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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2. LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori sebagai rujukan untuk dilaksanakannya 

penelitian ini. Adapun landasan teori tersebut adalah hasil penelitian terkait 

dengan sistem pendukung keputusan, pemberian pinjaman dan literatur mengenai 

metode Jaringan Syaraf Tiruan. 

 

2.1 Hasil Penelitian Terkait 

Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan dan berkaitan dengan 

penelitian ini yaitu metode Backpropagation dapat digunakan untuk melakukan 

pendeteksian suatu jenis penyakit, gangguan, maupun kasus yang memiliki data 

masa lalu, dan dengan menggunakan metode Backpropagation, target output yang 

diinginkan lebih mendekati ketepatan dalam malakukan pengujian, karena terjadi 

penyesuaian nilai bobot dan bias yang semakin baik pada proses pelatihan (Kiki & 

Kusumadewi, 2005). 

Hasil penelitian selanjutnya dilakukan untuk mendeteksi penyakit asma. 

Terbukti metode Backpropagation dapat digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan ini dengan menggunakan 4 pola tampilan output yang terdiri atas 

Asma Akut Persisten Ringan, Asma Akut Presisten Sedang, Asma Akut Presisten 

Berat dan Asma Akut Mengancam Jiwa (Hakim Tanjung, 2015). 

Penelitian selanjutnya dilakukan untuk memilih perguruan tinggi. Hasil 

dari penelitian ini dikatakan bahwa dalam mengambil keputusan untuk memilih 

perguruan tinggi menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan dengan algorithma 

backpropagation, dipengaruhi oleh factor utama yaitu proses belajar mengajar 

secara global dengan bobot 0,59% (Yulianti, 2013). 

 

2.2 KBPR Kalimasada 

KBPR Kalimasada merupakan salah satu bank yang dikenal melayani 

golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah. KBPR Kalimasada didirikan 

pada tanggal 1 Agustus 1991 dengan adanya Kebijakan Pakto 88. Berdasarkan 

kelembagaannya KBPR Kalimasada didirikan dengan “Badan Hukum Koperasi” 
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dan hanya memiliki 1 kantor pusat yang bergerak di sektor perbankan serta 

beralamatkan di Jln. Raya Propinsi Km 15 Sumberanyar RT.07/RW.04, Desa 

Sumberanyar, Kecamatan Nguling Kab. Pasuruan. Kepemilikan KBPR 

Kalimasada adalah 5 Koperasi Primer yaitu KPRI Pergu Pasuruan, KUTT Suka 

Makmur Pasuruan, KPRI Pemda Kab. Pasuruan, KPRI BK Husada Pasuruan dan 

juga KSP Kerta Raharja Pasuruan. 

 

Berikut layanan yang diberikan KBPR Kalimasada: 

a. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan 

dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. 

b. Memberikan kredit dalam bentuk Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, 

maupun Kredit Konsumsi. 

c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai 

dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. 

d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), 

deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. SBI 

adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR 

mengalami over likuiditas. 

 

Dengan banyaknya pelayanan yang ada, maka dibentuklah bagian-bagian yang 

menangani setiap poin pelayanan tersebut dan salah satunya adalah bagian 

pinjaman. Bagian ini ditangani oleh satu orang yaitu manajer pinjaman dimana 

beliau menangani keseluruhan pengajuan pinjaman yang diajukan di KBPR 

Kalimasada. KBPR Kalimasada ini bias dibilang terletak pada tempat yang 

strategis karena berada di lingkup wilayah dengan kependudukan yang besar 

namun tidak banyak saingan yang ada, hal ini membuat kebanyakan masyarakat 

berdatangan untuk mengajukan pinjaman di KBPR ini. Hal ini pasti sangat 

menguntungkan untuk perkembangan KBPR Kalimasa sendiri akan tetapi 

disamping hal tersebut terdapat suatu masalah yang cukup dirasa kurang 

menguntungkan oleh manajer pinjaman yaitu ketika beliau berhalangan hadir. 

Ketika beliau berhalangan hadir, kegiatan pengajuan pinjaman terhenti total 

karena orang yang menangani pengajuan ini hanyalah manajer pinjaman. Ketika 
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beliau berhalangan hadir dalam jangka waktu yang lama, pengajuan pinjaman 

selama jangka waktu tersebut menumpuk sehingga sekembalinya beliau dari 

ketidak kehadirannya membuahkan hasil yaitu menumpuknya berkas-berkas 

pengajuan pinjaman yang sangatlah banyak, hal ini membuat manajer pinjaman 

merasa kewalahan untuk menyelesaikannya dalam waktu yang singkat sedangkan 

hal ini dirasa merugikan untuk pihak KBPR Kalimasada. Oleh karena hal ini 

manajer pinjaman mengharapkan suatu penyelesaian untuk permasalahan beliau 

tersebut, sehingga kinerja dari KBPR Kalimasada dan juga manajer pinjaman 

sendiri dapat dimaksimalkan. 

Adapun struktur organisasi KBPR Kalimasada sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 StrukturOrganisasi KBPR Kalimasada. 
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2.3 Sistem Pendukung Keputusan (SPK) 

Sistem pendukung keputusan (SPK) adalah bagian dari sistem informasi 

berbasis komputer (termasuk sistem pengetahuan) yang dipakai untuk mendukung 

pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. SPK merupakan 

penggabungan dari sumber–sumber kecerdasan individu dengan kemampuan 

komponen untuk memperbaiki kualitas keputusan. Sistem Pendukung Keputusan 

juga merupakan suatu sistem informasi yang berbasis komputer untuk manajemen 

pengambilan keputusan yang dapat menangani masalah–masalah semi struktur 

(Murnawan & Siddiq, 2012). 

Sistem ini menggunakan pendekatan analisis yang memanfaatkan sifat-sifat 

dasar sistem seperti pencapaian tujuan, kesatuan usaha, keterbukaan terhadap 

lingkungan, transformasi, hubungan antar bagian, dan mekanisme pengendalian 

sebagai dasar analisis. Pendekatan sistem ditandai dengan mencari semua faktor 

(bagian) yang penting dalam mendapatkan solusi permasalahan dan pembuatan 

suatu model kuantitatif untuk membantu keputusan yang rasional. Kerjasama 

antara bagian yang interdependen satu sama lain dalam suatu sistem menunjukkan 

kompleksitas sistem, sedangkan orientasi pencapaian tujuan yang memberi ciri 

perubahan yang terus menerus dalam usaha mencapai tujuan merupakan sifat 

dinamis dari sistem. 

Oleh karena itu, pendekatan sistem dapat memberi landasan untuk 

pengertian yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

perilaku sistem dan memberikan dasar untuk memahami berbagai penyebab dari 

suatu masalah dalam kerangka sistem. 

Berikut tahapan-tahapan SPK dan tujuannya yaitu: 

a) Definisi masalah. 

b) Pengumpulan data atau elemen informasi yang relevan. 

c) Pengolahan data menjadi informasi baik dalam bentuk laporan grafik maupun 

tulisan. 

d) Membantu menyelesaikan masalah semi-terstruktur. 

e) Mendukung manajer dalam mengambil keputusan suatu masalah. 
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2.3.1 Jaringan Syaraf Tiruan (JST) 

Jaringan syaraf tiruan (artifical neural network) adalah suatu sistem 

komputasi yang arsitektur dan operasinya diilhami dari pengetahuan tentang sel 

syaraf biologis di dalam otak. Jaringan syaraf tiruan merupakan salah satu 

representasi buatan dari otak manusia yang selalu mencoba menstimulasi proses 

pembelajaran pada otak manusia tersebut. Jaringan syaraf tiruan dapat juga 

digambarkan sebagai model matematis dan komputasi yang memiliki fungsi 

fungsi aproksimasi non-linear, klasifikasi data cluster dan regresi non-parametrik 

atau sebuah simulasi dari koleksi model jaringan syaraf biologi. 

Jaringan Syaraf Tiruan atau biasa disebut dengan JST adalah jaringan yang 

memiliki konsep mirip dengan otak manusia. Jaringan tersebut dapat dilatih 

sehingga pada akhirnya, dapat mengambil keputusan seperti yang dilakukan oleh 

otak manusia sehingga jaringan tersebut disebut sebagai jaringan syaraf tiruan. 

Jaringan Syaraf Tiruan adalah suatu sistem pemrosesan informasi yang cara 

kerjanya memiliki kesamaan tertentu dengan jaringan syaraf biologis (Yulianti, 

2013). 

Jaringan Syaraf Tiruan (JST) merupakan suatu sistem pemrosesan 

informasi yang mempunyai karakteristik menyerupai jaringan syaraf biologi atau 

biasa disebut dengan JSB yang mana jaringan ini mampu belajar dari data-data 

yang sudah ada (Wuryandari & Afrianto, 2012). 

JST tercipta sebagai suatu generalisasi model matematis dari pemahaman 

manusia (human cognition) yang didasarkan atas asumsi sebagai berikut:  

1. Pemrosesan informasi terjadi pada elemen sederhana yang disebut neuron  

2. Sinyal mengalir diantara sel saraf/neuron melalui suatu sambungan 

penghubung  

3. Setiap sambungan penghubung memiliki bobot yang bersesuaian. Bobot ini 

akan digunakan untuk menggandakan / mengalikan sinyal yang dikirim 

melaluinya.  

4. Setiap sel syaraf akan menerapkan fungsi aktivasi terhadap sinyal hasil 

penjumlahan berbobot yang masuk kepadanya untuk menentukan sinyal 

keluarannya. 
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2.3.2 Konsep Dasar JST 

Konsep dasar dari jaringan syaraf tiruan adalah terdirinya jaringan 

tersebut dari beberapa neuron dan ada hubungan antar neuron- neuron seperti pada 

otak manusia. Neuron/selsaraf adalah sebuah unit pemroses informasi yang 

merupakan dasar operasi jaringan syaraf tiruan dan juga beberapa elemen 

penghitung tak linier yang masing-masing dihubungkan melalui suatu pembobot 

dan tersusun secara paralel. Pembobot inilah yang nantinya akan berubah 

(beradaptasi) selama proses pelatihan. Pelatihan perlu dilakukan pada suatu 

jaringan syaraf tiruan sebelum digunakan untuk menyelesaikan masalah. Hasil 

pelatihan jaringan syaraf tiruan dapat diperoleh tanggapa yang benar (yang 

diinginkan) terhadap masukan yang diberikan. Jaringan syaraf tiruan dapat 

memberikan tanggapan yang benar walaupun masukan yang diberikan terkena 

derau atau berubah oleh suatu keadaan (Hermawan, 2006). 

 

2.3.2.1 Karakteristik JST 

Penyelesaian masalah dengan jaringan syaraf tiruan tidak memerlukan 

pemrograman. Jaringan syaraf tiruan menyelesaikan masalah melalui proses 

belajar dari contoh-contoh pelatihan yang diberikan. Biasanya pada jaringan 

syaraf tiruan diberikan sebuah himpunan pola pelatihan yang terdiri dari 

sekumpulan contoh pola. Proses belajar jaringan syaraf tiruan berasal dari 

serangkaian contoh-contoh pola yang diberikan.metode pelatihan yang sering 

dipakai adalah metode belajar terbimbing. Selama proses belajar itu pola masukan 

disajikan bersama-sama dengan pola keluaran yang diinginkan. Jaringan akan 

menyesuaikan nilai bobotnya sebagai tanggapan atas pola masukan dan sasaran 

yang disajikan tersebut (Hermawan, 2006). 

 

2.3.2.1.1 Faktor Bobot 

Bobot merupakan suatu nilai yang mendefinisikan tingkat atau 

kepentingan hubungan antara suatu node dengan node yang lain. Semakin besar 

bobot  suatu hubungan menandakan semakin pentingnya hubungan kedua node 

tersebut. 
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Bobot merupakan suatu hubungan berupa bilangan real maupun integer, 

tergantung dari jenis permasalahan dan model yang digunakan. Bobot-bobot 

tersebut bisa ditentukan untuk berada didalam interval tertentu. selama proses 

pelatihan, bobot tersebut dapat menyesuaikan dengan pola-pola input. 

Jaringan dengan sendirinya akan memperbaiki diri terus-menerus 

karena adanya kemampuan untuk belajar. Setiap ada suatu masalah baru, jaringan 

dapat belajar dari masalah baru tersebut, yaitu dengan mengatur kembali nilai 

bobot untuk menyesuaikan karakter nilai (Puspaningrum, 2006). 

2.3.2.1.2 Fungsi Aktivasi 

Setiap neuron mempunyai keadaan internal yang disebut level aktivasi 

atau level aktivitas yang merupakan fungsi input yang diterima. Secara tipikal 

suatu neuron mengirimkan aktivitasnya kebeberapa neuron lain sebagai sinyal. 

Yang perlu diperhatikan adalah bahwa neuron hanya dapat mengirimkan satu 

sinyal sesaat, walaupun sinyal tersebut dapat dipancarkan ke beberapa neuron 

yang lain. Fungsi aktivasi merupakan operasi matematik yang dikenakan pada 

sinyal output. Fungsi ini digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan 

neuron. Perilaku dari JST ditentukan oleh bobot dan input-input fungsi aktivasi 

yang telah ditentukan. 

Ada beberapa pilihan fungsi aktivasi yang digunakan dalam metode 

backpropagation, seperti fungsi sigmoid biner, dan sigmoid bipolar. Karakteristik 

yang harus dimiliki fungsi fungsi aktivasi tersebut adalah kontinue, diferensiabel, 

dan tidak menurun secara monoton. Fungsi aktivasi diharapkan dapat mendekati 

nilai-nilai maksimum dan minimum secara baik. Berikut ini adalah fungsi aktivasi 

yang sering digunakan yaitu (Puspaningrum, 2006). 

 

1. Fungsi Aktifasi Sigmoid Biner 

Fungsi aktifasi ini digunakan untuk jaringan syaraf yang dilatih dengan 

menggunakan metode backpropagation. Fungsi sigmoid biner memiliki nilai pada 

range 0 sampai 1. Fungsi ini sering digunakan untuk jaringan syaraf yang 

membutuhkan nilai output yang terletak pada interval 0 sampai 1. 
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Berikut ini ilustrasi fungsi aktifasi sigmoid biner: 

 

 

Gambar 2.2 Ilustrasi fungsi aktifasi sigmoid biner dengan range (0,1). 

 

2. Fungsi Aktifasi Sigmoid Bipolar 

Fungsi aktifasi sigmoid bipolar hampir sama dengan fungsi 

sigmoid biner, hanya saja output dari fungsi ini memiliki range antara 1 

sampai    -1.  

 

Berikut ini adalah ilustrasi fungsi aktifasi sigmoid bipolar: 

 

 

 

Gambar 2.3 Ilustrasi fungsi aktifasi sigmoid bipolar dengan range (-1,1). 

 

3. Fungsi Aktifasi Step 

Fungsi aktifasi ini mendapatkan keluaran y dengan memberikan 

ambang batas pada nilai v berdasarkan T yang diberikan. 
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Berikut ini ilustrasi fungsi aktifasi step 

 

Gambar 2.4 Ilustrasi fungsi aktifasi step dengan range (0,1). 

 

4. Fungsi Aktifasi Linier 

Fungsi aktifasi ini mendapat keluaran y dengan memberikan nilai v apa 

adanya untuk menjadi keluaran. 

 

Berikut ini ilustrasi fungsi aktifasi linier 

 

Gambar 2.5 Ilustrasi fungsi aktifasi linier dengan range (-1,1). 

 

2.3.2.2 Backpropagation 

Salah satu arsitektur jaringan saraf tiruan yang sangat populer adalah 

multilayer feedforward networks. Secara umum, jaringan seperti ini terdiri dari 

sejumlah unit neuron sebagai lapisan masukan, satu atau lebih lapisan simpul-

simpul neuron komputasi lapisan tersembunyi, dan sebuah lapisan simpul-simpul 

neuron komputasi keluaran. Jenis jaringan ini adalah hasil generalisasi dari 

arsitektur perceptron satu lapisan, jadi biasa disebut sebagai multilayer perceptron 
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(MLPs). Error back propagation adalah algoritma MLPs yang menggunakan 

prinsip pembelajaran terawasi. Propagasi balik (ke arah lapisan masukan) terjadi 

setelah jaringan menghasilkan keluaran yang mengandung error. Pada fase ini 

seluruh bobot synaptic (yang tidak memiliki aktivasi nol) dalam jaringan akan 

disesuaikan untuk mengkoreksi/memperkecil error yang terjadi (error correction 

rule). Untuk pelatihan jaringan, pasangan fase propagasi ke depan dan balik 

dilakukan secara berulang untuk satu set data latihan, kemudian diulangi untuk 

sejumlah epoch (satu sesi lewatan untuk seluruh data latihan dalam sebuah proses 

pelatihan jaringan) sampai error yang terjadi mencapai batas kecil toleransi 

tertentu atau nol. 

2.3.2.2.1 Model Jaringan Syaraf Backpropagation 

Pelatihan pada jaringan syaraf backpropagation, feedfoward (umpan 

maju) dilakukan dalam rangka perhitungan bobot sehingga pada akhir pelatihan 

akan  dapat diperoleh bobot-bobot yang baik. Selama proses pelatihan ini, bobot-

bobot diatur secara iteratif untuk dapat meminimumkan error (kesalahan) yang 

terjadi. Error (kesalahan) ini dihitung berdasarkan pada rata-rata kuadrat 

kesalahan (MSE). Rata-rata kuadrat kesalahan juga dijadikan dasar perhitungan 

unjuk kerja fungsi aktivasi. Sebagian besar pelatihan untuk jaringan feedfoward 

(umpan maju) menggunakan gradien dari fungsi aktivasi untuk dapat menentukan 

bagaimana cara mengatur bobot-bobot dalam rangka meminimumkan kinerja. 

Gradien ini dapat ditentukan dengan menggunakan suatu teknik yang disebut 

backpropagation. 

Algoritma pelatihan standar backpropagation ini akan menggerakkan 

bobot dengan arah gradien negatif. Prinsip dasar dari algoritma backpropagation 

ini adalah memperbaiki bobot-bobot jaringan dengan arah yang membuat fungsi 

aktivasi menjadi turun dengan cepat. 

 

Pelatihan backpropagation meliputi 3 tahapan sebagai berikut: 

1. Propagasi maju. 

Pola masukan yang dihitung maju mulai dari input layer hingga 

output layer dengan menggunakan fungsi aktivasi yang dari 

sebelumnya telah ditentukan. 
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2. Propagasi mundur. 

Selisih antara keluaran jaringan dengan target yang diinginkan 

merupakan kesalahan yang terjadi. Kesalahan yang terjadi itu 

dipropagasi mundur. Dimulai dari garis yang berhubungan langsung 

dengan unit-unit di output layer. 

3. Perubahan bobot. 

Modifikasi bobot untuk menurunkan kesalahan yang terjadi. 

Ketiga fase tersebut diulang-ulang terus hingga kondisi penghentian 

dipenuhi (Puspaningrum, 2006). 

 

2.3.2.2.2 Algoritma Jaringan Syaraf Backpropagation 

Backpropagation merupakan salah satu algoritma pembelajaran yang 

terwarisi dan biasanya digunakan oleh perceptron yang memiliki banyak lapisan 

untuk dapat mengubah bobot-bobot yang terhubung dengan neuron-neuron yang 

terdapat pada lapisan tersembunyinya. Algoritma backpropagation menggunakan 

error output untuk mengubah nilai-nilai bobotnya dalam arah mundur (backward).  

 

Arsitektur jaringan syaraf backpropagation terlihat pada gambar dibawah ini: 

 

Gambar 2.6 Arsitektur backpropagation. 
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Keterangan       : 

x1 s/d xn : input layer 

z1 s/d zp : hidden layer 

y1 s/d ym : output layer 

Algoritma backpropagation (Kusumadewi, 2003): 

a) Inisialisasi bobot (ambil bobot awal dengan nilai random yang cukup 

kecil). 

b) Kerjakan langkah-langkah berikut selama kondisi berhenti belum 

terpenuhi. 

Tiap-tiap pasangan elemen yang akan dilakukan pembelajaran, kerjakan: 

Feedforward 

[1]. Tiap unit input (xi, i=1,2,3,…n) menerima sinyal xi dan meneruskan 

sinyal tersebut pada lapisan selanjutnya (lapisan tersembunyi). 

[2]. Tiap-tiap unit output (yk, k=1,2,3,…,m) menjumlahkan sinyal-sinyal input 

terbobot 

    Rumus 2.1 

fungsi aktivasi step untuk menghitung sinyal outputnya. 

y = sign(v) = {
            
            

     Rumus 2.2 

kirimkan sinyal tersebut kesemua unit dilapisan selanjutnya (unit-unit 

output). 

Backpropagation 

[3]. Hitung koreksi bobot (nantinya akan digunakan untuk memperbaiki wjk) 

 

Δwjk = α σk zij       Rumus 2.4 

 

Kirimkan σk ini ke unit-unit yang ada dilapisan sebelumnya. 

 

[4]. Tiap-tiap unit output yang ada (yk, k=1,2,3,…,m) akan memperbaiki bobotnya 

(j=0,1,2,3,…,p). 
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wjk (baru) = wjk(lama) + Δwjk Rumus 2.5 

Tes kondisi berhenti. 


