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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Computer Vision 

Computer vision bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai 

pemandangan melalui analisis komputer yang dilakukan pada citra di mana 

pemandangan berada. Citra dapat didapatkan melalui berbagai macam tipe sensor.  

Citra sebagai masukan pada komputer digital dengan melakukan mengambil contoh 

pada tingkat kecerahan pada poin garis – garis yang biasanya memiliki jarak, 

menghasilkan urutan nilai yang disebut sebagai citra digital, elemen urutan ini 

bernama pixel (picture elements), dan nilai yang dimiliki bernama gray level (Basu 

& Li, 1993). 

Teknik computer vision memiliki banyak kegunaan praktis untuk melakukan 

analisa pada citra. Wilayah pengaplikasiannya dapat berupa pemrosesan dokumen, 

inspeksi industri, analisis citra medis, penginderaan remote, rekognisi target, dan 

penuntun robot (Basu & Li, 1993). 

 

2.1.1 Tugas Computer Vision 

Computer vision dapat dilakukan hanya jika batasan ditetapkan pada 

pemandangan yang mungkin. Masalah utama dalam computer vision dapat 

diformulasikan sebagai berikut (Basu & Li, 1993). 

1. Sekumpulan batasan dapat ditetapkan pada pemandangan yang tersedia. 

2. Citra yang didapatkan dari pemandangan yang sesuai dengan batasan yang 

telah ditentukan. 
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Tugas dari computer vision memiliki tingkat kesulitan yang berbeda 

tergantung dari batasan yang telah ditentukan pada pemandangan yang disediakan 

dan deskripsi yang diharapkan. Batasan dapat berbeda – beda tergantung spesifikasi 

dari computer vision ini sendiri (Basu & Li, 1993). 

 

2.1.2 Pengaplikasian Computer Vision 

Computer vision banyak diterapkan pada bidang aplikasi yang sangat luas, 

diantaranya adalah sebagai berikut (Szeliski, 2011). 

1. Rekognisi karakter optik, misalnya membaca karakter tulisan tangan pada 

kode pos atau pendeteksian nomor plat mobil otomatis. 

2. Inspeksi mesin, inspeksi berkelanjutan untuk menjamin kualitas menggunakan 

stereo vision yang dispesialisasikan untuk menghitung bagian pesawat. 

3. Retail, rekognisi objek untuk pemeriksaan otomatis. 

4. Pemodelan bangunan tiga dimensi, konstruksi tiga dimensi otomatis dari foto 

udara. 

5. Pencitraan medis, mendaftarkan citra atau melakukan penelitian yang 

berkelanjutan dari otak manusia sejak bertambahnya umur. 

6. Pengamanan otomatis, mendeteksi penghalang yang tidak diinginkan seperti 

wilayah pejalan kaki yang ada di jalan dalam kondisi aktif teknik vision lainnya 

seperti radar tidak berguna dengan baik. 

7. Pencocokan gerakan, menggabungkan computer generated imagery (CGI) 

dengan gambar yang diambil langsung dengan melakukan fitur pelacakan titik 

pada video sumber untuk mendapatkan perhitungan pergerakan kamera tiga 

dimensi dan bentuk dari lingkungan. 
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8. Motion capture, menggunakan penanda khusus yang diambil dari berbagai 

sudut dengan kamera dan teknik lainnya menangkap aktor untuk animasi 

komputer. 

9. Pengawasan, memonitor pengacau, menganalisa kemacetan jalan, dan 

memonitor sungai jika ada yang tenggelam. 

10. Rekognisi sidik jari dan biometrika, mengakses pengenalan hak sebagai 

aplikasi forensik. 

 

2.2 Kecerdasan Buatan 

Kecerdasan buatan adalah sebuah kecerdasan yang diciptakan oleh manusia 

dengan menerapkan berbagai teknik ilmiah maupun teknis. Seperti pada 

perkembangan mesin lainnya, termasuk komputer yang berguna untuk mengubah 

hidup manusia dan merevolusi dalam banyak wilayah yang memerlukan pekerja, 

keahlian, dan waktu dalam memecahkan masalah. Sebenarnya hal ini tidak sulit 

untuk dibayangkan, dengan membangun komputer dan berhasil bertahun – tahun, 

pemikiran manusia untuk terus melakukan inovasi telah memikirkan pertanyaan 

sebagai berikut (Kumar, 2009). 

1. Bisakah sebuah komputer berpikir seperti manusia? 

2. Bisakah komputer memiliki kecerdasan seperti manusia? 

Dengan pertanyaan yang didapat dalam benak manusia tersebut, manusia 

mulai memikirkan bagaimana membuat komputer memiliki kecerdasan sehingga 

komputer dapat berpikir dan bertindak secara cerdas sama seperti manusia sendiri 

bertindak dengan kecerdasan yang dimiliki. Namun, kecerdasan yang dimiliki oleh 
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komputer bukanlah kecerdasan yang asli, yaitu tidak diciptakan sendiri secara 

natural seperti pada manusia (Kumar, 2009). 

 

2.2.1 Karakteristik Kecerdasan Buatan  

Definisi Kecerdasan masih memiliki pengertian yang bermacam- macam 

seperti yang sudah disampaikan sebelumnya karena sifatnya yang abstrak. Namun 

kecerdasan atau kecerdasan buatan dapat disimpulkan bahwa tidak ada standarisasi 

definisi dari kecerdasan buatan meskipun telah diterima apakah sistem memiliki 

karakteristik atau tingkah laku yang dapat dikategorikan cerdas, karakteristik 

tersebut adalah sebagai berikut (Kumar, 2009). 

1. Kemampuan untuk belajar 

2. Mengerti ambiguitas 

3. Menangani kompleksitas 

4. Merespon dengan cepat 

5. Melakukan pertimbangan 

6. Melakukan interferensi 

7. Memiliki tujuan 

8. Memelihara pengetahuan mengenai suatu tugas tertentu 

9. Menggambarkan konklusi dari pengetahuan 

 

2.2.2 Pola Pemikiran Kecerdasan Buatan  

Terdapat dua macam pemikiran pada kecerdasan buatan, yaitu kecerdasan 

buatan lemah dan kecerdasan buatan kuat. Pola pemikiran kecerdasan buatan kuat 

sangat antusias dan tegas menyatakan bahwa komputer dapat dibuat untuk berpikir 

Implementasi Neural ..., Stephen, FTI UMN, 2013



setingkat dengan manusia dan dapat memiliki kesadaran mengenai dirinya sendiri. 

Bila ditanya apakah komputer cerdas maka kecerdasan buatan kuat akan menjawab 

benar. Dibandingkan dengan kecerdasan buatan lemah tidak antusias dan 

menyatakan bahwa pemikiran seperti fitur dimana dapat ditambah pada komputer 

untuk membuatnya menjadi semakin berguna. Pemikiran ini menyatakan bahwa 

komputer tidak dapat menjadi cerdas sama dengan manusia, kecuali jika dibuat 

sedikit berbeda (Kumar, 2009). 

Kecerdasan buatan kuat adalah anggapan bahwa kecerdasan buatan dapat 

melakukan pertimbangan sebenarnya dan menyelesaikan masalah, selain itu dapat 

memiliki penyadaran atas sendiri tapi bisa maupun tidak untuk memiliki proses 

berpikir seperti manusia (Kumar, 2009). 

Kecerdasan buatan lemah menunjuk pada kegunaan perangkat lunak untuk 

belajar atau menyelesaikan masalah atau penalaran yang spesifik yang tidak bisa 

mencapai ukuran penuh kemampuan kognitif manusia. Beberapa argumen bahwa 

kecerdasan buatan tidak dapat dikatakan cerdas karena tidak melalui proses 

pemikiran (Kumar, 2009). 

 

2.2.3 Perbandingan Kemampuan Manusia dan Komputer 

Kecerdasan buatan adalah daerah untuk membuat komputer dapat 

melakukan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh manusia. Untuk itu perlu 

dimengerti secara dalam kemampuan manusia dan komputer (Kumar, 2009). 

Terdapat beberapa tugas komputer yang dapat dilakukan lebih baik dari 

manusia, yaitu sebagai berikut (Kumar, 2009). 

1. Masalah perhitungan yang meliputi angka yang berjumlah besar. 
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2. Masalah yang memerlukan penyimpanan informasi yang besar. 

3. Masalah yang memerlukan pengerjaan berkali – kali. 

 Sangat diketahui bahwa komputer tidak bisa bosan untuk melakukan 

pengulangan proses yang sama berhari – hari, untuk itu pekerjaan yang dilakukan 

berkali – kali secara periodik, komputer mengalahkan manusia (Kumar, 2009). 

Tidak seperti poin di atas banyak aktivitas dan kemampuan yang sampai 

sekarang dapat dilakukan lebih baik oleh manusia dari komputer. Aktivitas yang 

dimaksud adalah yang memerlukan kecerdasan, karena manusia tidak memproses 

informasi, namun mengerti informasi, merasakan apa yang dilihat atau apa yang 

didengar, dan memberikan ide yang inovatif (Kumar, 2009). 

Manusia menggunakan akal sehat untuk mengerti dunia, di mana terkadang 

di luar logika. Dengan kepemilikan dan kegunaan pengetahuan akal sehat adalah 

yang menjadi sisi positif manusia jika dibanding komputer, termasuk mencari 

solusi dengan langkah yang terbatas dan mengerti apa yang kita tahu secara tidak 

pasti dan apa yang kita tahu secara jelas. Karakteristik kepemilikan kecerdasan 

adalah sebagai berikut (Kumar, 2009). 

1. Memberikan reaksi secara fleksibel pada setiap situasi. 

2. Menggambar konklusi dan mengerti mengenai ambiguitas atau pesan. 

3. Menghubungkan elemen yang berbeda – beda di mana memiliki tingkat 

kepentingan yang berbeda – beda. 

4. Menemukan kemiripan antara situasi di antara perbedaan yang dapat 

memisahkannya. 
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5. Menemukan perbedaan antara situasi di antara kemiripan yang dapat 

menghubungkannya. Dua situasi yang terlihat mirip pada permukaan, namun 

kita dapat menemukan perbedaan dan memutuskan reaksi terhadapnya. 

 

2.2.4 Komponen Teoritis Kecerdasan Buatan 

Teori mengenai kecerdasan buatan terdiri dari komponen sebagai berikut 

(Kumar, 2009). 

1. Pemecahan masalah dengan teknik heuristis 

Termasuk di dalamnya adalah solusi dari masalah yang memerlukan 

pengetahuan tertentu dari solusi. Hal ini membuat masalah yang berbeda – 

beda dapat diselesaikan oleh kecerdasan buatan. 

2. Representasi pengetahuan 

Termasuk di dalamnya adalah berbagai macam mekanisme untuk 

mengkodekan fenomena yang terjadi secara nyata menjadi bentuk yang dapat 

disesuaikan untuk direpresentasikan dan disimpan pada memori komputer. 

3. Menangani situasi yang tidak pasti 

Dalam dunia nyata, banyak situasi yang tidak pasti. Manusia memiliki 

kemampuan yang baik untuk melakukan persepsi untuk menangani situasi 

yang tidak terduga tersebut. Pembangunan terhadap mesin jika dikatakan 

cerdas maka tidak akan sempurna jika tidak dapat menangani ketidakpastian. 

4. Teorema pembuktian 

Area kecerdasan buatan ini menangani penggunaan formula matematika 

untuk membuktikan teorema yang berlaku. Hal ini membangun metodologi 

untuk memecahkan resolusi dan membuktikan kebenarannya. 
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5. Bermain permainan 

Komponen yang paling menarik dari sebuah kecerdasan buatan di mana 

melakukan analisa bagaimana cara memainkan sebuah permainan. 

Komponen ini membangun sebuah program komputer yang dapat memainkan 

permainan tertentu yang sebenarnya diperlukan otak secara otomatis. 

6. Pemrosesan bahasa alami 

Termasuk di dalamnya adalah pembelajaran, pengertian, dan pemrosesan 

bahasa alami seperti pada penyediaan bahasa antarmuka dan informasi sistem. 

7. Sistem ahli 

Terdapat beberapa program yang dapat memiliki kecerdasan seperti ahli pada 

domain yang sempit. 

8. Computer vision 

Terdapat di dalamnya mengenai kemampuan untuk mengerti bentuk, fitur, 

dan yang lainnya secara otomatis dan tahap yang otomatis melalui mesin. 

9. Menangani masalah filsuf 

Sebagai sebuah kecerdasan adalah istilah berpusat pada mendefinisikan 

manusia. Teori kecerdasan buatan menemui masalah dalam menghadapi 

masalah filsuf maupun psikologi, sebagai contoh jika sistem diagnosis medis 

dibangun, sistem harus dapat memenuhi kebutuhan psikologi dari pasien 

mengenai persepsinya. 

 

2.3 Rekognisi Karakter Optik 

Penelitian mengenai replikasi dari fungsi manusia sudah sejak lama 

dikembangkan dalam bidang kecerdasan buatan. Rekognisi karakter optik sendiri 
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merupakan salah satu permasalahan dalam bidang kecerdasan buatan yang sampai 

sekarang cukup banyak menarik perhatian orang karena berbagai alasan (Sinha, 

1999). 

Rekognisi karakter optik adalah sebuah proses mengubah citra dari hasil 

percetakan atau tulisan tangan ke dalam format yang bisa dilakukan pemroses oleh 

komputer. Proses ini melibatkan perangkat lunak komputer yang didesain untuk 

menerjemahkan citra dari teks menjadi teks yang dapat diubah (Kumar & Singh, 

2011). 

 

2.4 Bahasa Pemrograman 

Bahasa pemrograman adalah sebuah media untuk mengekspresikan seni 

dalam pemrograman komputer. Bahasa pemrograman yang ideal dapat 

memudahkan programmer untuk menulis program secara cepat dan jelas. Karena 

program dimaksudkan untuk dimengerti, dimodifikasi, dan disimpan dalam masa 

hidupnya, sebuah bahasa pemrograman yang baik dapat membantu pohak lain 

membaca program dan mengerti bagaimana mereka bekerja. Mendesain dan 

membangun perangkat lunak adalah tugas yang kompleks. Banyak sistem 

perangkat lunak terdiri dari bagian yang saling berinteraksi. Bagian ini atau 

komponen perangkat lunak dapat berinteraksi secara kompleks. Untuk menjaga 

kompleksitas, interface dan komunikasi antara komponen harus sangat 

diperhatikan saat mendesainnya (Mitchell, 2003). 

Pada tingkatan tertinggi dalam abstraksi, kompilasi dan eksekusi dari sebuah 

program dengan bahasa tingkat tinggi dapat dilihat dapa gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 Kompilasi dan Eksekusi Bahasa Tingkat Tinggi (Scott, 2009) 
 

Compiler menerjemahkan source program tingkat tinggi menjadi sama 

dengan program tujuan (biasanya bahasa mesin) dan setelahnya dijalankan. 

Selanjutnya pada waktu yang tidak tentu, pengguna dapat mengatakan pada sistem 

operasi untuk menjalankan program tujuan.  Compiler adalah pusat pengendalian 

selama kompilasi sedangkan program tujuan adalah pusat pengendalian saat 

eksekusi. Compiler sendiri adalah sebuah program bahasa mesin, yang diciptakan 

dengan kompilasi pada program tingkat tinggi. Ketika ditulis menjadi file dalam 

format yang dimengerti oleh sistem operasi, bahasa mesin biasanya dikenal sebagai 

object code (Scott, 2009). 

 Cara implementasi alternatif untuk bahasa tinggkat tinggi dikenal sebagai 

interpretasi. 

 

 
Gambar 2.2 Interpretasi Bahasa Tingkat Tinggi (Scott, 2009) 

 

 Tidak seperti compiler, sebuah interpreter tetap berkerjad pada eksekusi 

dari aplikasi. Interpreter adalah pusat pengendalian saat eksekusi. Sebagai efeknya, 

interpreter mengimplementasikan virtual machine dimana bahasa mesin adalah 
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bahasa pemrograman tingkat tinggi. Interpreter membaca setiap kata pada bahasa 

tersebut lebih kurang satu kali pada waktu yang sama, dengan tetap melakukan 

eksekusi bersamaan (Scott, 2009). 

 Meskipun antara kompilasi dan interpretasi dapat dengan jelas dibedakan 

secara konseptual, banyak bahasa mengimplementasikan gabungan keduanya. Pada 

umumnya akan terlihat seperti gambar 2.3. 

 

 
Gambar 2.3 Implementasi Kompilasi dan Interpretasi Bahasa Tingkat Tinggi 

(Scott, 2009) 
 

Pada umumnya, kita dapat mengatakan bahwa sebuah bahasa 

diinterpretasikan ketika penerjemahan yang dilakukan mudah. Jika penerjemahan 

yang harus dilakukan rumit, kita dapat mengatakan bahwa bahasa tersebut 

dikompilasi. Perbedaan antara mudah dan rumit yang dapat membingungkan adalah 

dalam istilah subjektif dan dimungkinkannya compiler (penerjemah rumit) untuk 

menghasilkan kode yang kemudian dieksekusikan pada virtual machine yang rumiy 

(interpreter). Hal ini pada kenyataanya terjadi pada Java.  Kita dapat mengatakan 

bahwa sebuah bahasa rumit jika penerjemah menganalisa secara detail dan jika 

program menengah tidak menggambarkan kemiripan yang kuat pada source (Scott, 

2009). 
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2.5 Bahasa Pemrograman Java 

Java adalah sebuah bahasa pemrograman berbasis objek. Bahasa 

pemrograman ini memiliki berbagai fitur konstruksi bahasa tingkat tinggi, seperti 

penanganan terhadap exception, template, catatan, dan yang lainnya. Bahasa 

pemrograman Java mendukung penambahan library untuk penggunaan otomatis 

atas berbagai macam struktur data yang umum, algoritma, dan fasilitas sistem. 

Model eksekusi Java adalah berdasarkan virtual machine. Pengembang melakukan 

kompilasi pada source code Java menjadi sebuah format yang bebas arsitektur, 

berbasis stack-machine, menengah dan berbasis objek. Format ini disebut sebagai 

bytecodes (Zhang, 2007). 

Jika sudah memiliki pengertian mengenai Java, maka sudah secara baik 

mengerti mengenai konsep penting mengenai Java virtual machine (JVM). Hal ini 

dikarenakan JVM diperuntukkan, pertama, dan yang paling penting sebagai dasar 

untuk menjalankan program Java (Engel, 1999).  

Program Java adalah sebuah koleksi dari definisi kelas yang ditulis dalam 

bahasa Java. Java compiler menerjemahkan program Java menjadi format 

implementasi yang dapat dimengerti JVM. Proses translasi ini disebut berbagai 

compilation (Engel, 1999). 

Hasil dari kompilasi dari program Java adalah kumpulan byte 

mempresentasikan dalam bentuk format class. Byte ini dapat disimpan dalam 

bentuk file, di dalam memory, web server, basis data, atau di manapun koleksi byte 

dapat disimpan (Engel, 1999). 

File class menyimpan informasi mengenai instruksi, ketika implementasi 

JVM membaca dan mengeksekusi instruksi tersebut, dan menghasilkan apa yang 
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menjadi tujuan program Java asli dibuat. Dalam istilah pemrograman, kita dapat 

mengatakan bahwa file class memiliki semantik yang sama dengan program Java 

asli (Engel, 1999). 

JVM sangat mudah melakukan aksi yang dispesifikasikan oleh instruksi 

dengan segala cara yang dipilih, selama masih melanjutkan dengan mematuhi 

instruksi semantik. Sebuah implementasi JVM dapat memilih dari beberapa teknik 

implementasi. JVM dapat menginterpretasikan instruksi atau menerjemahkannya 

menjadi sebuah kode mesin asli. Layout dari memory adalah tergantung pada 

implementasi JVM. Dengan menggunakan teknik implementasi yang berbeda – 

beda memiliki keuntungan dan kerugian, tapi apapun itu, hasilnya harus sesuai 

dengan spesifikasi Java virtual machine, referensi resmi untuk JVM implementasi 

(Engel, 1999). 

Meskipun JVM secara khusus didesain untuk bahasa Java, secara teoritis 

dimungkinkan untuk mendesain sebuah penerjemah dari bahasa pemrograman lain 

pada dunia JVM. Dalam praktisnya, beberapa bahasa sangat sulit untuk 

diimplementasikan secara efisien, tetapi dalam praktisnya beberapa bahasa dapat 

diterjemahkan dengan baik (Engel, 1999). 

 

2.5.1 Komponen Java 

Untuk mengerti Java, diperlukan pengertian pembedaan terhadap bahasa 

pemrograman Java, Virtual Machine Java, dan platform Java. Penjelasan lebih 

lengkap adalah sebagai berikut (Flanagan, 1999). 

1. Bahasa pemrograman Java merupakan bahasa berbasis objek di mana aplikasi 

Java ditulis. 
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2. Virtual Machine Java merupakan sebuah arsitektur CPU di mana sebuah 

program Java yang telah ter-compile menjadi kode byte dijalankan. 

3. Platform Java adalah kumpulan dari kelas yang sudah didefinisikan 

sebelumnya dan selalu ada pada setiap instalasi Java dan bisa digunakan oleh 

seluruh program Java. 

 

2.5.2 Anatomi Program Java 

Anatomi dari program Java pada umumnya ditunjukkan pada gambar 2.3. 

Setiap fitur dalam platform Java memainkan peran dalam pengembangan model 

keamanan Java. Secara umum, elemen dari kebijaksanaan keamanan Java adalah 

sebagai berikut (Oaks, 2001). 

1. Bytecode verifier 

Elemen ini memastikan file class Java mematuhi aturan dari bahasa 

pemrograman Java. Dalam hal sumber daya, bytecode verifier membantu 

perlindungan memory untuk setiap program Java. Seperti yang sudah 

dijelaskan, tidak setiap class menjadi subjek dari bytecode verifier. 

2. Class loader 

Satu atau lebih class loader membaca semua class Java. Secara pemrograman, 

class loader dapat mengatur izin untuk setiap class yang dibaca. 

3. Access controller 

Access controller mengizinkan sebagian besar akses dari API pusat kepada 

sistem operasi, berdasarkan pada aturan yang ditetapkan oleh pengguna akhir 

atau administrator sistem. 
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4. Security manager 

Security manager adalah antarmuka utama antara pusat API dan sistem operasi. 

Elemen ini memiliki tanggung jawab untuk mengizinkan atau melarang akses 

pada semua sumber daya sistem. Namun, sebagian besar elemen ini ada untuk 

kepentingan historis. 

5. Security package  

Elemen ini memungkinkan untuk melakukan penambahan fitur keamanan 

pada aplikasi Java sebagai mana dasar dari setiap class yang memiliki tanda. 

Security package adalah sebuah API yang sangat kompleks. 

6. Key database 

Key database adalah kumpulan dari kunci yang digunakan oleh infrastruktur 

keamanan untuk membuat atau verifikasi tanda tangan digital. Dalam 

arsitektur Java. Elemen ini adalah bagian dari security package, meskipun 

dapat dimanifestasikan sebagai file atau basis data eksternal. 

 
Gambar 2.4 Anatomi Aplikasi Java (Oaks, 2001) 
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2.5.3 Spesifikasi Java Virtual Machine 

Pemisah resmi dari JVM adalah The Java Virtual Machine Specification oleh 

Tim Lindholm dan Frank Yellin. Spesifikasi tersebut mendefinisikan tiga hal yaitu 

sebagai berikut (Engel, 1999). 

1. Kumpulan dari instruksi dan definisi dari arti atas instruksi. Instruksi ini 

dikenal dengan bytecodes. 

2. Format binary dikenal dengan format file class, di mana digunakan untuk 

membawa bytecodes dan infrastruktur class yang memiliki hubungan dalam 

cara yang tidak tergantung pada platform. 

3. Algoritma untuk mengidentifikasikan program yang tidak dapat mengganggu 

integritas dari JVM. Algoritma ini dikenal dengan verifikasi. 

 

2.5.4 Java Sandbox 

Java sandbox bertanggung jawab untuk menangani sejumlah sumber daya, 

dan pada tingkatan yang ada. Dengan melihat sumber daya dari mesin pada 

umumnya seperti yang di tunjukan pada gambar 2.2. Mesin pengguna dapat 

mengakses pada hal sebagai berikut (Oaks, 2001). 

1. Internal, kepemilikan akses pada memory lokal. 

2. Eksternal, kepemilikan akses pada sistem file dan pada mesin yang lainnya 

pada jaringan lokal. 

3. Pada applet yang berjalan, kepemilikan pada web server, di mana mungkin 

saja terdapat pada jaringan lokal atau di internet. 

4. Aliran data melalui keseluruhan model, dari mesin pengguna melalui jaringan 

dan disk yang memungkinkan. 
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Gambar 2.5 Akses Mesin Pada Banyak Sumber Daya (Oaks, 2001) 

 

Pada sumber daya yang sudah dijelaskan sebelumnya memerlukan 

perlindungan dan perlindungan tersebut membuat dasar dari model keamanan 

program Java. Kita dapat membayangkan sejumlah perbedaan ukuran dari sandbox 

yang program Java dapat jalankan (Oaks, 2001). 

1. Sandbox di mana program memiliki akses pada center processing unit (CPU), 

layar, keyboard, dan mouse, serta tidak ketinggalan memory-nya sendiri. 

Sandbox ini adalah sandbox minimal, termasuk sumber daya yang cukup untuk 

menjalankan program. 

2. Sandbox di mana program memiliki akses pada center processing unit (CPU) 

dan memory-nya sendiri sebagaimana mengakses web server yang dibacanya. 

Hal ini menjadi keadaan standar dari sandbox. 

3. Sandbox di mana program memiliki akses pada center processing unit (CPU), 

memory, web server, dan sekumpulan sumber daya yang spesifik pada program 

(file lokal, mesin lokal, dan yang lainnya). Sebuah program pemrosesan kata, 

sebagai contoh kepemilikan akses pada direktori dokumen pada sistem file 

lokal, tapi juga pada file lainnya. 
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4. Sandbox terbuka, di mana program memiliki akses pada sumber daya apapun 

di mana komputer host pada umumnya memiliki akses. 

Sandbox bukanlah sebuah model yang cocok pada berbagai ukuran. 

Penambahan batasan pada sandbox selalu berdasarkan kepercayaan. Sebagai 

gambaran ketika sepupu berumur satu tahun datang untuk bermain, di dekatnya 

terdapat kotak pasir (sandbox) untuknya sebagai tempat bermain, tapi ketika dia 

tiba untuk berkunjung, dapat dipercaya bahwa bisa saja mainan yang diberikan 

terlalu banyak. Pada tangan beberapa pengunjung lain mungkin main yang kecil 

tersebut dapat berbahaya, tetapi jika dapat dipercaya penerimanya, sangat masuk 

akal untuk memberikan barang – barang tersebut dalam kotak pasir. Begitu juga 

pada program Java, pada beberapa kejadian kita dapat mempercayai akses pada 

sistem file, pada kejadian lain, kita dapat mengakses sebagian dari sistem file, dan 

di lain pihak kita dapat tidak memberikan hak akses sama sekali (Oaks, 2001). 

 

2.6 Android 

Android adalah sebuah arsitektur open-source yang didukung oleh Open 

Handset Alliance, sebuah kelompok yang terdiri dari 71 perusahaan baik 

perusahaan teknologi maupun perusahaan perangkat bergerak dengan tujuan 

bersama untuk menyajikan platform perangkat lunak bergerak (Maia, et al., 2010).  

 Platform Android meliputi sebuah sistem operasi, middleware, dan aplikasi. 

Arsitekturnya sendiri terdiri dari empat lapisan sebagai berikut (Maia, et al., 2010). 

1. Lapisan aplikasi merupakan lapisan teratas di mana kumpulan inti dari aplikasi 

yang dapat langsung digunakan. 
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2. Lapisan framework aplikasi merupakan lapisan yang menyediakan framework 

application programming interface atau API yang digunakan aplikasi yang 

berjalan pada layer teratas, selain itu terdapat juga sekumpulan services yang 

berguna untuk mengakses fitur inti pada Android. 

3. Lapisan berikutnya terdiri dari dua bagian penting sebagai berikut 

a. Bagian libraries di mana bagian ini menyajikan fitur inti dari sebuah 

aplikasi. 

b. Bagian runtime Android merupakan sebuah virtual machine atau VM yang 

bernama Dalvik. Dalvik didesain dari awal dengan tujuan khusus untuk 

perangkat yang memiliki batasan memory maupun CPU. VM ini akan 

menjalankan aplikasi Java di atasnya, berbeda dengan VM Java pada 

umumnya Dalvik adalah mesin berbasis register yang tidak terbatas 

sehingga mendapatkan keuntungan di mana penggunaan instruksi yang 30% 

lebih sedikit untuk melakukan komputerisasi yang sama, sehingga baik 

pengiriman instruksi maupun akses memory dan waktu komputerisasi yang 

lebih kecil. 

4. Lapisan paling bawah adalah kernel Linux versi 2.6 yang juga merupakan 

lapisan abstraksi perangkat keras sehingga dimungkinkan lapisan yang ada di 
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atasnya untuk berinteraksi dengan lapisan perangkat keras melalui driver 

perangkat. 

Gambar 2.6 Arsitektur Android (Maia, et al., 2010) 

 

2.7 Font Family 

Font family atau typeface adalah kumpulan dari karakter yang memiliki fitur 

desain yang sama. Pada masing–masing font family direpresentasikan oleh 

ketebalan, gaya, kondensasi, lebar, kemiringan, ornamen, namun tidak oleh 

ukurannya (Banerjee, et al., 2011).  

Font secara mudah dapat diklasifikasikan dalam dua jenis yaitu serif di mana 

terdapat garis ataupun lengkungan pada akhir dari tiap huruf dan sans serif di mana 

tidak terdapat terdapat hiasan dapat akhir tiap hurufnya (Banerjee, et al., 2011). 

 

Implementasi Neural ..., Stephen, FTI UMN, 2013



 

Gambar 2.7 Komponen Dari Font (Baines & Haslam, 2005) 

 

2.8 Digital Image  

Digital image adalah kumpulan dari bit (nol atau satu) yang 

mempresentasikan citra. Kumpulan bit dibuat mengikuti format digital image 

tertentu sehingga program lain dapat mengerti citra tersebut (Montabone, 2010). 

 

2.8.1 Jenis Digital Image 

Digital image secara umum dibagi menjadi dua jenis besar yaitu sebagai 

berikut (Montabone, 2010). 

1. Vector image dibentuk dengan fungsi matematika seperti garis, titik, poligon, 

dan yang lainnya. Dengan pendefinisian tiap objek dengan fungsi, maka 

perubahan pada citra sangat mudah dengan mengubah parameter dari fungsi 

yang bersangkutan. Jika ingin mengubah ukuran, mengubah warna, atau 

memindahkan objek maka hanya perlu mengganti properti dengan nilai yang 

baru. Format tipe ini biasa digunakan oleh desainer grafis untuk membuat citra 

dengan tingkat detail tidak setinggi fotografi, namun memiliki kemampuan 
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untuk mempertahankan kualitasnya dengan ukuran yang berbeda – beda, 

seperti logo, icon, font, diagram, dan yang lainnya. 

2. Raster image di lain pihak, direpresentasikan dengan pixel. Pixel juga 

termasuk dalam elemen dari gambar, merupakan satuan unit terkecil dari raster 

image. Pixel ini dapat dianggap sebagai titik berwarna. Ketika seluruh pixel 

dari citra dilihat sebagai satu keseluruhan maka citra dapat dilihat dengan baik. 

Membuat perubahan dari citra dengan tipe ini dapat dilakukan dengan 

mengubah warna atau banyaknya jumlah dari pixel yang mempresentasikan 

citra. Raster image biasa digunakan dalam fotografi ketika detail tinggi 

dibutuhkan. 

Perbedaan vector image dan raster image dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini (Montabone, 2010). 

 
Gambar 2.8 Perbedaan Raster Image dan Vector Image (Montabone, 2010) 

 

2.8.2 Resolusi 

Resolusi dari sebuah citra adalah jumlah pixel yang digunakan untuk 

mempresentasikan sebuah citra. Sebagai contoh jika resolusi dari sebuah citra 
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adalah 2816 × 2112  berarti citra tersebut memiliki lebar 2816 pixel dan panjang 

2112 pixel, bisa juga disebut bahwa resolusi dari citra adalah enam megapixel (MP) 

karena 2816 × 2112 adalah 5947392 di mana hampir mendekati enam juta pixel 

atau enam MP (Montabone, 2010). 

Tabel 2.1 Tabel Resolusi Citra (Montabone, 2010) 

Ukuran cetak umum Kualitas baik Kualitas yang dapat diterima 

6 × 4 inci (15 × 10 cm) 2.2 MP 1.0 MP 

7 × 5 inci (18 × 12 cm) 3.2 MP 1.4 MP 

10 × 8 inci (25 × 20 cm) 7.2 MP 3.2 MP 

 

2.9 Color 

Pengalaman melihat warna adalah proses alami yang menggabungkan mata 

dan otak. Mata bertindak sebagai penangkap cahaya dan otak menafsirkan data dari 

mata sebagai informasi visual. Warna adalah gelombang dari radiasi 

elektromagnetik yang masuk (Montabone, 2010). 

Warna sangat penting untuk digital image. Pada lingkungan digital, sejumlah 

bit yang sudah ditentukan digunakan untuk mempresentasikan informasi. Hal ini 

berarti kita tidak dapat menyimpan warna dengan jumlah yang tidak terbatas, perlu 

dialokasikan sejumlah bit untuk mempresentasikan warna. Jumlah ini disebut 

sebagai color depth dan untuk mengerti representasi dari nilainya maka diperlukan 

pengertian mengenai color space (Montabone, 2010). 

 

2.9.1 Color Depth 

Color depth adalah sejumlah bits yang digunakan untuk mempresentasikan 

warna pada masing–masing pixel pada digital image. Semakin banyak bit yang 
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digunakan maka semakin banyak warna unik yang dapat digunakan. Semakin 

banyak warna unik yang digunakan maka citra akan terlihat semakin natural pada 

mata manusia sampai pada tingkatan di mana tidak ada perubahan yang dapat 

disadari jika color depth terus ditambah (Montabone, 2010). 

Color depth dapat dianggap menjadi komponen kualitas ketiga, di mana dua 

yang lainnya adalah ukuran panjang dan lebar (Montabone, 2010). 

 

 
Gambar 2.9 Tiga Komponen Kualitas Gambar (Montabone, 2010) 

 

2.9.2 Color Space 

Manusia memiliki pemandangan trikromatik, di mana dengan istilah yang 

mudah bahwa penglihatan manusia berdasarkan pada tiga reseptor, satu untuk 

warna merah, satu yang lainnya untuk warna hijau, dan satu yang lainnya untuk 

warna biru. Sama seperti representasi warna terdapat beberapa color space atau 

model, yang biasanya memiliki tiga atau empat kanal. Berikut adalah beberapa jenis 

color space (Montabone, 2010). 

1. RGB 

Color space  yang paling sering ditemui adalah RGB. Pada space ini, terdapat 

tiga kanal, yaitu merah, hijau, dan biru. Pada setiap warna dalam space ini 
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dibuat berdasarkan gabungan dari tiga kanal ini. Kombinasi dari warna dibuat 

berdasarkan pencampuran warna adiktif, di mana cahaya berpengaruh. 

Dalam digital image pada color space RGB, setiap pixel didefinisikan sebagai 

(r, g, b) di mana r, g, dan b adalah nilai untuk masing–masing kanal. Nilai yang 

mungkin pada masing–masing kanal adalah dari nol (tidak ada cahaya pada 

warna itu) sampai jumlah yang mungkin menjadi nilai dari kanal dikurangi 

satu. 

 
Gambar 2.10 Percampuran Warna Adiktif (Montabone, 2010) 

 

2. CMYK 

Color space yang biasa digunakan untuk keperluan percetakan. Color space 

ini berdasarkan pada empat kanal, yaitu cyan, magenta, kuning, dan hitam. 

Warna dalam space ini dibentuk dari pengabunggan warna subtractive, 

sebagaimana pigmen pada tinta bekerja, dimulai dari kertas berwarna putih, 

tinta berwarna mengurangi cahaya dari kertas, mendapatkan warna baru. 
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Hanya tiga kanal yang dibutuhkan untuk mempresentasikan seluruh warna 

(cyan, magenta, kuning) namun demi alasan praktis, warna hitam juga 

ditambahkan pada color space. 

 

 
Gambar 2.11 Percampuran Warna Subtraktif (Montabone, 2010)  

 

3. HSV 

Merupakan singkatan dari hue, saturation, dan value. Pada color space ini, hue 

mempresentasikan warna dasar, dan saturation mempresentasikan tingkat 

kegelapan hue. Kegunaan dari color space ini adalah untuk membuat interaksi 

yang lebih baik dengan manusia karena pada kecenderungan untuk menyadari 

perbedaan warna (hue) pada tingkat kegelapan (saturation dan value) yang 

berbeda. Semakin natural bagi manusia untuk memilih warna utama terlebih 

dahulu dan lalu memilih tingkat kegelapan yang diperlukan, seperti biru muda 

atau merah tua. 
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4. YUV 

Color space YUV dihasilkan oleh kanal luma (Y), di mana kecerahan gambar 

dan dua kanal chrominance (U dan V) yang bisa mendeskripsikan warna 

tertentu dari sebuah citra. Color space ini telah banyak digunakan untuk 

melakukan pengkodean video atau televisi analog. 

5. Lab 

Lab adalah satu dari color space yang kompleks dan lengkap yang ada. Color 

space ini diciptakan berdasarkan pada bagaimana manusia mempresepsikan 

warna. Terdapat tiga kanal di mana L mempresentasikan tingkat cahaya, a 

mempresentasikan bagaimana warna merah atau hijau, dan b 

mempresentasikan bagaimana warna kuning atau biru. Kanal a dan b dibuat 

berdasarkan persepsi manusia. (Montabone, 2010). 

 

2.10 Image Preprocessing 

Image preprocessing adalah proses pengolahan citra yang diperlukan 

sebagai masukkan ke proses selanjutnya. Teknik-teknik yang termasuk ke dalam 

image preprocessing, yaitu sebagai berikut (Davies, 1990). 

1 Thresholding merupakan teknik untuk mendapatkan nilai maksimum dan 

minimum dari suatu objek  

2 Filtering digunakan untuk menghilangkan noise atau menguatkan detail kecil 

yang terdapat dalam sebuah citra. 

3 Scaling digunakan untuk menyamakan ukuran yang akan dijadikan sebagai 

masukan untuk Backpropagation. 
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Pada umumnya, operasi image processing dapat dikategorikan menjadi 

empat jenis, yaitu sebagai berikut (Shih, 2010). 

1. Operasi pixel 

Pixel keluaran bergantung pada masukan pada pixel itu sendiri di mana pixel 

bersifat independen dari keseluruhan pixel dalam citra tersebut. Thresholding, 

sebuah proses yang membuat masukan pixel di atas tingkatan thresholding 

tertentu menjadi putih dan yang lainnya hitam, operasi pixel yang mudah. 

Contoh lainnya adalah menambah atau mengurangi kecerahan, dan lainnya. 

2. Operasi lokal 

Pixel keluaran bergantung pada masukan pada nilai pixel yang bersebelahan 

dengan pixel tersebut. Beberapa contoh adalah pendeteksian tepi, 

menghaluskan filter, dan menajamkan filter. Operasi ini bisa adaptif karena 

hasil bergantung pada nilai pixel tertentu yang ditemukan pada daerah pada 

masing–masing citra. 

3. Operasi geometrik 

Pixel keluaran bergantung hanya pada tingkatan masukan pada beberapa pixel 

lainnya yang didefinisikan sebagai transformasi geometrik. Operasi geometrik 

berbeda dengan operasi global, seperti bila masukan hanya dari beberapa pixel 

tertentu pada transformasi geometrik. Operasi ini tidak memerlukan masukan 

dari seluruh pixel untuk melakukan transformasi 

4. Operasi global 

Pixel keluaran bergantung pada seluruh pixel dari sebuah citra. Pixel tersebut 

mungkin independen dari nilai pixel pada sebuah citra, atau mungkin 

merefleksikan kalkulasi statistik untuk seluruh pixel, namun bukan sebuah 
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bagian lokal dari pixel. Sebuah transformasi jarak yang banyak digunakan, di 

mana menetapkan seluruh objek pixel pada jarak minimal dari keseluruhan 

pixel latar. 

 

2.11 Adaptive Threshold 

Adaptive threshold adalah bentuk dari filter nonlinear di mana masukannya 

berupa citra grayscale dan keluarannya adalah binary, objek dan latar pada 

umumnya. Filter ini biasa digunakan jika global threshold tunggal tidak dapat 

memisahkan objek dalam citra dengan latarnya. Terdapat dua cara untuk melihat 

operasinya, yang pertama yaitu adaptive thresholding sebagai filter yang 

menghitung threshold yang cocok berdasarkan pada konteks lokal, dan yang kedua 

yaitu filter sebagai tahapan pemrosesan awal yang mengatur citra agar global 

threshold dapat efektif (Bailey, 2011). 

Dikarenakan tujuan dari adaptive threshold adalah untuk memisahkan objek 

dengan gambar, tingkatan threshold harus berada di antara dua distribusi. 

Pendekatan yang paling mudah adalah nilai rata – rata dari nilai pixel yang pada 

daerah, daerah yang disediakan harus lebih dari ukuran objek. Pendekatan ini 

bekerja baik pada ujung dari objek, di mana thresholding sangat diperlukan, tetapi 

untuk objek yang lebih besar atau latar yang kosong mungkin akan menghasilkan 

kesalahan perhitungan. Hal ini dapat dikurangi dengan melakukan pengimbangan 

nilai tengah (Bailey, 2011). 
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Gambar 2.12 Perbandingan Adaptive Binary Threshold dan Binary Threshold 

(Bradski & Kaehler, 2008) 

 

2.12 Feature Extraction 

Feature extraction adalah sebuah masalah penting dan menantang dalam 

wilayah remote sensing dan machine vision. Feature extraction memainkan peran 

penting untuk hampir segala macam tugas analisis citra, terutama pada pemisahan 

rekognisi pola. Selama bertahun – tahun, banyak teknik dan algoritma telah 

diajukan untuk feature extraction, meskipun begitu banyak yang masih memiliki 

kekurangan untuk diterapkan dalam berbagai remote sensing pada citra (Ljumic, 

2007). 

Feature extraction didefinisikan sebagai langkah pertama dalam analisis 

citra tingkat tinggi. Tugas dari feature extraction adalah untuk mendapatkan 

informasi citra dalam tingkatan tertentu di mana algoritma bekerja. 

Implementasi Neural ..., Stephen, FTI UMN, 2013



Konsekuensinya adalah informasi dari tingkatan yang lain tidak dapat dilakukan. 

Untuk itu, pengurangan data perlu dilakukan (Deserno, 2011).  

Dalam feature extraction, terdapat beberapa tingkatan feature extraction, 

yaitu sebagai berikut (Deserno, 2011). 

1. Tingkatan data 

Feature berbasis data bergantung pada informasi gabungan dari seluruh pixel, 

karena itu segala transformasi manipulasi seluruh matriks dari citra dapat 

dimaksudkan sebagai data feature extraction. 

2. Tingkatan pixel 

Feature berbasis pixel bergantung pada nilai dari pixel individual, sebagai 

contoh adalah kombinasi aritmetika dari dua buah citra. 

3. Tingkatan tepi 

Feature berbasis tepi didefinisikan sebagai kontras lokal, sebagai contoh 

perbedaan nilai dari pixel yang berbatasan. 

4. Tingkatan tekstur 

Feature berbasis tekstur telah banyak digunakan dalam medis sejak lama. 

Dalam buku patologi dapat dilihat banyak metafora untuk mendeskripsikan 

tekstur, seperti bentuk batuan mucosal, stratifikasi subintima yang berbentuk 

seperti bawang, atau jaringan paru – paru yang berbentuk seperti sarang lebah. 

Metafora ini sangat intuitif bagi manusia, namun komputasi pemrosesan 

tekstur, variasi prosedur, dan pendekatan yang sudah dibangun masih sangat 

sulit. 
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5. Tingkatan wilayah 

Feature berbasis wilayah banyak digunakan untuk melakukan klasifikasi dan 

identifikasi pada objek. Pada umumnya perhitungan pada setiap segmen 

setelah proses segmentasi.  

 

2.13 Neural Network 

Penelitian mengenai replikasi dari fungsi manusia sudah sejak lama 

dikembangkan dalam bidang kecerdasan buatan. Rekognisi karakter optik sendiri 

merupakan salah satu permasalahan dalam bidang kecerdasan buatan yang sampai 

sekarang cukup banyak menarik perhatian orang karena berbagai alasan (Sinha, 

1999). 

 

2.13.1 Neural Network Biologis 

Fitur dari neural network biologis adalah atribut dari struktur dan fungsi. 

Unit fundamental dari jaringan bernama neuron atau sel saraf. 

 
Gambar 2.13 Komponen Dasar Neural Network Biologis (Yegnanarayana, 2004) 
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Jaringan ini terdiri dari badan sel atau soma di mana nukleus sel berada. Serat 

saraf yang seperti pohon bernama dendrit terhubung dengan badan sel. Dendrit ini 

menerima sinyal dari neuron yang lainnya. Bagian yang memanjang dari badan sel 

disebut sebagai akson, di mana bercabang menjadi helai yang menghubungkan 

neuron tersebut dengan yang lainnya pada pertemuan sinaptik atau sinapsis. Pada 

ujung penangkap dari titik pertemuan dengan sel yang lainnya dapat ditemukan baik 

pada dendrit dan pada badan selnya sendiri. Akson dari neuron pada umumnya 

menuju pada ratusan sinapsis yang berpengaruh pada neuron lainnya 

(Yegnanarayana, 2004). 

Beberapa fitur dari neural network biologis yang membuatnya lebih baik dari 

sistem komputer kecerdasan buatan untuk menentukan pola adalah sebagai berikut 

(Yegnanarayana, 2004). 

1. Performa dan toleransi kesalahan. Kesalahan pada sel saraf tidak memberikan 

efek yang besar dalam performa. 

2. Fleksibel. Jaringan secara otomatis menyesuaikan lingkungan yang baru tanpa 

perlu memprogram instruksi kembali. 

3. Kemampuan untuk menangani berbagai situasi. Jaringan dapat menangani 

informasi yang tidak jelas, bermasalah, riuh, dan tidak konsisten. 

4. Komputerisasi kolektif. Jaringan melakukan rutinitas operasi secara paralel 

dan juga memberikan tugas dengan cara distributif. 
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2.13.2 Kerangka Pendistribusian Representasi  

 Neural Network adalah sekumpulan unit pemrosesan yang sederhana di 

mana saling berkomunikasi dengan mengirimkan sinyal melalui sebuah koneksi 

yang memiliki berat dalam jumlah yang besar (Rumelhart & McClelland, 1986). 

 Sebagian besar aspek dari model yang terdistribusi secara paralel ini, dapat 

dijelaskan sebagai berikut (Rumelhart & McClelland, 1986). 

1. Pasangan unit pemrosesan, neuron dan sel. Setiap unit melakukan pekerjaan 

yang cukup sederhana, yaitu menerima masukan dari sumber yang 

bersebelahan atau dari luar kemudian melakukan kalkulasi yang hasilnya akan 

diserahkan pada unit yang lainnya. Pekerjaan kedua adalah menyesuaikan 

berat koneksi. Saat beroperasi unit dapat melakukan pembaruan baik secara 

sinkron maupun asinkron. Pembaharuan secara sinkron dilakukan secara 

berkepanjangan dan pembaharuan asinkron dilakukan pada kemungkinan 

pembaharuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

2. Status pengaktifan 𝛾 k untuk tiap unit yang bersesuaian dengan keluaran dari 

unit. 

3. Koneksi antara masing–masing unit. Biasanya dinyatakan dalam berat 𝜔 jk 

yang menentukan efek dari sinyal yang dimiliki unit j pada unit k. Pada 

kejadian umum, dapat disimpulkan bahwa setiap unit menyediakan kontribusi 

aditif pada masukan dari unit yang saling berhubungan. Total dari masukan 

pada unit k adalah jumlah semua berat dari keluaran yang dipisahkan untuk 

setiap unit yang terhubung ditambah dengan bias atau pengimbangan 𝜃k. 

Aturan propagasi lainnya diperkenalkan oleh Feldman dan Ballard (Feldman 

& Ballard, 1982) yang dikenal sebagai aturan propagasi untuk unit sigma-pi. 
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Biasanya 𝑦𝑗𝑚
diberikan berat sebelum dilakukan perkalian, meskipun unit ini 

tidak digunakan terlalu sering menyaring input dan juga diimplementasikan 

untuk tabel lookup (Mel, 1990). 

4. Aturan propagasi yang menentukan tingkat keefektifan input 𝑠𝑘  dari unit yang 

berasal dari luar. 

 

5. Fungsi aktifasi 𝐹𝑘 yang menentukan tingkatan baru aktifasi yang didasarkan 

pada tingkat keefektifan dari masukan 𝑠𝑘(𝑡)  pada aktifasi yang ada sekarang 

𝑦𝑘(𝑡). 

6. Input dari luar 𝜃𝑘  pada tiap unit. 

7. Metode pengumpulan informasi (aturan pembelajaran). 

8. Lingkungan di mana sistem beroperasi dengan sinyal masukan dan sinyal 

kesalahan. 

 

𝑠𝑘(𝑡) =  ∑ 𝑤𝑗𝑘

𝑗

(𝑡) 𝑦𝑗(𝑡) +  𝜃𝑘  (𝑡) 

𝑠𝑘(𝑡) =  ∑ 𝑤𝑗𝑘

𝑗

(𝑡) ∏ 𝑦𝑗𝑚
 (𝑡)

𝑚

+  𝜃𝑘  (𝑡) 

...Rumus (2.1) Sum Input Propagasi 

…Rumus (2.2) Turunan Sum Input Prop 
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Gambar 2.14 Kerangka Pendistribusian Representasi Neural Network (Rumelhart 

& McClelland, 1986) 

 

2.13.3 Topologi Neural Network 

Jika dilihat dari pola koneksinya, maka neural network dapat dibagi menjadi 

dua jenis besar sebagai berikut (Pearlmutter, 1989). 

1. Feed-forward network, di mana data mengalir dari masukan ke keluaran unit 

hanya dapat bergerak maju ke depan dan tidak membuat suatu siklus. Data 

dapat diproses oleh beberapa lapisan dari unit tanpa adanya umpan balik.  

2. Recurrent network, di mana memiliki koneksi umpan balik. Berbeda dengan 

feed-forward network, jaringan ini mementingkan kedinamisan. Pada titik 

tertentu jaringan dapat menjadi stabil di mana sudah tidak ada perubahan yang 

dapat terjadi. 

Pada sebagian besar feed-forward network, dapat dikenal dengan multilayer 

perceptron, neuron disusun atas beberapa lapisan yang memiliki koneksi yang tidak 

memiliki arah. Jaringan jenis ini bersifat statis di mana keluaran bergantung pada 
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masukan pada saat itu, dengan jalan yang sama kombinasi antara bagian logis 

memproduksi keluaran dengan masukan vektor Boolean (Kumar, 2004). 

Feed-forward network merupakan memory-less dalam hal melakukan respon 

terhadap masukan di mana state jaringan sebelumnya berdiri sendiri. Meskipun 

jaringan tidak dinamis, namun jaringan ini dapat mendemostrasikan properti luar 

biasa seperti pendekatan fungsi universal dan menemukan penyebaran aplikasi 

pengklasifikasian pola (Kumar, 2004). 

Pada lain pihak, recurrent network adalah contoh klasik dari sistem dinamis 

yang tidak linear, ketika terdapat sebuah masukan yang baru, neuron akan 

melakukan perhitungan seperti pada umumnya, namun karena keluaran adalah 

umpan balik sebagai masukan pada sistem, maka pengaktifan neuron dapat berubah, 

membawa state baru pada jaringan. State berikutnya dari jaringan adalah fungsi 

dari masukan dan state yang ada pada saat itu, secara umum mirip seperti mesin 

finite state. Recurrent network memiliki banyak tingkah laku dinamis di mana 

sangat cocok dengan tugas untuk melengkapkan pola, pemetaan fitur topologi, dan 

pengenalan pola (Kumar, 2004).  

Pada recurrent network, pengaktifan jaringan dan sinyal adalah sebuah 

siklus perubahan sampai sudah ditentukan bahwa state sudah tetap (Kumar, 2004). 

Satu dari masalah utama dengan menggunakan model sistem dinamis 

nonlinear adalah masalah stabilitas. Kita harus memperhatikan apakah umpan balik 

dari arsitektur neural network yang diberikan menghasilkan tingkah laku yang 

sesuai dengan tujuan. Sistem dinamis memiliki beberapa variasi tingkah laku mulai 

dari titik tengah di mana jaringan pada akhirnya dapat menangani titik tertentu 

dalam ruang state. Dinamis yang berantakkan di mana sistem berjalan tanpa 
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memiliki tujuan dalam ruang state (Kumar, 2004). Gambar 2.15 merupakan contoh 

neural network dimana (a) adalah recurrent dan (b) adalah feed-forward network 

dengan fungsi yang sama. 

Gambar 2.15 Topologi Neural Network (Mehrotra, et al., 1997) 
 

2.13.4 Komponen Neural Network 

Pada bentuk umumnya, sebuah neural network dapat dilihat sebagai delapan 

komponen sebagai berikut (Kumar, 2004). 

1. Neuron  

Terdapat tiga macam tipe, yaitu masukan, tersembunyi, dan keluaran. Neuron 

masukan didesain untuk menerima rangsangan dari luar yang dilakukan pada 

jaringan. Keluaran dari jaringan digenerasikan sebagai sinyal keluaran dari 

neuron. Neuron tersembunyi menghitung fungsi menengah dan keadaannya 

tidak dapat diakses dari luar. 
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2. Activation state vector 

Komponen ini adalah vektor dari tingkatan pengaktifan 𝑥𝑖  dari individual 

neuron pada neural network. 

3. Signal function 

Fungsi yang menentukan sinyal keluaran dari neuron yang didasarkan pada 

pengaktifannya masing–masing. Fungsi umum adalah binary threshold, linear 

threshold, dan fungsi sigmoidal. Fungsi dapat berbeda dari satu neuron ke 

neuron yang lainnya pada jaringan yang sama, meskipun pada umumnya 

jaringan adalah field-homogeneous dalam hal semua neuron pada layer 

memiliki fungsi sinyal yang sama. 

4. Pattern of connectivity 

Komponen ini secara umum menentukan arsitektur koneksitas antara neuron 

atau grafik dalam jaringan. Koneksi dari model neuron yang saling 

berhubungan dapat memiliki nilai positif, negatif, atau absen (0). Memory yang 

ada pada tiap koneksi, dan koneksi tersebut bersama dengan fungsi sinyal pada 

neuron yang menentukan tingkah laku secara keseluruhan dari jaringan dan 

fungsi yang dilakukannya. 

5. Activity aggregation rule 

Komponen yang memungkinkan melakukan agregasi aktivitas pada neuron 

dan biasanya dihitung sebagai produk dalam dari vektor masukan dan vektor 

weight neuron. 

6. Activation rule 

Komponen ini memungkinkan untuk menentukan tingkatan pengaktifan dari 

sebuah neuron pada basis dari pengaktifannya pada saat itu dan masukan dari 
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luar. Pada umumnya, sebagian besar model neural network tidak 

memperhatikan fungsi menengah dan berasumsi jika tingkatan pengaktifan 

yang baru sama dengan pengaktifan agregasi yang ada di atas. 

7. Learning rule 

Properti yang memungkinkan neural network dalam kemampuannya untuk 

belajar dari contoh. Learning rule menyediakan garis tengah dalam melakukan 

modifikasi kekuatan koneksi berdasarkan pada stimulus luar dan performa 

jaringan dengan tujuan untuk menjadi lebih baik selanjutnya. 

8. Environment 

Environment di mana sebuah neural network dapat beroperasi di mana dapat 

noiseless atau noisy. 

 
Gambar 2.16 Layer Neural Network yang Seluruh Neuron Berhubungan 

(Sandberg, 2001) 
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2.14 Backpropagation 

Backpropagation atau Propagasi balik adalah sebuah algoritma 

pembelajaran yang dapat digunakan untuk melakukan pelatihan pada neural 

network. Dalam pelatihan network ini, perhitungan dibawa dari pemasukan melalui 

input layer dari network terhadap output layer (Goyal & Goyal, 2011). 

Propagasi balik sebenarnya berasal dari istilah yang digunakan oleh 

Rosenblatt (1962) dalam usahanya untuk melakukan melakukan generalisasi 

terhadap algoritma pembelajaran pada kasus di mana terdapat banyak layer 

(Chauvin & Rumelhart, 1995 ). 

 

2.15.1 Keuntungan dan Kerugian Backpropagation 

Keuntungan backpropagation dalam melatih feed-forward network adalah 

sebagai berikut (Priddy & Keller, 2005). 

1. Mudah digunakan dengan sedikit parameter yang perlu diatur. 

2. Algoritmanya mudah untuk diimplementasikan. 

3. Dapat diaplikasikan pada masalah yang luas. 

4. Dapat membuat pemetaan yang kompleks dan nonlinear. 

5. Sangat populer dan banyak digunakan untuk pelatihan feed-forward network 

sebagaimana pada recurrent network. 

Kerugian dari backpropagation dalam melatih feed-forward network adalah 

sebagai berikut (Priddy & Keller, 2005). 

1. Tidak dapat diketahui secara pasti bagaimana generasi pada prosedur pemetaan. 

2.  Sulit untuk diketahui berapa neuron yang diperlukan. 

3. Proses pembelajaran membutuhkan waktu. 
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