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BACK PROPAGATION NEURAL NETWORK WITH NON-SIGMOIDAL FUNCTION .
One of the most famous methods that is used in Neural Network (NN) system is the Back Propagation
(BP) method, in which Sigmoid function is often used in the input output unit system. Theoritically,
hovewer, BP method does not require the use of Sigmoid function. This paper discusses BPNN with non-
Sigmoidal function, in which it is proved that Non-Sigmoidal BPNN obtains far better result than the
Sigmoidal one.

ABSTRAK

BACK PROPAGATION NEURAL NETWORK DENGAN FUNGSI MATEMATIKA
NON-SIGMOIDAL. Salah satu cara kerja "Neural Network" (NN) yang terkenal adalah metoda Back
Propagation (BP), di mana sering dipakai fungsi matematika Sigmoid sebagai fungsi input-output unit
pembentuk jaringannya. Tetapi, secara teori metoda BP tidak mengharuskan pemakaian fungsi
Sigmoidal. Makatah ini mengetengahkan tentang hasil penelitian BPNN dengan fungsi non-Sigmoidal
sebagai fungsi dalam input-output unit-unit jaringannya, yang mana terbukti bahwa BPNN non-
sigmoidal ini sangat lebih baik dari pada BPNN sigmoidal.

PENDAHULUAN

Sistem syaraf manusia terdiri dari syaraf sadar dan syaraf tidak sadar yang
membentuk satu kesatuan. Komputer generasi sekarang, bekerja seperti sistem syaraf
sadar manusia, menjalankan proses secara berurutan (serial). Sedangkan, sistem NN
yang dibuat berdasarkan ide dari sistem syaraf tidak sadar manusia, berproses secara
paralel antara unit yang satu dengan unit yang lain. Sistem NN ini, dapat belajar
maupun diajar sebagaimana sistem syaraf pada otak manusia.

Cara belajar pada NN adalah dengan mengubah beban pemberat (weight) unit
pembentuk jaringan. Salah satu metoda cara belajar NN yang terkenal dan sering
dipakai adalah metoda Back Propagation (BP), yaitu algoritma pendekatan nilai hasil
output NN kepada nilai pembanding (teacher pattern) yang diberikan dari luar sistem.
Di dalam metode BP, sering dipakai fungsi matematika Sigmoid sebagai fungsi input-
output unit pembentuk NN, karena fungsi ini mirip dengan fungsi matematika yang

Laboratorium Teknik Pengujian KIM-LIPI

93



ada dalam neuron syaraf manusia. Tetapi, secara teori metoda BP ini tidak
mengharuskan pemakaian fungsi Sigmoidal.

Atas dasar itulah, maka dalam makalah ini dibahas tentang BPNN dengan
fungsi matematika yang lain, selain Sigmoidal, yang disebut dengan fungsi Non-
Sigmoidal, sebagai fungsi input-output unit NN. Dengan demikian, diharapkan bisa
meningkatkan kemampuan belajar maupun kerja NN.

NEURAL NETWORK (NN)

Sejarah Penelitian NN

Pada tahun 1936, Tuling menemukan mesin penghitung yang diberi nama
Tuling machine. Tuling machine ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian penghitung
{calculation) dan bagian penyimpan {storage). Dengan mesin ini, dapat ditemukan
bukti bahwa ada masalah yang dapat diselesaikan dengan algoritma tertentu dan
dalam jangka waktu yang terbatas, dan ada pula masalah yang tidak dapat
diselesaikan oleh penghitungan mesin. Setelah itu, sekitar tahun 1940, Von Neuman
memperbaiki mesin hitung Tuling dengan menambahkan program yang bisa
disimpan. Hal ini menjadi cikal bakal munculnya komputer, yang terus berkembang
pesat hingga saat ini. Tetapi proses komputer secara serial (data diproses secara
berurutan satu-persatu) ini tidak dapat mengerjakan dengan baik masalah-masalah
pengenalan pola {pattern recognition), pemikiran intuisi, ide, kreativitas manusia dan
Iain-lain, yang memerlukan fleksibelitas tinggi dalam proses datanya.

Oleh latar belakang itu, kemudian timbul ide untuk meniru cara kerja sistem
syaraf otak yang merupakan sistem proses paralel dengan fleksibelitas sangat tinggi.
Dalam otak manusia terdapat sekitar 14 milyar neuron, yang merupakan bagian
terkecil dari susunan jaringan syaraf. Secara garis besar, neuron ini terdiri dari soma,
dendrite, axon dan synapse, seperti ditunjukkan pada gambar 1.

Bagian soma memiliki beberapa cabang dendrite, yang berfungsi untuk
menangkap sinyal dari neuron lain. Apabila ada sinyal masuk lewat dendrite, akan
diproses di dalam soma, dan outputnya akan dibawa lewat axon ke neuron lain. Dan
untuk bisa sampai ke neuron Iain, sinyal output dari axon ditransmisikan lewat
synapse, yang merupakan ujung-ujung ranting neuron yang terhubung ke dendrite
neuron lainnya.

Dari fenomena tersebut, para peneliti berlomba untuk mencari cara dan model
baru, yang dapat memproses data secara paralel. Penelitian tentang model syaraf
manusia ini telah dimulai oleh W.S. McCulloch & W.H. Pits pada tahun 1943, dengan
mesin yang diberi nama Unit (gambar 2). Mesin ini dapat dipakai untuk perhitungan
logika (perhitungan matematika model digital, misalnya not, or, and, xor, dan
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sebagainya). Seperti ditunjukkan pada gambar 2, unit ini mempunyai sifat seperti
neuron, mempunyai beberapa input dan 1 output.

Seperti halnya pada synapse neuron yang sesungguhnya, sinyal pada unit
inipun hanya dipropagasikan (ditransmisikan) searah saja. Cara kerja unit ini adalah
sebagai berikut. Sebelum di/npufkan ke unit, suatu sinyal Xj dibebani (dikalikan)
dengan beban co;, sehingga menjadi a>; xh kemudian diambil jumlah semua sinyal
yang telah dibebani tersebut (datam dunia matematika dilambangkan dengan Z
(sigma), dan hasil penjumlahan dinyatakan dalam X). Dan sebagai output unit, X
dikalikan lagi dengan suatu fungsi / sebagai output akhirnya. Bila output itu
dinyatakan dengan y, maka dapat dituliskan dalam rumus sebagai berikut:

N

y=f(X) dan X=^a)ixi

Fungsi matematika/adalah penentu hasil output unit, atau disebut juga fungsi
ambang batas, di mana fungsi ini hanya mengeluarkan output atas nilai yang
besarnya melebihi nilai ambangnya. Apabila nilai output lebih kecil dari nilai
ambang, unit tidak mengeluarkan output apapun, yang berarti unit itu pasif. Fungsi
yang sering dipakai adalah fungsi sigmoid, karena fungsi ini sangat mirip dengan
fungsi matematika yang ada dalam neuron syaraf manusia. Rumus fungsi Sigmoid
dan bentuk grafiknya adalah sebagai berikut:

M=.
1+ expfex)

Tahun 1961 F. Rosenblatt membuat mesin yang diberi nama Perceptron. Mesin
ini mempunyai device pembeda, di mana nilai output akan ditentukan. Dan mesin ini
mampu 'belajar'. Tetapi unit yang dapat belajar hanyalah unit dalam lapisan output
saja. (Untuk lebih jelasnya tentang lapisan unit, lihat tentang model network.) Tetapi
unit dalam perceptron ini hanya mengenal 2 nilai saja, sehingga proses 'belajar'
sering tidak dapat berlangsung dengan baik. Keterbatasan mesin perceptron ini
dibuktikan oleh M. Minsky & S. Papert.

Oleh karena keterbatasan bidang hardware yang tidak dapat menunjang
simulasi proses paralel, untuk beberapa waktu lamanya penelitian di bidang NN ini
tidak banyak dilakukan. Hingga, pada tahung 1982 J.J. Hopfield membuat model
neural network yang dalam jaringan itu satu unit terhubung ke beberapa unit yang lain
secara timbal balik, yang disebut Hopfield Network. Dan tahun 1986, D.E. Rumelhart,
G.E. Hinton & R.J. Williams membuat model jaringan, di mana output unit pada
lapisan yang satu menjadi input bagi lapisan unit lainnya, dan pemakaian fungsi
matematika semi-linear pada input-output unit, sehingga seluruh unit pembentuk
jaringan dapat belajar. Metoda ini disebut metoda Back Propagation. Dengan
munculnya kedua metoda tersebut, dan juga oleh perkembangan hardware yang
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demikian cepat di sekitar tahun 1985-an, yang antara lain telah mampu menyediakan
fasilitas proses paralel, akhirnya pehelitian neural network marak kembali.

Model Network

Lazimnya, neuron dalam susunan syaraf otak manusia terhubung satu dengan
lainnya, tetapi bukan berarti semua neuron dalam tubuh manusia terhubung dalam
satu jaringan. Ada satu neuron yang terhubung dengan 10.000-an neuron lainnya, ada
pula neuron yang membentuk lapisan {layer) dari tingkat rendah ke tingkat tinggi
dalam penyampaian sinyal yang dibawanya. Berdasarkan susunan jaringan syaraf
otak seperti ini, dalam dunia neural network pun diwujudkan dalam 2 bentuk model,
yaitu model jaringan dengan hubungan timbal balik (gam bar 4(a)) dan model
jaringan dengan hubungan bertingkat (gambar 4(b)).

Dalam model jaringan dengan hubungan timbal balik, output suatu unit dapat
kembali lagi {feedback) ke unit itu sendiri (menjadi input) meialui jaringan unit yang
lain. Dapat dibayangkan, bagaimana kompleksnya sistem jaringan ini.

Sedangkan dalam model jaringan dengan hubungan bertingkat, unit-unit
dikelompokkan menjadi beberapa lapisan, biasanya dikelompokkan menjadi 3 bagian,
yaitu lapisan input {input layer), lapisan tengah {hidden layer) dan lapisan output
(output layer). Lapisan tengah dapat juga dibagi menjadi beberapa lapisan lagi. Input
sinyal yang dimasukkan ke lapisan input akan di-propagasi-kan lagi ke unit-unit pada
lapisan-lapisan berikutnya.

Metode Back Propagation

Metode BP adalah algoritma pembelajaran pada model jaringan dengan
hubungan bertingkat yang dirumuskan oleh D.E. Rumelhart dkk pada tahun 1986.
Dengan metode ini, pengenalan huruf, pengenalan suara dan beberapa masalah
pengenalan pola {pattern recognition) oleh komputer dapat diatasi. Atas penemuan
metode BP ini pula, bidang penelitian neural network semarak kembali.

Secara garis besar, metode.BP ini bekerja sebagai berikut. Pertama, input
pattern dan teacher pattern {pola yang diinginkan, atau disebut juga pola tujuan)
dimasukkan ke lapisan input. Kemudian input pattern ini akan berubah bersamaan
dengan pen-transmisi-an {propagation) pattern tersebut ke lapisan-lapisan {layers)
berikutnya, hingga akhirnya menghasilkan output pattern pada lapisan output. Hasil
keluaran NN ini, yaitu output pattern, akan dibandingkan dengan teacher pattern.
Apabila dari perbandingan ini dihasilkan nilai yang sama, proses 'belajar' tidak akan
terjadi. Tetapi bila hasilnya berlainan, maka agar nilai output pattern dari NN dapat
lebih mendekati nilai teacher pattern, maka beban pemberat yang ada pada hubungan
antar unit diubah. Proses pengubahan beban pemberat adalah dengan
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mempropagasikan kembali nilai output NN dari arah lapisan output ke arah lapisan
input {back propagation). Kemudian dari lapisan input, pattern akan diproses lagi
untuk mengubah nilai weight, hingga akhirnya menghasilkan output pattern baru.
Demikian seterusnya proses back propagation ini diulang-ulang, hingga dicapai nilai
yang sama atau relatif sama dalam rasio perbandingan nilai antara ouput pattern NN
dengan teacher pattern, atau dengan kata lain sampai terjadi rasio kesalahan
perbandingan sekecil mungkin. Proses perubahan weight inilah yang disebut proses
belajar'.

BACK PROPAGATION NEURAL NETWORK NON-SIGMONIAL (BPNN
NON-SIGMOIDAL)

Fungsi yang Biasa Dipakai pada Back Propagation Neural Network (BPNN)

Dalam metode Back Propagation (BP), fungsi pada input-onput unit haruslah
berbentuk fungsi yang dapat didifferensialkan, karena pada proses propagasi (baik
forward propagation maupun back propagation) penghitungan nilai didasarkan atas
fungsi yang dipakai. Pada forward propagation, fungsi yang dipakai adalah fungsi
apa adanya, dan pada back propagation, fungsi yang dipakai adalah fungsi
diferensialnya. Fungsi linear yang digunakan pada perceptron tidak dapat dipakai
pada metode BP, karena berbentuk diskrit. Selain itu fungsi linear akan menjadikan

Japi.san tengah (hidden layer) pada BPNN menjadi kehilangan fungsi. Demikian pula
dengan fungsi-fungsi lain yang biasa dipakai dalam Neural Network, seperti fungsi
Step dan fungsi Linear Bagian tidak dapat dipakai dalam metoda BP, karena tidak
terdiferensialkan. Oleh sebab itu, pada BPNN sering dipakai fungsi sigmoid, yang
merupakan fungsi yang mendekati fungsi linear, dan tidak diskrit dan dapat
didiferensialkan. Fungsi sigmoid ini mirip sekali dengan fungsi yang ada pada sistem
jaringan syaraf makhluk hidup.

Fungsi-fungsi yang sering dipakai dalam NN adalah sebagai berikut.
• Fungsi Sigmoid (gambar 3)
• Fungsi Step (gambar 5a)
• Fungsi Linear (gambar 5 b)
• Fungsi Linear Bagian (gambar5c)

Fungsi-fungsi yang Dipakai dalam BPNN Non-Sigmoidal dan Grafiknya

Fungsi-fungsi matematika non-Sigmoidal (fungsi Sigmoid dilambangkan
dengan S(x)) yang diuji dalam penelitian ini adalah :
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1. Integral pertama dari fungsi Sigmoid (jS(x), Gambar 6a)
2. Turunan pertama dari fungsi Sigmoid (S'(x), Gambar 6b)
3. Turunan kedua dari fungsi Sigmoid(.S"Y*A Gambar 6c)
4. Turunan ketiga dari fungsi Sigmoid (S'"(x), Gambar 6d)
5. Persamaanx (Gambar 6e)
6. Persamaan x3 (Gambar 6J)
7. Fungsi sinus (Gambar 6g), dan
8. Fungsi cosinus (Gambar 6h).

Bentuk grafik masing-masing fungsi ditunjukkan dalam gambar 6a~6h. Dalam
percobaan, fungsi matematika ini dipakai dalam lapisan unit tengah NN. Sebagai
fungsi input-output dalam unit output NN dipakai fungsi matematika linear (f(x)-x).
Dan bagan neural network yang dipakai dalam penelitian ditunjukkan pada gambar 7.
NN ini memetakan dari 2 dimensi ke 1 dimensi, yang dalam rumus matematikanya
dilambangkan sebagai f:R2 -*• R. Sedangkan untuk menghitung perubahan nilai
beban weight pada hubungan antar unit dipakai metode BP. Secara keseluruhan,
sistem ini disebut Back Propsgstion Neural Network BPNNnon-Sigmoidal.

Percobaan dan Hasilnya

Untuk mengetahui perbedaan kemampuan masing-masing fungsi matematika
dalam BPNN diadakan 3 percobaan. Sebagai tolok ukur kemampuan masing-masing
fungsi non-Sigmoidal, semua hasil percobaan BPNN non-Sigmoidal dibandingkan
dengan hasil BPNN yang memakai fungsi matematika Sigmoidal. Program simuiasi
percobaan ditulis dalam bahasa C, disimulasikan pada komputer Work Station Sun
bersistem UNIX, dan grafik hasil percobaan dibuat dengan gnuplot.

Percobaan I (Kecepatan Belajar)

Percobaan I adalah tentang kecepatan menyelesaikan proses belajar atas obyek
masalah yang diberikan. Sebagai obyek masalah pada percobaan I ini adalah masalah
XOR, dan pada masing-masing BPNN diiakukan 10 kali simuiasi dengan inisialisasi
beban pemberat antarunit CO/ yang berbeda-beda. Jumlah unit tengah adalah 2 unit,
dan proses belajarnya (penyesuaian beban co,) dibatasi maksimal 1000 kali, dan rasio
kesalahan (perbedaan nilai output pattern NN dengan teacher pattern) adalah 0,001.
Hasil percobaan I ditunjukkan pada gambar 8. Dari 10 kali inisialisasi weight masing-
masing BPNN, jumlah keberhasilan belajar ditunjukkan pada gambar 9.

98



Percobaan II (Kemampuan Ekspresi Nilai)

Percobaan II tentang kemampuan masing-masing BPNN dalam
mengekpresikan titik pola (pattern) yang belum diajarkan, setelah proses belajar
terhadap titik-titik/>atfer« yang diberikan selesai.

Mula-mula titik-titik input pattern dan teachernya diinputkan ke masing-
masing NN, dan dilakukan proses belajar. Setelah proses belajar masing-masing NN
atas pattern selesai, masing-masing NN 'disuruh memberikan' (mengekspresikan)
nilai titik-titik yang belum diajarkan, titik-titik itu berada antara titik yang pernah
diajarkan sebelumnya. Pola yang diajarkan adalah 15 titik (gambar 9), dan yang
belum diajarkan adalah 840-an titik. Hasil percobaan ditunjukkan pada gambar 10.

Percobaan III (Kemampuan Pendekatan Pola)

Percobaan III bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan masing-masing
BPNN dengan fungsi matematika yang dipakainya, dalam hal pengekpresian kembali
pattern yang diberikan. Obyek pattern adalah gambar grafik dari fungsi f(x,y) =exp{-
3(x2 +y2)}sin(2x)cos(5y) (gambar 12). Dalam simulasi diambil fungsi sampel 840 titik,
dan titik-titik tersebut diajarkan ke masing-masing NN. Setelah proses belajar selesai,
masing-masing NN diminta mengekspresikan kembali pola yang telah diajarkan.
Hasil simulasi percobaan III ditunjukkan pada gambar 13.

KESIMPULAN

Dari hasil percobaan terbukti bahwa:
l.BPNN dengan fungsi-fungsi non-Sigmoidal mempunyai kemampuan kecepatan

belajar lebih baik dari pada BPNN dengan fungsi Sigmoidal.
2.Dalam hal kemampuan peng-ekspresian-an pattern yang belum diajarkan, BPNN

dengan fungsi matematika turunan dari fungsi Sigmoid, mempunyai kemampuan
yang lebih baik dari pada fungsi-fungsi matemetika yang lain.

3.Begitu pula dalam hal kemampuan mendekatan pola yang diberikan, BPNN dengan
fungsi matematika turunan dari fungsi Sigmoid mempunyai kemampuan yang jauh
lebih baik dari pada BPNN dengan fungsi-fungsi matemetika lainnya.

Sebagai kesimpulan akhir, BPNN dengan fungsi matematika turunan dari
fungsi Sigmoid mempunyai kemampuan kerja & kemampuan belajar yang lebih baik
dari pada BPNN yang memakai fungsi Sigmoidal.
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Gambar 12. Pob yangdiajarlan: f(xy)-txp{-l(?*/))sin(2x)coi(5y)
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