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LANDASAN TEORI 

 

2.1   Acute Lyphoblastic Leukemia (ALL) 

Acute Lyphoblastic Leukemia (ALL) adalah salah satu jenis leukemia 

mieloid, yang sering di temukan pada anak-anak (82%) dari pada umur dewasa 

(18%). Lebih sering ditemukan pada laki-laki dari pada wanita. Puncak insiden usia 

4 tahun, setelah usia 15 tahun ALL jarang terjadi. Limfosit immatur berproliferasi 

dalam sumsum tulang dan jaringan perifer sehingga mengganggu perkembangan 

sel normal. Secara morfologi menurut FAB ALL dibagi menjadi tiga yaitu: 

L1: ALL dengan sel limfoblas kecil-kecil dan merupakan 84% dari ALL. 

L2: Sel lebih besar, inti regular, kromatin bergumpal, nucleoli prominen dan 

sitoplasma sedikit lebih banyak 14% dari ALL. 

L3: ALL mirip dengan limfoma Burkitt, yaitu sitoplasma basofil dengan banyak 

vakuola, hanya merupakan 1% dari ALL. 

2.2   Artificial Neural Network 

2.2.1 Konsep Algoritma Artificial Neural Network 

Dalam otak manusia terdapat sel syaraf nueron yang berfungsi untuk 

memproses semua informasi yang dikirim oleh sel-sel tubuh yang lain. Neuron 

merupakan sistem dasar dari kinerja otak yang sangat kompleks, neuron menerima 

informasi yang didapat dari sel lain lalu mengolahnya dan kemudian mengirimkan 

kembali informasi yang telah diolah ke sel yang  mengirim informasi tersebut. 

 

Gambar 2.1 Sel Saraf Biologis 

 Dalam Gambar 2.1 sebuah sel saraf biologis dibagi menjadi 3 bagian utama 

yaitu: 

1. Dendrit bertugas untuk menerima informasi atau jalur input bagi soma.  
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2. Badan sel (soma)  tempat pengolahan informasi.  

3. Akson bertugas mengirimkan impuls-impuls sinyal ke sel syaraf lain atau 

bisa didisebut dengan jalur output bagi soma. 

Algoritma Artificial Neural Network (ANN) merupakan suatu konsep 

rekayasa pengetahuan dalam bidang kecerdasan buatan yang di desain dengan 

mengadopsi sistem saraf manusia [7]. Seperti halnya neuron yang berfungsi untuk 

memproses informasi yang masuk, algoritma ANN menggunakan cara yang sama 

untuk melakukan proses data yang telah diinputkan untuk kemudian diproses dan 

didapatkan output yang berupa informasi yang telah diolah dari inputan yang telah 

ada. 

 

Gambar 2.2 Desain ANN secara umum 

ANN memiliki desain umum seperti yang ada pada Gambar 2.2. Pada 

gambar tersebut inputan informasi terdapat pada vektor masukan yang diwakili oleh 

x1, x2, dan x3 yang kemudian akan melewati serangkaian hubungan berbobot yang 

diwakili oleh w1, w2, dan w3 kemudian nilai tersebut digabungkan. Nilai gabungan 

tersebut akan diproses oleh fungsi aktivasi untuk menghasilkan sinal y sebagai 

output atau sinyal keluaran. 

2.2.2 Fungsi Aktivasi 

 Fungsi aktivasi adalah fungsi yang digunakan untuk membatasi keluaran 

dari neuron agar sesuai dengan batasan sinyal/nilai keluaran yang ditetapkan. 

Secara umum ada empat fungsi aktivasi yang sering digunakan yaitu: 

1. Fungsi aktivasi linear 

Fungsi aktivasi linear digunakan untuk keluaran ANN yang nilai keluarannya 

diskret. Fungsi aktivasi linear bisa dianggap tidak menggunakan fungsi aktivasi 

karena fungsi ini tidak didapat perhitungan apapun yang dilakukan pada nilai 

keluaran. Jika nilai gabungan dari semua vektor adalah v, maka sinyal yang 
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dikeluarkan y didapatkan dengan memberikan nilai v apa adanya untuk menjadi 

nilai keluaran. 

Nilai y sebagai nilai keluaran, diformulasikan pada Persamaan 2.1 berikut. 

 𝑦 = 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑣) = 𝑣 …………………………………………………... (2.1) 

Keterangan : 

y : Nilai Keluaran 

v : Nilai gabungan dari semua vektor 

Fungsi aktivasi linear ini diilustrasikan pada Gambar 2.3 

 

Gambar 2.3 Fungsi Aktivasi Linear 

2. Fungsi aktivasi step 

Nilai keluaran y didapatkan dengan memberikan nilai ambang batas atau 

threshold pada nilai v. Jika T adalah nilai batas atau threshold dan v adalah 

gabungan dari semua vektor, maka nilai y diformulasikan pada Persamaan 2.2 dan 

2.3 sebagai berikut. 

- Batas bipolar (-1 sampai 1) 

 𝑦 = 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑣) = {
1 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑣 ≥  𝑇

−1 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑣 < 𝑇
 …………………………………… (2.2) 

- Batas biner (0 sampai 1) 

 
𝑦 = 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑣) =  {

1 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑣 ≥ 𝑇
−1 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑣 < 𝑇

 ………………………………… (2.3) 

Keterangan 

y : Nilai Keluaran 

v : Nilai gabungan dari semua vektor 

T : Threshold (Nilai Batas) 

Fungsi aktivasi step ini diilustrasikan pada Gambar 2.4. 
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Gambar 2.4 Fungsi Aktivasi Step 

3. Fungsi aktivasi sigmoid biner 

Fungsi aktivasi sigmoid biner digunakan untuk nilai keluaran continue. Nilai 

sinyal keluaran y dihitung menggunakan fungsi kurva sigmoid biner dengan 

interval nilai keluaran mulai 0 sampai 1. 

Nilai y diformulasikan pada Persamaan 2.4 sebagai berikut. 

 𝑦 = 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑣) =
1

1+𝑒−𝑎𝑣 …………………………………………… (2.4) 

Keterangan : 

y : Nilai Keluaran 

v : Nilai gabungan dari semua vektor 

a : Parameter kemiringan 

Fungsi aktivasi sigmoid biner ini diilustrasikan pada Gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5 Fungsi Aktifasi Sigmoid Biner 

4. Fungsi aktivasi sigmoid bipolar 

Fungsi aktivasi ini sama dengan sigmoid biner, hanya saja batas nilai keluaran 

yang diberikan adalah -1 sampai 1. Nilai y diformulasikan pada Persamaan 2.5 

sebagai berikut. 
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 𝑦 = 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑣) =
2

1+𝑒−𝑎𝑣 − 1 ………………………………………… (2.5) 

Keterangan : 

y : Nilai Keluaran 

v : Nilai gabungan dari semua vektor 

a : Parameter kemiringan 

 Fungsi aktivasi sigmoid bipolar ini diilustrasikan pada Gambar 2.6. 

 

Gambar 2.6 Fungsi Aktivasi Sigmoid Bipolar 

2.2.3 Multilayer Neural Networks 

Multilayer neural networks digunakan apabila data yang digunakan tidak 

dapat dipisahkan secara jamak. Pada multilayer neural networks memiliki satu atau 

lebih lapisan yang berada diantara lapisan input dan lapisan tersembunyi atau 

diantara lapisan tersembunyi dan lapisan output. Umumnya yang terletak diantara 

dua lapisan ini adalah lapisan bobot yang mana dapat menyelesaikan permasalah 

yang lebih rumit yang tidak dapat terselesaikan dengan single layer neural network. 

Pada Gambar 2.7 adalah ilustrasi dari multlayer neural network. 

 

Gambar 2.7 Multilayer Neural Network 
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2.2.4 Algoritma Pengujian 

 Backpropragation adalah algoritma pengujian popular yang digunakan 

dalam Neural Network. Algoritma Backpropagation ini memiliki tiga fase. Fase 

pertama fase progpasi maju (feedforward) adalah fase menghitung semua proses 

mulai dari layer masukan hingga layer keluaran dengan fungsi aktivasi yang 

ditentukan. Kemudian nilai keluaran tersebut dibandingkan dengan target, apabila 

keluaran lebih kecil dari batas toleransi keluaran maka iterasi akan dihentikan, 

namun apabila keluaran lebih besar dari toleransi maka akan lanjut ke fase kedua. 

Fase kedua fase propasi mundur (backpropagation) adalah fase perhitungan eror 

yang kemudian akan dirambatkan ke hidden layer sampai ke input layer. Fase 

ketiga adalah fase modifikasi bobot, selama fase kedua tesebut akan terjadi 

modifikasi/perbaruan bobot. Ketiga proses tersebut akan diulang-ulang sampai 

kondisi penghentian dipenuhi. Umumnya kondisi penghentian yang sering dipakai 

adalah jumlah interasi 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 ditetapkan.  

Secara prosedural, algoritma pelatihan Backpropagation akan dijelaskan 

seperti berikut ini[8] : 

Langkah 1 : Inisialisasi 

1. Inisialisasi semua bobot pada layer masukan yang menuju hidden layer dan 

hidden layer yang menuju ke layer keluaran. Inisialisasi bobot bisa 

menggunakan bilangan acak dalam jangkauan [-0.5, 0.5]. 

2. Tentukan fungsi aktivasi. Untuk Backpropagation, fungsi aktivasi yang 

digunakan adalah sigmoid biner atau sigmoid bipolar.  

3. Tentukan parameter-parameter yang dibutuhkan. 

Langkah 2 : Aktivasi 

Mengaktifkan jaringan dengan menerapkan vektor masukan x1(p), x2(p), x3(p), ..., 

xn(p) dan keluaran yang diharapkan yd1, yd2, yd3, ..., ydn(p). 

1. Hitung keluaran yang didapatkan dari neuron pada input layer ke hidden layer 

seperti pada persamaan 2.6 dan 2.7 sebagai berikut. 
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Keterangan : 

y : Nilai Keluaran 

v : Nilai gabungan dari semua vektor 

r  : Jumlah neuron masukan (fitur) pada neuron j dan hidden layer  

2. Hitung keluaran yang didapatkan dari neuron hidden layer ke output layer 

seperti pada persamaan 2.8 dan 2.9 sebagai berikut. 
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Keterangan : 

y : Nilai Keluaran 

v : Nilai gabungan dari semua vektor 

m : Jumlah masukan pada neuron k dalam layer keluaran 

Langkah 3 : Perbarui bobot koneksi 

Bobot koneksi diperbaharui pada saat error dirambatkan balik dalam ANN, error 

yang dikembalikan sesuai dengan arah keluaranya sinyal keluaran. 

1. Hitung gradien error untuk neuron dalam output layer menggunakan 

persamaan 2.10 dan 2.11 berikut. 

 )()()( ppp yye kdkk
  …………………………………………. (2.10) 

   )()(1)()( pppp eyy kkkk
  …………………………… (2.11) 

Keterangan : 

)( pek
  : Error 

)( py
dk

 : Nilai keluaran yang menjadi target untuk neuron   

)( py
k

  : Nilai keluaran nyata  

)( p
k  : Gradien error 
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2. Hitung koreksi bobot dari output layer ke hidden layer. 

 )()()( ppp
kjjk yw   ……………………………………. (2.12) 

Keterangan : 

)( pw jk
  : Koreksi bobot 

)( py
j

  : Nilai keluaran nyata  

)( p
k  : Gradien error 

    : Laju pembelajaran 

3. Perbarui bobot dari hidden layer pada output layer. 

 )()()1( ppp www jkjkjk
  ……………………………….. (2.13) 

Keterangan : 

)1(  pw jk
 : Perbaruan bobot dari hidden layer pada output layer 

)( pw jk
  : Koreksi bobot 

4. Hitung gradien error untuk neuron dalam hidden layer. 

   



l

k
jkkjjj

ppppp wyy
1

)().()(1)()(   ………………. (2.14) 

Keterangan : 

)1(  pw jk
 : Perbaruan koreksi bobot 

)( pw jk
  : Koreksi bobot 

5. Hitung koreksi bobot dari hidden layer ke input layer. 

 )()()( ppp xw iij
   …………………………………….. (2.15) 

6. Perbarui bobot dari input layer pada hidden layer. 

 )()()1( ppp www ijijij
  

……………………………………. 

(2.16) 

Langkah 4 : Iterasi 

Ulangi langkah-langkah tersebut sampai kriteria error tercapai. Kondisi 

berhentinya proses pelatihan biasanya menggunakan beberapa pilihan kriteria yaitu 

menggunakan sum of square error (SSE) atau mean of square (MSE). Jika kriteria 

suatu iterasi tercapai di bawah atau sama dengan batas ambang maka iterasi 
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pelatihan dihentikan. Jika masih diatas batas ambang maka pelatihan masih 

dilanjutkan. Meskipun kriteria SSE maupun MSE belum tercapai namun jumlah 

iterasi sudah tercapai maka pelatihan dihentikan.  

Kriteria kondisi berhenti yang menggunakan SSE diformulasikan sebagai berikut : 

 




N
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…………………………………………. 

(2.17) 

Kriteria kondisi berhenti yang menggunakan MSE diformulasikan sebagai berikut   

 



N
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1

)( ……………………………………….. (2.18) 

Keterangan : 

y
i
 :  Nilai keluaran  

'y
i

 :  Nilai batas eror 

N :  jumlah iterasi 

2.3 Logistic Regression 

Logistic regression adalah salah satu alternatif teknik regression yang hanya 

dapat digunakan apabila hasil output merupakan biner.  Adapun persamaan fungsi 

logistic regsression adalah sebagai berikut: 

𝐿𝑜𝑔 (
𝑝𝑗

(1−𝑃𝑗
) = 𝛼 + 𝛽1. 𝑋1𝑗 + 𝛽2. 𝑋2𝑗 + 𝛽3. 𝑋3𝑗 + ⋯ + 𝛽𝑛. 𝑋𝑛𝑗……..  (2.19) 

Keterangan : 

X : Variabel Predictor 

α : Konstanta 

β : Koefisien Regresi 

2.4 RapidMiner Studio 

RapidMiner Studio adalah salah satu opensource product dari RapidMiner 

yang dapat berjalan disemua platform dan Operating System. RapidMiner Studio 

merupakan salah satu aplikasi yang paling sering digunakan untuk menyelesaikan 

masalah data mining  karena memiliki beberapa keunggulan seperti Strong 

visualitation, Multiple Interface, Accurate Preprocessing dan Complete toolbox 

sehingga dapat menghasilkan hasil yang optimal[9]. 
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2.4.1 Tipe Data di RapidMiner 

 RapidMiner memiliki beberapa tipe data dan fungsi yang berbeda  

sebagaimana ditunjukan pada Tabel 2.1 

Tabel 2.1 Tipe Data di Rapidminer 

Tipe data Umum RapidMiner  Fungsi 

Nominal nominal Kategori non-numeric values, biasanya 

digunakan untuk jumlah terbatas dalam 

karakteristik yang berbeda 

Numerical 

values 

numeric Digunakan untuk nilai numeric secara 

general 

Integers interger Seluruh angka bulat termasuk positif dan 

negative 

Real Numbers real Bilangan real termasuk positif dan ngatif 

Text text Teks bebas tanpa structure 

2-value nominal binominal Kasus khusus untuk angka nominal, 

dimana hanya terdiri dari dua angka yang 

berbeda 

Multi-value 

nominal 

polynominal Kasus khusus untuk angka nominal, 

dimana terdiri lebih dari 2 angka yang 

berbeda 

Date Time  date time Untuk data tanggal dan waktu 

Date Date Hanya tanggal 

Time Time Hanya waktu 

 

2.4.2 Neural Network di RapidMiner 

Algortima Neural Network dalam Rapidminer menggunakan feed-forward 

neural network dan dilatih dengan metode backprogragation. Fungsi aktifasi yang 

digunakan adalah sigmoid dengan batas keluaran -1 sampai 1. Beberapa tipe data 

yang dapat digunakan untuk input data adalah numerical attribute, binominal label, 

polynominal label, numerical label, dan weighted examples. Untuk menghasilkan 

hasil optimal RapidMiner menyediakan beberapa parameter yang dapat diganti dan 

disesuaikan sesuai dengan data yang dibutuhkan diantaranya[10]: 
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1. Hidden layers 

Parameter ini mendeskripsikan nama dan jumlah dari semua layer sehingga 

dapat menyesuaikan berapa jumlah hidden layer yang akan digunakan dalam kasus 

tersebut. Secara default ukuran nilai hidden layer adalah -1, apabila nilai hidden 

diisi secara default atau tidak meliki hidden layer yang spesifik maka ukuran layer 

tersebut akan diformulasikan seperti persamaan 2.19. 

 𝑈𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑒+𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠

2
+ 1 ………………. (2.19) 

Tipe data yang digunakan List. 

2. Training Cycles 

Parameter ini digunakan untuk memasukkan nilai training cycles yang 

nantinya akan digunakan training data. Tipe data integer dengan range 1 - ∞, namun 

secara default adalah 500. 

3. Learning rate 

Parameter ini menjelaskan seberapa banyak kita mengganti weight dalam 

setiap proses. Tipe data real  range 4.9𝐸−324- 1.0 namun seacara default 0.3 

4. Momentum 

Parameter ini berfungsi untuk mencegah terjadinya local maxsima dan 

memperhalus optimasi dengan menambahkan nilai tersebut kepada weight 

sebelumnya. Tipe data real range 0.0 – 1.0 dengan nilai default 0.2 

5.  Decay 

Parameter ini berfungsi untuk mengindikasi jika learning rate harus 

dikurangi sebelum proses learning. Tipe data boolean dengan nilai default false 

6. Shuffle 

Parameter ini berfungsi untuk mengindikasi data input harus di acak terlebih 

dahulu sebelum proses learning. Tipe data boolean dengan nilai default true 

7. Normalize 

Parameter ini berfungsi untuk menormalisasikan nilai attribute kedalam 

range -1 sampai dengan +1 sesuai dengan fungsi aktifasi sigmoid. Tipe data 

Boolean dengan nilai default true.  

8. Error Epsilon 
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Parameter ini berfungsi untuk menghentikan proses optimalisasi jika 

training eror berada dibawah nilai ini. Tipe data real range 0.0 - ∞ dengan nilai 

default 1.0𝐸−5 

9. Use local random seed 

Paramater ini berfungsi untuk random seed  perlu digunakan untuk proses 

randomization. Tipe data Boolean dengan nilai default false.  

2.4.3 Logistic Regression di RapidMiner 

Algoritma Logistic Regression yang digunakan dalam Rapidminer dibagi 

menjadi 3 yaitu logistic regression, logistic regression (SVM), logistic regression 

(Evolutionary). Namun dalam tugas ahkir ini fungsi logistic regression dalam 

Rapidminer yang digunakan adalah logistic regression, yang menggunakan 

implementasi Generalized linear models (GLMs). GLMs merupakan 

perkembangan dari linear model tradisional. Tipe data yang dapat digunakan untuk 

input data adalah polynominal attribute, numerical attribute, binominal label, 

binominal attribute, dan missing value. Terdapat beberapa parameter setting dalam 

logistic regression diantaranya : 

1. Solver 

Metode penyelesaiannya dibagi menjadi 5 : 

a. AUTO 

Menentukan secara otomatis solver mana yang akan digunakan. 

b. IRLSM 

Bekerja secara cepat untuk data yang memiliki sedikit jumlah predictor, 

dan untuk pencarian lamda menggunakan L1 penalty. 

c. L_BFGS 

Baik digunakan untuk data yang memiliki banyak kolom. 

d. COORDINATE_DESCENT 

Perkembangan  dari IRLSM  dengan menggunakan covariance. 

e. COORDINATE_DESCENT_NAIVE 

Perkembangan dari IRLSM dengan menggunakan naïve. 

 Nilai default yang digunakan auto. 

2. Reproducible 
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Membuat model pembangunan kembali, jika tidak diatur maka parallelism 

level akan akan didefinisikan sesuai dengan jumlah data yang digunakan di general 

preferences. Tipe data boolean, nilai default false. 

3. Use regularization 

Kontrol parallelism level dari model pembuatan. Tipe data integer. Range 

1-∞, nilai default 4. 

4. Standardize 

Standarisasi numeric kolom yang memiliki rata-rata nol dan unit variance. 

Tipe data Boolean, default true. 

5. Non-negative coefficient 

Mencegah coefficient agar tidak menjadi negative. Tipe data Boolean, nilai 

default true. 

2.5 Metode Pengujian 

Untuk menguji keberhasilan sebuah sistem dalam melakukan klasifikasi 

dapat dihilat dari perhitungan accuracy, precission, dan recall. Untuk mendapatkan 

nilai tersebut, diperlukan sebuah tabel  yang digunakan untuk mencatat hasil hasil 

kinerja dari sebuah algoritma yang biasa disebut dengan confusion Matrix. Tabel 

confusion matrix ditunjukkan pada tabel 2.1 berikut ini [11]: 

Tabel 2.2 Tabel Confusion Matrix 

  Kelas Hasil Prediksi 

  Positif Negatif 

Kelas asli Positif True Positif (TP) False Negative (FN) 

Negatif False Positif (FP) True Negative (TN) 

2.5.1 Accuracy 

Accuracy adalah metode pengujian berdasarkan tingkat kedekatan antara 

nilai prediksi dengan nilai aktual. Dengan mengetahui jumlah data yang 

diklasifikasikan secara benar maka dapat diketahui akurasi hasil prediksi. 

Persamaan Accuracy seperti pada persamaan 2.20 dan persamaan 2.21 berikut : 

 𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
jumlah data yang di prediksi secara benar

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑠𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑘𝑢𝑘𝑎𝑛
 ………………... (2.20) 

 Accuracy =
𝑇𝑃+𝑇𝑁

𝑇𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑃+𝐹𝑁
 ………………………………………… (2.21) 
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2.5.2 Precision 

Precision merupakan metode pengujian dengan melakukan perbandingan 

jumlah informasi relevan yang didapatkan sistem dengan jumlah seluruh informasi 

yang terambil oleh sistem baik yang relevan maupun tidak. Persamaan precision 

ditunjukkan pada persamaan 2.22 berikut : 

 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛  =
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃
……………………………………………….. (2.22) 

2.5.3 Recall 

Recall merupakan metode pengujian yang membandingkan jumlah 

informasi relevan yang didapatkan sistem dengan jumlah seluruh informasi relevan 

yang ada dalam koleksi informasi (baik yang terambil atau tidak terambil oleh 

sistem). Persamaan recall ditunjukkan pada persamaan 2.24 berikut :  

 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
 …………………………………………………… (2.23) 

 


