
 
 
 
 
 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 

2.1 Bahasa dan Aksara Lampung 
 
 

2.1.1 Induk Huruf (Kelabai Sukhat) 

Dalam penulisan aksara Lampung terdapat 20 huruf induk, yaitu: ‘ka’, ‘ga’, ‘nga’, 

‘pa’, ‘ba’, ‘ma’, ‘ta’, ‘da’, ‘na’, ‘ca’, ‘ja’, ‘nya’, ‘ya’, ‘a’, ‘la’, ‘ra’, ‘sa’, ‘wa’, 

‘ha’, dan ‘gha’. Bentuk induk huruf (Noeh, M dan Harisfadilah, 1979) tersebut 

diperlihatkan pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Induk huruf aksara Lampung 

 

KA GA NGA PA BA 

MA TA DA NA CA 

JA NYA YA A LA 

RA SA WA HA GHA 
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2.1.2 Anak Huruf (Anak Sukhat) 

Dalam aksara Lampung terdiri dari 12 anak huruf yang terletak di atas, di bawah 

dan samping kanan induk huruf.  

a. Anak Huruf yang Terletak di Atas Induk Huruf 

Anak huruf yang terletak di atas induk huruf terdiri dari 6 (enam) anak huruf 

seperti diperlihatkan pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Anak huruf di atas induk huruf 
 

 
 

 
 Ulan adalah anak huruf yang berbentuk setengah lingkaran kecil yang 

terletak di atas induk huruf. Ulan terdiri atas dua macam, ulan yang 

menghadap ke atas melambangkan bunyi ‘i’, sedangkan ulan yang 

menghadap ke bawah melambangkan bunyi ‘e’ seperti pada kata ‘bebek’. 

 Bicek adalah anak huruf yang berbentuk garis tegak yang terletak di atas 

induk huruf. Bicek melambangkan bunyi ’e’ seperti pada kata ’pepaya’. 

Nama ‘bunyi’ Simbol 

Ulan ‘i’ 
 

Ulan ‘e’ 
 

Bicek ‘e’ 
 

Rejunjung ‘r’ 
 

Tekelubang ‘ng’ 
 

Datas ‘an’ 
 



8 
 

 
 

 Tekelubang adalah anak huruf yang berbentuk garis mendatar (seperti tanda 

hubung dalam ejaan bahasa Indonesia) yang terletak di atas induk huruf. 

Tekelubang melambangkan bunyi ’ng’. 

 Rejenjung adalah anak huruf yang berbentuk  spiral yang terletak di atas 

induk huruf. Rejunjung melambangkan bunyi ’r’. 

 Datas adalah anak huruf yang berbentuk  dua garis mendatar (seperti simbol 

sama-dengan) yang terletak di atas induk huruf. Datas melambangkan bunyi 

’n’. 

b. Anak Huruf yang Terletak di Bawah Induk Huruf 

Anak huruf yang terletak di bawah induk huruf terdiri dari 3 (tiga) anak huruf 

seperti diperlihatkan pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Anak Huruf yang Terletak di Bawah Induk Huruf 

Nama ‘bunyi’ Simbol 

Bitan ‘o’ 
 

Bitan ‘u’ 
 

Tekelungau ‘au’ 
 

 
 

 Bitan adalah anak huruf yang terletak di bawah induk huruf. Bitan terdiri 

atas dua macam. Bitan yang berupa garis pendek mendatar melambangkan 

bunyi ’u’ dan bitan yang berupa garis tegak melambangkan bunyi ’o’.  

 Tekelungau adalah anak huruf yang  berbentuk setengah lingkaran kecil 

yang terletak di bawah induk huruf. Tekelungau  melambangkan bunyi ’au’. 
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c. Anak Huruf yang Terletak di Depan Induk Huruf 

Anak huruf yang terletak di depan induk huruf terdiri dari 3 (tiga) anak huruf 

seperti diperlihatkan pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Anak Huruf yang Terletak di Depan Induk Huruf 

Nama ‘bunyi’ Simbol 

Tekelingai ‘ai’ 
 

Keleniah ‘ah’ 
 

Nengen 
 

 
 

 

 Tekelingai adalah anak huruf yang berbentuk garis tegak yang terletak di 

depan induk huruf. Tekelingai melambangkan bunyi ’ai’. 

 Keleniah adalah anak huruf yang berbentuk seperti huruf ha, tetapi kecil 

yang terletak di depan induk huruf. Keleniah melambangkan bunyi ’h’. 

 Nengen adalah anak huruf yang berbentuk garis miring yang terletak di 

depan induk huruf. Nengen melambangkan huruf yang berada di belakang 

nengen menjadi huruf mati. Akan tetapi, untuk melambangkan bunyi ’ng’, 

’r’, ’n’, ’y’, ’h’ atau ’w’ nengen tidak digunakan. Bunyi-bunyi itu 

dilambangkan dengan menggunakan anak huruf berikut ini. 

 Bunyi ‘ng’ menggunakan tekelubang 

 Bunyi ‘r’ menggunakan rejenjung 

 Bunyi ‘n’ menggunakan datas 

 Bunyi ‘y’ menggunakan tekelingai 

 Bunyi ‘h’ menggunakan keleniah 
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 Bunyi ‘w’ menggunakan tekelungau 

 

2.1.3 Penggabungan Induk Huruf dan Anak Huruf 

Jika suatu induk huruf bertemu dengan anak huruf dengan bunyi huruf vokal 

tunggal seperti ‘i’, ‘u’, ‘e’, dan ‘o’ maka huruf vokal pada induk huruf yaitu ‘a’ 

berubah menjadi bunyi pada anak huruf, misal jika induk huruf ‘da’ bertemu 

dengan anak huruf ‘e’ maka penggabungan tersebut dibaca ‘de’.  Tetapi jika selain 

itu maka penggabungan dilakukan tanpa mengubah huruf, hanya saja harus 

menghilangkan salah satu dari dua huruf vokal yang bertemu, misal jika induk 

huruf ‘wa’ bertemu dengan anak huruf ‘ar’, penggabungan tersebut bukan dibaca 

‘waar’ tetapi ‘war’. Jika ada dua atau lebih induk hurufyang digabungkan maka 

digabungkan tanpa ada perubahan bunyi, misal penggabungan induk huruf ‘sa’ 

dan ‘ka’ maka dibaca ‘saka’. Begitu juga jika induk huruftersebut telah dibubuhi 

anak huruf, misal induk hurufyang telah dibubuhi anak huruf seperti ‘de’ 

digabungkan dengan induk huruf ‘ka’, maka dibaca ‘deka’. Jika ingin mematikan 

bunyi suatu huruf induk, maka dilakukan dengan membubuhi anak huruf nengen 

di depan huruf induk, misal jika anak huruf ‘ka’ dibubuhi nengen maka dibaca ‘k’. 

Jika huruf yang telah dibubuhi nengen ingin digabung dengan anak huruf maka 

huruf yang telah diberi nengen diurutkan di urutan terakhir penggabungan, misal 

jika menggabungkan induk huruf ‘sa’ dengan huruf ‘ka’ yang telah diberi nengen, 

maka penggabungan tersebut dibaca ‘sak’. 

Tabel 2.4 menunjukkan beberapa contoh penggabungan induk huruf dan anak 

huruf seperti penjelasan di atas. 



 

 
 

Tabel 2.4 Penggabungan 

Dengan  Anak 
Huruf di Atas Huruf di Bawah

Akasara Latin Aksara

 
de 

 ji 

 
re 

 
wah 

 

 

nang 
 

 
pan 

 

 
 

2.2 Pengolahan Citra Digital

Gonzalez (2002) menyatakan bahwa kata citra 

kata “gambar” dapat diartikan sebagai suatu fungsi intensitas cahaya dua dimensi, 

yang dinyatakan oleh 

spasial (x,y) menyatakan intensitas (kecera

Agar citra yang mengalami gangguan mudah diinterpretasi (baik oleh manusia

maupun mesin), maka citra tersebut perlu dimanipulasi menjadi citra lain  yang

kualitasnya lebih baik. Bidang studi yang menyangkut hal ini adalah 

citra (image processing

Pengolahan citra adalah ilmu untuk memanipulasi gambar, yang melingkupi 

teknik-teknik untuk memperbaiki atau mengurangi kualitas gambar, menampilkan 

Penggabungan induk hurufdan anak huruf 

Dengan Anak 
Huruf di Bawah 

Dengan Anak Huruf 
di Depan 

Anak Huruf 

Aksara Latin Aksara Latin Aksara

 
mu  bai 

 

mo 
 

jah 

 
cah sak 

    

     

     

Pengolahan Citra Digital 

Gonzalez (2002) menyatakan bahwa kata citra atau yang sering kita kenal dengan 

kata “gambar” dapat diartikan sebagai suatu fungsi intensitas cahaya dua dimensi, 

yang dinyatakan oleh f(x,y), di mana nilai atau amplitudo dari f

menyatakan intensitas (kecerahan) citra pada titik tersebut.

Agar citra yang mengalami gangguan mudah diinterpretasi (baik oleh manusia

maupun mesin), maka citra tersebut perlu dimanipulasi menjadi citra lain  yang

kualitasnya lebih baik. Bidang studi yang menyangkut hal ini adalah 

image processing). 

Pengolahan citra adalah ilmu untuk memanipulasi gambar, yang melingkupi 

teknik untuk memperbaiki atau mengurangi kualitas gambar, menampilkan 

11 

Anak Huruf 
Ganda 

Aksara Latin 

 
jen 

 

pung 

 
boh 

 
gih 

 

 

atau yang sering kita kenal dengan 

kata “gambar” dapat diartikan sebagai suatu fungsi intensitas cahaya dua dimensi, 

f pada koordinat 

titik tersebut. 

Agar citra yang mengalami gangguan mudah diinterpretasi (baik oleh manusia 

maupun mesin), maka citra tersebut perlu dimanipulasi menjadi citra lain  yang 

kualitasnya lebih baik. Bidang studi yang menyangkut hal ini adalah pengolahan 

Pengolahan citra adalah ilmu untuk memanipulasi gambar, yang melingkupi 

teknik untuk memperbaiki atau mengurangi kualitas gambar, menampilkan 
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bagian tertentu dari gambar, membuat sebuah gambar yang baru dari beberapa 

bagian gambar yang sudah ada, dan beberapa teknik manipulasi gambar lainnya 

Pengolahan citra adalah pemrosesan citra, khususnya dengan menggunakan 

komputer, menjadi citra yang kualitasnya lebih baik. Gambar 2.2 merupakan 

contoh pengolahan citra. Pada Gambar 2.2(a) memperlihatkan citra burung nuri 

yang agak gelap. Setelah dilakukan perbaikan kontras, citra burung nuri menjadi 

lebih terang seperti yang terlihat pada Gambar 2.2(b). 

 
 

Gambar  2.2 Contoh proses pengolahan citra 
a)Citra asli b)Citra setelah dilakukan perbaikan kontras 

 

2.2.1 Jenis-jenis Citra 

Terdapat beberapa jenis citra yang umum digunakan dalam pengolahan citra, 

yaitu: 

a. Citra Biner  

Citra biner adalah citra digital yang hanya memiliki dua kemungkinan nilai 

piksel yaitu hitam dan putih. Citra biner juga disebut sebagai citra B &W 

(black and white) atau citra monokrom. Hanya dibutuhkan 1 bit untuk 

(a) (b) 
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mewakili nilai setiap piksel dari citra biner. Citra biner seringkali muncul 

sebagai hasil dari proses pengolahan seperti segmentasi, pengambangan, 

morfologi ataupun dithering. 

b. Citra Grayscale 

Citra grayscale merupakan citra digital yang hanya memiliki satu nilai kanal 

pada setiap piksel-nya, dengan kata lain nilai pada bagian 

RED=GREEN=BLUE. Nilai tersebut digunakan untuk menunjukkan tingkat 

intensitas. Warna yang dimiliki adalah warna dari hitam, keabuan dan putih. 

Tingkat keabuan di sini merupakan warna abu dengan berbagai tingkatan dari 

hitam hingga mendekati putih.  

c. Citra Warna  

Citra warna yaitu citra yang nilai pikselnya mempresentasikan warna tertentu. 

Banyaknya warna yang mungkin digunakan bergantung pada kedalaman piksel 

citra yang bersangkutan. Citra warna dipresentasikan dalam beberapa kanal 

yang menyatakan komponen-komponen warna penyusunnya. Banyaknya kanal 

yang digunakan bergantung pada model warna yang digunakan pada citra 

tersebut. 

 
Intensitas warna suatu titik pada citra warna merupakan kombinasi dari tiga 

intensitas derajat keabuan, yaitu  merah, hijau dan biru.  
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2.2.2 Metode-metode Pengolahan Citra Digital 

Adapun metode pengolahan citra digital yang digunakan pada penelitian ini 

adalah binerisasi, slicing, cropping, inverting, dilasi dan resizing. 

a. Binerisasi Citra 

Binerisasi citra adalah salah satu proses penting yang biasanya dilakukan 

dalam pengolahan citra. Binerisasi citra merupakan proses merubah citra ke 

dalam bentuk biner (0 ata 1). Proses ini menyebabkan citra hanya memiliki 2 

warna yaitu hitam dan putih. 

Gambar 2.3 merupakan contoh beberapa karakter aksara yang telah mengalami 

proses binerisasi. 

 

Gambar 2.3 Binerisasi citra 

b. Slicing 

Slicing merupakan proses pemotongan sebuah citra menjadi beberapa bagian 

untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Pada penelitian ini, fungsi 

slicing yaitu untuk memisahkan citra aksara yang terdapat dalam lembar data 
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pelatihan. Gambar 2.4 menyatakan proses slicing untuk memotong karakter 

aksara. 

 

Gambar 2.4 Slicing citra 

c. Inverting 

Inverting image adalah mengubah nilai grayscale tiap-tiap piksel citra menjadi 

nilai invers nya atau kebalikannya. Misalnya piksel yang aslinya gelap, nanti 

akan dijadikan piksel terang, dan sebaliknya. Contoh  inverting citra salah satu 

karakter aksara ditunjukkan oleh Gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5 Inverting citra 
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d. Cropping 

Cropping adalah proses pemotongan citra pada koordinat tertentu pada area 

citra. Untuk memotong bagian dari citra digunakan dua koordinat, yaitu 

koordinat awal yang merupakan awal koordinat bagi citra hasil pemotongan 

dan koordinat akhir yang merupakan titik koordinat akhir dari citra hasil 

pemotongan. Sehingga akan membentuk bangun segi empat yang mana tiap-

tiap piksel yang ada pada area koordinat tertentu akan disimpan dalam citra 

yang baru. Gambar 2.6 memperlihatkan salah satu karakter aksara yang 

mengalami proses cropping. 

 

Gambar 2.6 Cropping citra 

e. Dilasi 

Dilasi adalah operasi perubahan bentuk  yang akan menambahkan piksel pada 

batas antar objek dalam suatu citra digital. Atau secara rinci dilasi merupakan 

suatu proses menambahkan piksel pada batasan dari objek dalam suatu citra 

sehingga nantinya apabila dilakukan operasi ini maka citra hasilnya lebih besar 

ukurannya dibandingkan dengan citra aslinya. Proses dilasi atau penebalan 

citra dapat dilihat pada Gambar 2.7. Sedangkan Gambar 2.8 memperlihatkan 

salah satu karakter aksara yang telah dilakukan penebalan. 
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Gambar 2.7 Proses dilasi 

Citra B merupakan hasil citra setelah dilakukan proses dilasi dari citra asli (A) 

dengan stucturing element (suatu objek yang memiliki berbagai macam 

bentuk) S yang telah ditentukan di atas. Warna hijau pada gambar B 

merupakan piksel tambahan setelah dilakukan dilasi. 

 

Gambar 2.8 Contoh hasil dilasi citra 

f. Resizing 

Pada saat kita melakukan proses pengolahan citra, adakalanya ukurannya 

berubah menjadi lebih kecil dari file aslinya dan adakalanya sebaliknya. 

Resizing merupakan proses untuk merubah ukuran piksel pada suatu citra. 

Pengubahan ukuran citra dilakukan dengan metode interpolasi. Interpolasi 

(S) 

(B) 

(A) 
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adalah sebuah metode pencitraan untuk meningkatkan atau mengurangi jumlah 

piksel pada suatu citra digital. Interpolasi bekerja dengan menggunakan data 

yang diketahui untuk memperkirakan nilai-nilai pada titik yang tidak diketahui. 

 

2.3 Jaringan Syaraf Tiruan 

2.3.1 Pengertian Jaringan Syaraf Tiruan 

Jaringan saraf tiruan (JST) (Bahasa Inggris: artificial neural network (ANN), atau 

juga disebut simulated neural network (SNN), atau umumnya hanya disebut 

neural network (NN)), adalah jaringan dari sekelompok unit pemroses kecil yang 

dimodelkan berdasarkan jaringan saraf manusia. JST merupakan sistem adaptif 

yang dapat mengubah strukturnya untuk memecahkan masalah berdasarkan 

informasi eksternal maupun internal yang mengalir melalui jaringan tersebut. 

Secara sederhana, JST adalah sebuah alat pemodelan data statistik non-linier. JST 

dapat digunakan untuk memodelkan hubungan yang kompleks antara masukan 

dan keluaran untuk menemukan pola-pola pada data.  

Menurut Jong Jek Siang (2009) JST dibentuk sebagai generalisasi model 

matematika dari jaringan syaraf biologi, dengan asumsi bahwa: 

1. Pemrosesan informasi terjadi pada banyak elemen sederhana (neuron) 

2. Sinyal dikirimkan diantara neuron-neuron melalui penghubung-penghubung. 

3. Penghubung antar neuron memiliki bobot yang akan memperkuat atau 

memperlemah sinyal.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
http://id.wikipedia.org/wiki/Jaringan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jaringan_saraf_manusia&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Data
http://id.wikipedia.org/wiki/Statistik
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4. Untuk menentukan keluaran, setiap neuron menggunakan fungsi aktivasi 

(biasanya bukan fungsi linear) yang dikenakan pada jumlahan masukan yang 

diterima. Besarnya keluaran ini selanjutnya dibandingkan dengan suatu batas 

ambang. 

Dalam bukunya, Jong Jek Siang juga menuliskan bahwa jaringan syaraf tiruan 

(JST) ditentukan oleh 3 hal, yaitu: 

1. Pola hubungan antar neuron (disebut arsitektur jaringan). 

2. Metode untuk menentukan bobot penghubung (disebut metode training/ 

learning/ algoritma). 

3. Fungsi aktivasi 

Secara sederhana, jaringan syaraf tiruan diilustrasikan seperti pada Gambar 2.9: 

 

Gambar 2.9 Arsitektur jaringan syaraf tiruan 

Berdasarkan gambar di atas, y menerima masukan dari neuron x1, x2, dan x3 

dengan bobot hubungan w1, w2, dan w3. Ketiga impuls neuron yang ada 

dijumlahkan. 

 net = x1 w1 + x2 w2 + x3 w3 

x1

x2

x3

w3 

w1 

w2 y 
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Besarnya impuls yang diterima oleh y mengikuti fungsi aktivasi y = f(net). 

Apabila nilai fungsi aktivasi cukup kuat, maka sinyal akan diteruskan. Nilai 

fungsi aktivasi (keluaran model jaringan) juga dapat dipakai sebagai dasar untuk 

merubah bobot (Jong Jek Siang, 2009). 

 

2.3.2 Model Neuron 

Jong Jek Siang (2009) mengatakan bahwa neuron adalah unit pemroses informasi 

yang menjadi dasar dalam pengoperasian jaringan syaraf tiruan. Neuron terdiri 

dari tiga elemen pembentuk: 

1. Himpunan unit-unit yang dihubungkan dengan jalur koneksi. Jalur-jalur 

tersebut memiliki bobot/kekuatan yang berbeda-beda. Bobot yang bernilai 

positif akan memperkuat sinyal dan yang bernilai negatif akan memperlemah 

sinyal yang dibawanya. Jumlah, struktur dan pola hubungan antar unit-unit 

tersebut akan membentuk arsitektur jaringan (dan juga model jaringan yang 

terbentuk). 

2. Suatu unit penjumlah yang akan menjumlahkan masukan-masukan sinyal yang 

sudah dikalikan dengan bobotnya. Misalkan x1, x2, … , xm adalah unit-unit 

masukan dan wj1, wj2, … , wjm  adalah bobot penghubung dari unit-unit tersebut 

ke unit keluaran yj, maka unit penjumlah akan memberikan keluaran sebesar uj 

= x1 wj1 + x2 wj2 + … + xm wjm. 

3. Fungsi aktivasi yang akan menentukan apakah sinyal dari masukan neuron 

akan diteruskan ke neuron lain atau tidak. 
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Fungsi aktivasi akan dijelaskan lebih rinci pada sub-bab berikutnya. 

a. Arsitektur Jaringan 

Ada beberapa arsitektur jaringan yang sering dipakai dalam jaringan syaraf 

tiruan. Menurut Jong Jek Siang beberapa diantaranya adalah: 

1. Jaringan Lapisan Tunggal (Single Layer Network) 

Jaringan lapisan tunggal seperti ditunjukkan pada Gambar 2.10. Dalam 

jaringan ini, sekumpulan masukan neuron dihubungkan langsung dengan 

sekumpulan keluaran-nya. Dalam beberapa model (misal perceptron), 

hanya ada sebuah unit neuron keluaran.  

 

Gambar 2.10 Arsitektur single layer network 

Gambar 2.10. menunjukkan arsitektur jaringan dengan n unit masukan (x1, 

x2, … , xn) dan m buah unit keluaran (y1, y2, … , ym). 

2. Jaringan Lapisan Jamak (Multi Layer Network) 

Jaringan lapisan jamak merupakan perluasan dari lapisan tunggal. Dalam 

jaringan ini, selain unit masukan dan keluaran, ada unit-unit lain (sering 

disebut lapisan tersembunyi atau hidden layer). Dimungkinkan pula ada 

beberapa lapisan tersembunyi. Sama seperti pada unit masukan dan 
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keluaran, unit-unit dalam satu lapisan tidak saling berhubungan. Gambar 

2.11 menunjukkan arsitektur jaringan multi layer. 

 

Gambar 2.11 Arsitektur multi layer network 

3. Jaringan Reccurent 

Model jaringan recurrent mirip dengan jaringan lapisan tunggal ataupun 

jamak. Hanya saja, ada neuron keluaran yang memberikan sinyal pada unit 

masukan (sering disebut feedback loop). Gambar 2.12 menunjukkan 

arsitektur recurrent network 

 

Gambar 2.12 Arsitektur recurrent network 

 

x1 

x2 

x3 

z1 

z2 

z3 

D1 

D2 

D3 

y1 
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b. Fungsi Aktivasi 

Fungsi aktivasi diperlukan untuk menentukan keluaran suatu neuron. 

Argument fungsi aktivasi adalah net masukan (kombinasi linear masukan dan 

bobotnya). Jika ��� = ∑���� maka fungsi aktivasinya  

�(���) = �(∑����)   (2.1) 

Beberapa fungsi aktivasi yang sering dipakai adalah antara lain: 

1. Fungsi threshold (batas ambang) 

�(�) = �
1, � ≥ �
0, � < �

�   (2.2) 

Fungsi threshold juga dapat berharga -1 dan 1 atau sering disebut threshold 

bipolar, seperti: 

�(�) = �
1, � ≥ �

−1, � < �
�   (2.3) 

2. Fungsi sigmoid 

�(�) =
�

�����
   (2.4) 

Fungsi ini sering digunakan karena nilai fungsinya terletak antara 0 dan 1. 

Fungsi ini dapat diturunkan dengan mudah. 

��(�) = �(�)�1 − �(�)�    (2.5) 

3. Fungsi identitas 

�(�) = �   (2.6) 

Fungsi identitas sering dipakai apabila kita menginginkan keluaran jaringan 

berupa sembarang bilangan riil (bukan hanya pada range [0,1] atau [-1,1]). 
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c. Bias dan Threshold 

Dalam mendesain jaringan, terkadang ditambahkan sebuah unit masukan yang 

nilainya selalu =1. Unit itulah yag dinamakan dengan bias.  Bias berfungsi 

untuk mengubah nilai threshold menjadi =0. Jika melibatkan bias, keluaran 

unit penjumlah menjadi 

��� = � + ∑ �����    (2.8) 

Fungsi aktivasi threshold menjadi: 

�(���) = �
1, ��� ≥ 0
−1, ��� < 0

�    (2.9) 

 

2.3.3 Algoritma Pelatihan Backpropagation 

Pelatihan propagasi balik (backpropagation)  meliputi tiga fase yaitu: 

Fase I : Propagasi maju 

Selama propagasi maju, sinyal masukan (xi) dipropagasikan ke lapisan 

tersembunyi menggunakan fungsi aktivasi yang ditentukan. Keluaran dari setiap 

unit lapisan tersembunyi (zj) tersebut selanjutnya dipropagasikan maju lagi ke 

lapisan tersembunyi di atasnya menggunakan fungsi aktivasi yang ditentukan. 

Demikian seterusnya hingga menghasilkan keluaran jaringan (yk). 

Berikutnya, keluaran jaringan (yk) dibandingkan dengan goal yang harus dicapai 

(tk). Selisih tk – yk adalah kesalahan yang terjadi. Jika kesalahan ini lebih kecil dari 

batas toleransi yang ditentukan, maka iterasi dihentikan. Akan tetapi apabila 

kesalahan masih lebih besar dari batas toleransinya, maka setiap bobot dalam 

jaringan akan dimodifikasi untuk mengurangi kesalahan yang terjadi. 
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Fase II : Propagasi mundur 

Berdasarkan kesalahan tk – yk, dihitung faktor δj (k = 1, 2, …, m) yang dipakai 

untuk mendistribusikan kesalahan di unit yk ke semua unit tersembunyi yang 

terhubung langsung dengan yk. δk juga dipakai untuk mengubah bobot yang 

berhubungan langsung dengan unit keluaran. 

Dengan cara yang sama, dihitung faktor δj disetiap unit di lapisan tersembunyi 

sebagai dasar perubahan semua bobot yang berasal dari unit tersembunyi di 

lapisan di bawahnya. Demikian seterusnya hingga semua faktor δ di unit 

tersembunyi yang berhubungan langsung dengan unit masukan dihitung.  

Fase III : Perubahan bobot 

Setelah semua faktor δ dihitung, semua bobot akan dimodifikasi bersamaan. 

Perubahan suatu bobot didasarkan atas faktor δ neuron di lapisan atasnya. Sebagai 

contoh, perubahan bobot yang menuju ke lapisan keluaran didasarkan atas δk yang 

ada di unit keluaran. 

Ketiga fase tersebut diulang-ulang hingga kondisi penghentian terpenuhi. Secara 

umum kondisi penghentian diatur oleh jumlah iterasi dan toleransi kesalahan yang 

telah ditentukan. Iterasi dihentikan jika jumlah iterasi sudah sama dengan jumlah 

maksimum iterasi yang ditentukan, atau jika kesalahan yang terjadi sudah lebih 

kecil dari batas toleransi yang diperbolehkan. 

Untuk lebih memahami proses kerja dari propagasi balik, proses kerjanya dapat 

diilustrasikan pada diagaram alir (flowchart) pada Gambar 2.13, dimana proses 

tersebut menggunakan satu buah lapisan tersembunyi dan fungsi aktivasi sigmoid 

biner. 
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Gambar 2.13 Diagram alir pelatihan propagasi balik 

Dari Gambar 2.13. dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Menginisialisasi semua bobot dengan bilangan acak kecil. 

2. Meneruskan sinyal masukan ke unit tersembunyi di atasnya. 

3. Menghitung semua keluaran di unit tersembunyi zj (j = 1, 2, …, p) 

������ = ��� +	∑ �����
�
���     (2.10) 

Mulai 

Inisialisasi semua  
dengan bilangan aca 

kecil.  

Penghentian 
telah terpenuhi? 

Selesai 

Teruskan sinyal 
masukan ke unit 

tersembunyi di atasnya  

Hitung semua keluaran 
di unit tersembunyi 

tersebut 

Teruskan sinyal dari 
unit tersembunyi ke unit 

di atasnya (keluaran) 

Hitung semua keluaran 
di unit di atas unit di 

atasnya tersebut 

Hitung faktor  δ  di unit 
keluaran 

Hitung faktor  δ  di unit 
keluaran tersembunyi  

Hitung semua 
perubahan bobot.  

Inisialisasi dengan 
semua bobot baru.  
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��_����

	   (2.11)  

4. Meneruskan sinyal dari unit tersembunyi ke unit di atasnya (keluaran) 

5. Menghitung semua keluaran jaringan di unit yk (k = 1, 2, …, m) 

������ = ��� +	∑ �����
�
���      (2.12) 

  

��� = 	�(�_����) =
�

��	���_����
	    (2.13) 

6. Jika kondisi penghentian (batas toleransi kesalahan yang diperbolehkan) 

terpenuhi maka proses selesai. Jika tidak, jalankan proses ketujuh – 

kesepuluh.  

7. Menghitung faktor δ  unit keluaran berdasarkan kesalahan di setiap unit 

keluaran yk (k = 1, 2, …, m) 

� = (�� −	��)�
�(������) = (�� −	��)	��	(1 −	��)   (2.14) 

δk merupakan unit kesalahan yang akan dipakai dalam perubahan bobot layar 

di bawahnya (langkah 7) 

Hitung suku perubahan bobot wkj (yang akan dipakai nanti untuk merubah 

bobot wkj) dengan laju percepatan α. 

8. Menghitung faktor δ unit tersembunyi berdasarkan kesalahan di setiap unit 

tersembunyi zj (j = 1, 2, …, p). 

δ_���� = ∑ �����
�
���   (2.15) 

Faktor δ unit tersembunyi : 

	�� = �_����	�
�(������) = 	 �����	��	�1 −	���  (2.16) 
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 Hitung suku perubahan bobot vji (yang akan dipakai nanti untuk merubah      

bobot vji) 

���� = �	��	��   (2.17) 

j = 1, 2, …, p    ;     i = 0, 1, …, n                    

9. Menghitung semua perubahan bobot. 

Perubahan bobot garis yang menuju ke unit keluaran : 

���(����) = ���(����) + ����       (2.18) 

(k=1, 2, …, m;    j=0, 1, …,p) 

Perubahan bobot garis yang menuju ke unit tersembunyi 

���(����) = ���(����) + ����                   (2.19) 

(j = 1, 2, …, m     ;    i = 0, 1, …,p) 

10. Kembali ke langkah dua dan terus berulang sampai kondisi penghentian 

terpenuhi. 

Setelah pelatihan selesai dilakukan, jaringan dapat dipakai untuk pengenalan pola. 

Dalam hal ini hanya propagasi maju (langkah dua dan lima) saja yang dipakai 

untuk menentukan keluaran jaringan. Apabila fungsi aktivasi yang digunakan 

bukan sigmoid biner maka langkah kedua dan kelima harus disesuaikan. Demikian 

juga turunannya pada langkah keenam dan kesepuluh. 
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2.4 Teknologi Layar Sentuh (Touch Screen) 

Layar sentu (touchscreen) adalah sebuah perangkat masukan komputer yang 

bekerja dengan adanya sentuhan tampilan layar menggunakan jari atau pena 

digital. Antarmuka layar sentuh memungkinkan  pengguna mengoperasikan 

sistem komputer dengan menyentuh gambar atau tulisan di layar itu sendiri tanpa 

memerlukan perangkat tambahan lain. Ini merupakan cara yang paling mudah 

untuk mengoperasikan komputer dan kini semakin banyak digunakan dalam 

berbagai aplikasi. 

Ada 2 jenis teknologi dasar yang digunakan untuk teknologi layar sentuh, pada 

smartphone maupun  komputer tablet yaitu resistif dan  kapasitif 

 

2.4.1 Layar Sentuh Resistif  

Layar sentuh resistif  (resistif touchscreen) terdiri dari panel kaca biasa yang 

ditutupi dengan lapisan tipis yang bersifat konduktif (mudah menghantarkan arus 

listrik) dan lapisan resistif (menahan arus listrik). Kedua lapisan ini dipisahkan 

oleh celah titik-titik kecil yang disebut spacer untuk menjaga dua lapisan terpisah 

sampai ada yang menyentuhnya. Pada lapisan konduktif tersebut juga mengalir 

arus listrik yang bertugas sebagai arus referensi.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Input
http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tampilan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Layar
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pena_digital&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pena_digital&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pena_digital&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Antarmuka
http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
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Gambar 2.14  Bagian-bagian layar sentuh resistif 

Gambar 2.14 memperlihatkan bagian-bagian dari layar sentuh resistif. Ketika 

pengguna menyentuh layar, kedua lapisan melakukan kontak langsung secara 

fisik. Karena adanya kontak antara lapisan konduktif dan resistif, maka akan 

terjadi perubahan pada arus listrik referensi. Perubahan nilai arus referensi ini 

kemudian dilaporkan dan diolah secara matematis oleh controller sehingga 

menghasilkan sebuah koordinat dan posisi yang akurat dari titik kontak sentuhan 

tersebut. Kemudian informasi ini diintegrasikan dengan program lain sehingga 

menjadi aplikasi yang mudah digunakan. 

Kelemahan sistem ini adalah kejernihan gambarnya hanya 75%. Selain itu, karena 

sistem ini sensitif terhadap tekanan, maka sentuhan dari berbagai macam benda 

dapat mempengaruhi kinerjanya. 

 

ke komputer 

spacer 

lapisan 
resistif 

lapisan 
kapasitif 

tampak 
depan 

tampak 
samping 



31 
 

 
 

2.4.2 Layar Sentuh Kapasitif  

Tidak seperti layar sentuh resistif, layar sentuh kapasitif (capasitive touchscreen) 

tidak menggunakan tekanan jari untuk membuat perubahan aliran listrik. Sistem 

kapasitif memiliki sebuah lapisan pembungkus yang bersifat kapasitif berbahan 

indium tinoxide pada seluruh permukaannya, yang dapat meneruskan arus listrik 

secara kontinu untuk kemudian diteruskan ke sensornya. 

Lapisan ini dapat memanfaatkan sifat kapasitif dari tangan atau tubuh manusia, 

maka dari itu lapisan ini dipekerjakan sebagai sensor sentuhan pada layar sentuh 

jenis ini. Ketika lapisan berada dalam status normal (tanpa ada sentuhan tangan), 

sensor akan mengingat sebuah nilai arus listrik yang dijadikan referensi.  

Ada dua jenis utama dari teknologi layar sentuh kapasitif ini, yaitu layar kapasitif 

permukaan dan layar kapasitif proyektif. Layar kapasitif permukaan menggunakan 

sensor di sudut-sudutnya dan sebuah film tipis yang disebarkan secara merata di 

seluruh permukaan. Sedangkan layar kapasitif proyektif menggunakan jaringan 

listrik yang membentuk baris dan kolom dengan chip terpisah sebagai sensornya. 

Dalam kedua jenis layar ini, ketika jari menyentuh layar, muatan listrik kecil 

ditransfer ke jari dan jari pun menyelesaikan sebuah sirkuit listrik. Hal ini 

menciptakan penurunan tegangan yang dicatat oleh sensor pada sudut layar. 

Software kemudian memproses lokasi penurunan tegangan ini dan memberi 

perintah untuk eksekusi. Inilah sebabnya mengapa layar kapasitif tidak bekerja 

ketika anda memakai sarung tangan, karena kain tidak menghantarkan listrik, 

kecuali jika dilengkapi dengan benang konduktif. 
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Layar sentuh kapasitif memiliki tingkat kejernihan hingga 90 %. Hal ini membuat 

tampilan layar kapasitif lebih tajam dan lebih jelas daripada layar resistif. 
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