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ABSTRACTThe stability of inflation is one of the
prerequisites for sustainable economic growth to improve
the welfare of society. The inflation rate can not be
underestimated in a country's economic system and
businesses in general. If inflation can be predicted with high
accuracy, of course, can be used as the basis of government
policy making in anticipation of future economic activity. In
this study will be used back propagation neural network
method and fuzzy logic mamdani method to predict the
monthly inflation rate in Indonesia, then compare which
method is the better. The data used comes from the central
statistical agency, which is 80% as training data and 20% as
testing data. In the results of the data analysis is concluded
that the performance of back propagation neural network is
better than fuzzy logic mamdani, with a mean absolute
deviation (MAD) is 0.0577, a mean square error (MSE) is
0.0069, and a Root Mean Square Error (RMSE) is 0.0830.
Keywords : Inflation, neural network backpropagation, fuzzy
logic mamdani
INTISARIStabilitas inflasi merupakan salah satu pra
syarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat
inflasi tidak dapat diremehkan dalam sistem dan usaha
perekonomian suatu negara pada umumnya. Jika inflasi
dapat diprediksi dengan akurasi yang tinggi, tentu saja
dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan
Pemerintah dalam mengantisipasi kegiatan ekonomi di
masa depan. Dalam penelitian ini akan menggunakan
metode Neural Network Backpropagation dan metode
Fuzzy Logic Mamdani untuk memprediksi tingkat inflasi
bulanan di Indonesia, kemudian membandingkan kedua
metode tersebut untuk mendapatkan metode yang terbaik.
Data yang digunakan diperoleh dari Badan Pusat Statistika
(BPS), dimana 80% digunakan untuk data pelatihan dan
20% untuk data pengujian. Dalam hasil analisis data
disimpulkan bahwa kinerja metode Neural Network
Backpropagation lebih baik dibandingkan dengan metode
Fuzzy Logic Mamdani dengan Mean Absolute Deviation
(MAD) sebesar 0.0577, Mean Square Error (MSE) sebesar
0.0069, dan Root Mean Square Error (RMSE) sebesar
0.0830.
Kata kunci : inflasi, neural network backpropagation, fuzzy
logic mamdani

PENDAHULUAN
Secara
sederhana
inflasi
diartikan
sebagai
meningkatnya harga-harga secara umum dan terus
menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja
tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas
(atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang
lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi (Bank
Indonesia, 2014). Sedangkan menurut (Badan Pusat
Statistik, 2014) Inflasi adalah kenaikan harga barang dan
jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut
merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya
daya jual mata uang suatu negara.
Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada
pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil
memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial
ekonomi masyarakat. Bank Indonesia menjelaskan bahwa
ada tiga dampak negatif dari tingginya nilai inflasi dan
ketidakstabilan inflasi. Pertama, inflasi yang tinggi akan
menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus
turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan
akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin,
bertambah miskin. Kedua, inflasi yang tidak stabil akan
menciptakan ketidakpastian (uncertainty) bagi pelaku
ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman
empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan
menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan
konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya
akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, tingkat
inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat
inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga
domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat
memberikan tekanan pada nilai rupiah (Bank Indonesia,
2015).
Pada penelitian ini akan digunakan metode neural
network backpropagation dan fuzzy logic mamdani untuk
memprediksi tingkat inflasi bulanan di Indonesia. Data
yang penulis gunakan adalah data tingkat inflasi bulanan di
Indonesia tahun 2006-2015 yang dikeluarkan oleh Badan
Pusat Statistik. Kelebihan metode neural network
diantaranya melakukan generalisasi dan ekstraksi dari
pola data tertentu, mampu mengakuisisi pengetahuan
walau tidak ada kepastian, menyelesaikan masalah yang
tidak terstruktur dan sulit didefinisikan, dan mampu
melakukan perhitungan secara paralel sehingga proses
lebih singkat.
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Permasalahan pada penelitian ini adalah cara untuk
analisis dan komparasi metode yang paling akurat diantara
metode fuzzy logic mamdani dan neural network struktur
backpropagation untuk memprediksi tingkat kemiskinan di
Indonesia. Serta melakukan analisa perhitungan
penentuan akurasi kedua metode sehingga diperoleh
metode yang tepat.
Konsep fuzzy diperkenalkan dengan berbagai macam
cara ke dalam berbagai macam disiplin ilmu. Sehingga
aplikasi teori ini dapat ditemukan dalam kecerdasan
buatan, ilmu komputer, teknik kendali, teori pengambilan
keputusan, ilmu manajemen, robotika, dan lain-lain. Salah
satu aplikasi terpentingnya (Kusumadewi, 2010) adalah
untuk membantu manusia dalam melakukan pengambilan
keputusan.

BAHAN DAN METODE
A. Data Mining
Data mining adalah rangkaian proses untuk menggali
nilai tambah berupa informasi yang belum terekplorasi
dari sebuah basis data, melakukan ekplorasi dengan caracara tertentu untuk memanipulasi data menjadi informasi
yang lebih berharga dengan cara mengektraksi dan
mengenali pola penting dari basis data (Han dan Kamber,
2006). Menurut Daryl Pregibons dalam (Gorunescu,
2011) “Data mining adalah perpaduan dari ilmu statistik,
kecerdasan buatan, dan penelitian bidang database”.
Nama data mining
berasal dari kemiripan antara
pencarian informasi yang bernilai dari database yang
besar dengan menambang sebuah gunung untuk sesuatu
yang bernilai (Sumathi, 2006). Keduanya memerlukan
penyaringan melalui sejumlah besar material, atau
menyelidiki dengan cerdas untuk mencari keberadaan
sesuatu yang disebut bernilai tadi.
Data mining merupakan teknologi baru yang
sangat berguna untuk membantu perusahaan-perusahaan
menemukan informasi yang sangat penting dari
gudang data mereka. Beberapa aplikasi data mining
fokus pada prediksi, mereka meramalkan apa yang
akan terjadi dalam situasi baru dari data yang
menggambarkan apa yang terjadi di masa lalu (Witten,
Frank, dan Hall, 2011).
B. Neural Network
Neural network atau jaringan syaraf tiruan adalah
merupakan salah satu representasi buatan dan otak
manusia yang selalu mencoba mensimulasikan proses
pembelajaran pada otak manusia. Istilah buatan disini
digunakan karena jaringan syaraf ini diimplementasikan
dengan menggunakan program komputer yang mampu
menyelesaikan sejumlah proses perhitungan selama
proses pembelajaran (Kusuma Dewi, 2003). Neural
network adalah (Han, 2006) satu set unit input/output
yang terhubung dimana tiap relasinya memiliki bobot. Hal
yang perlu mendapat perhatian istimewa adalah bahwa
jaringan syaraf tiruan tidak diprogram untuk
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menghasilkan keluaran tertentu. Semua keluaran atau
kesimpulan yang ditarik oleh jaringan didasarkan pada
pengalamanya selama mengikuti proses pembelajaran.
Pada proses pembelajaran, kedalam jaringan syaraf tiruan
dimasukkan pola-pola input (dan output) lalu jaringan
akan diajari untuk memberikan jawaban yang bisa
diterima (Diyah Puspitaningrum, 2006).
Neural Network dimaksudkan untuk mensimulasikan
perilaku sistem biologi susunan syaraf manusia, yang
terdiri dari sejumlah besar unit pemroses yang disebut
neuron, yang beroperasi secara paralel (Alpaydin, 2010).
Neuron mempunyai relasi dengan synapse yang
mengelilingi neuron-neuron
lainnya. Susunan syaraf
tersebut dipresentasikan dalam neural network berupa
graf yang terdiri dari simpul (neuron) yang dihubungkan
dengan busur, yang berkorespondensi dengan synapse.
Sejak tahun 1950-an, neural network telah digunakan
untuk tujuan prediksi, bukan hanya klasifikasi tapi juga
untuk regresi dengan atribut target kontinu (Vecellis,
2009).
Neural network terdiri dari dua lapisan atau lebih,
meskipun sebagian besar jaringan terdiri dari tiga lapisan,
yaitu lapisan input, lapisan tersembunyi, dan lapisan
output (Larose, 2005). Pendekatan neural network
dimotivasi oleh jaringan saraf biologis. Secara kasar,
neural network adalah satu set terhubung input/output
unit, di mana masing-masing sambungan memiliki berat
yang terkait dengannya.
Neural network
memiliki
beberapa ciri yang membuat mereka populer untuk
clustering. Pertama, neural network adalah arsitektur
pengolahan inheren paralel dan terdistribusi. Kedua,
neural network belajar dengan menyesuaikan bobot
interkoneksi dengan data, Hal ini memungkinkan neural
network untuk "menormalkan" pola dan bertindak sebagai
fitur (atribut) extractors untuk kelompok yang berbeda.
Ketiga, neural network memproses vektor numerik dan
membutuhkan pola objek untuk diwakili oleh fitur
kuantitatif saja (Gorunescu, 2011).

Sumber : (Kusrini, 2009)
Gambar 1. Arsitektur Neural Network
C. Algoritma Neural Network Backpropagation
Algoritma pelatihan backpropagation atau ada yang
menterjemahkan menjadi propagasi balik pertama kali
dirumuskan oleh Paul Werbos pada tahun 1974 dan
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dipopulerkan oleh Rumelhart bersama McClelland untuk
dipakai pada neural network. Metode backpropagation
pada awalnya dirancang untuk
neural network
feedforward, tetapi pada perkembangannya, metode ini
diadaptasi untuk pembelajaran pada model
neural
network lainnya (Astuti, 2009).
Backpropagation merupakan salah satu algoritma
pembelajaran dalam jaringan syaraf tiruan. Proses
pembelajaran dalam backpropagation dilakukan dengan
penyesuaian bobot-bobot jaringan syaraf tiruan dengan
arah mundur berdasarkan nilai error dalam proses
pembelajaran (Kusrini, 2009). Penemuan algoritma
backpropagation untuk multilayer perceptron(MLP),
merupakan metode yang sistematis untuk training
sehingga bisa dilakukan dan lebih efisien. Algoritma
backpropagation berasal dari learning rule Widrow dan
Hoff, disusun oleh Werbos (1974), dibuat oleh Parker
(1985), Rumelhart Hinton, Williams (Rumelhart dan
Williams, 1986) dan peneliti lainnya (Maimon, 2005).
Algoritma pelatihan backpropagation terdiri dari dua
tahapan yaitu feedforward dan backpropagation dari
galatnya.
Langkah pembelajaran dalam algoritma
backpropagation adalah (Kusumadewi, 2010):
1. Inisialisasi bobot (ambil bobot awal dengan nilai
random yang cukup kecil).
2. Kerjakan langkah-langkah berikut selama kondisi
berhenti bernilai FALSE:
1.

Untuk tiap-tiap pasangan elemen yang akan dilakukan
pembelaajaran, kerjakan:
Feedforward:

a.

Tiap-tiap unit input (Xi, i=1,2,3,...,n) menerima sinyal
xi dan meneruskan sinyal tersebut ke semua unit pada
lapisan yang ada di atasnya (lapisan tersembunyi).
b. Tiap-tiap
unit
tersembunyi
(Zj,j=1,2,3,...,p)
menjumlahkan sinyal-sinyal input terbobot:
z_inj = v0j + ∑xivij ............……………………………….…(1)
Gunakan fungsi aktivitas untuk menghitung sinyal
outputnya:
zj = f(z_inj) ............……………………………….……………(2)
Kirimkan sinyal tersebut ke semua unit dilapisan atasnya
(unit-unit output)
c.
Tiap-tiap unit output (Yk, k=1,2,…..., m) menjumlah
sinyal-sinyal input terbobot
y_ink = wok + ∑zjwjk ............………………………….……(3)
Gunakan fungsi aktivitas untuk menghitung sinyal
output:
yk = f(y_ink) ............………………………………(4)
Dan kirimkan sinyal tersebut ke semua unit dilapisan
atasnya (unit-unit output).
Backpropagation
d.
Tiap-tiap unit output (Yk, k= 1,2, …...., m) menerima
target pola yang berhubungan dengan pola input
pembelajaran, hitung informasi errornya:
δk = (tk – yk) f’(y – ink) ............……………………………(5)
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Kemudian hitung koreksi bobot (yang nanti akan
digunakan untuk memperbaiki nilai wjk):
Δwjk = α δk zj...................................................………………(6)
Hitung juga koreksi bias (yang nantinya akan
digunakan untuk memperbaiki nilai w0k):
Kirimkan δk ini ke unit-unit yang ada dilapisan
bawahnya.
e. Tiap-tiap
unit
tersembunyi
(Zj,j=1,2,3,...,p)
menjumlahkan delta inputnya (dari unit-unit yang
berada pada lapisan di atasanya):
δ_inj = δk wij....................................................………………(7)
Kalikan nilai ini dengan turunan dari fungsi aktivasi
untuk menghitung informasi error:
δ j = δ_inj f’(z_inj) .........................................………………(8)
Kemudian hitung koreksi bobot untuk memperbaiki
nilai vij:
Δvij = α δj xi............………………………………….…………(9)
Hitung juga koreksi bias untuk memperbaiki nilai v0j:
Δv0j = α δj ............………………(10)
f.
Tiap-tiap unit output (Yk, k = 1,2,.. m) memperbaiki
bias dan bobotnya (j = 0,1,2,... p)
wjk (baru)= wjk (lama) + Δwjk............…………..…………(11)
Tiap-tiap unit tersembunyi (Zj, j = 1,2,..., p)
memperbaki bias dan bobotnya (i=0,1,2, ... n).
vij(baru) = vij (lama) + Δvij............................………………(12)
2. Tes kondisi berhenti
D. Logika Fuzzy
Logika Fuzzy merupakan salah satu komponen
pembentuk soft computing. Logika fuzzy pertama kali
diperkenalkan oleh Prof. Lotfi A. Zadeh pada tahun
1965. Dasar logika fuzzy adalah teori himpunan fuzzy.
Pada
teori himpunan
fuzzy,
peranan derajat
keanggotaan sebagai penentu keberadaan elemen
dalam suatu himpunan sangatlah penting. Nilai
keanggotaan
atau
derajat
keanggotaan
atau
membership function menjadi ciri utama dari penalaran
dengan logika fuzzy tersebut (Kusumadewi & Purnomo,
2010).
Secara umum, fuzzy logic (Naba, 2009) adalah
metodologi berhitung dengan variabel kata-kata (linguistic
variabel), Sebagai pengganti berhitung dengan bilangan.
Kata-kata yang digunakan dalam fuzzy logic memang tidak
sepresisi bilangan, namun kata-kata jauh lebih dekat
dengan intuisi manusia. Manusia bisa langsung
“merasakan” nilai dari variabel kata-kata yang sudah
dipakainya sehari-hari. Demikianlah, fuzzy logic memberi
ruang dan bahkan mengeksploitasi toleransi terhadap
ketidakpresisian. Fuzzy logic membutuhkan “ongkos” yang
lebih murah dalam memecahkan berbagai masalah yang
bersifat fuzzy.
Menurut Xu Zhenhao, dkk (2009) dalam makalahnya
menuliskan : “Angka fuzzy diterapkan
untuk
mendeskripsikan waktu proses tidak-pasti dari produk,
dan model matematis yang tidak jelas diajukan
berlandaskan kumpulan teori fuzzy” .
Sebelum munculnya teori logika fuzzy (fuzzy logic),
dikenal sebuah logika tegas (crisp logic) yang memiliki
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nilai benar atau salah secara tegas. Sebaliknya logika
fuzzy merupakan sebuah logika yang memiliki nilai
kekaburan atau kesamaran (fuzzyness) antara benar dan
salah. Dalam teori logika fuzzy sebuah nilai bisa bernilai
benar atau salah secara bersamaan namun berapa
besar kebenaran dan kesalahan suatu nilai tergantung
kepada bobot keanggotaan yang dimilikinya.
Perbedaan antara kedua jenis logika tersebut adalah
logika tegas memiliki nilai tidak = 0.0 dan ya = 1.0,
sedangkan logika fuzzy memiliki nilai antara 0.0 hingga
1.0 .
Menurut Cox (1994) dalam (Kusumadewi & Purnomo,
2010), ada beberapa alasan logika fuzzy digunakan adalah :
1. Konsep logika fuzzy mudah dimengerti. K a r e n a
l o g i k a f uz z y m e n g g u n a k a n d a s a r t e o r i
h i m p u n a n , m a k a k onsep
matematis
yang
mendasari penalaran fuzzy sangat sederhana dan
mudah dimengerti.
2. Logika fuzzy sangat fleksibel, artinya mampu
beradaptasi dengan perubahan-perubahan, dan
ketidakpastian yang memyertai permasalahan.
3. Logika fuzzy memiliki toleransi terhadap data yang tidak
tepat. Jika diberikan sekelompok data yang cukup
homogen, dan kemudian ada beberapa data yang
“ekslusif”, maka logika fuzzy memiliki kemampuan
menangani data ekslusif tersebut.
4. Logika fuzzy mampu memodelkan fungsi-fungsi
nonlinier yang sangat kompleks.
5. Logika fuzzy dapat membangun dan mengaplikasikan
pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung
tanpa harus melalui proses pelatihan. Dalam hal ini,
sering dikenal dengan nama Fuzzy Expert System
menjadi bagian terpenting.
6. Logika fuzzy
dapat bekerja sama dengan
teknik-teknik kendali secara konvensional.
7. Logika fuzzy didasarkan pada bahasa alami. Logika fuzzy
menggunakan bahasa sehari-hari sehingga mudah
dimengerti.
Dalam kondisi yang nyata, beberapa aspek dalam
dunia nyata selalu atau biasanya berada di luar model
matematis dan bersifat inexact. Konsep ketidakpastian
inilah yang menjadi konsep dasar munculnya konsep
logika fuzzy.
E. Fuzzy Logic Mamdani
Metode Mamdani sering juga dikenal dengan nama
metode min–max. Metode ini diperkenalkan
oleh
Ebrahim Mamdani pada tahun 1975.
Untuk
mendapatkan output diperlukan 4 tahapan (Kusumadewi
& Purnomo, 2010), diantaranya :
1. Pembentukan himpunan fuzzy
Pada metode Mamdani baik variabel input
maupun variabel output dibagi menjadi satu atau
lebih himpunan fuzzy.
2. Aplikasi fungsi implikasi
Pada Metode Mamdani, fungsi implikasi yang
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digunakan adalah min.
3. Komposisi aturan
Metode yang digunakan dalam melakukan inferensi
sistem fuzzy, yaitu Metode
max (maximum). Secara umum dapat dituliskan :
μsf(xi)=max(μsf(xi),μkf(xi)) ............………………(13)
Dengan :
μsf(x i) = nilai keanggotaan solusi fuzzy
sampai aturan ke- i;
μkf (xi)) = nilai keanggotaan konsekuan fuzzy
aturan ke-i.
4. Penegasan (defuzzy)
Defuzzifikasi pada komposisi aturan mamdani
dengan menggunakan metode
centroid. Dimana pada metode ini, solusi crisp
diperoleh dengan cara mengambil titik pusat (z*)
daerah fuzzy. Secara umum dirumuskan:
n

z
j 1

z 
*

j

(z j )

............………………(14)

n

 (z
j 1

j

)

atau :



z* 

z ( z ) dz

z

............………………(15)

  ( z ) dz
z

Ada dua keuntungan menggunakan metode centroid, yaitu :
1.
Nilai defuzzifikasi akan bergerak secara halus
sehingga perubahan dari suatu himpunan fuzzy juga
akan berjalan dengan halus.
2. Lebih mudah dalam perhitungan.
Beberapa metode defuzzifikasi aturan Mamdani
(Kusumadewi & Purnomo, 2010) :
a. Metode Centroid (Composite Moment)
Pada metode ini, solusi crisp diperoleh dengan cara
mengambil titik pusat (z*) daerah fuzzy. Secara
matematis dirumuskan dengan:
n

z 
*

z
j 1

n

j

(z j )

 (z j )

............………………(16)

j 1

Metode penegasan center of average atau centroid
merupakan metode yang paling banyak digunakan dalam
sistem fuzzy dan kontrol fuzzy. Secara komputasi, metode
ini lebih mudah dan masuk akal.
b. Metode Bisektor
Pada metode ini, solusi crisp diperoleh dengan cara
mengambil nilai pada domain fuzzy yang memiliki
nilai keanggotaan setengah dari jumlah total nilai
keanggotaan pada daerah fuzzy. Secara umum
dituliskan:
zp sedemikian hingga
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p

n

1

p

  ( z )dz 

c.

d.

e.

  ( z )dz

............………………(17)

Metode Mean of Maximun (MOM)
Pada metode ini, solusi crisp diperoleh dengan cara
mengambil nilai rata- rata domain yang memiliki
nilai kenggotaan maksimum.
Metode Largest of Maximum(LOM)
Pada metode ini, solusi crisp diperoleh dengan
cara mengambil nilai terbesar dari domain yang
memiliki nilai kenggotaan maksimum.
Metode Smallest of Maximum(SOM)
Pada metode ini, solusi crisp diperoleh dengan
cara mengambil nilai terkecil dari domain yang
memiliki nilai kenggotaan maksimum.

F. Metode Desain Sistem Fuzzy Mamdani
Untuk melakukan perancangan suatu sistem fuzzy
perlu dilakukan beberapa tahapan (Kusumadewi, 2002),
yaitu :
1. Mendefinisikan karakteristik model secara fungsional
dan operasional.
Pada bagian ini perlu diperhatikan karakteristik
apa saja yang dimiliki oleh sistem yang ada,
kemudian dirumuskan karekteristik operasi-operasi
yang akan digunakan dalam model fuzzy.
2. Melakukan dekomposisi variabel model menjadi
himpunan fuzzy.
Dari variabel-variabel yang telah dirumuskan
dibentuk
himpunan- himpunan fuzzy yang
berkaitan.
3. Membuat aturan fuzzy.
Aturan pada suatu model fuzzy menunjukkan
bagaimana suatu sistem beroperasi. Secara umum
aturan dituliskan sebagai :
IF (x1is A1) ● (x2is A2) ● (x3is A3) ● … ● (xnis An)
THEN y is B............………………(18)
Dengan ● adalah operator (misal: OR atau AND), xi
adalah skalar dan Ai adalah variabel
linguistik.
4. Menentukan metode defuzzy untuk tiap-tiap variabel
solusi.
Pada tahap defuzzifikasi akan dipilih suatu nilai dari
suatu variabel solusi yang merupakan konsekuen dari
daerah fuzzy.
5. Menjalankan simulasi sistem.
Pada tahap ini, dibuat simulasi sistem secara
lengkap. Simulasi harus memberikan kemudahan bagi
user.
6. Pengujian: pengaturan dan validasi model.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Neural Network Backpropagation
Variabel input pada metode neural network
backpropagation terdiri dari tujuh variabel, yaitu: 1. Inflasi
Bahan Makanan, 2. Inflasi Makanan Jadi, Minuman, Rokok,
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dan Tembakau, 3. Inflasi Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan
Bahan Bakar, 4. Inflasi Sandang, 5. Inflasi Kesehatan, 6.
Inflasi Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga, 7. Inflasi
Transport, Komunikasi, dan Jasa Keuangan, Sedangkan
variabel output adalah variabel Inflasi Umum. Perangkat
lunak yang digunakan untuk menganalisa adalah mathlab
versi 7.7.
Proses pelatihan jaringan syaraf tiruan menggunakan
80% dari total data, pada proses ini akan dilakukan
pelatihan dengan arsitektur neural network yang berbedabeda. Setiap arsitektur neural network akan menghasilkan
bobot pelatihan yang terakhir yang akan digunakan
sebagai bobot awal saat melakukan pengujian.
Hasil pelatihan oleh mathlab versi 7.7 untuk arsitektur
jaringan 7-15-1 diperlihatkan oleh gambar di bawah ini:

Sumber: Hasil Pengolahan(2015)
Gambar 2. Mean Sequare Error dengan arsitektur Jaringan
7-15-1
Mencari network terbaik dilakukan dengan cara
mengubah jumlah neuron/node pada lapisan tersembunyi
secara trial and error, maka di dapatkan konfigurasi
terbaik. Berikut tabel Mean Square Error(MSE) dari
beberapa variasi jaringan yang dilatih menggunakan
mathlab versi 7.7 pada data training dengan maximal
epoch(iterasi) = 5000, learning rate (α) = 1, momentum =
0.8, dan target error = 0.0001
Tabel 1. Hasil Pelatihan Arsitektur Jaringan
Arsitektur Jaringan

MSE

7-1-1

0,00142

7-2-1

0,000745

7-3-1

0,000974

7-4-1

0,000568

7-5-1

0,000668

7-10-1

0,000680

7-15-1

0,000540

7-20-1

0,00142

Sumber: Hasil Pengolahan(2015)
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Tabel 1. Hasil Pelatihan Arsitektur Jaringan (Lanjutan)
Arsitektur Jaringan
MSE
7-25-1

0,00132

7-30-1

0,292

Sumber: Hasil Pengolahan(2015)
Berdasarkan tabel di atas, maka didapatkan konfigurasi
jaringan terbaik sebagai berikut:
1. Jumlah neuron lapisan input = 7
2. Jumlah neoron lapisan tersembunyi = 15
3. Jumlah neuron lapisan output = 1
Dengan nilai MSE sebesar 0,000540.
Arsitektur jaringan terbaik yang didapat saat pelatihan di
atas akan digunakan sebagai arsitektur jaringan untuk
mencari prediksi tingkat inflasi pada data testing. Bobot
awal pada data testing adalah bobot terakhir saat pelatihan
dari arsitektur jaringan terbaik.
Hasil peramalan inflasi di Indonesia dengan metode Neural
Network Backpropagation menggunakan mathlab versi 7.7
pada data testing diperlihatkan pada tabel di bawah ini:
Tabel 2. Prediksi Inflasi Bulanan Indonesia dengan NN
Backpropagation
Tahun/Bulan
Real
Prediksi
error=T-Y
2014
Januari
1.0700
1.1707
-0.1007
Pebruari
0.2600
0.2973
-0.0373

2015

Maret

0.0800

0.0814

-0.0014

April

-0.0200

-0.0691

0.0491

Mei
Juni

0.1600

0.1484

0.0116

0.4300

0.4665

-0.0365

Juli
Agustus

0.9300

1.0043

-0.0743

0.4700

0.4668

0.0032

September

0.2700

0.2321

0.0379

Oktober

0.4700

0.4765

-0.0065

Nopember

1.5000

1.5511

-0.0511

Desember

2.4600

2.2157

0.2443

Januari

-0.2400

-0.167

-0.0730

Pebruari

-0.3600

-0.444

0.0840

Maret

0.1700

0.1281

0.0419

April

0.3600

0.1502

0.2098

Mei

0.5000

0.5417

-0.0417

Juni

0.5400

0.5951

-0.0551

Juli
0.9300
0.9644
-0.0344
Sumber: Hasil Pengolahan(2015)
Tabel 2. Prediksi Inflasi Bulanan Indonesia dengan NN
Backpropagation (Lanjutan)
Tahun/Bulan
Real
Prediksi error=T-
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Y
2015

Agustus

0.3900 0.398
September 0.0500 -0.0316
Oktober
0.0800 -0.1285
Sumber: Hasil Pengolahan(2015)

-0.0080
-0.0184
0.0485

B. Fuzzy Logic Mamdani
Variabel input pada metode fuzzy logic mamdani
sama dengan metode neural network backpropagation
terdiri dari tujuh variabel, yaitu: 1. Inflasi Bahan Makanan,
2. Inflasi Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau,
3. Inflasi Perumahan, Air, Listrrik, Gas, dan Bahan Bakar, 4.
Inflasi Sandang, 5. Inflasi Kesehatan, 6. Inflasi Pendidikan,
Rekreasi, dan Olahraga, 7. Inflasi Transportasi,
Komunikasi, dan Jasa Keuangan, Sedangkan variabel
output adalah variabel Inflasi Umum. Perangkat lunak yang
digunakan untuk menganalisa adalah mathlab versi 7.7.
Aturan fuzzy yang digunakan diperlihatkan oleh tabel
berikut ini:
Tabel 3. Aturan Fuzzy
Input
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
1
K
K
K
K
K
K
K
2
S
S
S
S
S
S
S
3
B
B
B
B
B
B
B
Sumber: Hasil Pengolahan(2015)
Keterangan: K =Kecil, S=Sedang, B=Besar
R= Rendah, N=Normal, T=Tinggi.
No

Output
Y
R
N
T

Berdasarkan aturan fuzzy tersebut, dengan menggunakan
mathlab versi 7.7 diperoleh model fuzzy inference system
(FIS) mamdani seperti gambar berikut ini:

Sumber: Hasil Pengolahan(2015)
Gambar 3. Rule Viewer Metode Mamdani
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Gambar 3 di atas menampilkan proses keseluruhan yang
terjadi dalam fuzzy inference system (FIS) mamdani.
Gambar yang berwarna kuning mempresentasikan
komposisi variabel input yang nilainya bisa dirubah secara
manual dengan mengetik langsung pada field input di blok
pojok kiri bawah. Hasil outputnya terletak pada kotak
paling kanan yang berwarna biru. Jadi hasil output dapat
langsung ditampilkan berdasarkan input yang dimasukkan.
Plot di baris kelima di pojok kanan bawah adalah plot hasil
agregasi. Hasil defuzzifikasi ditampilkan di bagian paling
atas kolom ketiga. Hasil defuzzifikasi berubah mengikuti
perubahan harga variabel masukan.
Hasil peramalan inflasi di Indonesia dengan metode Fuzzy
Logic Mamdani menggunakan model di atas pada data
testing diperlihatkan pada tabel di bawah ini:
Tabel 4. Prediksi Inflasi Bulanan Indonesia dengan Fuzzy
Logic Mamdani

C. Perbandingan Performa Model dan Grafik Model
a. Performa Model
Untuk mengukur ketepatan dan keakuratan
model
prediksi inflasi bulanan di Indonesia ditentukan dengan
menghitung nilai Mean Square Error (MSE), Root Mean
Square Error (RMSE), dan Mean Absolute Deviation (MAD).
Perbandingan dari kedua model diperlihatkan oleh tabel di
bawah ini:
Tabel 5. Perbandingan Performa Model
NN
Backpropagation
MAD
0.0577
MSE
0.0069
RMSE
0.0830
Sumber: Hasil Pengolahan(2015)
Model

Fuzzy Logic
Mamdani
0.4519
0.4550
0.6746

Tahun/Bulan

Real

Prediksi

2014

Januari

1.0700

0.34

error=TY
0.73

Pebruari

0.2600

0.36

-0.10

Maret

0.0800
0.0200
0.1600

-0.04

0.12

b. Grafik Performa Model

0.36

-0.38

-0.04

0.20

0.4300

0.36

0.08

Untuk grafik performa model jaringan neural network
struktur backpropagation dan fuzzy logic mamdani
diperlihatkan oleh gambar di bawah ini:

Juli
Agustus

0.9300

0.36

0.58

0.4700

0.36

0.12

September

0.2700

0.36

-0.09

Oktober

0.4700

0.36

0.12

Nopember

1.5000

1.49

0.01

Desember

2.45

0.01

0.36

-0.60

0.36

-0.72

Maret

2.4600
0.2400
0.3600
0.1700

0.36

-0.19

April

0.3600

0.36

0.00

Mei
Juni

0.5000

0.36

0.15

0.5400

0.36

0.19

Juli
Agustus

0.9300

0.36

0.58

April
Mei
Juni

2015

Januari
Pebruari

0.3900 0.36
September 0.36
0.0500
Oktober
-0.04
0.0800
Sumber: Hasil Pengolahan(2015)

Tabel di atas memperlihatkan bahwa metode neural
network backpropagation lebih baik dibandingkan dengan
metode fuzzy logic mamdani dalam meramal inflasi
bulanan Indonesia.

Sumber: Hasil Pengolahan(2015)
Gambar 4. Perbandingan Antara Neural Network
Backpropagation dan Fuzzy Logic Mamdani

0.04

KESIMPULAN

-0.41

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan
dapat disimpulkan bahwa: Performa model neural network
dengan backpropagation lebih baik dibandingkan dengan
fuzzy logic mamdani dalam meramal tingkat inflasi

-0.04
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bulanan Indonesia, dengan nilai MAD sebesar 0.0577, MSE
0.0069, dan nilai RMSE sebesar 0.0830.
Faktor suhu politik, kondisi ekonomi yang tidak
stabil, kebijakan pemerintah yang tiba-tiba seperti
menaikkan BBM, hari lebaran yang bulannya selalu
bergeser setiap tahun, pola konsumsi masyarakat, dan lain
sebagainya bisa menyebabkan perubahan laju inflasi yang
ekstrim sehingga sangat sulit untuk diprediksi.
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