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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

1.1. Kajian Pustaka 

Berbagai penelitian telah dilakukan oleh peneliti terdahulu untuk 

mengolah sebuah data. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan 

sebelumnya, menunjukan bahwa perhitungan sebuah metode mengolah 

data sangat dibutuhkan sebagai penunjang pengambilan keputusan atau 

kebijakan untuk meminimalisir kesalahan di masa yang akan datang.  

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Fra Siskus Dian Arianto, 

Noviyanti P. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh model prediksi 

penambahan kasus COVID-19. Pada penelitian ini untuk menghasilkan 

learning rate dan momentun dilakukan dengan menggunakan metode 

Fuzzy Tsukamoto yang kemudian digunakan dalam membangun arsitektur 

jaringan pada metode Backpropagation dan menghasilkan sebuah model 

prediksi penambahan kasus COVID-19 di Indonesia. Peneliti hanya 

melakukan satu kali percobaan arsitektur jaringan  dengan menghasilkan 

nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0,84278 dan simulasi prediksi 

menghasilkan MSE sebesar 1,632337 pada data normalisasi [3]. 

Penelitian selanjutnya adalah Penelitian yang dilakukan oleh 

Lixiang Li, Zihang Yang, Zhongkai Dang, Cui Meng, Jingze Huang, 

Haotian Meng, Deyu Wang, Guanhua Chen, Jiaxuan Zhang, Haipeng Peng 

dan Timing Shao. Penelitian ini mempelajarai proses transmisi COVID-19 

dengan menggunakan teori distribusi Gaussian untuk membangun model 

baru transmisi COVID-19. Penelitian ini membahas faktor-faktor yang 

mempengaruhi penyebaran virus, seperti jumlah reproduksi dasar, periode 

inkubasi virus, dan jumlah infeksi harian. Selanjutnya peneliti menganalisis 

dampak dari kontrol waktu yang berbeda pada penyebaran epidemi. Model 

dan analisis data yang relevan yang nantinya dapat memberikan beberapa 
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dasar atau petunjuk bagi Negara terkait tentang pencegahan dan 

pengendalian epidemi [7]. 

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Miftahul Falah, Dian Palupi Rini dan Iwan Pahendra. Penelitian ini 

bertujuan untuk memprediksi penyakit kanker payudara dengan melakukan 

kombinasi algoritma Backprpagation dengan algoritma Gravitational 

Search Algorithm (GSA), dengan harapan dapat meningkatkan hasil 

akurasi yang lebih baik dibandingkan dengan menggunakan metode 

backpropagation saja. Kombinasi algoritma Backpropagation dan algoritma 

Gravitational Search Algorithm (GSA) menghasilkan akurasi sebesar 

99,68% sedangkan error sebesar 0,32% [8]. 

Penelitian lainnya adalah Penelitian yang dilakukan oleh Toshikazu 

Kuniya. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi puncak epidemi 

COVID-19 di Jepang, agar dapat bertindak secara tepat untuk mengurangi 

resiko epidemi. Penulis menerapkan model SEIR compartmental  yang 

terkenal untuk prediksi. Sesuai dengan ketentuan yang dilaporkan setiap 

hari dari COVID-19 di Jepang mulai dari 15 Januari hingga 29 Febriari 

2020. Pada penelitian ini, peneliti memperkirakan bahwa angka reproduksi 

dasar R0 adalah 2,6 (95% Cl, 2,4-2,8) dan puncak epidemi mungkin bisa 

mencapai awal-pertengahan musim panas  [9]. 

Serta penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Abduh Sayid Albana, Sulaiman Azhari. Penelitian ini membahas tentang 

prediksi penyebaran COVID-19 di wilayah Surabaya. Pada penelitian ini 

penulis menggunakan metode Simulasi Monte Carlo. Metode tersebut 

digunakan untuk mengetahui estimasi dari jumlah pasien ODP (Orang 

Dalam Pengamatan), PDP (Pasien Dalam Pengawasan), positif terinfeksi, 

sembuh dan meninggal. Simulasi dilakukan dengan bantuan software Agro 

simulation dan dilakukan sebanyak 10.000 kali pengulangan. Dari hasil 
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simulasi diperoleh data prediksi jumlah pasien COVID-19 dengan besaran galat tertentu. Galat terebut 

memiliki tingkat galat berupa under-prediction dan over-prediction. Nilai galat terbesar dari under-prediction 

adalah 11% sedangkan untuk over-prediction sebesar 23% [10]. 

Tabel 2. 1 Penelitian Sebelumnya 

No Judul Comparing Contrasting Critize Synthesize   Summarize 

1 Prediksi Kasus 

Covid-19 Di 

Indonesia 

Menggunakan 
Metode 

Backpropagation 

Dan Fuzzy 
Tsukamoto 

 
 

Melakukan 

penelitian dengan 

melakukan 

percobaan 
backpropagation 

sebanyak satu kali 

 

Membahas 

tentang prediksi 

Covid-19 di 

Indonesia 
berdasarkan data 

time series. 

 
 

Peneliti hanya 

menggunakan 1 

kali percobaan 

pada jaringan 
backpropagation 

 

 

Penulis 

mengembangkan 

metode Fuzzy 

Tsukamoto untuk 
menghasilkan 

learning rate 

momentum yang 
digunakan dalam 

membangun 

arsitektur jaringan 

metode 
backpropagation 

Metode Fuzzy 

Tsukamoto dan 

metode 

Backpropagation 
dapat 

dikombinasikan 

untuk memperoleh 
sebuah model 

penambahan kasus 

Covid-19. 
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Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya (Lanjutan) 

 

No Judul Comparing Contrasting Critize Synthesize Summarize 
2 Propagation 

analysis and 

prediction of the 

COVID-19 

Pada penelitian ini 

penulis 

menggunakan teori 

distribusi Gaussian 
untuk  

membangun model 

baru transmisi 
coronavirus. 

Penelitian ini 

mempelajari 

proses transmisi 

penyakit COVID-
19.  

Kesimpulan dari 

situasi epidemic 
dan analisis yang 

relevan dapat 

membantu Negara 
untuk membuat 

keputusan. 

Hanya 

dilakukan 

prediksi pada 

beberapa Negara 
saja.  

peneliti 

mensimulsikan 
proses propagasi 

COVID-19 

peneliti 

mensimulsikan 

proses propagasi 

COVID-19, 
dengan  

mengimulsikan 

kurva data resmi 
Hubei, daerah non 

Hubei seperti 

Cihna, Korea 
Selatan, Italia dan 

Iran. 

Pada penelitian ini 

peneliti 

mempelajari faktor-

faktor utama yang  
mempengaruhi 

penyebaran Covid-

19, seperti jumlah 
regenerasi dasar, 

masa 

3 Kombinasi 

Algoritma 
Backpropagation 

Neural Network 

dengan 

Gravitational 
Search Algorithm 

Dalam 

Meningkatkan 
Akurasi 

Pada penelitian ini 

peneliti 
menggunakan 

algoritma 

backpropagation 

dan algoritma 
Gravitational 

Search Algorithm 

(GSA) untuk 
memprediksi 

penyakit. 

Penelitian ini 

melakukukan 
kombinasi 

algoritma 

backpropagation 

dan algoritma  
Gravitational 

Search Algorithm 

(GSA) untuk 
meningkatkan 

hasil akurasi 

Terdapat 4 data 

penyakit yang di 
prediksi antara 

lain, penyakit 

jantung, 

penyakit kanker 
payudara, 

penyakit 

diabetes, 
penyakit liver 

Penulis 

melakukan 
kombinasi 

algoritma  antara 

algoritma 

backpropagation 
dengan algoritma 

GSA.  

Penelitian ini 

menghasilkan 
tingkat akurasi yang 

lebih baik ketika 

dilakukan 

kombinasi 
algoritma 

backpropagation 

dan algoritma GSA 
dibandingkan 

menggunakan 

algoritma 
backprpopagation 

saja.  
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Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya (Lanjutan) 

No Judul Comparing Contrasting Critize Synthesize Summarize 

4 Prediction of the 

Epidemic Peak of 

Coronavirus 

Disease in Japan, 

2020 

Melakukan 

penelitian terkait 

prediksi tentang 

peringatan 

epidemic COVID-

19 di Jepang dalam 

waktu 15 Januari 

hingga 29 Februari 

2020 

penelitian ini 

menerapkan 

kompartemen 

SEIR sesuai 

ketentuan yang 

dilaporkan setiap 

hari dari COVID-

19 di jepang dari 

tanggal 15 Januari 

hingga 29 

Februari 

Jangka waktu 

yang digunakan 

terlalu singkat 

Penulis menerapkan 
metode 

kompartemen SEIR 

yang terkenal untuk 
prediksi, dengan 

menggunakan 

metode berbasis 

kuadrat-terkecil 
poisson noise untuk 

memprediksi 

epidemic di jepang 

Penelitian ini 

menunjukan bahwa 

populasi infektif yang 

sebenernya tidak akan 

berkontribusi pada 

pengurangan resiko 

epidemic esensial. 

5 Prediksi 

Penyebaran 

COVID-19 Kota 

Surabaya dengan 

Simulasi Monte 

Carlo 

Melakukan 

penelitian terkait 

prediksi 

penyebaran 

Coronavirus 

Disease (COVID-

19) di wilayah kota 

Membahas 

tentang prediksi 

Covid-19 untuk 

mengetahui 

estimasi dari 

pasien ODP 

(orang dalam 

pantauan), 

Hanya 

dilakukan pada 

satu wilayah 
saja 

 

Peneliti 

menggunakan 

metode simulasi 

monte carlo untuk 

memprediksi. Hasil 

prediksi 

pada penelitian ini 

simulasi memiliki 

tingkat galat berupa 

under-prediction dan 
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Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya (Lanjutan) 

Berdasarkan penelitian sebelumnya pada Tabel 2.1 objek penelitian berupa kasus COVID-19. Penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan metode Fuzzy Tsukamoto dan Backpropagation dengan merujuk pada penelitian 

sebelumnya yang berjudul “Prediksi Kasus COVID-19 Di Indonesia Menggunakan Metode Fuzzy Tsukamoto 

danBackpropagation”.

No Judul Comparing Contrasting Critize Synthesize Summarize 

  Surabaya. PDP(pasien 

dalam 

pengawasan), 

Positif terinfeksi, 

sembuh dan 

meningg 

 dapat digunakan 

sebagai bahan 

penelitian terkait. 

over-prediction. Nilai 

gapb terbesar adalah 

11% sedangkan untuk 

over-prediction 

sebesar 23%. 
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1.2. Dasar Teori 

Dasar teori digunakan untuk melakukan penelitian agar  penelitian yang dilakukan 

menjadi lebih jelas, sistematis dan ilmiah. Dalam hal ini terdapat beberapa dasar teori 

yang digunakan sebagai penunjang bagi peneliti untuk melakukan kombinasi metode 

backpropagation dan metode fuzzy tsukamoto pada data kasus kumulatif COVID-19 di 

Indonesia. 

1.2.1. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)  

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit 

pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan infeksi saluran 

pernafasan, dari flu biasa hingga penyakit serius seperti Middle East Repository 

Syndreome (MERS) dan Severe Acute Repository Syndrome (SARS) [11]. Virus 

jenis baru yang telah ditemukan pada manusia sejak mewabah di Wuhan, 

Tiongkok, kemudian dinamai sindrom pernafasan akun coronavirus 2 (SARS-

COV2) dan menyebabkan penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) [1]. 

Gambar 2.1 Struktur Coronavirus[12] 

 

Gambar 2.1 menjelaskan mengenai struktur coronavirus dimana 

Coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak 

bersegmen. Coronavirus tergolong ordo Nidovirales, keluarga Coronaviridae 

[13]. Coronaviridae dibagi menjadi dua subkeluarga dibedakan berdasarkan 

serotype dan karakteristik genom. Terdapat empat genus yaitu alpha coronavirus, 

betacoronavirus, deltacoronavirus dan gamma coronavirus. Coronavirus 

Gambar 2. 1 Struktur Coronavirus 
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memiliki kapsul, partikel berbentuk bulat atau elips, sering pleimorfik dengan 

diameter sekitar 50-200m
5
. Struktur coronavirus membentuk struktur seperti 

kubus dengan protein S berlokasi di permukaan virus. Protein S atau spikel 

protein merupakan salah satu protein antigen utama virus dan merupakan struktur 

utama untuk penulisan gen. protein S berperan dalam penempelan dan masuknya 

virus kedalam sel host [12]. 

Coronavirus disebut dengan virus zoonotic yaitu virus yang 

ditransmisikan dari hewan ke manusia. Banyak hewan liar yang dapat membawa 

pathogen dan bertindak sebagai vector untuk penyakit menular tertentu. Secara 

umum, penularan coronavirus dari hewan kemanusia maupun dari manusia ke 

manusia dengan melalui transmisi kontak, transmisi droplet, rute feses dan oral. 

Berdasarkan penemuan ada beberapa jenis Coronavirus yang dapat menginfeksi 

manusia. Penemuan terakhir adalah Coronavirus tipe baru yang menjadi 

penyebab kejadian luar biasa di Wuhan, yakni Novel Coronavis 2019 (2019-

nCoV)  atau Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) [12]. Dalam kondisi saat ini, 

COVID-19 telah ditetapkan oleh WHO (World Health Organization) sebagai 

pandemi [10].  

Mengacu pada Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 

40 Tahun 2014 tentang Pelibatan Satuan Kesehatan Kementerian Pertahanan dan 

Tentara Nasional Indonesia dalam Zoonosis, dalam BAB 1 Pasal 1 Ayat 5. 

Dijelaskan bahwa : 

“Pandemi adalah wabah penyakit menular yang berjangkit serempak meliputi dan 

melintasi batas wilayah geografis antar beberapa dan banyak Negara” [14]. 

Sedangkan, menurut KBBI pandemi merupakan wabah yang berjangkit secara 

serempak dimana-mana meliputi  daerah geografis yang luas [15].  

Wabah penyakit COVID-19 telah membawa perubahan secara global. 

Perkembangan virus dengan cepat menyebar luas diseluruh dunia. Setiap hari data 

di dunia mengabarkan pertambahan cakupan dan dampak COVID-19. Angka 

kematian akibat COVID-19 terus meningkat sejak diumumkan pertama kali ada 

masyarakat yang positif terkena COVID-19. Hal tersebut mempengaruhi 

perubahan-perubahan dan pembaharuan kebijakan untuk diterapkan [2]. WHO 
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(World Healty Organization) telah meningkatkan status COVID-19 secara global 

menjadi Pandemi pada tanggal 12 Maret 2020 [16]. Sedangkan di Indonesia, 

pemerintah telah menetapkan Wabah COVID-19 sebagai Bencana Nasional. 

Status tersebut diumumkan pada 14 Maret 2020 [17]. 

COVID-19 merupakan jenis virus yang menyerang bagian pernafasaan, 

sehingga menyebabkan penderitanya kesulitan bernafasan. Gejala awal infeksi 

COVID-19 hampir sama dengan gejala flu, yakni demam, pilek, batuk kering, 

sakit tenggorokan dan sakit kepala [18]. Sering mencuci tangan serta menjaga 

jarak fisik anatar individu merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan 

Untuk mengurangi resiko umum penularan infeksi pernafasan akut [19]. 

Berdasarkan periode inkubasi penyakit untuk sindrom pernafasan (SARS), dan 

sindrom corona virus pernafasan akut, serta data pengamatan dari laporan 

perjalanan trekait COVID-19, CDC (Central for Disease Control and Prevention) 

memperkirakan bahwa gejala COVID-19 terjadi pada 2-14 hari setelah paparan. 

Data awal menunjukan bahwa orang dewasa yang lebih tua dan orang-orang 

dengan kondisi kesehatan yang  menurun atau sistem kekebalan tubuh yang lemah 

memiliki resiko lebih besar untuk terserang virus ini [20].  

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak signifikan kepada seluruh 

masyarakat mulai dari pengusaha, pegawai, pekerja pabrik, sopir taksi, sopir bus, 

sopir truk, kernet, pengemudi ojek, petugas parkir, para pengrajin, pedagang kecil, 

hingga pelaku usaha mikro. Oleh sebab itu, pemerintah berkomitmen untuk 

memberikan perhatian besar dan memberikan prioritas utama untuk menjaga 

pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat 

di lapisan bawah [21]. Sampai saat ini jumlah kasus positif di Indoneisa semakin 

hari semakin meningkat. Pemerintah memastikan bahwa kasus COVID-19 sudah 

tercatat di semua provinsi/kota dari 34 provinsi di Indonesia [22]. 
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1.2.2. Machine Learning 

Machine learning adalah cabang dari ilmu kecerdasan buatan yang 

berfokus pada pembelajaran sebuah sistem agar mampu melakukan pembelajaran 

dari data-data yang di peroleh [23]. Data merupakan komponen terpenting dalam 

machine learning, karena tanpa adanya data machine learning tidak dapat bekerja. 

Data terbagi menjadi dua, yaitu data training dan data testing. Data training 

digunakan untuk melatih algoritma, sedangkan data testing akan digunakan untuk 

mengetas dan mengetahui performa model yang didapatkan pada tahap testing.  

Terdapat 4 hal pokok yang dipelajari dalam Machine learning [24]. Seperti 

sebagai berikut : 

1. Pembelajaran Terarah (Supervised Learning) 

Supervised learning merupakan jenis pembelajaran mesin yang berguna 

untuk memperoleh informasi hubungan input-output dari sistem yang 

didasarkan pada serangkaian sempel pelatihan input-output yang digunakan. 

Output dianggap sebagai label data input atau pengawasan, sampel pelatihan 

input-output juga disebut data pelatihan berlabel atau data yang diawasi. 

Tujuan dari pembelajaran supervised learning adalah untuk membangun 

sistem buatan yang dapat mempelajari pemetaan antara input dan output dan 

dapat memprediksi output dari sistem yang baru diberi input [25]. 

 

2. Pembelajaran Tak Terarah (Unsupervised Learning) 

Pembelajaran unsupervised learning adalah jenis pembelajaran mesin 

yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari kumpulan data yang terdiri 

dari data masukan tanpa respons berlabel [26]. 

 

2. Pembelajaran Semi-terarah (Semi-supervised Learning) 

Pembelajaran semi-supervised learning adalah jenis pembelajaran yang 

berkaitan dengan studi tentang bagaimana komputer dan natural sistem seperti  

manusia belajar mengenai data yang berlabel dan tidak berlabel. Tujuan 

pembelajaran semi-supervised learning adalah untuk memahami bagaimana 

menggabungkan data yang berlabel dan tidak berlabel dapat mengubah 
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prilaku belajar, dan merancang algoritma yang memanfaatkan kombinasi 

tersebut [27]. 

 

3. Reinforcement Learning 

Reinforcement learning adalah bagian dari kecerdasan buatan yang 

melatih algoritma dengan sistem trial and error. Reinforcement learning 

berinteraksi dengan lingkungannya dan mengamati konsekuensi atas 

tindakannya sebagai tanggapan atas penghargaan maupun hukuman yang 

diterima. Informasi yang dihasilkan dari setiap interaksi dengan lingkungan, 

digunakan untuk memperbaharui pengetahuannya [28]. 

 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode backpropagation yang 

merupakan salah satu algoritma supervised learning yang digunakan oleh 

perceptron dengan banyak lapisan untuk mengubah bobot-bobot yang 

terhubung dengan neuron-neuron yang ada pada lapisan tersembunyi [29]. 

 

2.2.3. Metode Backpropagation 
 

Metode backpropagation adalah metode yang terdiri dari banyak lapisan 

yang digunakan oleh perceptron dalam mengubah bobot-bobot yang terhubung 

dengan  neuron yang terdapat pada lapisan tersembunyi. Gambar 2.2 Arsitektur 

algoritma backpropagation terdiri dari tiga layer, yaitu : input layer, hidden layer 

dan output layer. Pada input layer terjadi pengiriman sinyal input X ke hidden 

layer [30]. Dimana output dari setiap neuron merupakan jumlah total neuron pada 

tingkatan yang sebelumnya dikalikan dengan bobot yang sesuai [31]. 
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Gambar 2. 2 Arsitektur Backpropagation 

Gambar 2.2 Arsitektur Backpropagation[31] 

 

Pada hidden dan output layer terjadi proses komputasi terhadap bobot dan 

bias dan dihitung pula besarnya output dari hidden dan output layer tersebut 

berdasarkan fungsi aktivasi tertentu[32]. Fungsi aktivasi merupakan fungsi yang 

digunakan pada jaringan saraf untuk mengaktifkan atau tidak mengaktifkan 

neuron [33]. 

Dalam backpropagation, fungsi aktivasi yang di pakai harus memenuhi 

beberapa syarat yaitu [34]: kontinu, terdiferensial dengan mudah dan merupakan 

fungsi yang tidak turun. Salah satu fungsi yang memenuhi ketiga syarat tersebut 

sehingga sering dipakai adalah fungsi sigmoid biner yang memiliki range (0,1).  

Diberikan : 

  ( )  
 

                      

(2,1) 

 

Dimana : 

  ( ) = Fungsi aktivasi 

 

Dengan turunan : 

   ( )  (   ( ))             

(2,2) 
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Grafik fungsi aktivasi sigmoid biner memiliki range 0 sampai 1 tampak pada  

 

      Gambar 2.3 Fungsi Aktivasi Sigmoid Biner[34] 

 

Fungsi lain yang sering dipakai adalah fungsi sigmoid bipolar yang bentuk 

fungsinya  mirip dengan fungsi sigmoid biner, tapi dengan range (-1,1).  

Diberikan : 

  ( )  
 

                     

(2,3) 

 

Dimana : 

 ( ) = Fungsi aktivasi 

 

 ( )dengan turunan : 

   ( )  
(   ( ))(   ( ))

 
             

(2,4) 

  

  

Gambar 2. 3 Fungsi Aktivasi Sigmoid Biner 
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Grafik fungsi aktivasi sigmoid biner memiliki range 1 sampai -1 tampak pada 

Gambar 2.4.  

    

Gambar 2.4 Fungsi Aktivasi Sigmoid Bipolar[34] 

 

Fungsi sigmoid memiliki nilai maksimum = 1. Maka untuk pola yang targetnya 

lebih dari 1, pola masukan dan keluaran harus lebih dahulu di transformasi 

sehingga semua polanya memiliki range yang sama seperti fungsi sigmoid yang 

dipakai. Alternatif lain adalah menggunakan fungsi aktivasi sigmoid hanya pada 

lapisan yang bukan lapisan keluaran. Pada lapisan keluaran, fungsi aktivasi yang 

dipakai adalah fungsi identitas : 

  ( )           

(2,5) 

Backpropagation merupakan salah satu metode pelatihan terawasi 

(supervised learning) yang terdiri atas 3 langkah utama, yakni [35]: 

1. Data dimasukan dalam input jaringan (feed forward). 

2. Perhitungan dan propagasi balik dari error yang ditemukan 

(backpropagation). 

3. Pembaruan bobot dan bias. 

Fase feedforward 

1. Setiap neuron di lapisan input     (  = 1,2,3, …,   dan   = 1,2,3, …,  ) 

dimasukan ke hidden layer. 

2. Sinyal dari lapisan input diproses di lapisan hidden layer dengan persamaan 

berikut : 

Gambar 2. 4 Fungsi Aktivasi Sigmoid Bipolar 
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     =      +∑         
 
              

(2,6) 

Setelah nilai ρ didapatkan selanjutnya diaktivasi menggunakan persamaan 

sigmoid biner. 

 ̂jtk   
 

        
             

(2,7) 

3. Sinyal yang bersal dari lapisan hidden layer akan dikirimkan ke neuron-

neuron di lapisan output, lalu kemudian diproses dengan menggunakan 

persamaan berikut : 

             ∑  ̂ 
   jtk                 

(2,8) 

Setelah diperoleh, selanjutnya guanakan fungsi aktivasi untuk mendapatkan 

output dengan persamaan sebagai berikut : 

 ̂jtk =  (    )             

(2,9) 

Fase backpropagation 

1. Bobot yang menghubungkan antar neuron pada masing-masing lapisan 

diperbaiki berdasarkan error pada output di fase feedforward yang diperoleh 

menggunakan persamaan berikut : 

    (        )  (    )          

(2,10) 

    digunakan untuk mendapatkan      , dengan melakukan distribusi 

kepersamaan berikut : 

∆      {
      ̂                                                                               

  (     (                )        ̂              
    

(2,11) 

Kemudian untuk mendapatkan bobot bias baru pada lapisan output digunakan 

persamaan sebagai berikut : 

∆    = {
      ̂                                                                               

  (     (                )                        
     

(2,12) 
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2. Mencari nilai         dan       untuk menghasilkan bobot baru yang 

meghubungkan antara lapisan input dengan neuron lapisan hidden layer 

menggunakan persamaan sebagai berikut : 

          ∑    
 
                     

(2,13) 

      =        
   (    )          

(2,14) 

Tahap berikutnya yaitu mendapatkan bobo yang menghubungkan antara 

lapisan input dengan lapisan hidden layerI menggunakan persamaan berikut : 

∆       {
                                                                                    

  (      (                )                     
        

(2,15) 

Berikutnya merupakan persamaan yang digunakan untuk mendapatkan bobot  

bias baru. 

 

        {
                                                                                   

  (      (                )                  
      

(2,16) 

 

Tahap berikutnya adalah mendistribusikan      ,       ,      , dan        

untuk menghasilkan bobot baru. 

 
     (baru) =      (lama) +            

(2,17) 
     (baru) =      (lama) + ∆          

(2,18) 
      (baru) =       (lama) + ∆           

(2,19) 
      (baru) =       (lama) +             

(2,20) 
 

 

2.2.5. Fuzzy Tsukamoto 

 

Logika fuzzy peratama kali ditemukan pada pertengahan 1960, oleh Prof. 

Lotfi Zadeh dari universitas California di Barkeley menemukan bahwa hukum 

benar atau salah dari logika Boolean tidak memperhitungkan beragam kondisi 

yang nyata [36]. Istilah logika fuzzy yang didasarkan pada logika Boolean yang 

umum digunakan dalam komputasi. Secara ringkas, teorema fuzzy 
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memungkinkan komputer “berfikir” tidak hanya dalam skala hitam-putih (0 dan 

1, mati atau hidup) tetapi juga dalam skala abu-abu. Dalam logika fuzzy suatu 

preposisi dapat direprentasikan dalam derajat kebenaran (truthfulness) atau 

kesalahan (falsehood) tertentu [37].   

Terdapat beberapa metode dalam penalaran menggunakan logika fuzzy, 

salah satunya adalah metode fuzzy Tsukamoto. Metode fuzzy Tsukamoto dalam 

penalarannya menggunakan penalaran monoton. Penalaran monoton digunakan 

sebagai dasar untuk melakukan teknik implikasi fuzzy. Metode fuzzy Tsukamoto 

dapat direlasikan secara sederhana dimana konsekuen pada aturan berbentuk IF-

THEN, seperti IF х is A THEN у is B [4].  

 

2.2.6. Data Preprocessing 

Data preprocessing merupakan proses awal sebelum data tersebut di proses. 

Data preprocessing sangat penting dilakukan untuk mengecek apakah data 

tersebut sudah benar atau masih salah, seberapa mudah untuk di pahami, dan 

mengecek kelengkapan data tersebut [38]. Terdapat 4 tahapan untuk melakukan 

data preprocessing anatar lain adalah [39]: 

1. Data Cleaning 

Data cleaning merupakan proses pembersihan data yang mencakup 

beberapa tahapan, anatara lain menentukan aturan kualitas data, 

mendeteksi kesalahan data dan mengoreksi kesalahan.  

 

2. Data Integration 

Data integration merupakan salah satu tahapan pengolahan data dengan 

melakaukan penggabungan dua atau lebih data dari berbagai sumber 

database yang berbeda kedalam sebuah tempat penyimpanan data [40]. 

 

3. Data Transformasi 

Data trasnformasi merupakan proses mengubah format, struktur atau nilai 

data. Transformasi data dapat meningkatkan efisiensi analisis dan proses 

bisnis, serta memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan data yang 

lebih baik [41]. 
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4. Data Reduction 

Data reduction adalah proses pengurangan kapasitas yang dibutuhkan 

untuk menyimpan data. Mengurangi data dapat meningkatkan efisiensi 

penyimpanan dan mengurangi biaya [42].  

2.2.7. Windowing  
 

Windowing merupakan metode dalam menentukan data input dan data 

output dalam prediksi data runtut waktu yang bertipe univariat. Data tersebut 

didistribusikan data dengan melibatkan satu atribut ataupun variabel [43]. 

Windowing dilakukan untuk mengubah dataset menjadi multivariate yang akan 

dimasukan sebagai data testing dan data training [44]. 

2.2.8. Normalisasi Data 
 

Normalisasi merupakan sebuah metode yang digunakan untuk 

mengorganisasikan data dari sebuah data yang kompleks serta menjadi data yang 

memiliki struktur data yang lebih stabil. Terdapat beberapa metode yang dapat 

digunakan untuk menormalisasikan data : 

a. Decimal Scaling  

Metode ini digunakan ketika nilai berada pada rentang logaritmik.  

   
 

             (2,21) 

 

Dimana : 

n = log10max{sk} 

 

b. Sigmoid 

Pada metode sigmoid, nilai diubah kedalam range antara 0 dan 1.  

   
 

              (2,22) 

 

c. Softmax 

Pada metode softmax, nilai diubah kedalam range antara 0 dan 1 dengan 

memanfaatkan mean dan standar deviasi menggunakan fungsi sigmoid.  



 

27 

 

   
 

   
 (

   
 

)
         (2,23) 

 

Keterangan : 

  = rata-rata dari tiap kolom 

  = Standar deviasi 

 

d. Min-max Normalization  

Metode ini melakukan penskalaan ulang data dari satu range ke range baru 

lainnya. range 0 dan 1 diberikan pada data tersebut.  

   
      *  +

    *  +     *  +
        (2,24) 

e. Statistical column  

Metode ini melakukan normalisasi pada tiap sempel dengan sebuah nilai 

kalom ternormaliasi dengan menggunakan transformasi sqrt. 

   
 ( )  (  )

 (  )
            (2,25) 

 

f. Z-score  

Pada metode ini tiap input dinormalisasikan dengan menggunakan rata-rata 

dan standar deviasi. 

   
   

 
         (2,26) 

2.2.9. Scikit-Learn 

Scikit-learn merupakan libarary yang digunakan untuk melakukan 

pemodelan pada machine learning [45]. Scikit-learn ini merupakan software 

gratis yang dapat digunakan untuk melakukan segala macam pekerjaan dalam 

data science, seperti regresi, klasifikasi, clustering, data preprocessing dan lain 

sebagainya [46].  

 

2.2.10. Tensorflow 

Tensorflow merupakan framework machine learning yang bersifat open 

soure yang didukung oleh google. Tenserflow juga menyediakan interface untuk 

mengekspresikan algoritma machine learning secara fleksibel serta dapat berjalan 

di berbagai sistem.  Tensorflow juga merupakan salah satu library untuk data 

science yang paling popular [47]. 
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2.2.11. Metode Evaluasi Prediksi 

Dalam sebuah metode pembelajaran machine learning sangat penting 

dilakukan pengukuran tingkat keakuratan kinerja metode yang digunakan. 

Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menguji atau mengevalusi 

kenerja metode tersebut [48]. 

1. MSE (Mean Square Error) 

MSE merupakan rata-rata selisih antara nilai yang diramalkan dan nilai 

yang diamati. MSE berguna untuk mengevalusi suatu metode pengamatan, 

dimana hasil dari kesalahan akan dikuadratkan. Berikut rumus untuk 

menghitung MSE : 

 

    ∑
(    ) 

 
       (2,27) 

         

Keterangan : 

Y’= Nilai Prediksi 

Y = Nilai Sebenarnya 

n   = banyak data 

 

2. RMSE (Root Mean Square Error) 

Root Mean Square Error adalah jumlah dari kesalahan kuadrat atau selisih 

anatara nilai sebenarnya dan nilai prediksi. Rumus RMSE adalah sebagai 

berikut : 

 

     √∑
(    ) 

 
       (2,28) 

 

Keterangan : 

Y’ = Nilai Prediksi 

Y = Nilai Sebenarnya 

N = Jumlah Data 
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3. Mean Absolute Error (MAE) 

Mean Absolute Error merepresentasikan nilai error rata-rata, yaitu error 

antara nilai sebenarnya dan nilai prediksi. Rumus MAE didefinisikan 

sebagai berikut : 

 

    ∑
       

 
       (2,29) 

 

Keterangan : 

Y’ = Nilai Prediksi 

Y = Nilai Sebenarnya 

N = Jumlah Data 

 

4. Mean Precentage Absolute Error (MAPE) 

Sebenarnya nilai ini merupakan kelanjutan dari nilai MAE yang ditentukan 

dengan menentukan nilai persentase yang diperoleh. Rumus dari MAPE 

adalah sebagai berikut : 

 

     ∑ |
     ̂

  
|       

 

   
      (2,30) 

Keterangan : 

Y’ = Nilai Prediksi 

Y = Nilai Sebenarnya 

 


