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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

1. Bawan, Elias Kondorura 

 Pertumbuhan daya listrik 

pada suatu daerah tidak selalu berbentuk linear. Dengan menggunakan 

metode regresi linear model exponensial diperoleh bahwa standard toleransi 

kelayakan kapasitas transformator Gardu Induk Wirobrajan sebesar 85% 

yaitu 50.89 MVA untuk fungsi eksponensial dan 48.07 MVA dengan fungsi 

polinomial dengan arus pembebanan 84.81% yaitu sebesar 230.73 Ampere 

tercapai pada tahun 2015. Untuk mengatasi persolaan ini maka harus segera 

melaksanakan evaluasi dan perencanaan penggantian atau penambahan trafo 

gardu induk pada tahun 2025. 

 

2. Cahyandi, Qari Walu (2017) dengan penelitian berjudul Evaluasi 

Kemampuan Transformator Tenaga pada Gardu Induk Kentungan 150 KV . 

Pada tahun 2016 beban trafo II 60 MVA sudah melebihi batas maksimal 

beban optimal trafo sebesar 52,21 MVA (87%), kemudian pada tahun 2027 

sebesar 54,16 MVA (90%). Dengan ketersediaan kapasitas trafo II sebesar 60 

MVA, maka trafo II masih mampu melakayani beban dan tidak harus 

melakukan penggantian trafo dengan daya yang lebih besar atau menambah 

trafo baru di GI Kentungan. Perawatan dan pengawasan berkala yang intens 

perlu dilakukan agar trafo tetap bekerja secara ideal dalam menghadapi 

peningkatan signifikan beban tiap tahunnya. 

 

3. 

dengan menggunakan Metode Backpropagasi  Diperoleh bahwa metode 

backpropagasi ini menggunakan beberapa layer tersembunyi dan target yang 

kemudian diperbandingkan dengan output serta menggunakan fungsi aktivasi 

model sigmoid biner dengan range antara 0  1. Dari hasil analisa dengan 
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MATLAB, metode backpropagasi menghasilkan prediksi beban listrik Pulau 

Bali sampai tahun 2035 mencapai 25431 GWh. 

 

4. 

Beban Puncak Menggunakan Metode Jaringan Syaraf Tiruan 

Backpropagation Hasil 

peramalan beban puncak menggunakan perhitungan manual menghasilkan 

persentase total kenaikan tiap tahunnya adalah sekitar 4.94%. Sedangkan 

perhitungan menggunakan metode Jaringan Syaraf Tiruan (JST) 

menghasilkan MSE sebesar 8.9481e-10, hasil ini menunjukkan model 

jaringan yang dibangun cukup bagus untuk diterapkan pada peramalan beban 

puncak. Hasil prediksi yang dilakukan untuk kurun waktu 9 tahun kedepan 

dari tahun 2017  2025 menunjukkan adanya tren kenaikan beban puncak 

setiap tahunnya. Pada tahun 2025, prediksi beban puncak yang dihasilkan 

adalah 855.8628 MW. 

 

5. 

DIY Menggunakan Metode Seasional Autoregressive Integrated Moving 

 Diperoleh bahwa metode SARIMA cocok digunakan untuk 

meramalkan besarnya beban listrik harian, terutama untuk hari kerja (senin-

kamis) dan hari libur akhir pekan (sabtu dan minggu) dengan nilai error yang 

tergolong kecil yaitu pada hari senin, 23 April 2012 (nilai error 1.308%) dan 

hari minggu, 29 April 2012 (nilai error 0.688%). 

 

6. 

Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation Sebagai Sistem Peramalan Beban 

Peramalan beban puncak 

transformator1 menghasilkan MSE pelatihan sebesar 5,7446e-08 dan MSE 

pengujian sebesar 5,3671e-04. Hasil ini menunjukkan model jaringan yang 

dibangun cukup bagus untuk diterapkan pada peramalan beban puncak 

transformator1. Hasil prediksi yang telah dilakukan untuk kurun waktu dari 
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tahun 2018 sampai tahun 2027 menunjukkan adanya tren kenaikan beban 

puncak setiap tahunnya. Pada tahun 2027, prediksi beban puncak 

transformator yang dihasilkan adalah 33,39 MW. Angka tersebut merupakan 

55,65% dari kapasitas transformator 1, dan dapat dikategorikan sebagai 

standar ringan beban transformator. 

7. 

Jangka Panjang D.I Yogyakarta Menggunakan Neural Network 

 Didapatkan bahwa peramalan beban listrik Provinsi D.I. 

Yogyakarta menghasilkan rata-rata kelajuan data sebesar 8,1007% setiap 

tahunnya. Komparasi hasil peramalan beban listrik menggunakan neural 

network backpropagation dengan hasil peramalan beban listrik RUPTL PT. 

PLN 2015-2024 menghasilkan rata-rata persentase perbedaan data sebesar 

9,882%. 

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Gardu Induk 

Gardu Induk (GI) ialah suatu instalasi tanaga listrik terdiri dari beberapa 

komponen listrik yang  memiliki fungsi: 

1. Mentransformasikan tenaga listrik tegangan listrik satu ke tegangan lsitrik 

lainnya atau ke tegangan listrik menengah. 

2. Pengukuran pengawasan operasi serta pengaturan pengaman dari sistem 

tenaga listrik. 

3. Pengaturan daya ke gardu-gardu lainnya melalui tegangan tinggi dan gardu 

distribusi melalui feeder tegangan menengah. 

2.2.2 Klasifikasi Gardu Induk 

2.2.2.1 Menurut Pemasangan Peralatan 

Menurut pemasangannya gardu induk dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu : 

1. Gardu Induk Pasang Luar 

Gardu induk pasang luar berarti komponen-komponen dari gardu 

induk dipasang atau berada di luar gedung/bangunan (switch-yard). 
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Meskipun ada beberapa komponen yang tetap berada atau dipasang di 

dalam gedung, seperti: peralatan kontrol panel, meja penghubung 

(switch-board), dan baterai. Gardu induk ini biasanya disebut juga 

gardu induk konvensional. 

 

2. Gardu Induk Pasang Dalam 

Gardu induk pasang dalam berarti komponen dari gardu induk 

dipasang di dalam gedung/bangunan. Peralatan seperti transformator 

utama, rangkaian switchgear, dan kontrol panel serta baterai dipasang 

di dalam bangunan. Gardu induk pasang dalam menggunakan media 

isolasi gas dan disebut Gas Insulated Switchyard (GIS). Sehingga gardu 

induk ini sering disebut gardu induk GIS. 

 

3. Gardu Induk Setengah Pasang Luar 

Gardu induk setengah pasang luar biasanya dibangun karena 

mempertimbangkan situasi dan kondisi lingkungan, sehingga sebagian 

dari peralatan tegangan tingginya terpasang di dalam bangunan dan 

sebagian dipasang di luar. Komponen yang dipasang di luar bangunan 

biasanya hanya transformatornya saja. Karena konstruksinya yang 

berimbang antara komponen yang dipasang di luar dengan yang 

dipasang di dalam, maka gardu induk ini sering disebut gardu indu semi 

pasangan dalam. 

 

4. Gardu Induk Pasang Bawah Tanah 

Komponen gardu induk pasang bawah tanah hampir semuanya 

peralatannya terpasang di dalam tanah. Komponen yang tidak dipasang 

di bawah tanah hanya alat pendingin. Gardu induk ini biasanya 

dibangun di bagian kota yang ramai, di jalan-jalan pertokoan, dan di 

jalan-jalan dengan gedung bertingkat tinggi. 
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2.2.2.2 Menurut Fungsinya 

Berdasarkan fungsinya, gardu induk dibedakan menjadi : 

1. Gardu Induk Penaik Tegangan 

Berfungsi untuk menaikkan tegangan, yaitu generator (tegangan 

pembangkit) dinaikkan menjadi tegangan sistem. Gardu induk ini 

berada di pembangkit tenaga listrik. Karena output voltage yang 

dihasilkan pembangkit kecil dan disalurkan di tempat yang jauh-jauh, 

sehingga dengan mempertimbangkan efisiensi, tegangannya dinaikkan 

menjadi tegangan tinggi atau tegangan ekstra tinggi. 

 

2. Gardu Induk Penurun Tegangan 

Berfungsi untuk menurunkan tegangan dari tegangan tinggi 

menjadi tegangan tinggi yang lebih rendah dan tegangan menengah atau 

tegangan distribusi. 

 

3. Gardu Induk Pengatur Tegangan 

Umumnya gardu induk ini berada jauh dari lokasi pembangkit 

tenaga listrik. Karena listrik disalurkan pada tempat yang jauh, maka 

akan terdapat voltage drop (tegangan jatuh) yang cukup besar. 

Sehingga dibutuhkan alat penaik tegangan seperti capasitor bank, dan 

tegangan akan kembali dalam keadaan normal. 

 

4. Gardu Induk Pengatur Beban 

Berfungsi sebagai pengatur beban. Terpasangnya beban motor 

pada gardu induk ini, yang pada saat tertentu menjadi pembangkit 

tenaga listrik, motor menjadi generator maupun menjadi beban dengan 

generator. 

 

5. Gardu Distribusi 

Berfungsi untuk menyalurkan tenaga listrik dari  tegangan sistem 

ke tegangan distribusi.  
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2.2.2.3 Komponen Gardu Induk 

1. Transformator Daya 

Transformator daya berfungsi untuk mentransformasikan daya 

listrik, dengan merubah besaran tegangannya sedangkan frekuensinya 

tidak berubah-ubah (tetap). Fungsi lain dari tansformator daya adalah 

sebagai pengatur tegangan. Transformator daya juga dilengkapi trafo 

pentanahan yang memiliki fungsi mendapatkan titik netral transformator 

daya. Komponen lainya adalah pentanahan trafo, yang sering disebut 

Neutral Grounding Resistance (NGR). 

 

Gambar 2.1 Transformator Daya 
 

2. Neutral Grounding Resistance (NGR) 

Neutral Grounding Resistance (NGR) ialah komponen yang terletak 

diantara titik netral trafo dengan pentanahan, yang memiliki fungsi untuk 

memperkecil arus gangguan yang terjadi. 

3. Current Transformer (CT) 

Current transformer (CT) atau Transformer arus berfungsi untuk 

mengubah arus dari arus besar menjadi arus kecil ataupun sebaliknya 

sesuai kebutuhan yang dibutuhkan. 
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Gambar 2.2 Current Transformer 
 

4. Potential Transformer (PT) 

Potential Transformer (PT) atau Transformator tegangan berfungsi 

sebagai pengubah besaran tegangan dari tegangan tinggi ke tegangan 

rendah atau memperkecil besaran tegangan listrik pada sistem tenaga 

listrik menjadi besaran tegangan untuk pengukuran dan proteksi. 

5. Circuit Breaker (CB) 

Circuit Breaker (CB) atau Pemutus Tenaga (PMT) berfungsi sebagai 

pemutus rangkaian tenaga listrik dalam keadaan berbeban. Pemutus tenaga 

listrik dalam keadaan berbeban akan menghasilkan arus yang relatif besar, 

sehingga apabila kondisi PMT menurun karena pemeliharaan yang kurang 

baik sehingga tidak sesuai kemampuan dengan daya yang akan diputus 

maka PMT dapat rusak (meledak). Karena ketika PMT bekerja akan 

menimbulkan busur api, sehingga pada PMT dilengkapi dengan pemadam 

busur api. Pemadam busur api dapat berupa: minyak, udara, atau gas. 
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Gambar 2.3 Circuit Breaker 
 

6. Disconnecting Switch (DS) 

Disconnecting Switch (DS) atau Pemisah (PMS) ialah komponen 

gardu induk yang berfungsi untuk memisahkan rangkaian dalam keadaan 

tidak berbeban. Pada umumnya pemisah tidak dapat memutuskan arus. 

Meskipun PMS dapat memutuskan arus yang kecil, seperti arus 

pembangkit transformator, tatapi open atau close dari PMS harus 

dilakukan setelah PMT dalam keadaan open. Pada PMS terdapat interlock 

(pengunci) diantara pemisah dengan pemutus beban untuk menjamin 

adanya kesalahan urutan operasi yang terjadi. 

 

PMS terbagi menjadi 2 macam, yaitu: 

a. Pemisah Tanah 

Berfungsi untuk mengamankan komponen dari sisi tegangan 

yang timbul sesudah SUTT/SUTM sedah putus. 

b. Pemisah Peralatan 

Berfungsi untuk mengalokasikan peralatan listrik dari 

peralatan yang bertegangan. Pemisah ini dioperasikan tanpa beban. 
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Gambar 2.4 Disconnecting Switch 

 

7. Panel Hubung (Switch Board) 

Switch board merupakan pusat syaraf suatu gardu induk. Pada papan 

hubung ini operator bias mengamati keadaan dari komponen gardu induk, 

melakukan operasi peralatan serta pengukuran-pengukuran daya, 

tegangan, arus dan lain sebagainya. 

 

Gambar 2.5 Panel Hubung 
 

8. Baterai 

Penggunaan baterai pada gardu induk dipakai sebagai sumber tenaga 

kontrol dan proteksi. Karena sumber tenaga untuk sistem kontrol dan 

proteksi memiliki keandalan dan stabilitas yang tinggi. Peranan baterai 

sangat penting karena apabila terjadi gangguan, baterai sebagai sumber 

tenaga untuk menggerakkan alat kontrol dan proteksi. 
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Gambar 2.6 Baterai 
 

9. Bangunan/Gedung Gardu Induk 

Bengunan gardu induk berbeda-beda tergantung pada skala dan jenis 

gardu induk. Gardu induk pemasangan luar misalnya, selain panel hubung 

dan sumber tenaga untuk kontrol (baterai), hanya peralatan komunikasi 

dan kontrol yang berada di dalam gedung. Oleh sebab itu bentuk 

bangunannya lebih kecil dibandingkan dengan gardu induk pemasangan 

dalam. 

10. Lightning Arrester (LA) 

Lightning Arrester (LA) berfungsi sebagai pengaman komponen 

listrik pada gardu induk dari tegangan lebih akibat sambaran petir, atau 

disebabkan Switching Surge (surya hubung). Apabila tidak terjadi 

gangguan, LA bersifat isolatif atau tidak dapat menyalurkan arus listrik. 

Namun apabila terjadi gangguan, maka LA akan bersifat konduktif atau 

menyalurkan arus listrik ke bumi. 

 

Gambar 2.7 Lightning Arrester 
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11. Transformator Pemakaian Sendiri (TPS) 

Transformator pemakaian sendiri (TPS) berfungsi sebagai sumber 

tegangan 3 phasa 220/380 V. transformator ini biasanya digunakan untuk 

kebutuhan intern gardu induk, diantaranya digunakan untuk : 

a. Penerangan di Switch-yard, gedung kontrol, halaman dan 
sekeliling gardu induk. 

b. Rectifier. 
c. Pompa air dan motor listrik. 
d. Air Conditioner (AC). 
e. Peralatan-peralatan lain yang memerlukan listrik tegangan 

rendah. 
 

12. Busbar 

Busbar berfungsi sebagai connecting (penghubung) antara 

Transformator daya, SUTT, SKTT, serta peralatan lainnya yang berada di 

switch yard. 

 

2.2.3 Jaringan Syaraf Tiruan (JST) 

Jaringan syaraf tiruan (JST) merupakan sistem kecerdasan tiruan dengan 

kemampuan belajar dan menghimpun pengetahuan hasil pembelajaran dalam 

jaringan selnya (neuron) sehingga memungkinkan jaringan secara keseluruhan 

semakin cerdas merespon masukan/input yang diberikan. Kemampuan belajar dan 

mengakumulasi pengetahuan ini memungkinkan sistem jaringan syaraf tiruan 

untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan yang memberikan input kepadanya. 

Layaknya otak manusia dalam merespon kondisi lingkungan berbeda-beda, 

peranan JST dalam bidang penelitian dan pengembangan sangat penting di masa 

mendatang yang menuntut aspek otomatisasi dan aspek interaktif antara alat dan 

manusia. (Muis, 2017). 
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Menurut Jong Jek Siang (2009), sistem jaringan syaraf tiruan ditentukan 

oleh 3 hal, yaitu : 

1. Pola hubungan antar neuron atau biasa disebut arsitektur jaringan. 

2. Metode untuk menentukan bobot penghubung (disebut metode 

training/learning/algoritma). 

3. Fungsi aktivasi 

 

2.2.4 Arsitektur Jaringan 

Menurut Haidaroh (2013), Dalam JST, neuron-neuron akan dikumpulkan 

menjadi lapisan (layer) yang disebut neuron layer. Masing-masing layer akan 

dihubungkan satu sama lain, baik dengan layer sebelumnya maupun sesudahnya. 

Informasi akan dirambatkan dari satu layer ke layer berikutnya, mulai dari input 

sampai ke output layer melalui hidden layer. 

 

Gambar 2.8 Arsitektur Jaringan Syaraf Tiruan 
(Sumber : Haidaroh, 2013) 

Arsitektur jaringan syaraf tiruan yang sering digunakan menurut Jong Jek 

Siang (2009), antara lain : 

1. Jaringan layar tunggal (single layer network) 

Dalam jaringan ini, sekumpulan input neuron dihubungkan langsung 

dengan sekumpulan outputnya, meskipun dengan bobot yang berbeda-beda. 

Tidak ada unit input yang dihubungkan dengan unit input lainnya. Demikian 

pula dengan unit output. 
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Gambar 2.9 Arsitektur single layer network 
 

2. Jaringan layar jamak (multi layer network) 

Dalam jaringan ini, selain unit input dan output, terdapat juga layar 

tersembunyi. Jumlah layar tersembunyi dapat lebih dari satu. Sama seperti 

pada unit input dan output, unit-unit dalam satu layar tidak saling 

berhubungan. Jaringan ini didesain agar dapat menyelesaikan masalah yang 

lebih kompleks dengan layar tunggal, meskipun membutuhkan waktu lebih 

lama dalam proses pelatihannya. 

 

Gambar 2.10 Arsitektur multi layer network 
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3. Jaringan Recurrent 

Model jaringan ini mirip dengan jaringan layar tunggal ataupun ganda. 

Hanya saja, ada neuron output yang memberikan sinyal pada unit input yang 

disebut feedback loop. 

 

Gambar 2.11 Arsitektur Jaringan Recurrent 
 

2.2.5 Fungsi Aktivasi 

Jong Jek Siang (2009) memaparkan bahwa fungsi aktivasi dipakai untuk 

menentukan output suatu neuron. Berikut adalah fungsi aktivasi yang sering 

dipakai : 

1. Fungsi Threshold (batas ambang) 

 

Untuk beberapa kasus, fungsi threshold yang dibuat tidak bernilai 0 

atau 1, tapi bernilai 1 atau -1 (sering disebut threshold bipolar) 

 

 

2. Fungsi sigmoid 

 

Fungsi sigmoid sering dipakai karena nilai fungsinya yang terletak 

antara 0 dan 1 serta dapat diturunkan dengan mudah. 
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3. Fungsi identitas 

 

Fungsi identitas sering dipakai apabila diinginkan keluaran jaringan 

berupa bilangan riil (bukan hanya pada range [0, 1] atau [1,-1]) 

 

2.2.6 Algoritma Backpropagation 

Menurut Kusumadewi (2004), Backpropagation merupakan algoritma 

pembelajaran yang terawasi dan biasanya digunakan oleh perceptron dengan 

banyak lapisan untuk mengubah bobot-bobot yang terhubung dengan neuron-

neuron yang ada pada lapisan tersembunyi. Algoritma backpropagation 

menggunakan error output untuk mengubah nilai bobotnya ke arah mundur 

(backward). Untuk mendapatkan error ini, tahap forward propagation 

(perambatan maju) harus dikerjakan terlebih dahulu. 

Menurut Purnomo dan Kurniawan (2006), secara garis besar, mengapa 

algoritma ini disebut sebagai propagasi balik, karena ketika JST diberikan pola 

masukan sebagai pola pelatihan maka pola tersebut menuju ke unit-unit pada 

lapisan tersembunyi untuk diteruskan keunit lapisan keluaran. Kemudian unit-unit 

lapis keluaran memberikan tanggapan yang disebut sebagai keluaran JST. Saat 

keluaran JST tidak sama dengan keluaran yang diharapkan maka keluaran akan 

disebar backward (mundur) pada lapis tersembunyi diteruskan ke unit pada 

lapisan masukan. Oleh karenanya maka mekanisme pelatihan tersebut dinamakan 

backpropagation (propagasi balik).  

 

Menurut Jong Jek Siang (2009) standar algoritma backpropagation adalah :  

1. Arsitektur backpropagation 

Backpropagation memiliki beberapa unit yang ada dalam satu atau 

lebih layar tersembunyi (hidden layer). Gambar 2.12 dibawah adalah 

arsitektur backpropagation dengan n buah masukan (ditambah sebuah bias), 

sebuah layar tersembunyi yang terdiri dari p unit (ditambah sebuah bias), 

serta m unit keluaran. 
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Gambar 2.12 Arsitektur backpropagation 

 
Vij merupakan bobot garis dari unit masukan xi ke unit layar 

tersembunyi zj (v0j merupakan bobot garis yang menghubungkan bias di 

unit masukan ke unit layer tersembunyi zj). Wjk merupakan bobot dari unit 

layar tersembunyi zj ke unit keluaran yk (W0k merupakan bobot dari bias 

di layar tersembunyi zj ke unit keluaran yk). 

2. Fungsi aktivasi 

Fungsi aktivasi yang dipakai dalam backpropagation harus memenuhi 

beberapa syarat diantaranya: kontinu, terdiferensial dengan mudah dan 

merupakan fungsi yang tidak turun. Salah satu fungsi yang memenuhi ketiga 

syarat tersebut sehingga yang sering dipakai ialah fungsi sigmoid biner yang 

memiliki range (0, 1). 

 

Dengan turunan : 

 

Gambar grafik fungsi : 

 

Gambar 2.13 Grafik fungsi sigmoid biner 
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Fungsi selain fungsi sigmoid biner yang sering dipakai adalah fungsi 

sigmoid bipolar yang bentuk dan fungsinya mirip dengan fungsi sigmoid 

biner, tapi dengan range (-1, 1). 

 

Dengan turunan : 

 

 

Gambar grafik fungsi : 

 

Gambar 2.14 Grafik fungsi sigmoid bipolar 

 
Fungsi sigmoid memiliki nilai maksimum = 1, maka untuk pola yang 

targetnya >1 pola masukan dan keluaran harus terlebih dahulu di 

transformasikan sehingga semua polanya memiliki range yang sama seperti 

fungsi sigmoid yang dipakai. Alternatif lain yang bisa dipakai adalah 

menggunakan fungsi aktivasi sigmoid hanya pada layar yang bukan layar 

keluaran. Pada layar keluaran, fungsi aktivasi yang dipakai adalah fungsi 

identitas f(x) = x. 

3. Pelatihan standar backpropagation 

Pelatihan standar backpropagation terdiri dari 3 fase. Fase pertama 

ialah fase maju. Pola masukan dihitung maju mulai dari layar masukan 

hingga layar keluaran menggunakan fungsi aktivasi yang ditentukan. Fase 

kedua ialah fase mundur. Selisih antara keluaran jaringan dengan target 

yang diinginkan merupakan kesalahan yang terjadi. Kesalahan tersebut 

dipropagasikan mundur, dimulai dari garis yang berhubungan langsung 
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dengan unit-unit di layar keluaran. Fase ketiga ialah modifikasi bobot untuk 

menurunkan kesalahan yang terjadi. 

Algoritma pelatihan untuk jaringan dengan satu layar tersembunyi 

(dengan fungsi aktivasi sigmoid biner) adalah sebagai berikut: 

Langkah 0 : Inisialisasi semua bobot dengan bilangan acak kecil. 

Langkah 1 : Jika kondisi penghentian belum terpenuhi, lakukan langkah 

2-9. 

Langkah 2 : Untuk setiap pasang data pelatihan, lakukan langkah 3-8. 

 

Fase I : Propagasi maju 

Langkah 3 : Tiap unit masukan menerima sinyal dan meneruskan nya ke 

unit tersembunyi diatasnya. 

Langkah 4  

 

 

Langkah 5 : Hitung keluaran jaringan di unit yk (k = 1,2,...m) 

 

 

 

 

Fase II : Propagasi mundur 

Langkah 6 : Hitung faktor  unit keluaran berdasarkan kesalahan di 

setiap unit keluaran yk (k = 1,2,...m) 

 

merupakan unit kesalahan yang akan dipakai dalam perubahan bobot 

layar dibawahnya 
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Hitung suku perubahan bobot  (yang akan dipakai nanti untuk 

merubah bobot ) dengan laju percepatan   

 

Langkah 7 : Hitung faktor  unit tersembunyi berdasarkan kesalahan di 

setiap unit tersembunyi  

 

Faktor  unit tersembunyi : 

 

 

Hitung suku perubahan bobot  (yang akan dipakai nanti untuk 

merubah bobot ) 

 

  

Fase III : Perubahan Bobot 

Langkah 8 : Hitung semua perubahan bobot. 

Perubahan bobot garis yang menuju ke unit keluaran : 

 

 

Perubahan bobot garis yang menuju ke unit tersembunyi : 

 

Setelah selesai dilakukan, jaringan dapat dipakai untuk pengenalan pola. 

Dalam hal ini, hanya propagasi maju (lagkah 4 dan 5) yang dipakai untuk 

menentukan keluaran jaringan. Apabila fungsi aktivasi yang dipakai 

bukan sigmoid biner, maka langkah 4 dan 5 harus disesuaikan. Demikian 

juga turunannya pada langkah 6 dan 7. 

 

Terdapat berbagai jenis Jaringan Syaraf Tiruan (JST) 

Backpropagation pada aplikasi Matlab diantaranya yaitu: 
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1. Feed-Forward Backpropagation  

Adalah jenis arsitektur Jaringan Neural di mana koneksi tidak 

membentuk siklus (seperti dalam jaring berulang). Istilah "Umpan maju" 

juga digunakan ketika Anda memasukkan sesuatu di lapisan input dan 

bergerak dari input ke hidden dan dari hidden ke layer output. 

2. Cascade-forward Backpropagation  

Adalah salah satu kelas dari Jaringan Syaraf Tiruan yang mirip dengan 

feed-forward Backpropagation, tetapi termasuk koneksi dari input dan 

setiap lapisan sebelumnya ke lapisan berikut. Seperti halnya jaringan Feed-

forward, jaringan Cascade-forward dapat mempelajari hubungan input-

output yang terbatas dengan cukup memberikan neuron tersembunyi. 

Keuntungan dari metode ini adalah mengakomodasi hubungan nonlinear 

antara input dan output dengan tidak menghilangkan hubungan linear antara 

keduanya. 

 

2.2.7 Algoritma Training Jaringan pada MATLAB 

MATLAB menyediakan fitur neural network yang memudahkan 

penggunaannya dalam membangun suatu jaringan syaraf tiruan. Dalam 

membangun suatu jaringan syaraf tiruan, perlu dilakukan trainging (tahap 

penelitian). Terdapat beberapa algoritma training jaringan yang terdapat pada 

MATLAB, antara lain : 

 
1. Trainlm (Levenberg-Marquardt)  

Trainlm adalah fungsi pelatihan jaringan yang memperbarui nilai bobot 

dan bias sesuai dengan pengoptimalan Levenberg-Marquardt. Trainlm 

biasanya merupakan algoritma backpropagation tercepat di toolbox untuk 

melatih jaringan syaraf tiruan berukuran sedang, namun algortima ini 

memerlukan banyak penyimpanan daripada algoritma lainnya. 

2. Trainbgf (BFGS Quasi-Newton)  

Trainbgf adalah fungsi pelatihan jaringan yang memperbarui nilai 

bobot dan bias dengan metode Quasi-Newton BFGS. Algoritma ini 

membutuhkan lebih banyak perhitungan pada setiap literasi dan 
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memerlukan penyimpanan lebih besar daripada metode gradien konjugasi. 

Walaupun biasanya konvergensi dalam iterasi lebih sedikit. 

3. Trainrp (Resilient Backpropagation)  

Trainrp adalah fungsi pelatihan jaringan yang memperbarui nilai bobot 

dan bias dengan metode Resilient Backpropagation. Tujuan dari algoritma 

pelatihan tangguh Backpropagation adalah untuk menghilangkan efek 

berbahaya dari besaran turunan parsial. 

4. Trainscg (Scaled Conjugate Gradient)  

Trainscg adalah fungsi pelatihan jaringan yang memperbarui nilai 

bobot dan bias dengan metode gradien konjugasi parsial. 

5. Traincgb (Conjugate Gradient with Powell/Beale Restarts)  

Traincgb adalah fungsi pelatihan jaringan yang memperbarui nilai 

bobot dan bias sesuai dengan Backpropagation gradien konjugasi dengan 

perulangan Powell-Belae. 

6. Traincgf (Fletcher-Powell Conjugate Gradient)  

Traincgf fungsi pelatihan jaringan yang memperbarui nilai bobot dan 

bias sesuai dengan konvergensi gradien backpropagation dengan update 

Fletcher-Reeves. Algortima gradien konjugasi biasanya jauh lebih cepat 

daripada variabel Learning rate backpropagation, dan kadang lebih cepat 

daripada trainrp, walaupun hasilnya bervariasi untuk beberapa kondisi. 

Algoritma gradien konjugasi hanya memerlukan sedikit penyimpanan 

daripada algoritma yang lebih sederhana. Oleh karena itu, algoritma ini 

bagus untuk jaringan dengan sejumlah besar bobot. 

7. Traincgp (Polak-Ribere Conjugate Gradient)  

Traincgp adalah fungsi pelatihan jaringan yang memperbarui nilai 

bobot dan bias sesuai dengan konvergensi gradien backpropagation dengan 

update Polak-Ribere. 

8. Trainoss (one-Step Secant)  

Trainoss adalah fungsi pelatihan jaringan yang memperbarui nilai bobot 

dan bias dengan metode one-Step Secant. Metode one-Step Secant adalah 

upaya untuk mejembatani kesenjangan antara logaritma gradien konjugasi 
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dan algoritma kuasi-newton (secant). Algoritma ini membutuhkan lebih 

sedikit penyimpanan dan perhitungan per iterasi dibadingkan algoritma 

BFGS dan algoritma gradien konjugasi. 

9. Traingdx (Variable Learning Rate Backpropagation)  

Traingdx adalah fungsi pelatihan jaringan yang memperbarui nilai 

bobot dan bias berdasarkan momentum penurunan gradien dan adaptive 

learning rate. Algoritma ini merupakan penggabungan antara algortima 

gradient descent with adaptive learning (traindga) dan algoritma gradient 

descent with momentum (traingdm). 

 

2.2.8 Prakiraan Pertumbuhan Penduduk 

Dalam membuat prakiraan pertumbuhan penduduk perlu diketahui 

asumsi nilai persentase pertumbuhan penduduk tiap tahunnya. Nilai 

persentase pertumbuhan penduduk dapat diperoleh menggunakan 

persamaan berikut: 

 

Keterangan : 

   : Presentase pertumbuhan penduduk (%) 

  : Penduduk tahun sebelum t (jiwa) 

 : Penduduk tahun sebelum t (jiwa) 

Asusmsi nilai persentase pertumbuhan penduduk dijadikan parameter 

dalam menghitung perkiraan jumlah penduduk di tahun-tahun mendatang. 

Perkiraan jumlah penduduk ditahun t dapat diperoleh menggunakan 

persamaan berikut: 

 

 

2.2.9 Prakiraan Pertumbuhan PDRB 

Dalam membuat prakiraan pertumbuhan PDRB (Produk Domestik 

Regional Bruto), perlu diketahui asumsi nilai presentase pertumbuhan 
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PDRB tiap tahunnya. Nilai presentase pertmbuhan PDRB dapat diperoleh 

menggunakan persamaan berikut: 

 

Keterangan : 

    : Presentase pertumbuhan penduduk (%) 

   : PDRB t (jiwa) 

 : PDRB t (jiwa) 

Asusmsi nilai persentase pertumbuhan PDRB dijadikan parameter 

dalam menghitung perkiraan jumlah PDRB di tahun-tahun mendatang. 

Perkiraan jumlah PDRB ditahun t dapat diperoleh menggunakan 

persamaan berikut: 

 

  


