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BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1 Recurrent Neural Network (RNN) 

Recurrent Neural Network (RNN) adalah jenis arsitektur jaringan saraf tiruan 

yang pemrosesannya dipanggil berulang-ulang untuk memproses input yang 

biasanya adalah data sekuensial. RNN masuk dalam kategori deep learning karena 

data diproses melalui banyak lapis (layer). RNN merupakan algoritma pertama 

yang dapat mengingat input dengan adanya memori internal, sehingga sangat cocok 

untuk problema machine learning yang melibatkan data sekuensial. RNN 

digunakan oleh Apple pada Siri dan oleh Google pada Google Voice Search 

(Donges, 2018). Data sekuensial (sequence data) mempunyai karakteristik di mana 

sampel diproses dengan suatu urutan (misalnya waktu), dan suatu sampel dalam 

urutan mempunyai hubungan erat satu dengan yang lain. RNN memproses input 

secara sekuensial, sampel per sampel. Dalam tiap pemrosesan, output yang 

dihasilkan tidak hanya merupakan fungsi dari sampel itu saja, tapi juga berdasarkan 

state internal yang merupakan hasil dari pemrosesan sampel-sampel sebelumnya 

(atau setelahnya, pada bidirectional RNN) (Britz, 2015). 

Gambar 2.1 merupakan arsitektur dari Recurrent Neural Network. Sumbu 

horizontal adalah waktu, direpresentasikan dengan simbol t. Pemrosesan pada 

arsitektur tersebut berjalan dari kiri ke kanan. Selanjutnya, t akan disebut sebagai 

langkah waktu (time step). Pemrosesan input oleh RNN adalah kata demi kata. 

Input kata-kata ini disimbolkan dengan x1, …, x4, atau secara umum xt. RNN 

memberikan output kata demi kata, dan ini kita simbolkan dengan ŷ1, …, ŷ4, atau 

secara umum ŷt. Dalam tiap pemrosesan, RNN akan menyimpan internal state yaitu 
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st, yang  diberikan dari satu time step ke time step berikutnya. Inilah yang disebut 

“memori” dari RNN. Meskipun terdapat empat kotak RNN pada Gambar 2.1, empat 

kotak tersebut mencerminkan satu modul RNN yang sama. Penggambaran 

arsitektur RNN pada Gambar 2.1 hanya agar aspek sekuensialnya lebih tergambar. 

 
Gambar 2.1 Arsitektur RNN (Prijono, 2018) 

Alternatif representasi arsitektur RNN dapat dilihat pada Gambar 2.2, dimana 

hanya terdapat satu modul RNN. Kata recurrent (berulang) dalam RNN timbul 

karena RNN melakukan perhitungan yang sama secara berulang-ulang atas input 

yang diberikan. 

 
Gambar 2.2 Representasi Alternatif Arsitektur RNN (Prijono, 2018) 

Seringkali kedua arsitektur RNN pada Gambar 2.1 dan Gambar 2.2 

digabungkan menjadi satu seperti yang terlihat pada Gambar 2.3. Arsitektur RNN 

pada bagian kanan merupakan penjabaran (unrolled) dari versi arsitektur RNN 

berulang yang terdapat pada bagian kiri. 
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Gambar 2.3 Arsitektur RNN Berulang (kiri) dan Penjabarannya (kanan) 

(Prijono, 2018) 

 

 
Gambar 2.4 Visualisasi Forward Propagation RNN pada Satu Time Step t  

(Prijono, 2018) 

 

Proses propagasi ke depan (forward propagation) pada RNN dapat 

divisualisasikan oleh Gambar 2.4. Sesuai rumus pada Rumus 2.1, untuk setiap time 

step t, akan dilakukan kalkulasi state (st) dari input (xt) dan state sebelumnya (st-1). 

Masing-masing input dan state sebelumnya akan dikalikan dengan parameter U dan 

W, lalu diproses dengan fungsi aktivasi tanh. Parameter U, V dan W mengandung 

kalkulasi dari time steps sebelumnya, sehingga turunan ketiga parameter tersebut 

akan dihitung pada setiap time step untuk menghasilkan bobot pada time step t. 

Tujuan dari proses training dalam neural network adalah menemukan nilai dari 

parameter U, V dan W agar nilai loss (kesalahan prediksi) mencapai nilai paling 

minimum. 

 𝑠𝑡 = tanh(𝑈 ∙ 𝑥𝑡 +𝑊 ∙ 𝑠𝑡−1) … (2.1) 

Analisis sentimen media..., Silvin, FTI UMN, 2019



 

10 

 

 

Setelah menemukan hasil st, akan dilakukan kalkulasi nilai output ŷt dengan 

cara mengalikan st dengan parameter V dan diproses dengan fungsi aktivasi softmax 

seperti yang terdapat pada Rumus 2.2. 

 �̂�𝑡 = softmax(𝑉 ∙ 𝑠𝑡) … (2.2) 

Gambar 2.5 merupakan visualisasi dari proses perhitungan yang terdapat pada 

Rumus 2.1 dan Rumus 2.2 sebelumnya. 

 
Gambar 2.5 Visualisasi Komputasi pada Forward Propagation RNN  

(Prijono, 2018) 

Fungsi aktivasi sangat penting dalam neural network untuk mempelajari dan 

memahami sesuatu yang rumit dan pemetaan fungsional non-linear yang kompleks 

antara input dan output. Fungsi aktivasi tanh digunakan untuk membantu mengatur 

nilai yang mengalir melalui jaringan neural network (Walia, 2017). Fungsi aktivasi 

tanh akan selalu menekan nilai untuk berada dalam range value antara -1 hingga 1, 

dengan nilai tengah yaitu 0. Ketika vektor mengalir melalui jaringan neural 

network, banyak transformasi akan terjadi karena berbagai operasi matematika. 

Ketika nilai-nilai tersebut diteruskan dengan perkalian berulang, beberapa nilai 

akan meledak dan menjadi astronomical yang akan menyebabkan nilai-nilai lain 

terlihat tidak signifikan. Gambar 2.6 merupakan fungsi aktivasi tanh dengan sumbu 

x sebagai input dan sumbu y sebagai hasil aktivasi tanh. 
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Gambar 2.6 Fungsi Aktivasi Tanh (Walia, 2017) 

Fungsi aktivasi softmax pada neural network digunakan untuk memetakan 

non-normalized output dari sebuah jaringan neural network menjadi distribusi 

probabilitas terhadap kelas output prediksi. Fungsi aktivasi softmax melakukan 

normalisasi sebuah nilai input menjadi vektor nilai-nilai yang merupakan distribusi 

probabilitas yang ketika dijumlahkan akan bernilai 1. Nilai output dari fungsi 

aktivasi softmax berada dalam range 0 hingga 1, sehingga bagus untuk menghindari 

klasifikasi biner (hanya dua kelas klasifikasi) dan dapat mengakomodasi kelas atau 

dimensi yang banyak dalam sebuah model jaringan neural network (Mahmood, 

2018). 

RNN memiliki permasalahan yaitu short-term memory. Pada sebuah sequence 

yang lebih panjang, RNN akan mengalami kesulitan membawa informasi dari time 

step awal ke time step berikutnya. Pada back propagation RNN mengalami 

permasalahan yaitu vanishing gradient problem. Gradien (gradient) adalah nilai 

yang digunakan untuk memperbarui bobot dari neural networks. Vanishing 

gradient problem merupakan masalah ketika gradien menyusut seiring proses back 

propagation melalui waktu. Jika nilai gradien menjadi sangat kecil, maka nilai 

tersebut tidak akan berkontribusi banyak dalam proses learning (Josefowickz, 

2015). Dalam RNN, lapisan (layer) yang mendapatkan pembaruan nilai gradien 

kecil akan berhenti melakukan proses learning. Lapisan tersebut biasanya 
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merupakan lapisan-lapisan awal. Karena lapisan tersebut berhenti melakukan 

proses learning, RNN dapat melupakan informasi pada sequence yang lebih 

panjang, sehingga memiliki masalah short-term memory (Li, 2016). 

Long Short-Term Memory (LSTM) merupakan salah satu unit RNN yang 

dibuat sebagai solusi untuk masalah short-term memory. LSTM memiliki 

mekanisme internal yang disebut gerbang (gates) yang dapat mengatur aliran 

informasi. Gerbang ini dapat mempelajari data mana dalam sebuah sequence yang 

penting untuk disimpan atau dilupakan. Dengan melakukan itu, informasi yang 

relevan dapat diteruskan sepanjang sequence untuk menghasilkan prediksi 

(Nguyen, 2018).  

2.2 Long Short-Term Memory (LSTM) 

 Long Short-Term Memory (LSTM) adalah jenis modul pemrosesan lain untuk 

RNN. LSTM diciptakan oleh Hochreiter & Schmidhuber (1997) dan kemudian 

dikembangkan dan dipopulerkan oleh banyak periset. Seperti RNN, jaringan LSTM 

(LSTM network) juga terdiri dari modul-modul dengan pemrosesan berulang (Olah, 

2015). Bedanya adalah modul-modul yang membentuk jaringan LSTM adalah 

modul LSTM. 

 Modul LSTM (satu kotak hijau) pada Gambar 2.7 mempunyai pemrosesan 

yang berbeda dengan modul RNN biasa. Perbedaan lain adalah adanya tambahan 

sinyal yang diberikan dari satu langkah waktu ke langkah waktu berikutnya, yaitu 

konteks (cell state atau memory cell), direpresentasikan dengan simbol Ct. 
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Gambar 2.7 Arsitektur LSTM Berulang (kiri) dan Penjabarannya (kanan) 

(Prijono, 2018) 

 

 Gambar 2.8 menunjukkan bahwa pada RNN, pemrosesan dalam satu modul 

RNN cukup sederhana, hanya ada satu lapis tanh, dan kalau dikehendaki output 

dari modul itu maka internal state akan dilewatkan pada fungsi aktivasi seperti 

softmax untuk mendapatkan output ŷt. Sedangkan modul LSTM mengandung lebih 

banyak komputasi, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2.9. Legenda dari notasi-

notasi yang dipakai pada komputasi modul LSTM dapat dilihat pada Gambar 2.10. 

Pada visualisasi komputasi modul LSTM tersebut, setiap garis membawa seluruh 

vektor, dari output satu simpul (node) ke input yang lain. Lingkaran merah muda 

mewakili operasi elemen, seperti penambahan atau perkalian elemen vektor, 

sedangkan kotak kuning adalah lapisan jaringan saraf (mengandung parameter dan 

bias) yang bisa melakukan proses learning. Dua garis yang bergabung menandakan 

penggabungan dua matriks atau vektor, sementara garis berpisah menandakan 

kontennya disalin dan salinannya pergi ke simpul yang berbeda. 
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Gambar 2.8 Aliran Data pada Modul RNN (Prijono, 2018) 

 

 
Gambar 2.9 Aliran Data pada Modul LSTM (Prijono, 2018) 

  
Gambar 2.10 Legenda Notasi pada Aliran Data Modul LSTM (Prijono, 2018) 

 
Gambar 2.11 Mekanisme Kunci dari LSTM (Prijono, 2018) 

 Ide utama dari LSTM adalah jalur yang menghubungkan konteks lama (Ct-1) 

ke konteks baru (Ct) di bagian atas modul LSTM, seperti yang terdapat pada 
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Gambar 2.11. Konteks Ct biasa disebut juga cell state atau memory cell. Dengan 

adanya jalur pada Gambar 2.11, suatu nilai di konteks yang lama akan dengan 

mudah diteruskan ke konteks yang baru dengan modifikasi yang sangat minimal 

atau ketika diperlukan saja. 

 
Gambar 2.12 Komputasi Gerbang Sigmoid (Prijono, 2018) 

 Ide kunci yang lain pada LSTM adalah adanya gerbang sigmoid (sigmoid 

gate) yang mengatur seberapa banyak informasi yang bisa diteruskan. Komputasi 

gerbang sigmoid dapat dilihat pada Gambar 2.12. Untuk suatu input x, output dari 

gerbang sigmoid adalah 𝜎(𝐴 ∙ 𝑥 + 𝑏), dimana A adalah parameter dan b adalah bias. 

Keduanya parameter tersebut akan dipelajari dalam proses training, dan simbol σ 

adalah fungsi sigmoid. Hasil keluaran gerbang adalah angka antara 0 dan 1. 0 

artinya informasi akan dilupakan, sedangkan 1 artinya informasi akan disimpan. 

Gambar 2. 13 merupakan fungsi aktivasi sigmoid dengan sumbu horizontal sebagai 

input dan sumbu vertikal sebagai hasil output sigmoid. 

 
Gambar 2.13 Fungsi Aktivasi Sigmoid (Sharma, 2017) 
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Gambar 2.14 Aliran Data Forget Gate pada Modul LSTM (Prijono, 2018) 

 Langkah pertama dalam LSTM adalah memutuskan informasi apa yang akan 

dilupakan dari konteks Ct-1, dengan menggunakan gerbang sigmoid yang sering 

disebut “gerbang lupa” (forget gate). Aliran data pada forget gate dapat dilihat pada 

Gambar 2.14. Gerbang ini membaca nilai st-1 dan xt, dan menghasilkan angka antara 

0 dan 1 untuk setiap elemen dalam Ct-1. Rumus Forget Gate dapat dilihat pada 

Rumus 2.3. 

 𝑓𝑡 = 𝜎(𝑊𝑓 ∙ [𝑠𝑡−1, 𝑥𝑡] + 𝑏𝑓) … (2.3)  

 Langkah selanjutnya adalah memutuskan informasi baru apa yang akan 

digunakan di konteks (Ct) atau cell state. Berdasarkan aliran data pada Gambar 

2.15, proses ini memiliki dua bagian. Pertama, gerbang sigmoid yang disebut 

“gerbang masukan” (input gate) yang akan memutuskan nilai mana yang akan 

diperbarui. Kedua, sebuah lapisan tanh yang akan menghasilkan kandidat konteks 

baru, yaitu C̃t (dibaca: C tilde). Kedua bagian tersebut akan digabungkan untuk 

membuat pembaruan ke konteks nanti. 
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Gambar 2.15 Aliran Data Input Gate dan Input Modulation Gate pada Modul 

LSTM (Prijono, 2018) 

 Berdasarkan rumus input gate pada Rumus 2.4, input gate merupakan fungsi 

sigmoid dengan range 0 hingga 1. Dikarenakan rumus cell state merupakan hasil 

penjumlahan dari cell state sebelumnya, fungsi sigmoid sendiri hanya akan 

menambahkan memori dan tidak dapat menghapus atau melupakan memori. Jika 

hanya memiliki kemungkinan untuk menambahkan sebuah angka float antara 0 dan 

1, angka tersebut tidak akan menjadi 0 (dilupakan). Oleh karena itu, input 

modulation gate memiliki sebuah fungsi aktivasi tanh sesuai dengan rumus pada 

Rumus 2.5. Tanh memiliki range -1 hingga 1, sehingga memungkinkan cell state 

untuk melupakan sebuah memori (Kang, 2017). 

 𝑖𝑡 = 𝜎(𝑊𝑖 ∙ [𝑠𝑡−1, 𝑥𝑡] + 𝑏𝑖) … (2.4) 

 �̃�𝑡 = 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑊𝐶 ∙ [𝑠𝑡−1, 𝑥𝑡] + 𝑏𝐶) … (2.5) 

 Proses selanjutnya yaitu proses update context, dimana konteks lama (Ct-1) 

akan diperbaharui menjadi konteks baru (Ct) seperti yang dapat dilihat pada Gambar 

2.16. Berdasarkan rumus update context pada Rumus 2.6, konteks lama (Ct-1) akan 

dikalikan dengan ft untuk menentukan informasi apa saja yang akan dilupakan. 

Kandidat konteks baru (C̃t) akan dikalikan dengan it untuk menentukan seberapa 

Analisis sentimen media..., Silvin, FTI UMN, 2019



 

18 

 

 

banyak kandidat konteks baru yang akan disertakan. Hasil dari perkalian konteks 

lama (Ct-1) dengan ft akan ditambahkan dengan hasil dari perkalian kandidat 

konteks baru (C̃t) dengan it untuk menghasil kan konteks baru (Ct). 

 𝐶𝑡 =𝑓𝑡 ∗ 𝐶𝑡−1 + 𝑖𝑡 ∗  �̃�𝑡 … (2.6) 

 
Gambar 2.16 Aliran Data Pembaruan Konteks Lama ke Konteks Baru pada Modul 

LSTM (Prijono, 2018) 

 Terakhir, gerbang sigmoid yang dinamakan gerbang output (output gate) 

akan memutuskan hidden state (st) berikutnya. Aliran data output gate dapat dilihat 

pada Gambar 2.17. Pertama, hidden state sebelumnya (st-1) dan input (xt) akan 

digunakan untuk menghasilkan output gerbang sigmoid seperti yang terlihat pada 

Rumus 2.7.  

 𝑜𝑡 = 𝜎(𝑊𝑜 ∙ [𝑠𝑡−1, 𝑥𝑡] + 𝑏𝑜) … (2.7) 

 𝑠𝑡 =𝑜𝑡  ∗ tanh(𝐶𝑡) … (2.8) 

 

 Konteks atau cell state (Ct) yang baru dimodifikasi akan melalui tanh untuk 

membuat nilainya menjadi antara −1 dan 1. Sesuai rumus pada Rumus 2.8, hasilnya 

akan dikalikan dengan output gerbang sigmoid, sehingga akan menghasilkan 

informasi apa dari hidden state yang harus diteruskan. Output terakhir adalah 
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hidden state (st). Konteks atau cell state (Ct) terbaru dan hidden state (st) terbaru 

akan diteruskan ke time step berikutnya. 

  

 
Gambar 2.17 Aliran Data Output Gate pada Modul LSTM (Prijono, 2018) 

 

2.3 Hyperparameter 

 Terdapat beberapa hyperparameter yang akan dijelaskan berikut ini. 

2.3.1 Batch Size 

 Batch size merupakan jumlah sampel data yang akan disebarkan dalam 

sebuah neural network. Batch size efisien secara komputasi ketika berhadapan 

dengan dataset yang besar. Sebagai contoh, jumlah dataset sebesar 1.000 data 

dengan nilai batch size sebesar 10 akan membutuhkan 100 iterasi hingga seluruh 

dataset tersebar dalam sebuah neural network. 

2.3.2 Epoch 

 Epoch adalah ketika seluruh dataset sudah melalui proses training pada 

neural network hingga dikembalikan ke awal. Seiring bertambahnya jumlah epoch, 

semakin banyak bobot (gradien) yang akan berubah dalan neural network. Pada 

akhir sebuah epoch, algoritma learning mampu membandingkan atau 
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mengoptimalkan penyesuaian pada parameternya untuk membuat prediksi yang 

lebih baik di siklus berikutnya. Lebih dari satu epoch dibutuhkan untuk 

mengoptimalkan algoritma learning secara spesifik, namun tidak ada nilai epoch 

yang pasti untuk proses optimalisasi tersebut. Hanya satu epoch dapat 

mengakibatkan underfitting, namun terlalu banyak epoch akan mengakibatkan 

overfitting. Overfitting merupakan sebuah kondisi dimana model memiliki 

performa bagus pada data training namun memiliki performa rendah pada data 

evaluasi. Underfitting merupakan sebuah kondisi ketika model memiliki performa 

buruk pada data training karena tidak mampu mendapatkan hubungan antara input 

(sumbu x) dan target values (sumbu y). Gambar 2.18 menunjukkan ilustrasi model 

yang mengalami underfitting dan overfitting. Nilai epoch yang ideal merupakan 

nilai epoch yang menghasilkan akurasi tertinggi dari model learning. 

 
Gambar 2.18 Ilustrasi Underfitting dan Overfitting (AWS, 2017) 

2.3.3 Optimizer 

 Optimizer merupakan algoritma yang digunakan untuk meminimalisir 

ataupun memaksimalisir sebuah fungsi objective (disebut juga error function), yang 

merupakan sebuah fungsi matematika yang bergantung pada parameter internal 

yang dapat dipelajari oleh model learning. Parameter internal tersebut digunakan 

dalam menghitung target value (y) dari sekumpulan predictor (x) yang digunakan 

dalam model. Sebagai contoh, nilai bobot (gradien) dan bias dari neural network 

disebut sebagai parameter internal yang dapat dipelajari dan digunakan dalam 
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menghitung nilai output. Kedua nilai tersebut dipelajari dan diperbarui ke arah 

solusi optimal dengan meminimalisir nilai loss dari proses training jaringan. 

Terdapat beberapa jenis optimizer yaitu sebagai berikut. 

1. SGD (Stochastic Gradient Descent) 

Digunakan untuk melakukan update parameter berupa weight dan bias. Initial 

weight akan dikurangi dengan nilai gradien sebanyak nilai learning rate (lr) 

yang diperoleh. Metode ini memiliki beberapa argumen dengan penjelasan 

sebagai berikut. 

 lr (float >= 0): tingkat pembelajaran. 

 momentum (float >= 0): parameter yang mempercepat SGD kea rah 

relevan dan mengurangi osilasi. 

 decay (float >=0): peluruhan laju learning pada setiap update. 

 nesterov (boolean): apakah akan menerapkan momentum Nesterov. 

2. RMSProp 

Membatasi osilasi pada arah vertikal sehingga tingkat pembelajaran dapat 

ditingkatkan dan algoritma dapat mengambil langkah yang lebih besar dalam 

arah horizontal yang semakin cepat terkonvergensi. Metode ini memiliki 

beberapa argumen dengan penjelasan sebagai berikut. 

 lr (float >= 0): tingkat pembelajaran. 

 rho (float >=0) 

 epsilon (float >=0): Fuzz factor. 

 decay (float >=0): peluruhan laju learning pada setiap update. 
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3. Adagrad 

Merupakan penurunan gradien yang menskalakan ulang gradien dari tiap 

parameter yang secara efektif memberikan tingkat pembelajaran independen 

pada setiap parameter. Metode ini memiliki beberapa argumen dengan 

penjelasan sebagai berikut. 

 lr (float >=0): tingkat pembelajaran awal. 

 epsilon (float >=0) 

 decay (float >=0): peluruhan laju learning pada setiap update. 

4. Adadelta 

Melakukan adaptasi secara dinamis dari waktu ke waktu hanya menggunakan 

first order information. Metode ini tidak memerlukan penyetelan manual 

untuk tingkat pembelajaran dan kuat untuk noisy gradient information, 

pilihan arsitektur model yang berbeda, dan berbagai modalitas data. Metode 

ini memiliki beberapa argumen dengan penjelasan sebagai berikut. 

 lr (float >=0): tingkat pembelajaran awal. 

 rho (float >= 0): Adadelta decay factor, sesuai dengan fraksi gradient yang 

harus dipertahankan pada setiap langkah waktu. 

 epsilon (float >=0): Fuzz factor. 

 decay (float >=0): peluruhan laju learning pada setiap update. 

5. Adam 

Metode ini mudah diterapkan, efisien secara komputasi, memiliki persyaratan 

memori yang sedikit, tidak berubah-ubah untuk penskalaan gradien secara 

diagonal dan cocok untuk masalah yang besar dalam hal data ataupun 

parameter. Metode ini menghitung rata rata dari exponential weighted moving 
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dan kemudian melakukan perhitungan kuadrat pada gradien yang diperoleh. 

Metode ini memiliki dua parameter peluruhan yang mengontrol laju 

peluruhan dari hasil perhitungan moving averages. Metode ini memiliki 

beberapa argumen dengan penjelasan sebagai berikut. 

 lr (float >=0): tingkat pembelajaran. 

 beta_1 (float, 0 < beta < 1): biasanya nilai mendekati 1. 

 beta_2 (float, 0 < beta < 1): biasanya nilai mendekati 1. 

 epsilon (float >=0): Fuzz factor. 

 decay (float >=0): peluruhan laju learning pada setiap update. 

 amsgrad (boolean): apakah akan menerapkan AMSGrad. 

6. Adamax 

Memiliki beberapa argumen dengan penjelasan sebagai berikut. 

 lr (float >=0): tingkat pembelajaran. 

 beta_1 (float, 0 < beta < 1): biasanya nilai mendekati 1. 

 beta_2 (float, 0 < beta < 1): biasanya nilai mendekati 1. 

 epsilon (float >=0): Fuzz factor. 

 decay (float >=0): peluruhan laju learning pada setiap update.  

7. Nadam 

Memiliki beberapa argumen dengan penjelasan sebagai berikut. 

 lr (float >=0): tingkat pembelajaran. 

 beta_1 (float, 0 < beta < 1): biasanya nilai mendekati 1. 

 beta_2 (float, 0 < beta < 1): biasanya nilai mendekati 1. 

 epsilon (float >=0): Fuzz factor. 

 schedule_decay (floats, 0 < schedule_decay < 1) 
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2.3.4 Activation 

 Fungsi aktivasi pada neural network merupakan persamaan matematika yang 

menentukan output dari sebuah neural network. Fungsi aktivasi tersebut akan 

diimplementasikan pada setiap neuron dalam jaringan, dan menentukan apakah 

neuron tersebut harus diaktifkan atau tidak berdasarkan relevansi setiap input 

neuron untuk prediksi model. Fungsi aktivasi juga membantu proses normalisasi 

output pada setiap neuron untuk memiliki nilai dalam range antara 1 dan 0, atau 

antara -1 dan 1. Fungsi aktivasi harus efisien secara komputasi karena dihitung pada 

banyak neuron untuk setiap sampel data. Terdapat beberapa jenis fungsi aktivasi 

yaitu sebagai berikut. 

1. Softmax 

Keuntungan utama menggunakan softmax adalah rentang probabilitas output 

dengan nilai 0 hingga 1, dan jumlah semua probabilitas akan sama dengan 

satu. Fungsi softmax yang digunakan untuk model multi-klasifikasi yang akan 

mengembalikan peluang dari masing-masing kelas dan kelas target akan 

memiliki probabilitas tinggi. 

2. Softplus 

Softplus memiliki kemiripan dengan fungsi aktivasi ReLU, kecuali bahwa 

mendekati nilai 0 softplus akan lebih halus dan differentiable. Softplus akan 

menghasilkan nilai output dengan range nilai antara 0 hingga positif tidak 

terbatas. 

3. Softsign 

Merupakan jenis lain dari nonlinearity yang dapat dianggap sebagai alternatif 

dari fungsi aktivasi tanh karena tidak mudah saturated (jenuh).  
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4. ReLU 

Memiliki kepanjangan yaitu Rectified Linear Unit, yang memiliki keuntungan 

terhadap fungsi aktivasi sigmoid dan tanh karena tidak pernah menjadi 

saturated (jenuh) terhadap nilai x yang besar. Rata-rata dari fungsi ini tidak 

bernilai nol dikarenakan fungsi menjadi nol. Semua nilai negatif yang menjadi 

nol akan mengurangi kemampuan model untuk fit atau train dari data dengan 

benar. Input dengan nilai negative akan diubah menjadi nol sehingga akan 

mengakibatkan pemetaan nilai-nilai negatif yang kurang tepat. 

5. Tanh 

Fungsi aktivasi tanh yang disebut juga fungsi tangen hyperbolic, merupakan 

pengubahan skala dari logistic sigmoid, sehingga range output dari -1 hingga 

1, dengan adanya peregangan horizontal. Range output antara -1 hingga 1 

cenderung lebih sesuai untuk neural network. Fungsi ini cenderung mencapai 

titik dimana gradien dari fungsi tidak berubah, atau berhenti belajar, ataupun 

menjadi saturated untuk nilai x yang besar.  

6. Sigmoid 

Fungsi aktivasi sigmoid akan mengambalikan output value dengan range 

antara 0 hingga 1. Fungsi aktivasi sigmoid menghasilkan kurva dengan bentuk 

“S” 

7. Hard Sigmoid 

Merupakan fungsi aktivasi untuk memberikan nilai probabilitas (sehingga 

dibatasi antara 0 hingga 1) untuk digunakan dalan stochastic binarization dari 

parameter neural network, seperti bobot dan fungsi aktivasi. 
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8. Linear 

Merupakan sebuah fungsi garis lurus dimana aktivasi sebanding dengan input 

yang merupakan jumlah terbobot dari neuron. Pada fungsi aktivasi linear, 

beberapa neuron dapat dihubungkan bersama. 

 

2.4 Word2Vec  

 Steeve Huang (2018) menyatakan bahwa suatu mesin dapat memahami kata 

apabila kata-kata tersebut dipetakan dalam bentuk vektor yang memiliki nilai-nilai 

numerik. Word embedding merupakan jenis pemetaan kata yang memungkinkan 

kata-kata dengan makna yang sama untuk memiliki representasi yang sama. Salah 

satu metode word embedding yaitu Word2Vec. Menurut Kadam (2017), Word2Vec 

merupakan sekelompok model terkait yang digunakan untuk menghasilkan word 

embeddings. Model-model ini merupakan neural-network yang dangkal dan dilatih 

untuk merekonstruksi konteks linguistic dari kata-kata. Word2Vec mengambil 

sebagai input korpus teks yang besar dan menghasilkan ruang vektor, biasanya dari 

beberapa ratus dimensi, dengan setiap kata unik dalam korpus yang diberi vektor 

yang sesuai dalam ruang. Vektor kata diposisikan di ruang vektor sehingga kata-

kata yang berbagi konteks umum dalam korpus terletak di dekat satu sama lain di 

ruang. Word2Vec dibuat oleh tim peneliti yang dipimpin oleh Tomas Mikolov di 

Google. Algoritma ini kemudian dianalisis dan dijelaskan oleh peneliti lain. Vektor 

embedding yang dibuat menggunakan algoritma Word2Vec memiliki banyak 

keuntungan dibandingkan dengan algoritma sebelumnya seperti latent semantic 

analysis (Mikolov, 2013).  
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 Data input yang akan digunakan pada embedding layer harus dalam bentuk 

integer encoded, sehingga setiap kata direpresentasikan oleh sebuah unique integer. 

Tujuan dari Word2Vec adalah memprediksi kata konteks sekitar dari sebuah kata 

yang akan melibatkan proses learning secara berulang. Hasil akhir dari proses 

learning tersebut merupakan sebuah embedding layer dalam jaringan neural 

network yang menyerupai sebuah tabel pencarian, dimana setiap baris adalah vektor 

representasi dari setiap kata dalam sebuah kosa kata (Thomas, 2017). Gambar 2.18 

merupakan contoh embedding layer menggunakan dummy values dimana 

vocabulary_size = 7 dan embedding_size = 3 dan setiap baris direpresentasikan 

dengan vektor berukuran tiga. 

 
Gambar 2.19 Contoh Embedding Layer (Thomas, 2017) 

 

2.5 F-Measure  

 Kinerja dari sebuah sistem klasifikasi dapat diukur dengan menggunakan 

metode berupa confusion matrix. Confusion matrix mengandung informasi yang 

membandingkan hasil klasifikasi yang dilakukan oleh sistem dengan hasil 

klasifikasi yang seharusnya (Prasetyo, 2012). Tempat istilah representasi hasil 

proses klasifikasi pada pengukuran kerja menggunakan confusion matrix, yaitu: 

True Positives (TP), True Negatives (TN), False Positives (FP), dan False 

Negatives (FN).  
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Gambar 2.20 Confusion Matrix (Raschka, 2016) 

 True Positives (TP) merupakan jumlah data positif yang terdeteksi benar, 

sedangkan False Negatives (FN) merupakan jumlah data positif yang terdeteksi 

sebagai data negatif. True Negatives (TN) merupakan jumlah data negative yang 

terdeteksi secara benar, sedangkan False Positives merupakan data negatif yang 

terdeteksi sebagai data positif. Confusion matrix untuk hasil klasifikasi dua kelas 

dapat dilihat pada Gambar 2.19. 

 Berdasarkan nilai True Positives (TP), True Negatives (TN), False Positives 

(FP), dan False Negatives (FN) dapat diperoleh nilai precision, recall dan f-

measure. Precision, yang disebut juga Positive Predictive Value (PPV), merupakan 

jumlah data positif yang diklasifikasikan dengan benar dibagi dengan jumlah kelas 

bernilai positif yang diprediksi. Precision membantu jika nilai false positives 

tergolong tinggi. Seperti rumus yang dapat dilihat pada Rumus 2.9, precision 

merupakan jumlah dari true positives dibagi dengan jumlah True Positives (TP) dan 

False Positives (FP). 

 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑇𝑟𝑢𝑒𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠

𝑇𝑟𝑢𝑒𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠+𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠
 … (2.9)

  

 Recall, yang disebut juga Sensitivity atau True Positive Rate, menunjukkan 

persentase data kategori positif yang diprediksi dengan benar oleh sistem. Recall 

merupakan jumlah prediksi positif yang dibagi dengan jumlah kelas yang bernilai 
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positif dalam data testing. Recall sangat membantu ketika nilai false negatives 

tergolong tinggi. Rumus 2.10 menunjukkan rumus untuk mendapatkan nilai recall. 

 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
𝑇𝑟𝑢𝑒𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠

𝑇𝑟𝑢𝑒𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠+𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠
 … (2.10) 

 F-measure, yang juga disebut F1 score atau F-score, merupakan sebuah 

ukuran akurasi dari testing yang digunakan untuk menghasilkan rata-rata harmonik 

berbobot dari precision dan recall (DeepAI, 2017). F-measure mencapai nilai 

terbaiknya, yang berarti precision dan recall yang sempurna, pada nilai 1. 

Sedangkan F-measure dengan precision dan recall terendah akan menjadi nilai 0. 

(Skymind, 2017). Rumus F-measure dapat dilihat pada Rumus 2.11 berikut.  

 𝐹𝑀𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒 = 2 ∗ 
1

1

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛
+

1

𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

 … (2.11)

  

2.6 K-Fold Cross-Validation 

 Cross-validation merupakan sebuah metode statistik yang digunakan untuk 

melakukan evaluasi kinerja model pada sampel data yang terbatas. Salah satu 

metode cross-validation yang sering digunakan adalah k-fold cross-validation. 

Prosedur ini digunakan untuk mendapatkan estimasi kinerja model ketika 

memprediksi data baru. K-fold cross-validation memiliki sebuah parameter tunggal 

yaitu k, yang mengacu pada jumlah kelompok dimana sebuah data sampel akan 

dibagi. Ketika sebuah nilai spesifik untuk parameter k telah ditetapkan, seperti 

contoh jika k = 10, maka akan menjadi 10-fold cross-validation.  
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Gambar 2.21 Ilustrasi 10-Fold Cross-Validation (Talpur, 2017) 

 Dalam metode ini, data akan diacak dan dibagi menjadi beberapa kelompok 

sesuai dengan nilai parameter k yang telah ditetapkan seperti yang dapat dilihat 

pada Gambar 2.20. Untuk setiap iterasi kelompok, data pada kelompok tersebut 

akan digunakan sebagai data testing dan data pada kelompok lainnya akan 

digunakan sebagai data training. Kemudian proses fitting model akan dilakukan 

pada data training dan dievaluasi menggunakan data testing. Hasil evaluasi model 

tersebut akan disimpan dan model yang dihasilkan pada iterasi tersebut akan 

dibuang. Proses tersebut akan dilakukan untuk setiap iterasi hingga kelompok 

terakhir. Evaluasi model secara keseluruhan dapat diperoleh dengan menghitung 

rata-rata nilai evaluasi dari setiap iterasi. 
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