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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Dataset yang tidak seimbang akan menyebabkan rendahnya performa 

algoritma klasifikasi, rendahnya akurasi pada kelas minoritas. Algoritma klasifikasi 

dapat mengalami penurunan performa jika menghadapi kelas yang tidak seimbang 

(Garcia, 2012). Metode klasifikasi umumnya menghasilkan performa yang rendah 

karena masalah ketidakseimbangan kelas (Hsu, 2011). Dalam kondisi data training 

mengandung kelas minoritas, maka akan menghasilkan akurasi prediksi yang 

rendah pada kelas minoritas. Metode klasifikasi pada umumnya kurang 

memberikan performa yang bagus (akurasi yang rendah pada kelas minoritas) 

karena dataset tidak seimbang. Salah satu pendekatan yang dilakukan untuk 

menangani permasalahan ini adalah dengan memodifikasi distribusi instances dari 

dataset yang digunakan atau yang lebih dikenal dengan pendekatan sampling-

based. Ketidakseimbangan data terjadi jika jumlah objek suatu kelas data lebih 

banyak dibandingkan dengan kelas lain. Kelas data yang objeknya lebih banyak 

disebut kelas mayor sedangkan lainnya disebut kelas minor.  

Pengolahan algoritma yang tidak menghiraukan ketidak seimbangan data 

akan cenderung memihak pada kelas mayor, sedangkan kelas minor akan diabaikan 

(Chawla dkk., 2004). Synthetic Minority Oversampling Technique (SMOTE) 

merupakan Teknik yang digunakan untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas pada 

suatu dataset. SMOTE merupakan pendekatan baru dengan menggunakancara 

oversampling pad akelas minoritas dengan membuat sampel sistesis, dan beroperasi 

pada “feature space” bukan “data space”. Sampel sistesis dibuat dengan cara 

menghitung nilai perbedaan (penggurangan) antara vector atribut yang dipilih 

dengan vector tetangga yang letaknya berdekatan kemudian nilai pengurangan 

dikalikan dengan nomor acak antara 0 sampai dengan 1, dan kemudian 

ditambahkan pada nilai atribut vector yang sebelumnya telah dipilih. Proses ini 

menggambarkan seleksi poin secara acak pada garis segmen antara dua atribut 

spesifik. Teknik SMOTE digunakan untuk menyeimbangkan dataset keberhasilan 
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keluarga berencana yang selanjutnya akan diprediksi dengan menggunakan 

algoritma neural network. 

Artificial Neural Network / Jaringan Saraf Tiruan (JST) merupakan 

pengolahan informasi terinpirasi oleh sistem saraf manusia. Elemen kunci dari 

sistem ini adalah struktur dari sistem pengolahan informasi yang terdiri dari 

sejumlah besar elemen pemprosesan yang saling terhubung (neuron), yang bekerja 

secara Bersama-sama dalam menyelesaikan suatu masalah. Cara kerja neural 

network seperti cara kerja manusia yaitu dengan belajar melalui contoh. Lapisan 

penyusun neural network dibagi menjadi 3, yaitu lapisan input (input layer), lapisan 

tersembunyi (hidden layer), dan lapisan output (output layer). 

Neural network digunakan untuk membangun sistem informasi yang 

selanjutnya digunakan untuk menganalis keberhasilan keluarga berencana yang 

disebabkan oleh adanya kegagalan dalam pemakaian alat kontrasepsi. Sistem 

informasi ini bekerja dengan memprediksi keberhasilan keluarga berencana 

berdasarkan variabel-variabel yang telah ditentukan. Sistem ini juga dapat 

digunakan sebagai bahan pengambil keputusan terkait keberhasilan keluarga 

berencana seperti mencegah angka kegagalan penggunaan kontrasepsi, estimasi 

kebutuhan kontrasepsi.  

Sering terjadinya kegagalan akibat pemakaian kontrasepsi yang tidak dapat 

di prediksi mengakibatkan timbulnya masalah-masalah sosial dan terjadinya angka 

kelahiran semakin tinggi, hal ini akan meningkatkan resiko Angka Kematian Ibu 

(AKI). Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, metode kombinasi synthetic 

minority oversampling technique dan algoritma neural network sangat 

dimungkinkan memprediksi dan mengetahui sejak dini kegagalan Keluarga 

Berencana yang disebabkan oleh kegagalan pemakaian alat kontrasepsi. 

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Data Mining 

Data mining merupakan penambangan atau penemuan informasi baru dengan 

mencari pola atau aturan tertentu dari sejumlah data yang besar (Davies, 2004). 

Data mining disebut sebagai serangkaian proses untuk menggali nilai tambah 
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berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara manual dari suatu 

kumpulan data (Pramudiono, 2007). Data mining sering juga disebut sebagai 

knowledge discovery in database (KDD). KDD adalah kegiatan yang meliputi 

pengumpulan, pemakaian data, historis untuk menemukan keteraturan, pola atau 

hubungan dalam set data berukuran besar (Santoso, 2007). Data mining berkaitan 

dengan bidang ilmu – ilmu lain, seperti database system, data warehousing, 

statistik, machine learning, information retrieval, dan komputasi tingkat tinggi. 

Selain itu, data mining didukung oleh ilmu lain seperti neural network, pengenalan 

pola, spatial data analysis, image database, signal processing (Han, 2005). 

Karakteristik data mining sebagai berikut : 1) Data mining berhubungan dengan 

penemuan sesuatu yang tersembunyi dan pola data tertentu yang tidak diketahui 

sebelumnya. 2) Data mining biasa menggunakan data yang sangat besar. Biasanya 

data yang besar digunakan untuk membuat hasil lebih dipercaya. 3) Data mining 

berguna untuk membuat keputusan yang kritis, terutama dalam strategi (Davies, 

2004). Data mining mempunyai empat fungsi dasar yaitu: 

a. Fungsi Prediksi (prediction). Proses untuk menemukan pola dari data dengan 

menggunakan beberapa variabel untuk memprediksikan variabel lain yang 

tidak diketahui jenis atau nilainya. 

b. Fungsi Deskripsi (description). Proses untuk menemukan suatu karakteristik 

penting dari data dalam suatu basis data.  

c. Fungsi Klasifikasi (classification). Klasifikasi merupakan suatu proses untuk 

menemukan model atau fungsi untuk menggambarkan class atau konsep dari 

suatu data. Proses yang digunakan untuk mendeskripsikan data yang penting 

serta dapat meramalkan kecenderungan data pada masa depan.  

d. Fungsi Asosiasi (association). Proses ini digunakan untuk menemukan suatu 

hubungan yang terdapat pada nilai atribut dari sekumpulan data. 

Konsep klasifikasi dalam data mining adalah turunan dari suatu fungsi atau 

model yang menggambarkan kelas dari suatu objek berdasarkan atributnya. Atribut 

adalah field data yang menggambarkan karakteristik atau fitur dalam suatu objek 

data (Han dkk., 2006). Fungsi atau model klasifikasi dibangun dengan menganalisis 

hubungan antara atribut dan kelas objek dalam dataset pelatihan (training set). 
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Komponen dasar dari proses klasifikasi terdiri dari empat komponen, yaitu kelas 

(class), prediktor (predictors), set data pelatihan (training dataset), dan set data 

pengujian (testing dataset) (Gorunesco, 2011). 

 

2.2.2 Imbalance Class 

Penggunaan dataset kecil pada implementasi data mining memiliki banyak 

kelebihan maupun kekurangan. Kelebihan penggunaan dataset kecil yaitu 

implementasi analisis yang lebih cepat serta meminimalisir kebutuhan yang 

dikeluarkan seperti waktu, tenaga, biaya dan sebagainya. Sedangkan kekurangan 

dari dataset kecil adalah kurangnya representasi informasi sehingga peneliti akan 

kesulitan dalam pengambilan keputusan. Bahkan, dataset kecil ini akan 

memunculkan fenomena yang dinamakan ketidakseimbangan kelas (imbalance 

class). Fenomena ini terjadi ketika rasio kejadian antara satu kasus dengan kasus 

lainnya berjumlah tidak seimbang (rasio tidak seimbang/imbalance ratio). 

Ketidakseimbangan kelas di dataset kecil sangat merugikan bagi peneliti 

yang berkecimpung di bidang data mining. Alasannya adalah umum machine 

learning data mining memiliki kesulitan dalam mengklasifikasi kelas minoritas 

dengan benar. Kebanyakan dari algoritma tersebut mengasumsi bahwa distribusi 

kelas yang diuji sudah seimbang sehingga salah dalam mengklasifikasi nilai pada 

tiap kelas. Algoritma machine learning dirancang untuk menggeneralisisasi data 

yang diuji sebagai sama kedudukannya dan menghasilkan hipotesis yang paling 

sederhana. Prinsip tersebut disematkan pada berbagai algoritma seperti decision 

tree, nearest neighbor serta Support Vector Machine (SVM). Ketika algoritma ini 

menguji dataset yang tidak seimbang maka akan cenderung fokus pada kelas 

mayoritas dan mengabaikan kelas minoritas sehingga menyebabkan error pada 

klasifikasi kelas minoritas. Kelas minoritas hanya dianggap sebagai noise. 

 

2.2.3 Synthetic Minority Oversampling Technique (SMOTE)  

Ketidakseimbangan data terjadi jika jumlah objek suatu kelas data lebih 

banyak dibandingkan dengan kelas lain. Kelas data yang objeknya lebih banyak 

disebut kelas mayor sedangkan lainnya disebut kelas minor. Pengaruh penggunaan 
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data tidak seimbang untuk membuat model sangat besar pada hasil model yang 

diperoleh. Pengolahan algoritma yang tidak menghiraukan ketidakseimbangan data 

akan cenderung diliputi oleh kelas mayor dan mengacuhkan kelas minor (Chawla 

dkk., 2004).  

Metode SMOTE sebagai salah satu solusi dalam menangani data tidak 

seimbang yang berbeda dengan metode oversampling sebelumnya yaitu 

menduplikat data secara acak (Chawla dkk., 2002). Metode SMOTE menambah 

jumlah data kelas minor agar setara dengan kelas mayor dengan cara 

membangkitkan data buatan. Data buatan atau sintesis tersebut dibuat berdasarkan 

k-tetangga terdekat (k-nearest neighbor). Jumlah k-tetangga terdekat ditentukan 

dengan mempertimbangkan kemudahan dalam melaksanakannya. Pembangkitan 

data buatan yang berskala numerik berbeda dengan kategorik. Data numerik diukur 

jarak kedekatannya dengan jarak Euclidean sedangkan data kategorik lebih 

sederhana yaitu dengan nilai modus.  

Prosedur pembangkitan data buatan untuk :  

1. Data Numberik 

a. Hitung perbedaan antar vektor utama dengan k-tetangga terdekatnya.  

b. Kalikan perbedaan dengan angka yang diacak di antara 0 dan 1.   

c. Tambahkan perbedaan tersebut ke dalam nilai utama pada vektor  utama 

asal sehingga diperoleh vektor utama baru.  

2. Data Kategorik  

a. Pilih mayoritas antara vektor utama yang dipertimbangkan dengan k- 

tetangga terdekatnya untuk nilai nominal. Jika terjadi nilai sama maka 

pilih secara acak.  

b. Jadikan nilai tersebut data contoh kelas buatan baru. 
Algoritma ditulis dalam bentuk pseudcode sebagai berikut; 

Algoritme SMOTE (T, N, k) 

input : T( jumlah sampel minoritas); N presentase SMOTE; k tetangga terdekat 

output : (N/100*T) sampel sintesis kelas minoritas 

1 (* Apabila N kurang dari 100% randominasi sampel kelas minoritas  

akan di SMOTE) 
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2 If  N<100 

3               Then Randominasi T sampel minoritas 

4                T = (N/100)*T 

5                N=100 

6 Endif 

7 N = (int)(N/100)(*jumlah SMOTE diasumsikan integer dari 

perhitungan 100.*) 

8 k = jumlah dari tetangga terdekat 

9 numattrs = jumlah atribut 

10 sample [][] : array dari sample kelas minoritas awal 

11 newIndex = jumlah dari sampel sintesis yang dibangkitkan, diawali 

dengan 0 

12 synthetic [][] = array dari sampel sintesis  (* menghitung k tetangga 

yang berdekatan dari tiap sample kelas minoritas.*) 

13 for i ß 1 to T 

14                      hitung k tetangga yang berdekatan pada I  

                     dan simpan indexnya ke nnarray 

15                      Populate(N, i, nnarray) 

16 Endfor 

Populate(N, I, nnarray) (* fungsi untuk membangkitkan sampel 

sintesis.*) 

17 while N ¹ 0 

18                 Pilih nomor random antara I dan k, sebut sebagai nn, l 

                angkah    ini memilih satu dari k tetangga yang  

                berdekatan dengan i. 

19                 For attr ß 1 to numattrs 

20                 Hitung : di f = sampel [nnarray [nn][attr] – sampel [i] [attr] 

21                 Hitung : gap = nomor acak antara 0 sampai dengan 1 

22                 Sintesis [newindex][attr]=sampel[i][attr] + gap*di f 

23                 Endfor 

24                 Newindex++ 
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25                 N = N – 1 

26 Endwhile 

27 Return (*End of populate*) 

 

2.2.4 Jaringan Syarat Tiruan 

Jaringan syaraf tiruan adalah sistem pemproses informasi yang memiliki 

karakteristik mirip dengan jaringan syaraf biologi (Siang, 2005). Jaringan syaraf 

tiruan dibentuk sebagai generalisasi model matematika dari jaringan syaraf biologi, 

dengan asumsi bahwa: 

a. Pemrosesan informasi terjadi pada banyak elemen sederhana (neuron) 

b. Sinyal dikirimkan diantara neuron-neuron melalui penghubung-penghubung 

c. Penghubung antar neuron memiliki bobot yang akan memperkuat atau 

memperlemah sinyal. 

d. Untuk menentukan output, setiap neuron menggunakan fungsi aktivasi yang 

dikenakan pada jumlahh input yang diterima. Besarnya output ini selanjutnya 

dibandingkan dengan suatu batas ambang.  

Jaringan syaraf tiruan ditentukan oleh 3 hal yaitu arsitektur jaringan, metode 

untuk menentukan bobot penghubung, serta fungsi aktivasi. 

2.2.4.1 Macam – Macam Arsitektur Jaringan 

Pola hubungan antar neuron dalam jaringan syaraf tiruan disebut arsitektur 

jaringan. Terdapat 3 macam arsitektur jaringan yang dipakai dalam jaringan syaraf 

tiruan, yaitu: 

a. Jaringan layar tunggal (single layer network) 

Pada jaringan layar tunggal, sekumpulan input neuron dihubungkan langsung 

dengan sekumpulan outputnya. Gambar 2.1. adalah contoh arsitektur jaringan layar 

tunggal dengan n unit input ( , , ..., , ..., ) dan m buah unit output ( , 

, ..., , ..., ). 

 

1x 2x ix nx 1y 2y

ky my
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Gambar 2.1. Jaringan Layar Tunggal (Siang, 2015). 
 

b. Jaringan layar jamak (multi layer network) 

Jaringan layar jamak merupakan perluasan dari layar tunggal. Dalam jaringan 

layar jamak terdapat unit-unit selain unit input dan output yang disebut layar 

tersembunyi. Layar tersembunyi terletak diantara input dan output. Layar 

tersembunyi dapat berjumlah lebih dari satu pada suatu arsitektur jaringan. Gambar 

2.2 adalah contoh jaringan layar jamak dengan n buah unit input ( , , ..., , 

..., ), sebuah layar tersembunyi yang terdiri dari p buah unit ( , ..., ..., ) 

dan m buah unit output ( , , ..., , ..., ). 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.2. Jaringan Layar Jamak (Siang, 2005). 
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c. Jaringan reccurent 

Pada jaringan reccurent terdapat neuron output yang memberikan sinyal pada 

unit input. Jaringan reccurent sering juga disebut feedback loop. 

2.2.4.2 Macam – Macam Fungsi Aktivasi 

Fungsi aktivasi adalah fungsi yang digunakan untuk menentukan keluaran 

suatu neuron pada jaringan syaraf tiruan. Argumen fungsi aktivasi adalah net 

masukan yang didapat dari kombinasi linier masukan dan bobotnya. Beberapa 

fungsi aktivasi yang sering dipakai antara lain: 

a. Fungsi threshold 𝑓	(𝑥) = {()) 	, 1	𝑗𝑖𝑘𝑎	𝑥	 ≥ 𝑎	𝑑𝑎𝑛 − 1	𝑗𝑖𝑘𝑎	𝑥 < 𝑎	       (2.1) 

b. Fungsi sigmoid    (2.2) 

c. Fungsi Tanh 𝑓(𝑥) = tanh 𝑥 = 	 9
:	(	9;:

9:	<	9;:
       (2.3) 

d. Fungsi ReLu 𝑅	(𝑥) = 𝑓	(𝑥) = max 	(0, 𝑧)	       (2.4) 

e. Fungsi identitas         (2.5) 

 

2.2.5 Backpropagation 

Backpropagation merupakan salah satu model jaringan syaraf tiruan. 

Backpropagation melatih jaringan untuk mendapatkan keseimbangan antara 

kemampuuan jaringan untuk mengenali pola yang digunakan selama pelatihan serta 

kemampuan jaringan untuk memberikan respon yang benar terhadap pola masukan 

yang serupa tapi tidak sama dengan pola yang dipakai selama pelatihan (Siang, 

2005). 

 

2.2.5.1 Arsitektur Standar Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation 

Arsitektur backpropagation terdiri dari satu atau lebih unit masukan ditambah 

satu unit bias, satu layar tersembunyi yang terdiri dari satu atau lebih unit ditambah 

satu unit bias, serta satu atau lebih unit keluaran seperti pada Gambar 2.3. 

xe
xf -+
=
1
1)(

xxf =)(
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Gambar 2.3. Arsitektur Standar Backpropagation. 

 

Gambar 2.3 adalah ilustrasi arsitektur backpropagation dengan n buah 

masukan ( , , ..., , ..., ) ditambah satu unit bias ( ), sebuah layar 

tersembunyi yang terdiri dari p unit ( , ..., , ..., ) ditambah satu unit bias (

), serta m buah unit keluaran ( , , ..., , ..., ).  merupakan bobot garis 

dari unit masukan  ke unit layar tersembunyi .  merupakan bobot garis 

yang menghubungkan bias di unit masukan ke unit layar tersembunyi .  

merupakan bobot dari unit layar tersembunyi  ke unit keluaran .  

merupakan bobot dari bias di layar tersembunyi ke unit keluaran . 

2.2.5.2 Fungsi Aktivasi pada Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation 

Fungsi aktivasi yang digunakan dalam backpropagation harus memenuhi 

beberapa syarat yaitu kontinu, terdiferensial dengan mudah dan merupakan fungsi 

1x 2x ix nx 0x

1z jz pz 0z

1y 2y ky my jiv

ix jz 0jv

jz kjw

jz ky 0kw

ky
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yang tidak turun. Terdapat 4 fungsi aktivasi yang dapat digunakan dalam 

backpropagation yaitu fungsi sigmoid biner, sigmoid bipolar, Tanh dan ReLu.  

Fungsi sigmoid biner memiliki range (0,1) dengan rumus: 

       (2.6) 

dengan turunan 

       (2.7) 

Fungsi sigmoid bipolar memiliki range (-1,1) dengan rumus: 

        (2.8) 

dengan turunan 

        (2.9) 

Fungsi Tanh 𝑓(𝑥) = tanh 𝑥 = 	 9
:	(	9;:

9:	<	9;:
      (2.10) 

Fungsi ReLu 𝑅	(𝑥) = 𝑓	(𝑥) = max 	(0, 𝑧)	     (2.11) 

 

Fungsi sigmoid, fungsi Tanh dan ReLu merupakan fungsi aktivasi non-

linier. Fungsi sigmoid memiliki rentang nilai maksimum 0 hingga 1, untuk fungsi 

Tanh memiliki rentan nilai -1 hingga 1, sedangkan fungsi ReLu memiliki rentang 

nilai dari 0 hingga tak terhingga. untuk pola yang targetnya lebih besar dari 1 pola 

masukan dan keluaran harus terlebih dahulu ditransformasi sehingga semua 

polanya memiliki range yang sama seperti fungsi yang dipakai tersebut. Fungsi 

ReLu sering digunakan untuk memperbaiki kekurangan dari fungsi sigmoid dan 

Tanh Dalam jaringan saraf tiruan dapat menggunakan kombinasi beberapa fungsi 

aktivasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Fungsi sigmoid biner 

ditunjukkan pada Gambar 2.4, fungsi tanh ditunjukkan Gambar 2.5. dan fungsi 

ReLu ditunjukkan pada Gambar 2.6.  

xe
xf -+
=
1
1)(
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1
1
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2
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𝑦 = 𝑓(𝑥) = 	
1

1 + 𝑒(EF 

dengan : 𝑓G(𝑥) = 	𝜎𝑓(𝑥)[1 − 𝑓(𝑥)] 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gambar 2.4. Fungsi Aktivasi Sigmoid Biner. 

 
 
𝑓(𝑥) = tanh 𝑥 = 	 9

:	(	9;:

9:	<	9;:
  

 

 
Gambar 2.5. Fungsi Aktivasi Tanh. 
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Gambar 2.6. Fungsi Aktivasi ReLu. 

 
 

2.2.5.3 Algoritma Pelatihan Backpropagation 

Pelatihan backpropagation meliputi 3 fase. Fase pertama adalah fase maju. 

Pola masukan dihitung maju mulai dari layar masukan hingga layar keluaran 

menggunakan fungsi aktivasi yang ditentukan. Fase kedua adalah fase mundur. 

Selisih antara keluaran jaringan dengan target yang diinginkan merupakan 

kesalahan yang terjadi. Kesalahan tersebut dipropagasikan mundur, dimulai dari 

garis yang berhubungan langsung dengan unit-unit di layar keluaran. Fase ketiga 

adalah modifikasi bobot untuk menurunkan kesalahan yang terjadi.  

Ketiga fase tersebut diulang-ulang terus hingga kondisi penghentian 

dipenuhi. Umumnya kondisi penghentian yang sering dipakai adalah jumlah iterasi 

atau kesalahan. Iterasi akan dihentikan jika jumlah iterasi yang dilakukan sudah 

melebihi jumlah maksimum iterasi yang ditetapkan, atau jika kesalahan yang terjadi 

sudah lebih kecil dari batas toleransi yang diijinkan. Algoritma perambatan balik 

(Backpropagation) dengan satu layer tersembunyi dengan aktivasi sigmoid biner 



 17 

sesuai Gambar 2.7 diuraikan dalam langkah-langkah atau alur prosedur pada 

Gambar sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7. Arsitektur dan Langkah JST Backpropagation. 

 

a. Proses Perhitungan Algoritma Pelatihan Propagasi Balik :  

1) Langkah 0 : Inisialisasi semua bobot dengan bilangan acak kecil, epoch = 

1, tentukan laju pembelajaran (α), tentukan jumlah unit pada layar 

tersembunyi (p) serta tentukan kondisi penghentian. Kondisi penghentian 

berupa maksimum max epoch dan error target.  

2) Langkah 1: Jika epoch ¹ max epoch dan error target < MSE, lakukan 

langkah 2–9.   

3) Langkah 2: Untuk setiap pasang data pelatihan (1 sampai dengan a di  mana 

a adalah jumlah data pelatihan), lakukan langkah 3–8  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Fase I: Propagasi maju  

4) Langkah 3 : Tiap unit masukan menerima sinyal dan meneruskannya ke unit 

tersembunyi di atasnya. 

5) Langkah 4 : Hitung semua keluaran di unit tersembunyi 𝑧K (j = 1, 2, ..., p)  
𝑧(𝑛𝑒𝑡K = 	𝑣KN +	∑ 𝑥PQ

PR) 𝑣KP   (2.12) 
Dengan :  
𝑧(𝑛𝑒𝑡K = nilai yang menuju unit tersembunyi (hidden layer) 
𝑣KN = nilai bobot bias, (j= 1,2, …p) 
𝑥 = variabel (i = 1,2, …p) 
𝑣K	= nilai bobot unit tersembunyi (hidden layer) 
𝑛 = banyaknya unit yang menuju unit tersembunyi (hidden layer) 
 
jika kita menggunakan fungsi aktivasi sigmoid, hitung output dengan  

𝑧K = 𝑓S𝑧(𝑛𝑒𝑡KT =
)

)<9;U;VWXY
 (2.13) 

Dengan: 

𝑧K = nilai unit tersembunyi (hidden layer) , e = bilangan euler (e = 2,718) 

 

6) Langkah 5: hitung semua keluaran jaringan di unit 𝑦Z (k = 1, 2 … m) 

𝑦(𝑛𝑒𝑡Z = 𝑤KN +	∑ 𝑧K
\
KR) 𝑤ZK   (2.14) 

Dengan : 

𝑦(𝑛𝑒𝑡Z = nilai yang menuju y (output) 

𝑤KN = nilai bobot bias = 1, (j= 1,2, …p) 

𝑧K = nilai unit tersembunyi (hidden layer) 

𝑝 = banyaknya unit yang menuju ke y(output) 

𝑤ZK  = nilai bobot yang menuju unit y(output) 

  

jika kita menggunakan fungsi aktivasi sigmoid, hitung output dengan: 

𝑦Z = 𝑓(𝑦(𝑛𝑒𝑡Z) =
)

)<9;(^;VWX_)
  (2.15) 

𝑦Z  = nilai keluaran (output) 
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Fase II : Propagasi Mundur 

7) Langkah 6 : hitung faktor d unit keluaran berdasarkan kesalahan disetiap 

unit keluaran yk (k=1,2 …. , m) 

𝛿Z = (𝑡Z − 𝑦Z)𝑓G(𝑦(𝑛𝑒𝑡Z) = (𝑡Z − 𝑦Z)𝑦Z(1 − 𝑦Z)     (2.16) 

Dengan : 

𝛿Z (delta k) = faktor unit keluaran y (output) , (k = 1,2, … p) 

𝑡Z  = nilai target 

𝑦Z  = nilai keluaran (output) 

hitung suku perubahan bobot Wkj dengan laju percepatan a 

∆𝑤ZK = 	𝛼𝛿Z𝑧K	     (2.17) 

∆𝑤ZK (delta 𝑤ZK) = nilai perubahan bobot yang menuju unit y(output) 

k = 1, 2, …, m ; j = 1, 2, … , p 

𝛼 = laju percepatan (nilai ditentukan acak) 

 

8) Langkah 7: hitung factor d unit keluaran berdasarkan kesalahan disetiap unit 

tersembunyi 𝑧K (j= 1,2, …, p) 

𝛿(𝑛𝑒𝑡K = ∑ 𝛿Z𝑤ZKc
ZR)      (2.18) 	

𝛿K = 𝛿(𝑛𝑒𝑡K𝑓GS𝑧(𝑛𝑒𝑡KT = 	𝛿(𝑛𝑒𝑡K𝑧K(1 − 𝑧K)     (2.19) 

hitung suku perubahan bobot 𝑣KPdengan laju percepatan a 

Δ𝑣KP = 𝛼𝛿K𝑥P     (2.20) 

Fase III : Perubahan Bobot 

9) Langkah 8 : hitung semua perubahan bobot 

Perubahan bobot garis yang menuju ke unit keluaran 

𝑤ZK(𝑏𝑎𝑟𝑢) = 𝑤ZK(𝑙𝑎𝑚𝑎) + ∆𝑤ZK  (2.17)    (2.21) 

k = 1, 2, …, m ; j = 1, 2, … , p  

perubahan bobot garis yang menuju ke unit tersembunyi: 

𝑣ZK(𝑏𝑎𝑟𝑢) = 𝑣ZK(𝑙𝑎𝑚𝑎) + ∆𝑣KP     (2.22) 

j = 1, 2, …, p ; i = 0, 1, … , n 
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10) Langkah 9: perbarui nilai epoch 

𝑒𝑝𝑜𝑐ℎ = 𝑒𝑝𝑜𝑐ℎ + 1	     (2.23) 

kemudian, keluaran jaringan dibandingkan dengan target, hitung error E 

menggunkan: 
𝐸 = 𝑡 − 𝑦Z      (2.24) 

Nilai 𝑦Z  merupakan nilai hasil prediksi 

Nilai akurasi = nocpqr	sqtq	pqtPr	uqQv	sPZ9QqpP	
Kocpqr	sqtq	pqtPr	

 x 100%       (2.25)  

 

2.2.5.4 Pengujian Jaringan Backpropagation 

Proses pengujian jaringan backpropagation dilakukan untuk melihat tingkat 

akurasi dari jaringan yang digunakan pada proses pelatihan. Proses pengujian 

dilakukan dengan cara memprediksi beberapa dataset dan kemudian dibandingkan 

hasil prediksi keluarannya dengan target sesungguhnya. Algoritma yang digunakan 

untuk memprediksi adalah sebagai berikut: 

a. Langkah 1  :  Masukkan semua nilai masukan  (i = 1,2, ..., n) 

b. Langkah2 :  Tetapkan nilai bobot menggunakan nilai bobot akhir yang diperoleh 

dari hasil pelatihan. 

c. Langkah 3  :  Lakukan perhitungan fase propagasi maju, yaitu: 

Hitung semua keluaran di unit tersembunyi  (j = 1, 2, ..., p) 

𝑧(𝑛𝑒𝑡K = 	𝑣KN +	∑ 𝑥PQ
PR) 𝑣KP        (2.12) 

𝑧K = 𝑓S𝑧(𝑛𝑒𝑡KT =
)

)<9;U;VWXY
      (2.13) 

Hitung semua keluaran jaringan di unit  (k = 1, 2, ..., m) 

𝑦(𝑛𝑒𝑡Z = 𝑤KN +	∑ 𝑧K
\
KR) 𝑤ZK   (2.14) 

𝑦Z = 𝑓(𝑦(𝑛𝑒𝑡Z) =
)

)<9;(^;VWX_)
  (2.15) 

d. Langkah 4 : simpan nilai 𝑦Z  (k= 1,2, …, m) sebagai hasil prediksi 

Setelah pengujian dari beberapa dataset dilakukan, dapat dihitung tingkat 

akurasi dari jaringan backpropagation yang digunakan yaitu dengan rumus sebagai 

berikut: 

ix

jz

ky
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akurasi = nocpqr	sqtq	pqtPr	uqQv	sPZ9QqpP	<Kocpqr	sqtq	oKP	uqQv	sPZ9QqpP
Kocpqr	sqtq	pqtPr<Kocpqr	sqtq	oKP

 x 100%   

Berdasarkan tingkat akurasi dari beberapa macam variasi jaringan 

backpropagation dapat dipilih jaringan backpropagation dengan variasi epoch 

maksimum, laju pembelajaran (α), serta jumlah unit neuron pada layar tersembunyi 

yang paling baik untuk digunakan pada kasus tertentu. 

  

2.2.5.5 Pengukuran Kinerja dan Validasi Prediksi 

Pengukuran kinerja dari suatu algoritma klasifikasi sangat penting dilakukan, 

hal ini akan menggambarkan seberapa baik sistem dalam menjalankan klasifikasi 

data. Dalam penelitian ini untuk menggukur kinerja algoritma neural network 

backpropagation mengunakan confusion matrix. Confusion matrix bekerja dengan 

membandingkan hasil klasifikasi yang dilakukan oleh sistem dengan hasil 

klasifikasi yang seharusnya. Dalam confusion matrix terdapat empat istilah sebagai 

representasi hasil dari proses klasifikasi, keempat istilah itu True Positive (TP), 

True Negative (TN), False Positive (FP) dan False Negative (FN). Nilai True 

Negative (TN) merupakan jumlah data negatif yang terdeteksi dengan benar oleh 

sistem, sedangkan False Positive (FP) merupakan data positif namun terdeteksi 

sebagai data negatif/terklasifikasi salah oleh sistem. Sementara itu, True 

Positive(TP) merupakan jumlah data positif yang terklasifikasi dengan benar oleh 

sistem. False Negative (FN) merupakan jumlah data negative namum terkasifikasi 

sebagai data positif/terdeteksi salah oleh sistem. Berdasarkan nilai True Negative 

(TN), False Positive (FP), False Negative (FN) dan True Positive dapat diperoleh 

nilai akurasi, presisi dan recall. Nilai akurasi menggambarkan seberapa akurat 

sistem dapat mengklasifikasi data dengan benar, nilai presisi menggambarkan 

jumlah data kategori positif yang diklasifikasi dengan benar dibagi dengan total 

data yang diklasifikasi positif. Sementara recall menunjukkan berapa persen data 

kategori positif yang terklasifikasi dengan benar oleh sistem. Consufion matrix 

ditunjukkan dengan Gambar 2.8. sedangkan persamaam untuk mencari nilai 

akurasi, presisi, dan recall sebagai berikut: 
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𝐴𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 = 	 yz<y{
yz<y{<|z<|{

∗ 100%   (2.26) 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑖 = 	 yz
yz<|z

∗ 100%   (2.27) 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 = 	 yz
yz<|{

∗ 100%   (2.28) 

 

 
Gambar 2.8. Confusion Matrix. 

 

Dalam proses kerja algoritma klasifikasi perlu dilakukan evaluasi model dan 

algoritma yang digunakan. Pada penelitian ini digunakan metode 10 fold cross-

validation untuk mengevaluasi suatu model algoritma jaringan saray tiruan 

backpropagation. Dalam mengevaluasi kinerja model, 10 fold cross-validation 

dipisah menjadi dua dataset yaitu satu bagian dataset uji/evaluasi dan 9 bagian 

dataset latihan. 10 fold cross-validation merupakan salah satu pemilihan model 

terbaik karena cenderung memberikan estimasi akurasi lebih baik dan terukur. 

Dataset yang letah dibagi menjadi dua bagian tadi kemudian dilakukan pelatihan 

sebanyak 10 kali dan hasil dari dari pelatihan tersebut dihitung nilai rata-rata 

akurasi dari masing-masing iterasi untuk mendapatkan nilai akurasi. Gambar 2.9. 

merupakan ilustrasi dari 10 fold cross-validation. 
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Gambar 2.9. Skema 10 fold cross-validation. 

 

2.2.6 Keberhasilan Kontrasepsi 

Keberhasilan pemakaian kontrasepsi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu 

faktor komplikasi akibat pemakaian kontrasepsi dan akibat kegagalan pemakaian 

kontrasepsi. Komplikasi akibat penggunaan kontrasepsi adalah gangguan 

kesehatan yang dialami oleh pemakai alat kontrasepsi yang memerlukan tindakan 

perawatan medis lebih lanjut. Dalam hal ini komplikasi dapat dibedakan menjadi 

dua yaitu komplikasi berat dan komplikasi ringan. Komplikasi berat adalah 

gangguan kesehatan akibat pemakaian alat kontrasepsi yang memerlukan 

pemeriksaan medis. Komplikasi ringan adalah gangguan kesehatan akibat 

pemakaian alat kontrasepsi yang perlu dilakukan pelayanan medis dan tidak perlu 

perawatan. Kegagalan akibat pemakaian kontrasepsi adalah terjadinya kehamilan 

pada seorang wanita pada saat menggunakan alat kontrasepsi secara benar. 
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Sering terjadinya komplikasi dan kegagalan akibat pemakaian kontrasepsi 

yang tidak dapat di prediksi mengakibatkan timbulnya masalah-masalah sosial dan 

terjadinya angka kelahiran semakin tinggi, hal ini akan meningkatkan resiko Angka 

Kematian Ibu (AKI). Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, sangat 

dimungkinkan model statistik dalam memprediksi dan mengetahui sejak dini akan 

komplikasi dan kegagalan akibat pemakaian kontasepsi. 

 


