlah bobot output. 

2. Threshold units, Output diatur satu dari dua tingkatan tergantung dari apakah 

jumlah input adalah lebih besar atau lebih kecil dari nilai ambang. 

3. Sigmoid units, Output terus menerus berubah-ubah tetapi tidak berbentuk 

linear. Unit ini mengandung kesamaan yang lebih besar dari sel syaraf sebenarnya 

dibandingkan dengan linear dan threshold unit, namun ketiganya harus 

dipertimbangkan dengan perkiraan kasar. 

Smith (2003), untuk membuat Jaringan Syaraf Tiruan agar dapat melakukan 

beberapa kerja khusus. Harus dipilih unit-unit yang akan dihubungkan antara satu 

dengan yang lain dan  harus  bisa  mengatur  bobot  dari  hubungan  tersebut  secara  

tepat.  Hubungan tersebut akan menentukan apakah mungkin suatu unit 

mempengaruhi unit yang lain. Bobot menentukan kekuatan dari pengaruh tersebut. 

Pembelajaran dapat dilakukan terhadap 3 lapisan pada Jaringan Syaraf Tiruan yang 

melakukan kerja khusus dengan menggunakan prosedur dibawah ini : 

1. Memperkenalkan Jaringan Syaraf Tiruan dengan contoh pembelajaran yang 

terdiri dari sebuah pola dari aktifitas untuk unit-unit input bersama dengan 

pola yang diharapkan dari aktifitas untuk unit-unit output. 

2. Menentukan seberapa dekat output sebenarnya dari Jaringan Syaraf Tiruan 

sesuai dengan output yang diharapkan. 

3. Mengubah bobot setiap hubungan agar Jaringan Syaraf Tiruan 

menghasilkan suatu perkiraan yang lebih baik dari output yang diharapkan 
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2.2.5 Backpropagation 

Smith (2003), backpropagation merupakan salah satu dari beberapa metode 

yang digunakan dalam JST dan yang paling sering digunakan dalam berbagai bidang 

aplikasi, seperti pengenalan pola, peramalan dan optimisasi. Hal ini dimungkinkan 

karena metode ini menggunakan  pembelajaran  yang  terbimbing.  Pola  masukan  

dan  target  diberikan sebagai sepasang data. Bobot-bobot awal dilatih dengan 

melalui tahap maju untuk mendapatkan  error  keluaran  yang  selanjutnya  error  ini  

digunakan  sebagai  tahap mundur untuk memperoleh nilai bobot yang sesuai agar 

dapat memperkecil nilai error sehingga target keluaran yang dikehendakinya 

tercapai. Tujuan dari model ini adalah untuk mendapatkan keseimbangan antara 

kemampuan jaringan untuk mengenali pola yang digunakan selama proses pelatihan 

berlangsung serta kemampuan jaringan memberikan respon yang benar terhadap 

pola masukan yang berbeda dengan pola masukan pelatihan. 

2.2.5.1 Arsitektur backpropagation 

Smith (2003), di dalam jaringan syaraf tiruan backpropagation, setiap unit 

yang berada di lapisan input terhubung dengan setiap unit yang ada pada lapisan 

tersembunyi. Hal serupa pula berlaku pada lapisan tersembunyi. Setiap unit yang ada 

pada lapisan tersmbunyi terhubung dengan setiap unit yang ada di lapisan output. 

Jaringan saraf tiruan propagasi balik terdiri dari banyak lapisan (Multi Layer 

Network): 

1.  Lapisan input (1 buah). Lapisan input terdiri dari neuron-neuron atau unit-unit 

input, mulai dari unit input 1 sampai unit input n. 

2.  Lapisan tersembunyi (minimal 1). Lapisan tersembunyi terdiri dari unit-unit 

tersembunyi mulai dari unit tersembuyi 1 sampai unit tersembunyi p. 

3.  Lapisan output (1 buah). Lapisan output terdiri dari unit-unit output mulai dari 

unit output 1 sampai unit output. 

 Kanata B, (2014), Backpropagation Network (bpn) (jaringan propagasi 

balik), Pada bagian ini akan diterangkan secara garis besar cara kerja BPN, sehingga 

dapat memetakan pasangan input dan output untuk menyelesaikan  masalah yang 
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diberikan padanya. Dalam kondisi belajar, BPN mengalami dua siklus propagasi, 

yaitu forward propagation dan backpropagation. Bila sebuah input diberikan pada 

lapisan input BPN, input tersebut kemudian dirambatkan ke lapisan di atasnya 

sampai menghasilkan  output pada lapisan output. Siklus ini dikenal dengan forward 

propagation. Output pada lapisan output ini kemudian dibandingkan dengan output 

yang diinginkan. Perbedaan antara output yang diiginkan dengan output sebenarnya 

disebut sebagai sinyal galat. Sinyal galat ini kemudian ditransmisikan ke belakang 

dari lapisan output ke setiap simpul (node) pada lapisan tengah yang berpengaruh 

pada lapisan output. Setiap unit pada lapisan tengah hanya menerima sebagian dari 

jumlah total sinyal galat, tergantung pada besarnya konstribusi relatif unit tersebut 

pada output. Proses ini dilakukan berulang-ulang, lapisan demi lapisan, sampai  

setiap simpul (node) dalam JST menerima sinyal galat sesuai dengan konstribusinya 

pada galat total. Berdasarkan sinyal galat yang diterima tersebut dilakukan perbaikan 

bobot koneksi antar unit pada lapisan yang berhubungan sampai JST dapat mengenal 

semua input yang diberikan padanya. Berikut ini adalah algoritma  belajar dengan 

menggunakan jaringan “Back Propagation” (BPN), dengan algoritma pelatihan 

“Generalized Delta Rule” yang merupakan metode penurunan gradien untuk 

minimisasi galat  pada output. 

Untuk JST pada Gambar 2.7: 

1. Inisialisasi bobot ( tetapkan dengan nilai acak kecil antara –1 dan 1) 

2. Selama syarat berhenti salah, kerjakan langkah  2 – 9   

 

 

Y1 Yk

Z
1

Z
2

Z
j

X
n

Z
p

X
i

X
2

X
1

Y
m

... ...

...

...

V
11

V
21 V

i1

V
n1

V
nj

V
np

V
i j

W
11

 

Gambar 2.7 JST Backpropagation, Smith (2003). 
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Umpan-maju (forward   bias) 

3. Setiap unit masukan ( Xi , i = 1, …, n ) menerima  sinyal masukan Xi  dan 

meneruskan sinyal ini ke semua unit di dalam lapisan unit tersembunyi. 

4. Setiap unit tersembunyi  ( Zj , j = 1, …, p ) menjumlahkan sinyal masukan 

terbobotnya. 
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 Menghitung sinyal keluarannya dengan fungsi aktivasinya (fungsi aktivasi yang 

digunakan yaitu sigmoid biner). 
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 dan mengirimkan sinyal ini ke semua unit di dalam lapisan keluaran. 

5. Setiap unit keluaran (Yk , k = 1, …, m) menjumlahkan  sinyal masukan 

terbobotnya. 
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Perambatan-balik galat 

6. Setiap unit keluaran ( Yk , k=1, …, m ) menerima pola target sesuai dengan pola 

masukan pelatihan, kemudian menghitung suku informasi galatnya. 
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 Hitung suku koreksi bobot yang digunakan untuk memperbaharui Wjk nantinya. 
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 kemudian kirim ek ke unit-unit di lapisan di bawahnya. 

7. Setiap unit tersembunyi  ( Zj , j = 1, …, p ) menjumlahkan masukan galatnya 

(dari unit-unit keluaran). 
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 kalikan dengan derivatifnya dari fungsi aktivasinya untuk menghitung suku 

informasi galat. 
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 Hitung suku koreksi bobot  (yang digunakan untuk memperbaharui  Vij 

nantinya. 
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8. Setiap unit keluaran (Yk , k = 1, …, m) memperbaharui bobotnya (j =1, …, p) 

 
jk

ΔW(t)
jk

W1)(t
jk

W   (tanpa momentum) 

 1)(t
jk

ΔW(t)
jk

W1)(t
jk

W    (dengan momentum) 

 Setiap  unit tersembunyi  ( Zj  , j = 1, …, p) memperbaharui bobotnya dengan       

i = 1, …, n 
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9. Uji syarat berhenti. 

Langkah 9 merupakan perhitungan besaran galat yang menyatakan  bagaimana 

perkembangan JST selama  belajar, sehingga dapat digunakan sebagai batas 

berhentinya proses belajar JST tersebut.  

Ada beberapa macam perhitungan  galat yang dapat digunakan, pemilihannya 

tergantung pada kebutuhan dan kegunaan JST. Salah satu diantaranya adalah galat 

yang merupakan penjumlahan kuadrat  atas galat pada lapisan output. Setelah 

semua langkah-langkah ini selesai dilakukan, bila set pelatihan terdiri lebih dari 

satu pola, maka langkah-langkah tersebut diulangi lagi untuk pola pelatihan  

berikutnya sampai pada semua pola pelatihan.  
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Setelah satu set pola latihan selesai  diberikan, maka dilihat  apakah galatnya 

sudah lebih kecil atau sama dengan galat yang diinginkan/diperbolehkan, jika 

belum maka langkah 2 sampai 9 diulangi untuk semua pola latihan, sampai 

didapatkan tingkat galat yang diperbolehkan.  


