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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1. Objek dan Subjek Penelitian  

Subjek penelitian merupakan data yang diamati. Adapun subjek 

penelitian pada penelitian ini adalah data peristiwa kasus kumulatif 

COVID-19 oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di 

Indonesia, Sedangkan objek penelitian merupakan suatu hal yang menjadi 

sasaran, objek pada penelitian ini adalah peningkatan nilai akurasi metode 

backpropagation dan metode fuzzy tsukamoto.  

 

1.2. Alat dan Bahan Penelitian 

Alat yang digunakan pada penelitian ini berupa perangkat-perangkat 

pendukung penelitian, sedangkan bahan merupakan data yang digunakan 

pada penelitian, adapun alat dan bahan penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Alat  

a. Hp Laptop 14-bc0xx 

b. Prosesor Intel(R) Core(TM) i3-6006U CPU @2.00Hz 1.99GHz 

c. RAM 4,GB 

 

2. Bahan 

a. Data kasus kumulatif  COVID-19 oleh Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan COVID-19 Indonesia. 

b. Aplikasi anaconda  

- Scikit-Learn 

- Tensorflow 

c. MatLab 

  



 

2 

 

 

1.3. Diagram Alir Penelitian/Proses Penelitian 

Tahapan pada penelitian akan di jelaskan pada gambar 3.1, antara lain 

sebagai berikut : 

 

 

1.3.1. Studi Pustaka  

Studi pustaka merupakan kegiatan pengumpulan informasi yang 

relevan dengan topik penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh 

melalui buku, jurnal, internet, ensiklopedia, tesis maupun sumber 

lainnya. Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan informasi 

mengenai COVID-19 di Indonesia. Dengan melakukan studi pustaka 

peneliti dapat lebih menguasi topik yang akan diangkat dalam 

penelitian tersebut.  

  

Gambar 3. 1 Diagram Alir Penelitian 
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1.3.2. Pencarian Data 

 

Setelah melakukan studi pustaka, peneliti melakukan pencarian 

data penambahan kasus COVID-19 di Indonesia perharinya. Data 

yang digunakan pada penelitian ini berasal dari Gugus Tugas 

Percepatan Penanganan COVID-19 di Indonesia. 

  
Tabel 3. 1 Dataset Kasus Pertambahan COVID-19 di Indonesia 

Har

i 

Ke- 

Tanggal Jumlah_Kasus_Kumulat

if 

Jumlah_pasien_sembu

h 

… FI

D 

1 2020/03/02 
00:00:00+0

0 

2.0 0.0 … 54 

2 2020/03/03 
00:00:00+0

0 

2.0 0.0 … 55 

3 2020/03/04 
00:00:00+0

0 

2.0 0.0 … 56 

4 2020/03/05 
00:00:00+0

0 

2.0 0.0 … 57 

… … … … … … 
362 2021/02/26 

00:00:00+0
0 

NaN NaN 
Na
N 

310 

363 2021/02/27 
00:00:00+0

0 
NaN NaN 

Na
N 

311 

364 2021/02/28 
00:00:00+0

0 
NaN NaN 

Na
N 

312 

365 2021/03/01 
00:00:00+0

0 
NaN NaN 

Na
N 

313 

366 2021/03/02 
00:00:00+0

0 
NaN NaN 

Na
N 

314 

 

Pada tabel 3.1 terdapat sebanyak 366 data, Dimana data 

tersebut dimulai dari tanggal 02 Maret 2020 hingga tanggal 02 

Februari 2021. Namun pada data tersebut masih terdapat banyak nilai 
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kosong atau NaN, sehingga perlu dilakukan preprocessing data untuk 

menjadikan format sesuai dengan kebutuhan analisis selanjutnya.  
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1.3.3. Pengamatan Metode 

Pengamatan metode dilakukan guna menentukan metode yang 

cocok untuk meningkatkan hasil akurasi  metode backpropagation 

pada data kasus kumulatif COVID-19 di Indonesia agar mendapatkan 

hasil yang maksimal.  

Pada penelitian ini dilakukan penerapan metode fuzzy tsukamoto 

pada metode backpropagation pada data  kasus COVID-19 di 

Indonesia, dimana metode fuzzy tsukamoto digunakan untuk mencari 

nilai learning rate dan momentum. 

 

1.3.4. Implementasi Metode 

Setelah dilakukan studi pustaka, pencarian data dan pengamatan 

metode tahap selanjutnya adalah mengimplementasikan data-data 

tersebut menjadi sebuah informasi mengenai metode backpropagation 

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

Indonesia dengan melakukan 10 (sepuluh) kali percobaan pada 

arsitektur jaringan backpropagation, serta fuzzy tsukamoto sebagai 

metode untuk mendapatkan learning rate dan momentum.  

Lalu pada gambar 3.2 menjelaskan mengenai tahapan metode fuzzy 

tsukamoto untuk menghasilkan learning rate dan momentum. Setelah 

mendapatkan learning rate dan momentum maka hasil tersebut akan 

digunakan kedalam metode backpropagation. 
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Tahapan Preprocessing Data 

 

Tahapan preprocessing data dilakukan guna menjadikan data 

mentah menjadi data yang berkualitas. Di bawah ini merupakan 

digram yang menjelaskan mengenai tahapan preprocessing data 

sebelum data diolah. 

Tahapan prprocessing data di mulai dengan memasukan dataset kasus 

COVID-19 di Indonesia, seperti yang dapat kita lihat pada tabel 3.1 

Gambar 3. 2 Tahapan Preprocessing Data 
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mengenai dataset kasus COVID-19 di Indonesia dengan jumlah data 

sebanyak 366 data. Selanjutnya data akan di proses dengan memilih 

kolom yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pada 

penelitian ini, peneliti hanya akan menggunakan kolom Hari ke-, 

tanggal serta Jumlah_kasus_kumulatif, Sedangkan untuk kolom 

lainnya akan dihapus.  

Tabel 3. 2 Dataset Setelah Pemilihan Kolom 

Hari 

Ke- 

Tanggal Jumlah_Kasus_Kumulatif 

1 2020/03/02 
00:00:00+00 

2.0 

2 2020/03/03 
00:00:00+00 

2.0 

3 2020/03/04 
00:00:00+00 

2.0 

4 2020/03/05 
00:00:00+00 

2.0 

… … … 
362 2021/02/26 

00:00:00+00 NaN 

363 2021/02/27 
00:00:00+00 NaN 

364 2021/02/28 
00:00:00+00 NaN 

365 2021/03/01 
00:00:00+00 NaN 

366 2021/03/02 
00:00:00+00 NaN 

 

Tabel 3.2 menjelaskan tentang kolom pada dateset yang akan 

digunakan pada penelitian ini. Selanjutnya  untuk mempermudah 

pemodelan pada penelitian ini, peneliti memecah format pada kolom 

tanggal tersebut menjadi kolom Tanggal, Bulan dan tahun. Tabel di 

bawah ini merupakan tabel dataset setelah dilakukan perubahan pada 

kolom tanggal.  

Tabel 3. 3 Tabel Dataset Setelah perubahan Kolom Tanggal 

Hari 

Ke- 

Tanggal Bulan Tahun Jumlah_Kasus_Kumulatif 

1 02 03 2020 2.0 
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2 03 03 2020 2.0 

3 04 03 2020 2.0 

4 05 03 2020 2.0 

… … … … … 
362 26  02 2021 NaN 

363 27  02 2021 NaN 

364 28  02 2021 NaN 

365 01  03 2021 NaN 

366 02 03 2021 NaN 

 

Langkah selanjutnya setelah proses pemilihan kolom pada dataset, 

selanjutnya adalah pengecekan nilai null pada data. Pengecekan nilai 

nul dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya nilai null pada data, 

jika terdapat nilai null pada harus dilakukan memprosesan data untuk 

mengatasi nilai null tersebut.  

 

Tabel 3. 4 Pengecekan Nilai Null 

Variabel Jumlah Data Jumlah Data Null 

Hari Ke- 366 0 

Tanggal 366 0 

Bulan 366 0 

Tahun 366 0 

Jumlah_Kasus_Kumulatif 315 51 

 

Setelah dilakukan pengecekan nilai null, pada tabel 3.4 

menjelaskan mengenai jumlah data null yang terdapat pada dataset 

tersebut sebanyak 51 data pada variabel jumlah_kasus_kumulatif. 

Pada dasarnya terdapat beberapa cara untuk menangani nilai null, 

yaitu dengan cara menghapus data atau menggantinya dengan nilai 

yang lain. Namun pada penelitian ini, peneliti akan melakukan 

penghapusan data untuk menangani data yang bernilai null. Berikut 

merupakan tabel setelah dilakukan pengahapusan pada data yang 

bernilai null. 
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Tabel 3. 5 Hasil Penghapusan Data null 

Variabel Jumlah Data Jumlah Data Null 

Hari Ke- 315 0 

Tanggal 315 0 

Bulan 315 0 

Tahun 315 0 

Jumlah_Kasus_Kumulatif 315 0 

 

Tabel 3.5 menjelaskan mengenai jumlah data yang telah 

dilakukan penghapusan akibat data bernilai null. Kemudian, jumlah 

data setelah dilakukan penghapusan data sebanyak 315 data. Data 

tersebut diambil mulai dari tanggal 2 Maret 2020 hingga 12 Januari 

2021.  
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Tabel 3. 6 Dataset Setelah dilakukan penghapusan nilai null 

Hari 

Ke- 

Tanggal Bulan Tahun Jumlah_Kasus_Kumulatif 

1 02 03 2020 2.0 

2 03 03 2020 2.0 

3 04 03 2020 2.0 

4 05 03 2020 2.0 

… … … … … 
311 8  01 2021 808340.0 

312 9  01 2021 818386.0 

314 10  01 2021 828026.0 

315 11  01 2021 836718.0 

316 12 01 2021 846765.0 

 

Tabel 3.6 menjelaskan mengani dataset setelah dilakukan 

penghapusan nilai null. Selanjutnya, jika telah dilakukan pemilihan 

kolom, penghapusan kolom yang tidak digunakan, pengecekan nilai 

null dan pengapusan data yang bernilai null maka data sudah dapat 

diolah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 

Tahap selanjutnya adalah tahap windowing. Tahap windowing 

dilakukan dengan melakukan percobaan windowing guna menentukan 

jumlah windowing terbaik agar mendapatkan hasil pemodelan yang 

baik. Tahap windowing dilakukan dengan melakukan pelabelan dari 

nilai pada kolom Jumlah_kasus_kumulatif.  

Pada tahap normalisasi data dilakukan menggunakan metode 

Min-Max Normalization. Metode ini melakukan penskalaan ulang data 

dari satu range ke range baru lainnya. pada percobaan windowing 

dilakukan 10 kali percobaan dengan parameter, sebagai berikut.  

1. Hidden Layer (10) 

2. Epoch (1000) 

3. Learning Rate (0,0025) 

4. Momentum (0,25) 
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Berikut merupakan tabel proses percobaan windowing untuk mendapatkan jumlah window terbaik.  

Tabel 3. 7 Hasil proses percobaan jumlah windowing 

windowing 

Percobaan Rata-

rata 

MSE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 0,00754 0,01168 0,00253 0,18233 0,00812 0,04531 0,01879 0,03147 0,07367 0,00934 0,03908 

3 0,01356 0,00547 0,02001 0,48662 0,01744 0,00160 0,00586 0,00043 0,00572 0,01282 0,05695 

4 0,00011 0,00046 0,00997 0,01266 0,01559 0,00117 0,00071 0,00116 0,00330 0,01490 0,00510 

5 0,15457 0,02079 0,00989 0,00542 0,01446 0,00395 0,01438 0,00128 0,00120 0,00016 0,02261 

6 0,00305 0,80708 0,39202 0,00624 0,00612 0,00362 0,00012 0,37051 0,00185 0,01938 0,08100 

7 0,00434 0,00144 0,00030 0,00641 0,00324 0,00018 0,00266 0,00020 0,00077 0,00539 0,00249 

8 0,00038 0,00011 0,00401 0,00287 0,00143 0,00742 000333 0,00040 0,00112 0,00556 0,00265 

9 0,00013 0,00107 0,00370 0,00110 0,00011 0,00147 0,00315 0,00020 0,00049 0,00011 0,00115 

10 0,00016 0,00011 0,00112 0,00218 0,00037 0,00026 0,00040 0,00515 0,00291 0,00359 0,00152 

 

Tabel 3.6 menjelaskan mengenai hasil dari proses percobaan jumlah windowing untuk guna mendapatkan 

jumlah windowing terbaik. Jumlah windowing terbaik inilah yang nantinya akan digunakan untuk melakukan 

pemodelan. Berdasarkan tabel diatas, percobaan dilakukan mulai dari 2 hingga 10 windowing. Hasil dari percobaan 

tersebut menyatakan bahwa jumlah windowing terbaik ada pada windowing dengan jumlah 9 dengan rata-rata nilai 

MSE sebesar 0.00115. pada percobaan ke-1 hingga ke-10 dengan jumlah windowing 2 menghasilkan rata-rata MSE 

sebesar 0.03908, pada percobaan ke-1 hingga ke-10 dengan jumlah windowing 3 menghasilkan rata-rata MSE 

sebesar 0.05695, pada percobaan ke-1 hingga ke-10 dengan jumlah windowing 4 menghasilkan rata-rata MSE 

sebesar 0.00510, pada percobaan ke-1 hingga ke-10 dengan jumlah windowing 5 menghasilkan rata-rata MSE 

sebesar 0.02261, pada percobaan ke-1 hingga ke 10 dengan jumlah windowing 6 mnghasilkan rata-rata MSE sebesar 

0.08100, pada percobaan ke-1 hingga ke-10 dengan jumlah windowing 7 menghasilkan rata-rata MSE sebesar 

0.00249, pada percobaan ke-1 hingga ke10 dengan jumlah windowing 8 menghasilkan rata-rata MSE sebesar 

0.00265 dan pada percobaan ke-1 hingga ke-10 dengan jumlah windowing 10 menghasilkan rata-rata MSE sebesar 

0.00152.  
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Tahapan Penelitain Metode Fuzzy Tsukamoto 

 

Gambar 3.3 menjelaskan mengenai tahapan proses penelitain 

dengan menggunakan metode fuzzy tsukamoto. dimulai dengan 

menginputkan jumlah data serta banyaknya iterasi. Data yang 

digunakan merupakan data jumlah kasus COVID-19 di indonesia 

sebanyak 315 data yang diambil melalui website Gugus Tugas 

Percepatan Penanganan COVID-19 di Indonesia. tahap selanjutnya 

adalah fuzzyfykasi, dimana pada tahap ini akan dibentuk untuk 

himpunan keanggotaan fuzzy berdasarkan inputan banyak data dan 

iterasi. Pada penelitian ini terdapat 4 himpunan keanggotaan fuzzy, 

yaitu himpunan keanggotaan banyak data, himpunan keanggotaan 

Gambar 3. 3 Diagram Metode Fuzzy Tsukamoto 
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variabel bebas, himpunan keanggotaan momentum dan himpunan 

keanggotaan learning rate. 

Tabel 3. 8 Variabel Banyak Data 

No Himpunan Domain 

1 Kecil 0 -150 

2 Sedang 75 - 225 

3 Besar 150 - ≥225 

 

Tabel 3.8 menjelaskan tentang domain pada variabel banyak 

data. Dimana, banyaknya data yang digunakan pada penelitian ini 

yaitu sebanyak 315 data.  Sehingga, didapatkan himpunan pada 

variabel banyak data untuk himpunan kecil berada di domain 0-75, 

himpunan sedang 75-225 dan himpunan besar lebih dari atau sama 

dengan 225. Sehingga kurva dari himpunan keanggotaan variabel 

banyak data adalah sebagai berikut.  

 
Gambar 3. 4 Himpunan Keanggotaan Banyak Data 
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  kecil  (δ) = {

 
     

  

 

   
      

        
       

                           (3,1) 

              sedang  (δ) = {

  
    

  
      

  

  
                  
        
             

            (3,2) 

 besar  (δ) = {

  
     

  

 

  
       

         
       

                                                             (3,3) 

Tabel 3. 9 Variabel Bebas 

No Himpunan Domain 

1 Kecil 0 - 2 

2 Sedang 1-3 

3 Besar 2 - ≥3 

 

Selanjutnya pada tabel 3.9 menjelaskan tentang domain dari 

variabel bebas. Jumlah variabel bebas yang digunakan pada penelitian 

ini berjumlah 4 variabel. Sehingga, didapatkan himpunan pada 

variabel banyak data untuk himpunan kecil berada di domain 0-1, 

himpunan sedang 1-3 dan himpunan besar lebih dari atau sama dengan 

3. Sehingga kurva dari himpunan keanggotaan variabel bebas adalah 

sebagai berikut. 

Gambar 3. 5 Himpunan keanggotaan variabel bebas 
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        kecil  (γ) = {

  
   

 

 

  

     
      

     
                                                                    (3,4) 

 sedang  (γ) = {

  
   

 
   

 

  

                
      
        

                                                            (     

 besar  (γ) = {

  
   

 

 

  

      
      

     
                                                                      (3,6) 

 

Tabel 3. 10 Variabel Momentum 

No Himpunan Domain 

1 Sedikit 0 – 0,75 

2 Banyak 0,25 - ≥0,75 

 

Tabel 3.10 menjelaskan tentang domain dari pada variabel 

momentum. Jumlah himpunan pada variabel momentum yaitu 

sebanyak 2 himpunan, antara lain adalah himpunan sedikit dengan 

domain 0-0,25 serta himpunan banyak dengan domain lebih dari sama 

dengan 0,75. Berdasarkan penelitian sebelumnya, nilai momentum 

0,25 memberikan nilai rata-rata prsentase error yang paling kecil yaitu 

sebesar 7,9959%. Namun ketika nilai momentum yang diberikan 

mendekati nilai momentum maksimal yaitu mendekati 1, 

menyebabkan terjadinya overshoot [49]. Sehingga pada penelitian ini, 

peneliti menggunakan nilai 0,25 dan 0,75 sebagai domain pada 

variabel momentum. Berikut kurva dari himpunan keanggotaan 

momentum.  
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 sedikit  (θ) = {

  
       

   

 

  

         
             

        
                                                   (3,7) 

 banyak  (θ) = {

  
      

   

 

  

         
             

        
                                                   (3,8) 

Tabel 3. 11 Variabel Learning Rate 

No Himpunan Domain 

1 Sedikit 0 – 0,0075 

2 Banyak 0,0025 - ≥0,0075 

  

Tabel 3.11 menjelaskan tentang domain dari pada variabel 

learning rate. Jumlah himpunan pada variabel momentum yaitu 

sebanyak 2 himpunan, antara lain adalah himpunan sedikit dengan 

domain 0-0.0025 serta himpunan banyak dengan domain lebih dari 

sama dengan 0,0075. Tidak  ada aturan yang pasti mengenai learning 

rate. Namun, semakin besar learning rate maka ketelitian jaringan 

Gambar 3. 6 Himpunan Keanggotaan Momentum 
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akan semakin berkurang, begitu juga sebaliknya jika learning rate 

kecil maka ketelitian akan semakin bertambah tetapi akan memakan 

waktu yang cukup lama untuk prosesnya [49]. 

 

 

 

 sedikit  (ω) = {

  
         

     

 

  

           
                 

          
                                    (3,10) 

 banyak  (ω) = {

  
        

     

 

  

           
                 

          
                                       (3,11) 

Setelah menentukan himpunan keanggotan fuzzy, langkah 

selanjutnya adalah menentukan aturan fuzzy. Pada penelitian ini 

terdapat 9 komposisi aturan fuzzy, antara lain sebagai berikut : 

1) IF jumlah data (kecil) AND variabel bebas (sedikit) THEN 

momentum (sedikit) AND learning rate (sedikit) 

2) IF jumlah data (kecil) AND variabel bebas (sedang) THEN 

momentum (sedikit) AND learning rate (sedikit) 

3) IF jumlah data (kecil) AND variabel bebas (banyak) THEN 

momentum (sedikit) AND learning rate (sedikit) 

Gambar 3. 7 Himpunan Keanggotaan Learning Rate 
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4) IF jumlah data (sedang) AND variabel bebas (sedikit) THEN 

momentum (sedikit) AND learning rate (banyak) 

5) IF jumlah data (sedang) AND variabel bebas (sedang) THEN 

momentum (banyak) AND learning rate (banyak) 

6) IF jumlah data (sedang) AND variabel bebas (banyak) THEN 

momentum (banyak) AND learning rate (banyak) 

7) IF jumlah data (besar) AND variabel bebas (sedikit) THEN 

momentum (banyak) AND learning rate (banyak) 

8) IF jumlah data (besar) AND variabel bebas (sedang) THEN 

momentum (banyak) AND learning rate (banyak) 

9) IF jumlah data (besar) AND variabel bebas (banyak) THEN 

momentum (banyak) AND learning rate (banyak). 

Berdasarkan 9 aturan fuzzy yang telah didapatkan, selanjutnya 

menentukan nilai  α dan   pada tiap aturannya. Kemudian dilakukan 

defuzzyfikasi. Output defuzzyfikasi diperoleh dari hasil komposisi 

aturan fuzzy. Defuzzyfikasi yang digunakan yaitu metode rata-rata 

terbobot dengan menggunakan persamaan :  

  
∑     
 
   

∑   
 
   

                                                                                (3.12) 

Hasil simulasi pada metode fuzzy tsukamoto akan menghasilkan 

learning rate dan momentum yang akan digunakan untuk membangun 

arsitektur jaringan backpropagation pada data kasus kumulatif 

COVID-19 di Indonesia untuk mendapatkan hasil akurasi terbaik. Pada 

penelitian ini simulasi pada metode fuzzy tsukamoto menggunakan 

MatLab.  
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Tahapan Penelitian Metode Backpropagation dan Metode Fuzzy 

tsukamoto  

 

Gambar 3.8 menjelaskan mengenai Penelitian metode 

backropagation dan fuzzy tsukamoto. pada diagram di atas tahapan 

awal dimulai dengan menginputkan dataset, yaitu dataset kasus 

kumulatif COVID-19 di indonesia yang berasal dari gugus tugas 

percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia yang diambil mulai 

tanggal 2 Maret 2020 hingga 12 Januari 2021. selanjutnya dilakukan 

preprocessing data dengan dilakukan pemilihan kolom, pengecekan 

nilai null, normalisasi dan windowwing.  

  

Gambar 3. 8 Diagram Penelitian Metode Backpropagation dan fuzzy Tsukamoto 
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Tabel 3. 12 Dataset kasus COVID-19 di Indonesia setelah pemilihan  

dan penghapusan kolom 

Hari 

Ke- 

Tanggal Bulan Tahun Jumlah_Kasus_Kumulatif 

1 02 03 2020 2.0 

2 03 03 2020 2.0 

3 04 03 2020 2.0 

4 05 03 2020 2.0 

… … … … … 
313 08  01 2021 808340.0 

314 09  01 2021 818386.0 

315 10  01 2021 828026.0 

316 11  01 2021 836718.0 

317 12 01 2021 846765.0 

 

Pada tabel 3.12 menjelaskan mengenai dataset Kasus COVID-

19 di Indonesia setelah dilakukan pemilihan kolom serta penghapusan 

data yang bernilai null. Data tersebut kemudian akan dinormalisasi 

dengan menggunakan metode Min-Max Noralization. Adapun rumus 

untuk metode Min-max Normalization adalah sebagai berikut : 

 

   
          

                 
                                     (3.13) 

Langkah selanjutnya adalah dengan menginpitkan jumlah data 

dan iterasi yang digunakan, kemudian dilakukan fuzzyfykasi untuk 

membangun himpunan keanggotaan fuzzy, selanjutnya menentukan 

aturan fuzzy untuk dilakukan defuzzyfikasi untuk menghasilkan 

learning rate dan momentum.  

Langkah selanjutnya adalah dengan menginputkan parameter 

terbaik yang dihasilkan oleh metode fuzzy tsukamoto kedalam 

pelatihan model. Pada tahap pelatihan model, data terbagi menjadi 2 

bagian yaitu data testing dan data training. Perbandingan data testing 

dengan data training yaitu 20% untuk data testing dan 80% untuk data 

training. Data training ini nantinya akan digunakan sebagai data yang 

akan dilatih. pada pelatihan model parameter yang digunakan yaitu 

learning rate dan momentum yang dihasilkan oleh pengujian metode 

fuzzy tsukamoto. Pada penelitian ini terdapat 2 skenario yang akan di 

lakukan untuk dapat meningkatkan nilai akurasi. Skenario yang 
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pertama dengan mengubah jumlah hidden layer dan yang kedua 

dengan mengubah jumlah epoch. Masing-masing pengujian akan 

dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali percobaan. 


