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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Pariwisata 

     Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, 

yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan 

untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk 

menikmati perjalanan tersebut guna pertamasyaan dan rekreasi atau untuk 

memenuhi keinginan yang beraneka ragam (Yoeti, 1983: 107).  

     Wisatawan adalah setiap orang yang bepergian dari tempat tinggalnya 

untuk berkunjung ke tempat lain dengan menikmati perjalanan dan 

kunjungannya. Berdasarkan sifat perjalanan dan ruang lingkup dimana 

perjalanan wisata itu dilakukan, maka wisatawan dapat diklasifikasikan 

menjadi  (Yoeti, 1983:131):  

1. Foreign tourist 

Foreign tourist adalah orang asing yang melakukan perjalanan wisata, 

yang datang memasuki suatu negara lain yang bukan merupakan negara 

dimana ia biasanya tinggal. 

2. Domestic foreign tourist 

Domestic foreign tourist adalah orang asing yang berdiam atau bertempat 

tinggal pada suatu negara, yang melakukan perjalanan wisata di wilayah 

negara dimana ia tinggal. Orang tersebut bukan warga negara dimana ia 
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berada, tetapi warga negara asing yang karena tugasnya atau kedudukannya 

menetap dan tinggal pada suatu negara.  

3. Domestic tourist 

Domestic tourist dalah seorang warga negara dari suatu negara yang 

melakukan perjalanan wisata dalam batas wilayah negaranya sendiri tanpa 

melewati perbatasan negaranya 

4. Indigenous  foreign tourist 

Indigenous foreign tourist adalah warga negara suatu negara tertentu, yang 

karena tugasnya atau jabatannyaberada di luar negeri, pulang ke negara 

asalnya dan melakukan perjalanan wisata di wilayah negaranya sendiri.  

5. Transit tourist 

Transit tourist adalah wisatawan yang sedang melakukan perjalanan 

wisata ke suatu negara tertentu, yang menumpang kapal udara atau kapal laut 

ataupun transportasi umum lain, yang terpaksa mampir atau singgah pada 

suatu bandara atau pelabuhan ataupun tempat transit transportasi umum lain 

bukan atas kemauannya sendiri.  

6. Business tourist 

Business tourist adalah orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan lain 

bukan wisata, tetapi perjalanan wisata akan dilakukannya setelah tujuannya 

yang utama selesai. 

 

 



10 
 

B. Time Series 

     Suatu deret berkala (time series) adalah serangkaian pengamatan terhadap 

suatu peristiwa, kejadian, gejala atau peubah yang diambil dari waktu ke 

waktu, dicatat secara teliti menurut urut-urutan waktu terjadinya dan 

kemudian disusun sebagai data statistik (Hanke & Wichern, 2005: 58).  Data 

time series dapat dianalisis menggunakan metode analisis time series.  

     Analisis time series digunakan untuk memperoleh gambaran dari sifat 

variabel di waktu yang lalu untuk peramalan dari nilai variabel itu pada 

periode yang akan datang. Ada beberapa konsep dasar dari analisis time 

series, yaitu stasioner, autokorelasi, autokorelasi parsial, white noise, dan 

kriteria pemilihan model terbaik. 

1. Stasioner 

Suatu data time series dikatakan stasioner, apabila nilai rata-rata dan 

variansi dari data tersebut tidak mengalami perubahan (Hanke & Wichern, 

2005:67). Data yang stasioner atau tidak stasioner dapat dilihat dari plot data 

time series. Bila  fluktuasi data berada di sekitar suatu nilai rata-rata yang 

konstan, maka data tersebut sudah stasioner.  

2. Autokorelasi (Autocorrelation) 

Autokorelasi adalah asosiasi atau ketergantungan antara nilai-nilai suatu 

time series yang sama pada periode waktu yang berlainan dan digunakan 

untuk menentukan koefisien korelasi pada time series. 
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Pada suatu time series      , autokorelasi pada lag k (   ) antara 

pengamatan    dan       didefinisikan sebagai (Wei, 2006:10): 

 

   
                 

                       
 

            

       
 

  

  
                            (2.2.1) 

 

 

dengan 

   : autokovariansi pada lag k 

   : autokorelasi pada lag k 

   T : waktu pengamatan,           

   : pengamatan pada saat t 

     : pengamatan pada saat     

        =              

 

     Nilai-nilai    pada saat           disebut fungsi autokorelasi 

(autocorrelation function/ACF). Nilai dugaan dari    yaitu      (atau   ) 

diestimasi dengan menggunakan nilai dari autokorelasi sampel yaitu 

autokorelasi antara pengamatan pada waktu t sampai pengamatan pada waktu 

t+k, digunakan rumus sebagai berikut (Tsay, 2010:31) : 

 

       
    

 
                  

          
   

                                          (2.2.2) 
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dengan 

   : autokorelasi sampel pada lag k 

   : rata-rata dari pengamatan      

   : pengamatan pada saat t 

     : pengamatan pada saat     

 

     Pengujian signifikansi autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah 

autokorelasi berbeda signifikan dari nol. Hipotesis yang digunakan adalah:  

        (autokorelasi pada lag k tidak berbeda signifikan dari nol) 

        (autokorelasi pada lag k berbeda signifikan dari nol)  

Statistik uji yang digunakan adalah: 

  
  

      
  dengan                                                           (2.2.3) 

Standar error dari koefisien autokorelasi dirumuskan sebagai berikut (Hanke 

& Wichern, 2005:64): 

              
    

   

 
                                                                  (2.2.4) 

dengan  

       : standar error autokorelasi pada  lag k 

   : autokorelasi sampel pada lag k 

  : banyak pengamatan 

     Jika nilai                 
 

 
                      

 

 
  maka    

ditolak. Artinya autokorelasi dikatakan berbeda secara signifikan dari nol.  
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Sedangkan jika nilai         memenuhi         
 

 
                 

 

 
  

maka autokorelasi dikatakan tidak berbeda secara signifikan dari nol.  

     Signifikansi autokorelasi dapat ditentukan dengan melihat correlogram. 

Correlogram adalah plot antara lag k dengan  

  ,dimana        adalah pusat selang kepercayaan, sedangkan garis putus-

putus merupakan batas atas dan bawah dari selang kepercayaan. Selang 

kepercayaan tersebut dapat ditentukan dengan menggunakan rumus : 

       
 

 
                                                                         (2.2.5) 

     Pada Gambar 2.2.1 dapat dilihat bahwa autokorelasi tidak berbeda 

signifikan. 
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Gambar 2.2.1 Plot Autokorelasi Data Penumpang 

 

     Gambar 2.2.1 memperlihatkan bahwa pada data penumpang, autokorelasi 

pada semua lag tidak ada yang berbeda signifikan dari nol karena tidak ada 

lag yang melebihi selang kepercayaan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada 

hubungan antar pengamatan. 
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3. Autokorelasi Parsial (Partial Autocorrelation/PACF) 

Autokorelasi parsial merupakan  korelasi antara    dan      dengan 

mengasumsikan hubungan antara    dan                    adalah konstan, 

sehingga diperoleh bentuk korelasi baru yang dinyatakan sebagai 

                                 

Autokorelasi parsial antara    dan      akan sama dengan autokorelasi 

antara (        dan (            sehingga (Wei, 2006:13) 

   
                 

                       
 

            

       
 

  

  
                  (2.2.6) 

                                             

                                                       

                                    

                             
                     (2.2.7) 

                      ,                   dan                  .  

     merupakan proses stasioner dengan mean nol yang diregresikan dengan k 

lag variabel                    dimana     merupakan parameter regresi ke-

i dan      menyatakan error yang tidak berkorelasi dengan                

 . Jika kedua ruas dibagi dengan    diperoleh  

                             untuk               (2.3.3) 

dimana                        . Sehingga 
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 merupakan korelasi pertama sehingga diperoleh        atau 

autokorelasi parsial pertama sama dengan autokorelasi pertama. Menurut 

aturan Cramer diperoleh (Wei, 2006:15) 

    

 

   

   

   
   

      

      

  
        

  
     

  
    

 

 

   

   

   
   

        

        

  
        

  
     

  
   

 

 

 

   merupakan fungsi dari k yang disebut fungsi autokorelasi parsial. 

Pengujian signifikansi autokorelasi parsial digunakan untuk mengetahui 

apakah autokorelasi parsial berbeda signifikan dari nol. Hipotesis yang 

digunakan adalah:  

         (autokorelasi parsial pada lag k tidak bebeda signifikan dari nol) 

         (autokorelasi parsial pada lag k berbeda signifikan dari nol)  

Statistik uji yang digunakan adalah: 

  
    

        
  dengan                                                          (2.2.8) 

Standar error dari koefisien autokorelasi dirumuskan sebagai berikut (Wei, 

2006:22): 

          
 

 
                                                                              (2.2.9)  
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dengan 

         : standar error autokorelasi parsial pada  lag k 

     : autokorelasi parsial sampel pada lag k 

  : banyak pengamatan 

     Jika nilai                 
 

 
                      

 

 
  maka    

ditolak. Artinya autokorelasi parsial dikatakan berbeda secara signifikan dari 

nol.  Sedangkan jika nilai         memenuhi         
 

 
          

       
 

 
  maka autokorelasi parsial dikatakan tidak berbeda secara signifikan 

dari nol.  

     Signifikansi autokorelasi dapat ditentukan dengan melihat correlogram 

dengan fungsi autokorelasi parsial.Correlogram adalah plot antara lag k 

dengan     , dimana          adalah pusat selang kepercayaan, sedangkan 

garis putus-putus merupakan batas atas dan bawah dari selang kepercayaan 

Selang kepercayaan dapat ditentukan menggunakan rumus : 

        
 

 
                                                                 (2.2.10) 

     Berikut pada Gambar 2.2.2 dapat dilihat bahwa autokorelasi parsial  

berbeda signifikan. 
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Gambar 2.2.2 Plot Autokorelasi Parsial Data Keuntungan 

 

     Gambar 2.2.2 memperlihatkan bahwa pada data keuntungan, autokorelasi 

parsial pada lag ke 13 berbeda signifikan dari nol karena garis biru melewati 

batas selang kepercayaan. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan antar 

pengamatan. 

4. White Noise 

Sebuah proses      disebut white noise jika merupakan serangkaian 

variabel acak yang tidak berkorelasi dan berdistribusi tertentu dengan rata-

rata tetap     ) biasanya bernilai 0, variansi konstanta            dan 

               untuk semua     (Wei, 2006: 16). Proses white noise 

dari suatu time series      adalah stasioner dengan fungsi autokorelasi: 

    
           
          

  

fungsi autokorelasi parsial, 
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fungsi autokovarians, 

    
  

       
          

  

Suatu proses white noise dapat diperoleh dengan melihat plot ACF dan 

PACF dengan nilai autokorelasinya tidak melebihi garis signifikansi. Pada 

proses white noise, autokorelasi dan autokorelasi parsial tidak berbeda 

signifikan dari nol. 

5. Kriteria Pemilihan Model Terbaik 

Model peramalan time series dikatakan baik atau akurat apabila model 

tersebut menghasilkan nilai error yang kecil. Artinya data hasil peramalan 

dari model itu mendekati nilai data aktualnya.  Kesalahan peramalan dapat 

diukur dengan beberapa kriteria, diantaranya adalah Mean Absolute Precent 

Error (MAPE) dan Mean Squared Error (MSE) (Hanke & Winchern, 

2005:79 - 80).  

Nilai MAPE mengindikasikan besarnya nilai error  bila dibandingkan 

dengan nilai data aktual time series. MAPE cocok digunakan untuk data 

dengan ukuran sampel yang besar, dan dirumuskan sebagai berikut: 

      
 

 
 

        

  

 
                                                                (2.2.9) 

dengan 

   : pengamatan pada saat  t 

  
  : peramalan pada saat t 

n : banyak pengamatan 
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Sedangkan nilai MSE dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: 

     
 

 
         

  
                                                          (2.2.10) 

 

C. Logika Fuzzy 

Logika fuzzy pertama kali diperkenalkan pada tahun 1965 oleh Zadeh 

seorang Profesor di bidang ilmu komputer, Universitas California, Berkeley. 

Zadeh beranggapan bahwa logika benar salah tidak dapat mewakili setiap 

pemikiran manusia. Penggunaan logika fuzzy akhir-akhir ini sangat diminati 

diberbagai bidang karena logika fuzzy dapat merepresentasikan setiap 

keadaan atau mewakili pemikiran manusia. Perbedaan mendasar dari logika 

crisp dan logika fuzzy adalah keanggotan elemen dalam suatu himpunan. 

Dalam logika crisp suatu elemen mempunyai dua pilihan yaitu terdapat dalam 

himpunan atau bernilai 1 atau 0, sedangkan keanggotaan elemen pada logika 

fuzzy berada di selang [0,1] (Kusumadewi, 2013 : 3). 

Logika Fuzzy adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang 

input ke dalam suatu ruang output. Logika fuzzy menjadi alternatif dari 

berbagai sistem yang ada dalam pengambilan keputusan karena logika fuzzy 

mempunyai kelebihan diantaranya konsep logika yang mudah untuk 

dimengerti, memiliki toleransi terhadap data yang tidak tepat, dan mampu 

memodelkan fungsi non-linear yang kompleks (Kusumadewi, 2013 : 2) 

Ada beberapa konsep dasar dalam logika fuzzy yaitu himpunan fuzzy, 

fungsi keanggotaan, operator fuzzy, fuzzifikasi, dan defuzzifikasi. 
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1. Himpunan Fuzzy 

Himpunan universal (semesta pembicaraan) adalah keseluruhan nilai yang 

diperbolehkan untuk dioperasikan dalam suatu variabel. Misalkan S adalah 

himpunan universal dengan   ∈  . Suatu himpunan fuzzy A dalam S 

didefinisikan sebagai suatu fungsi keanggotaan       yang memetakan setiap 

objek di S menjadi suatu nilai real dalam interval [0,1]. (Wang, 1996) 

Himpunan fuzzy merupakan perluasan dari himpunan klasik. Pada 

himpunan klasik, fungsi keanggotaannya hanya bernilai 0 atau 1. Sedangkan 

fungsi keanggotaan pada himpunan fuzzy ialah fungsi kontinu dalam interval 

[0,1]. Suatu himpunan fuzzy A  dalam S dapat dinotasikan sebagai pasangan 

berurutan dari nilai elemen x dengan derajat keanggotaannya      . (Wang, 

1996) 

              ∈    

Domain himpunan fuzzy adalah keseluruhan nilai yang diijinkan dalam 

semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fuzzy. 

Nilai domain dapat berupa bilangan positif maupun negatif. 

2. Fungsi Keanggotaan 

Fungsi keanggotaan (membership function) merupakan suatu kurva yang 

menunjukkan pemetaan titik-titik data masukan ke dalam nilai 

keanggotaannya (Jang, Sun, & Mizutani, 1997). Fungsi keanggotaan yang 

dapat dibangun dan digunakan untuk mempresentasikan himpunan fuzzy 

antara lain (Kusumadewi, 2010:20-39): 
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a. Representasi Linear 

Pada representasi linear, pemetaan input ke derajat angggotanya 

digambarkan sebagai suatu garis lurus sehingga merupakan bentuk yang 

paling sederhana. Terdapat 2 keadaan pada himpunan fuzzy yang linear, yaitu 

representasi linear naik dan representasi linear turun. 

Representasi linear naik dimulai dari domain yang memiliki derajat 

keanggotaan nol dan bergerak ke kanan menuju nilai domain yang memiliki 

derajat keanggotaan satu. Representasi linear naik memiliki fungsi 

keanggotaan yaitu: 

       

 
   

   

 

 
   

        
   

                                   (2.3.1) 

dengan grafik representasinya seperti pada Gambar 2.3.1. 

 

Gambar 2.3.1 Grafik Representasi Linear Naik 

 

Representasi linear yang kedua yaitu representasi linear turun. 

Representasi linear turun memiliki fungsi keanggotaan yaitu: 

       

 
   

   

 

 
   

       
   

                               (2.3.2) 
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dengan grafik representasi kurva linear turun seperti pada Gambar 2.3.2. 

 

Gambar 2.3.2 Grafik Representasi Linear Turun 

 

b. Representasi Kurva Segitiga 

Representasi kurva segitiga pada dasarnya terbentuk dari gabungan 2 garis 

linear, yaitu linear naik dan linear turun. Kurva segitiga hanya memiliki satu 

nilai   dengan derajat keanggotaan tertinggi, yaitu pada saat  = . Nilai yang 

tersebar dipersekitaran   memiliki perubahan derajat keanggotaan menurun 

dengan menjauhi 1. Seperti pada Gambar 2.3.3 di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3.3 Grafik Representasi Kurva Segitiga 

 

0 

1 
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dengan fungsi keanggotaan 

      

 
 
 

 
 

                 
   

   
         

   
   

   
             

                  

                                    (2.3.3) 

 

3. Operator Fuzzy 

Salah satu operator dasar yang diciptakan oleh Zadeh (Kusumadewi & 

Hartati, 2010 : 175) yaitu Operator Dasar Zadeh. Dalam operator ini terdapat 

beberapa operasi yang didefinisikan secara khusus untuk mengkombinasi dan 

memodifikasi himpunan fuzzy. Nilai keanggotaan sebagai hasil dari operasi 

dua himpunan disebut fire strength atau  -predikat. Tiga operator dasar yang 

dikemukakan oleh Zadeh, yaitu: 

a. Operator AND 

Operator AND berhubungan dengan interseksi pada himpunan.  -predikat 

merupakan hasil operasi dengan operator AND yang diperoleh dengan 

mengambil nilai keanggotaan terkecil antar elemen pada himpunan-himpunan 

yang bersangkutan. Hasil operasi ini didefinisikan sebagai berikut: 

                       

b. Operator OR 

Operator OR berhubungan dengan operasi union pada himpunan.  -

predikat merupakan hasil dari operasi OR yang diperoleh dengan mengambil 

nilai keanggotaan terbesar antar elemen pada himpunan yang bersangkutan.  
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Hasil operasi ini didefinisikan sebagai berikut: 

                       

c. Operator NOT 

Operator NOT berhubungan dengan operasi komplemen himpunan.  -

predikat merupakan hasil operasi dengan operator  NOT yang diperoleh 

dengan mengurangkan nilai keanggotaan elemen pada himpunan yang 

bersangkutan dari 1. Hasil operasi ini didefinisikan sebagai berikut: 

            

4. Fuzzifikasi 

Fuzzifikasi merupakan suatu proses untuk mengubah input yang bernilai 

crisp menjadi derajat keanggotaan yang bernilai fuzzy. Pada tahap ini 

diperoleh nilai derajat keanggotaan masing-masing data pada himpunan fuzzy 

dengan menggunakan fungsi keanggotaan masing-masing himpunan fuzzy 

tersebut  (Wang, 1997:7).  

5. Defuzzifikasi 

Defuzzifikasi merupakan proses akhir untuk mengubah output yang 

bernilai fuzzy menjadi suatu nilai crisp. Hasil output berupa bilangan pada 

domain himpunan fuzzy tertentu, sehingga harus diambil suatu nilai crisp 

tertentu sebagai output. Terdapat beberapa metode defuzzifikasi pada 

komposisi aturan Mamdani (Kusumadewi & Purnomo, 2010). 
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1) Metode Mean of Maximum (Mean) 

Solusi tegas diperoleh dengan cara mengambil nilai rata-rata domain 

yang memiliki nilai keanggotaan maksimum. 

2) Metode Largest of Maximum (Max) 

Solusi tegas diperoleh dengan cara mengambil nilai maksimum domain 

yang memiliki nilai keanggotaan maksimum. 

3) Metode Smallest of Maximum (Min) 

Solusi tegas diperoleh dengan cara mengambil nilai minimum domain 

yang memiliki nilai keanggotaan maksimum. 

D. Neural  Network 

Manusia memiliki otak yang terdiri dari sepuluh miliar neuron, atau sel 

saraf padat yang berhubungan. Setiap neuron terhubung dengan sekitar 

10.000 neuron lain, dengan 60 triliun melalui sinapsis. Dengan 

memanfaatkan satu atau lebih  neuron secara bersamaan, otak dapat 

menjalankan fungsinya jauh lebih cepat dibandingkan dengan komputer 

tercepat pada saat ini (Yeung et al, 1998:1). 

Komponen-komponen utama dari sebuah neuron dikelompokkan menjadi 

3 bagian, yaitu dendrite, badan sel (soma), dan akson/axon (neurit) 

(Fauset,1994:5) . 

1. Dendrit, merupakan serabut saraf yang bercabang-cabang pendek dan 

jumlahnya lebih dari satu, yang bertugas sebagai penerima informasi 

2. Badan Sel (soma), bertugas sebagai pengolah/pemroses informasi 
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3. Akson/axon (neurit), bertugas sebagai pengirim impuls-impuls ke sel 

saraf lainnya 

 

Gambar 2.4.1 Jaringan Saraf Biologi 

(Sumber: Pailit & Papoyic, 2005:81) 

 

Gambar 2.4.1 merupakan ilustrasi dari model jaringan saraf biologi. 

Menurut Zhang (2004:3), neural network (NN) adalah model komputasi 

untuk pengolahan informasi. Jaringan ini berkembang dengan pemodelan 

jaringan saraf biologi, khususnya otak manusia. NN adalah sistem 

pemrosesan informasi yang mempunyai karakteristik mirip dengan jaringan 

saraf biologi.  

Model NN dibentuk sebagai generalisasi model matematika dari jaringan 

saraf biologi, dengan asumsi bahwa (Fauset, 1994:3):  

1. Pemrosesan informasi terjadi pada banyak elemen sederhana (neuron),  

2. Sinyal dikirimkan diantara neuron-neuron melalui penghubung-

penghubung,  

3. Penghubung antara neuron memiliki bobot yang akan memperkuat 

atau memperlemah sinyal. 
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Model NN ditentukan oleh tiga hal yaitu, arsitektur jaringan, algoritma 

pembelajaran, dan fungsi aktivasi (Fausett, 1994:3). Fungsi aktivasi 

merupakan salah satu hal yang menentukan karakteristik dari NN. Arsitektur 

jaringan merupakan pola hubungan yang terjalin antar neuron. Sedangkan 

algoritma pembelajaran merupakan metode untuk menentukan bobot-bobot. 

1. Arsitektur Jaringan 

Arsitektur jaringan merupakan salah satu indikator dalam penentuan model 

NN. Beberapa arsitektur jaringan yang sering dipakai dalam NN antara lain 

(Siang, 2005: 24): 

a. Jaringan Lapisan Tunggal (Single Layer) 

Jaringan ini merupakan sekumpulan input neuron yang dihubungkan 

langsung dengan sekumpulan outputnya. Arsitektur jaringan ini ditunjukkan 

pada Gambar 2.4.2 Beberapa neuron pada lapisan input dan lapisan output 

saling terhubung dan memiliki bobot masing-masing (Kriesel, 2005: 74) 

 

Gambar 2.4.2 Arsitektur Jaringan Lapisan Tunggal (Single Layer) 
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b. Jaringan Lapisan Banyak (Multi Layer) 

Jaringan lapisan banyak memiliki satu atau lebih lapisan tersembunyi 

(hidden layer), yaitu lapisan yang terletak diantara lapisan input  dan lapisan 

output. Jaringan ini dapat menyelesaikan permasalahan yang lebih sulit dari 

lapisan single layer. Model jaringan lapisan banyak dapat dilihat pada  

Gambar 2.4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Gambar 2.4.3 Arsitektur Jaringan Lapisan Banyak (Multi Layer) 

 

2. Fungsi Aktivasi 

Fungsi aktivasi digunakan untuk mengaktifkan setiap neuron yang ada 

pada jaringan. Fungsi aktivasi akan menentukan output suatu unit (mengubah 

sinyal input menjadi sinyal output) yang akan dikirim ke unit lain. Ada 

beberapa fungsi aktivasi yang sering digunakan dalam jaringan saraf tiruan 

(Fausett, 1994: 17-19), antara lain: 
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a. Fungsi Undak Biner  (Hard Limit) 

Jaringan dengan lapisan tunggal sering menggunakan fungsi undak (step 

function) untuk mengkonversikan input dari suatu variabel yang bernilai 

kontinu ke suatu output biner (0 atau 1). Fungsi undak biner (hard limit) 

dengan rumus sebagai berikut: 

        
                 
                 

  (2.4.1) 

Grafik dari fungsi aktivasi undak biner seperti pada Gambar 2.4.4. 

  

 

 

 

Gambar 2.4.4 Fungsi Aktivasi Undak Biner (Hard Limit) 

b. Fungsi Bipolar (Symetric Hard Limit) 

Fungsi bipolar mirip dengan fungsi undak biner, perbedaannya terletak 

pada nilai output yang dihasilkan. Nilai output bipolar berupa 1 dan -1 seperti 

pada Gambar 2.4.5. Fungsi bipolar dirumuskan sebagai berikut: 

         
                   
                   

  (2.4.2) 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4.5  Fungsi Aktivasi Bipolar (Symetric Hard Limit) 
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c. Fungsi Linier 

Fungsi linier merupakan suatu fungsi dengan grafiknya berupa garis lurus. 

Grafik fungsi linier ditunjukkan pada Gambar 2.4.6. Bentuk umum dari fungsi 

linier yaitu 

                ∈   (2.4.3) 

 

Gambar 2.4.6 Fungsi Aktivasi Linier 

 

Salah satu bentuk khusus dari fungsi linier adalah fungsi identitas. Fungsi 

identitas memiliki nilai output  yang sama dengan nilai inputnya (Gambar 

2.4.7). Fungsi identitas sering dipakai apabila menginginkan output berupa 

sembarang bilangan riil. Fungsi identitas dirumuskan sebagai berikut: 

             ∈   (2.4.4) 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4.7 Fungsi Aktivasi Identitas 
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3. Metode Pembelajaran (Learning Method) 

Proses pembelajaran memegang peranan utama dalam konsep NN. Tujuan 

proses pembelajaran adalah melakukan pengaturan terhadap bobot-bobot yang 

ada pada NN, sehingga diperoleh bobot akhir yang tepat dan sesuai pola data 

yang dilatih. Metode pembelajaran dikelompokkan menjadi tiga yaitu 

(Puspitaningrum, 2006): 

a Pembelajaran terawasi (Supervised learning) 

Pada metode ini, setiap pola yang diberikan ke dalam jaringan sudah 

diketahui nilai outputnya. Selisih antara pola actual dengan pola yang 

dikehendaki disebut error. Nilai eror digunakan untuk mengoreksi bobot dari 

jaringan agar jaringan tersebut mampu menghasilkan output sesuai dengan 

data target yang diketahui. Contoh algoritma jaringan yang menggunakan 

pembelajaran ini yaitu Hebbian, Perceptron, Backpropagation. 

b Pembelajaran tak terawasi  (Unsupervised learning) 

Berbeda dengan supervised learning, metode ini tidak memerlukan nilai 

target output. Selama proses pembelajaran, nilai bobot disusun dalam suatu 

range tertentu bergantung dengan nilai input yang diberikan. Tujuan dari 

pembelajaran ini adalah mengelompokkan unit-unit yang hampir sama dalam 

suatu range tertentu, dan sering digunakan untuk mengklasifikasikan suatu 

pola. Contoh algoritma jaringan yang menggunakan pembelajaran ini adalah 

Kohenen, LVQ (Learning Vector Quantization), Competitive. 
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c Pembelajaran hibrida (Hybrid learning)  

Pembelajaran hibrida merupakan penggabungan antara metode 

pembelajaran terawasi dan tak terawasi. Sebagian nilai bobot-bobotnya 

ditentukan melalui pembelajaran terawasi dan sebagian lainnya melalui 

pembelajaran tak terawasi. Contoh algoritma jaringan yang menggunakan 

pembelajaran  hibrida yaritu algoritma radial basis function (RBF). 

E. Algoritma Genetika 

Menurut (Zukhri, 2014:1) optimasi adalah proses menyelesaikan suatu 

masalah tertentu supaya berada pada kondisi yang paling menguntungkan 

dari suatu sudut pandang. Salah satu metode untuk melakukan optimasi yaitu 

menggunakan algoritma genetika. Algoritma genetika merupakan sebuah  

algoritma pencarian dan optimasi yang bekerja berdasarkan mekanisme 

seleksi alam dan genetika alami (Goldberg, 1994:1). Algoritma genetika 

menggabungkan pengalaman-pengalaman inovasi dari makhluk hidup dengan 

algoritma penarian/optimasi, sehingga solusi yang diperoleh mencerminkan 

individu yang terkuat dari suatu populasi.  

Pemetaan proses alamiah ke proses komputasi algoritma genetika dapat 

dijelaskan  pada Tabel 2.5.1 (Zukhri, 2014:19): 
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Tabel 2.5.1 Pemetaan proses alamiah ke proses komputasi 

Proses Alamiah Proses Komputasi 

Individu Penyelesaian  masalah 

Populasi Himpunan  penyelesaian 

Fitness Kualitas penyelesaian 

Gen Representasi penyelesaian 

Pertumbuhan Pengkodean representasi penyelesaian 

Penyilangan Operator genetika 

Mutasi Operator genetika 

Seleksi Alam Menyeleksi penyelesaian masalah 

berdasarkan  kualitasnya 

 

Proses algoritma genetika dimulai dengan menentukan nilai-nilai pada gen 

menggunakan teknik pengkodean. Kumpulan dari gen akan membentuk 

kromosom yang kemudia membentuk sebuah individu. Populasi awal dibentuk 

dari kumpulan beberapa individu. Individu pada populasi akan dievaluasi nilai 

fitnessnya yang kemudian dipilijh individu dengan nilai fitness terbaik. 

Individu tersebut akan disimpan dan menjalani proses seleksi, pindah silang, 

dan mutasi. Proses tersebut akan melahirkan individu baru yang digunakan 

untuk membentuk populasi baru pada generasi selanjutnya. Langkah-langkah 

tersebut akan diulang-ulang hingga diperoleh nilai solusi optimal atau setalah 

tercapai generasi ke-n seperti pada Gambar 2.5.1. 
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Gambar 2.5.1 Alur proses algoritma genetika 

 

Komponen-komponen penting dalam algoritma genetika adalah sebagai 

berikut (Suyanto, 2005) : 

1. Pengkodean 

Pada algoritma genetika, pengkodean adalah suatu teknik untuk 

menyatakan populasi awal sebagai calon solusi untuk masalah (Goldberg 

1989). Menurut Suyanto (2006:7) terdapat beberapa skema pengkodean yang 

sering digunakan yaitu pengkodean bilangan riil (real number encoding), 

pengkodean diskrit(discrete decimal encoding), dan pengkodean biner (binary 

encoding). Pada penelitian ini digunakan pengkodean bilangan riil.  

Elitism 
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Pengkodean bilangan riil, yaitu suatu pengkodean dengan nilai setiap gen 

berisi nilai masing-masing variabel keputusan dari persoalan yang akan 

diselesaikan. Pengkodean bilangan rill memberikan penghematan memori dan 

memiliki waktu komputasi yang lebih cepat dibanding pengkodean biner 

(Wati, 2011: 180). 

2. Pembangkitan Populasi Awal (Spanning) 

Pembangkitkan populasi awal adalah suatu proses untuk mendapatkan 

sejumlah individu baik itu secara acak atau melalui metode tertentu. Ukuran 

dari populai tergantung pada masalah yang akan diselesaikan dan penggunaan 

operator genetika (Kusumadewi, 2003:281). Dalam algoritma genetika, ada 

beberapa cara membangkitkan populasi awal yaitu: random generator dan 

pendekatan tertentu. Pada skripsi ini digunakan pendekatan tertentu untuk 

membangkitkan populasi awal. 

Pembangkitan populasi awal dengan pendekatan tertentu dilakukan 

dengan memasukkan nilai tertentu ke dalam gen pada populasi awal yang 

dibentuk. Nilai tertentu yang digunakan bisa berasal dari bobot dari 

pembelajaran NN. 

3. Evaluasi Nilai Fitness 

Tujuan dari algoritma genetika adalah mencari individu dengan nilai 

fitness yang tinggi. Evaluasi nilai fitness berfungsi untuk mengukur kualitas 

dari sebuah solusi dan memungkinkan tiap solusi untuk dibandingkan 
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(Michalewicz, 1996: 72). Pada kasus optimasi dengan meminimumkan nilai 

dari fungsi  , nilai fitness dapat diperoleh dengan 

  
 

 
                                                  (2.5.1) 

Dari persamaan di atas,    merupakan fungsi MAPE. Semakin kecil nilai 

  maka nilai fitness akan semakin tinggi. Individu dengan nilai fitness 

tertinggi akan bertahan sampai akhir dalam proses algoritma genetika. Agar 

nilai fitness dapat terdefinisi maka nilai     sehingga perlu ditambahkan 

dengan    yaitu suatu bilangan yang sangat kecil. (Suyanto, 2005: 10) 

  
 

   
                                               (3.5.2) 

4. Elitism 

Di dalam evolusi alam, individu yang memiliki nilai fitness tinggi akan 

bertahan hidup, dan individu yang memiliki nilai fitness rendah akan mati 

(Goldberg, 1989: 72). Elitism merupakan proses untuk mempertahankan 

supaya individu yang mempunyai nilai fitness terbesar tetap ada selama 

proses evolusi 

5. Seleksi 

Seleksi merupakan salah satu komponen penting dalam algoritma genetika 

yang berfungsi untuk menentukan individu-individu yang akan digunakan 

pada proses pindah silang dan mutasi. Menurut Kusumadewi (2003: 282), 

terdapat beberapa metode seleksi yaitu seleksi rangking (rank-based fitness 

assignment), seleksi roulette wheel (roulette wheel selection), stochastic 

universal sampling, seleksi lokal (local selection), seleksi dengan 
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pemotongan (truncation selection), dan seleksi dengan turnamen (tournament 

selection). Metode seleksi rangking merupakan metode yang sederhana, 

sehingga pada penelitian ini digunakan metode seleksi rangking. 

Pada seleksi ranking individu diurutkan menurut nilai objektifnya. Nilai 

fitness dari tiap-tiap individu hanya tergantung pada posisi individu tersebut 

dalam urutan. Cara kerja metode seleksi rangking adalah sebagai berikut: 

a) Mengurutkan nilai fitness dari yang terkecil 

b) Individu terburuk diberi nilai fitness baru sebesar 1, individu kedua 

terburuk diberi nilai 2, dan seterusnya. Individu terbaik diberi nilai fitness 

baru sebesar n dimana n adalah banyak individu dalam suatu populasi. 

c) Menghitung total nilai fitness dan probabilitas masing-masing individu. 

d) Menghitung nilai probabilitas komutatif.  

e) Membangkitkan bilangan random antara 0 dan 1, diperoleh individu mana 

yang terpilih dalam proses seleksi. 

6. Pindah Silang (Crossover) 

Pindah silang berfungsi untuk membentuk kromosom baru dari dua buah 

kromosom induk melalui proses penukaran gen yang bersesuaian. Operasi ini 

hanya dilakukan pada beberapa individu yang dipilih secara acak berdasarkan 

nilai Pc (probability crossover) yang telah ditentukan. Pc biasanya bernilai 

antara 0,6 sampai dengan 0,95. Jika pindah silang tidak dilakukan, maka nilai 

dari induk akan diwariskan secara langsung pada keturunannya (Michalewicz, 

1996:78). Pada Gambar 2.5.2 dijelaskan proses pindah silang acak (random 

crossover). 
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Gambar 2.5.2 Skema proses pindah silang acak (random crossover) 

 

Pada kasus dengan teknik pengkodean bilangan rill, teknik pindah silang 

yang digunakan adalah pindah silang aritmatika (Syarif, 2014: 39). Pindah 

silang aritmatika dilakukan dengan menentukan secara acak bilangan rand 

antara 0 hingga 1. Selain itu ditentukan juga 2 bilangan acak k untuk 

menentukan posisi gen yang akan dipindah silangkan. Nilai k berada pada 

rentang [1, n] dimana n adalah banyaknya gen pada individu. Nilai pada anak 

diperoleh dengan persamaan sebagai berikut: 

  
                                                (2.5.3) 

  
                                                (2.5.4) 

dengan 

  
  : Nilai gen pada anak 1 

  
  : Nilai gen pada anak 2 
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  : Nilai acak [0 1] 

  : Posisi gen yang dilakukan pindah silang 

   : Nilai gen pada induk 1 yang akan dipindah silangkan 

   : Nilai gen pada induk 2 yang akan dipindah silangkan 

7. Mutasi (Mutation) 

Mutasi merupakan salah satu operator dalam algoritma genetika yang 

dilakukan pada gen dan bertujuan untuk memperoleh gen-gen baru. Gen-gen  

baru ini akan menyusun individu baru yang menjadi kandidat solusi pada 

generasi mendatang dengan nilai fitness yang lebih baik dan menuju solusi 

optimum yang diinginkan. Pada Gambar 2.5.3 dijelaskan proses salah satu 

jenis mutasi, yaitu random mutation. 

 

Gambar 2.5.3 Skema proses random mutation 
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8. Pembentukan Populasi Baru 

Pembentukan populasi baru akan menghasilkan populasi yang berbeda 

dengan populasi awal. Setelah populasi baru terbentuk, dilakukan 

pengulangan langkah-langkah evaluasi nilai fitness, proses seleksi, proses 

pindah silang, proses mutasi pada populasi baru untuk membentuk populasi 

baru selanjutnya. Proses ini akan berakhir hingga diperoleh solusi yang 

optimal. 

 


