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ANALISA PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1 Data Set 

 Tugas akhir ini menggunakan data leukemia anak bulan Juni 2005 sampai 

Oktober 2008 yang didapatkan dari penilitian sebelumnya. Data tersebut berjumlah 

250 data yang terdiri dari beberapa attribute diantaranya:  jenis kelamin, umur, 

kadar HB, WBC,MCV, MCH, limfoblast, metameilosit, eritrosit, granulopoitik dan 

trombosit serta 1 label yaitu kesimpulan.   

3.2 Preprocessing Data 

Data yang didapatkan harus dibersihkan terlebih dahulu, hal ini sangat penting 

agar hasil klasifikasi dapat menjadi lebih optimal. Tahapan preprocessing yang 

akan digunakan pada penilitian ini meliputi remove missing value, dan normalisasi. 

Gambaran sistem yang akan dibangun pada tahap preprocessing ini ditunjukkan 

pada flowchart Gambar 3.1 

 

Gambar 3.1 Flowchart Preprocessing 

a. Remove Missing Value 

Gambar 3.2 merupakan proses flowchart remove missing value. Data 

Leukemia terdapat 3 atribut yang memiliki missing value yaitu usia, 

limfoblast dan metamielosit. Attribute umur menggunakan average untuk 

menghilangkan missing value dengan asumsi bahwa sesorang tidak 
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mungkin tidak memiliki usia oleh sebab itu digunakan rata-rata untuk 

menghilangkan missing value tesebut. Attribute limfoblast dan 

metamielosit mengunakan replace zero untuk menghilangkan missing 

value tersbut dengan asumsi karena jumlah missing value yang banyak 

sehingga apabila menggunakan average dapat menganggu hasil algoritma.  

 

Gambar 3.2 Flowchart Remove Missing Value 

b. Normalisasi Data 

Tabel 3.1 merupakan normalisasi data yang dimulai dengan 

menginputkan data hasil dari remove missing value.  Data yang telah 

dihilangkan missing valuenya tidak dapat digunakan langsung dalam 

penerapan algoritma ANN dan Logistic Regression karena dalam 

RapidMiner hanya jenis attribute numeric yang dapat digunakan. Oleh 

sebab itu normalisasi diperlukan agar data dapat digunakan untuk proses 

perhitungan algoritma. 

 

 

Tabel 3.1 Tabel Normalisasi Data 

Nomor Atribut Klasifikasi Normalisasi 

1 Umur Kombinasi tahun 

dan bulan 

Hari 
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2 Jenis Kelamin Laki-laki 1 

  Perempuan 0 

3 Eritrosit Naik 1 

  Sangat naik 2 

  Baik 3 

3 Eritosit Turun 4 

  Sangat Turun 5 

4 Granulopolitik Naik 1 

  Sangat naik 2 

  Baik 3 

  Turun 4 

  Sangat Turun 5 

5 Trombosit Naik 1 

  Sangat naik 2 

  Baik 3 

  Turun 4 

  Sangat Turun 5 

6 Kesimpulan ALL 1 

  NONALL 0 

 

3.3 Perancangan Algoritma ANN 

Gambar 3.3 merupakan perancangan arsitektur ANN yang akan digunakan pada 

tugas ahkir ini. Arsitektur tersebut terbagi menjadi tiga layer yaitu input layer, 

hidden layer, dan output layer. 
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Gambar 3.3 Perancangan Arsitektur ANN 

Input layer berisi neuron-neuron berupa attribute data ALL yang sudah 

dilakukan proses preprocessing. Neuron-neuron tersebut akan melewati hidden 

layer, namun nilai attribute tersebut akan ditambahkan dengan bobot yang telah 

ditentukan.  

Hidden layer berisi neuron-neuron yang berguna untuk menstimulus nilai 

dari input layer. Nilai yang dihasilkan pada hidden layer ini akan melalui proses 

perhitungan fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi ini digunakan untuk membatasi nilai 

keluaran pada hidden layer.   

Output layer merupakan layer yang berisi neuron-neuron berupa target 

output yaitu kesimpulan diagnosis penyakit.  

Pada perancangan algoritma ANN terdapat beberapa parameter yang sangat 

mempengaruhi hasil keluaran, diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Jumlah neuron pada input layer. 

Jumlah neuron pada input layer yaitu sebanyak 11 neuron + 1 neuron , yang 

didapatkan dari jumlah attribute data ALL yang sudah dilakukan selesai 

preprocessing ditambah threshold node. 
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2. Jumlah neuron pada hidden layer. 

 Tidak ada cara yang pasti untuk menentukan jumlah neuron pada hidden 

layer. Semakin banyak jumlah hidden layer maka akan akan semakin baik hasil 

klasifikasi, namun waktu komputasi sistem akan menjadi lebih lambat dan 

berat. Dalam RapidMiner jumlah neuron pada hidden layer dapat diset secara 

default maupun tidak. Secara default jumlah neuron hidden layer adalah 8 yang 

didapatkan pada Persamaan 3.1 dan 3.2  

 𝑈𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝐻𝑖𝑑𝑑𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑒+𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠

2+1
 ………… (3.1) 

  

 𝑈𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝐻𝑖𝑑𝑑𝑒𝑛 𝐿𝑎𝑦𝑒𝑟 =
11+2

2
+ 1 = 7.5  ………………………. (3.2) 

3. Jumlah neuron pada output layer. 

Jumlah neuron pada output layer yaitu sebanyak 2 neuron. 

4. Fungsi aktivasi. 

RapidMiner dalam algoritma ANN menggunakan fungsi aktivasi sigmoid. 

Batas nilai keluaran terletak pada interval -1 sampai 1. 

5. Penentuan bobot awal koneksi. 

Penentuan bobot awal koneksi dalam RapidMiner ditentukan secara 

random. Namun Peneliti tidak dapat mengetahui interval random bobot awal 

koneksi yang digunakan. 

6. Laju pembelajaran (learning rate).  

Nilai parameter laju pembelajaran ada dalam interval 0 sampai 1. Semakin 

besar nilainya maka semakin cepat selesai proses pelatihannya. Jika terlalu 

kecil maka akan memperlambat proses pelatihan namun hasil klasifikasi yang 

lebih baik. Umumnya, nilai yang digunakan adalah 0.1 sampai 0.3. 

7. Error Epsilon. 

Error Epsilon  adalah nilai yang digunakan sebagai batasan berhentinya 

optimalisasi  jika error saat training dibawah error epsilon. Nilai interval error 

epsilon adalah 0.0 - ∞. Pada penelitian tugas ahkir ini akan mengunakan nilai 

error epsilon 0.1 

8. Jumlah iterasi (learning cycle) 

 Jika Error Epsilon sulit untuk bisa mencapai kriterianya. Pilihan lain dalam 

kriteria biasanya menggunakan jumlah maksimal iterasi. Jika jumlah maksimal 
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tercapai dan target error belum tercapai, proses pelatihan tetap akan 

dihentikan. 

9. Momentum  

Momentum adalah nilai yang digunakan untuk menambahkan bobot 

sebelumnya dengan yang sekarang hal ini ditujukan untuk menghindari local 

maxima. Pada penelitian tugas ahkir ini akan menggunakan nilai momentum 

0.2 

3.4 Perancangan Algoritma Logistic Regression 

Perancangan algoritma Logistic Regression akan menggunakan fungsi Logistic 

Regression h20 dalam Rapidminer dengan beberapa nilai parameter dibawah ini: 

1. Solver 

Solver yang digunakan nantinya adalah IRLSM, karena karakteristik data 

cocok dengan tipe data yang digunakan. 

2. Reproducible 

Parameter ini diset false, karena nilai maxsimum number of threads 

menggunakan nilai default. 

3. Use Regulazitation 

Dalam hal ini lamda mengunakan nilai 0 oleh sebab itu nilai parameter ini 

di set false. 

4. Standarize 

Melakukan proses standarisasi nilai dalam data, parameter di set true. 

5. Non-Negative Coefficients 

Coefficient hasil nantinya diperbolehkan menghasilkan nilai keluaran 

negative oleh sebab itu nilai parameter ini di set false. 

3.5 Perancangan Pengujian Klasifikasi 

Untuk mengetahui keberhasilan algoritma  ANN dan Logistic Regression  

dalam melakukan klasifikasi diperlukan pengujian antara hasil klasifikasi 

menggunakan masing – masing algoritma tersebut dengan hasil sebenarnya 
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Tabel 3.2 Perancangan Pengujian Sistem 

No. Input Data Hasil 

Sebenarnya 

Hasil 

Algoritma 

Keterangan 

1. Jenis Kelamin : Laki-laki 

Umur : 2520 Hari 

Kadar HB : 12.7 

Limfoblast : 0.90 

Metameilosit : ? 

 

ALL ALL True 

2 Jenis Kelamin : Laki-laki 

Umur : 2340 Hari 

Kadar HB : 13.1 

Limfoblast : ? 

Metameilosit : ? 

 

Non ALL Non ALL False 

3 Jenis Kelamin : Laki-laki 

Umur : 2880 Hari 

Kadar HB : 11.7 

Metameilosit : ? 

Eritrosit : Baik 

Granulopoitik : Baik 

Trombosit : Turun 

Non ALL ALL False 

 

Berdasarkan Tabel 3.2 dapat dibuat sebuah confusion matrix yang 

menggambarkan informasi mengenai hasil klasifikasi sebenarnya dan prediksi hasil 

prediksi dari algoritma. Tabel 3.3 merupakan tabel confusion matrix contoh hasil 

perancangan pengujian klasifikasi. 

Tabel 3.3 Contoh Confusion Matrix Pengujian 

  Kelas Hasil Prediksi 

  ALL Non ALL 

Kelas asli ALL TP = 1 FN = 0 

Non ALL FP = 1 TN = 1 
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Berdasarkan Tabel 3.3  didiperoleh nilai accuracy, precission dan recall 

dari masing-masing class. 

1. Accuracy 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝑇𝑁
  

=
1 + 1

1 + 0 + 1 + 1
 

=
2

3
= 0.667 ∗ 100% = 66.7%  

2. Precission 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑇𝑃 

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
+  

𝑇𝑁

𝐹𝑁 + 𝑇𝑁
  

=
1 

1 + 1
+ 

1

0 + 1
 

=
2 

3
= 0.667 ∗ 100% = 66.7%  

3. Recall 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
+  

𝑇𝑁

𝑇𝑁 + 𝐹𝑃
 

=
1

1 + 0
+ 

1

1 + 1
 

=
2

3
=  0.667 ∗ 100% = 66.7 % 

Keterangan : 

TP  : True Positive   FP : False Positive 

TN : True Negative  FN : False Negative 

 

3.6 Perancagan Skenario Pengujian  

Perancangan skenario pengujian bertjuan untuk mendapatkan hasil terbaik 

dengan menitik beratkan pada hasil accuracy, nantinya skenario pengujian akan  

dibagi menjadi empat bagian, yaitu pengujian hasil dengan setting secara default 

dari rapidminer, pengujian dengan mencari nilai parameter terbaik di setiap 

algoritma, mengunakan feature selection, dan pengabungan cara ke dua dan ke tiga. 

Setiap skenario pengujian akan diuji dengan mengunakan cross validation dengan 

fold 10. 
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3.6.1 Perancangan Pengujian Default 

Pada pengujian ini hasil data preprocessing akan dilakukan penerapan dengan 

menggunakan masing-masing algoritma baik ANN maupun logistic regression  

tanpa merubah parameter default dari rapidminer. Hal ini dilakukan karena nilai 

default dalam RapidMiner adalah nilai yang biasanya digunakan.  

3.6.2 Perancangan Pengujian Nilai Parameter  

Pada pengujian ini proses pengujian hampir sama seperti pada 3.6.1, namun 

untuk mendapatkan hasil accuracy yang lebih baik, setiap nilai parameter algoritma 

akan diuji dengan setiap parameter yang berpengaruh. 

Algoritma ANN ada beberapa parameter yang mempengaruhi hasil 

klasifikasi diantaranya adalah seperti training clycle, learning rate, dan momentum. 

Untuk training cycles dibagi menjadi 3 yaitu 500, 750, dan 1000 kali, untuk 

learning rate dibagi menjadi 5 antara range 0.1 sampai 0.3 dan untuk momentum 

dibagi menjadi 5 anatara range 0.1 sampai 0.5. Algoritma Logistic regression tidak 

mengunakan pengujian ini karena tidak mengunakan nilai parameter inputan untuk 

hasil klasifikasinya. 

3.6.3 Perancangan Pengujian Feature Selection 

Pada pengujian ini akan mencari attribute mana saja yang penting dan tidak 

untuk digunakan, untuk data yang tidak penting akan dihilangkan dengan harapan 

tingkat accuracy akan meningkat. 

3.6.4 Perancangan Pengujian Kombinasi 

Pada pengujian ini akan melakukan pengabungan pengujian 3.6.2 dan 3.6.3 

dengan harapan hasil accuracy akan lebih baik. 

 

 

 

 

  


