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ABSTRACT 

Data mining is a process of extracting useful information from data sets implicitly contained within the database. Method 
for extracting such information is classification. The purpose of classification is to analyze the input data and create 
accurate models for each class based on existing data. Class model is also used to classify the data of other tests. 
Artificial Neural Network (ANN) is one of the algorithms used to perform classification. The advantages of ANN is a 
training rule to find the connection weights based on training data in learning (learning) to recognize patterns. Thus, the 
ANN will be able to recognize patterns with high accuracy if it is doing the learning process and has the optimal 
architecture. In searching for the optimal architecture of ANN is not easy. So it is needed for the optimization algorithm 
to obtain an optimal architecture. This research uses Evolution Strategies (ES) which is the evolution-based optimization 
algorithm. This research uses two data sets, namely: data Pima Indians Diabetes and Breast Cancer. The data is divided 
into three sections into training data, validation data and testing data. The combination of ANN and ES method can yield 
an accurate classification system, especially at the time of testing with the fitness function obtained 81.2834% for Pima 
Indians Diabetes data and 98.2456% for Breast Cancer data. 
Keywords: Data Mining, Classification, Artificial Neural Networks, Evolution Strategies. 
 
1. Pendahuluan 
Berkembangnya penggunaan komputer dalam bidang manajemen data menyebabkan akumulasi data dalam jumlah 
sangat besar di beberapa organisasi. Apalagi dengan berkembangnya persepsi bahwa analisa terhadap data yang besar ini 
akan mengubah data pasif menjadi informasi yang berguna. Salah satu cara untuk melakukan hal itu adalah dengan 
menggunakan metode Data Mining atau Knowledge Discovery in Databases.  
 
1.1 Latar Belakang 
Di dalam konsep Data Mining terdapat berbagai cara dan metode untuk mengekstrak informasi dari data yang besar. 
Klasifikasi adalah salah satu metode untuk melakukan ekstraksi informasi. Tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk 
menganalisa data input dan membuat model yang akurat untuk setiap kelasnya berdasarkan data yang ada. Model kelas 
tersebut juga digunakan untuk mengklasifikasikan data tes lain/data tes baru untuk ditentukan label kelasnya. 
 
Terdapat banyak algoritma yang dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi data mining, salah satunya dengan 
Jaringan Syaraf Tiruan (JST). JST merupakan suatu arsitektur jaringan untuk memodelkan cara kerja sistem syaraf 
manusia (otak) dalam melaksanakan tugas tertentu. Pemodelan ini didasari oleh kemampuan otak manusia dalam 
mengorganisasi sel-sel penyusunnya atau neuron, sehingga memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas 
tertentu khususnya pengenalan pola dengan efektivitas jaringan sangat tinggi[9]. Dalam mencari arsitektur yang optimal 
bukanlah hal yang mudah dalam penggunaan JST. Salah satu kelemahan JST adalah penentuan arsitektur yang optimal. 
Yang dimaksud arsitektur adalah penentuan struktur dan bobot-bobot koneksi dalam JST. 
 
Evolutionary Algorithms (EAs) adalah algoritma-algoritma optimasi yang berbasis evolusi dalam dunia nyata. Oleh 
karena itu EAs dapat digunakan dalam optimasi pencarian arsitektur yang optimal dari JST. Algoritma EAs yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Evolution Strategies (ES). Pemilihan algoritma ES disebabkan kecepatan proses 
ES lebih baik dibandingkan dengan Genetic Algorithm[9].  
 
Setiap atribut data memiliki pengaruh yang berbeda-beda dalam pengklasifikasian data. Hal ini tergantung pada seberapa 
besar nilai keinformatifan atau kontribusi suatu atribut dalam pengklasifikasian data. Sehingga diperlukan feature 
selection terhadap atribut yang akan dijadikan sebagai input dalam pengklasfikasian data menggunakan JST. Penelitian 
ini menganalisis metode klasifikasi JST, yang dipadukan dengan ES dan dengan melakukan proses feature selection pada 
saat preprocessing. Metode JST yang digunakan adalah Feedforward Networks dengan Supervised Learning.  
 
1.2 Tujuan 
Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menerapkan information gain pada suatu data set. 
2. Mengimplementasikan ES dalam menentukan struktur dan bobot-bobot yang optimal pada JST dalam 

membangun sebuah classifier. 
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3. Melakukan analisis terhadap performansi sistem dan parameter-parameter masukan ES untuk mendapatkan 
struktur dan bobot yang optimal pada JST. 
 

1.3 Perumusan Masalah  
Dapat dirumuskan beberapa masalah yang dapat diangkat melalui penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana menerapkan proses feature selection dengan information gain. 
2. Bagaimana membuat suatu model classifier dengan menerapkan metode JST dan ES. 
3. Bagaimana menganalisa sistem klasifikasi berdasarkan parameter-paremeter masukannya pada metode ES 

(seperti ukuran populasi struktur, ukuran populasi bobot serta ukuran mutation step size) untuk mendapatkan 
struktur dan bobot yang optimal pada JST. 
 

Adapun batasan masalah dari penelitian ini yaitu : 
1. Jenis JST yang digunakan adalah Feedforward Networks dengan Supervised Learning.  
2. Arsitektur JST yang digunakan adalah satu hidden layer.  
3. Proses discretization menggunakan dua nilai diskret pada saat preprocessing. 
4. Terdapat dua data yang digunakan yaitu data Pima Indians Diabetes dan Breast Cancer yang diambil dari 

www.ics.uci.edu[5]. 
 
2. Landasan Teori 
2.1 Data Mining 
Data mining adalah suatu proses mengekplorasi dan menganalisis data dalam jumlah besar baik secara otomatis maupun 
semi otomatis untuk mendapatkan suatu pola yang bermakna dari data[4]. Data mining menjadi penting karena banyaknya 
data yang terkumpul saat ini, cepatnya transfer data yang terjadi pada saat ini serta adanya kebutuhan untuk dapat 
mengolah data mentah menjadi data yang bernilai dengan cepat dan tepat. 
 
Data mining memiliki beberapa fungsionalitas yang sering digunakan[3]: 
a. Karakterisasi dan Diskriminasi: yaitu mengeneralisasi, merangkum, dan mengkontraskan karakteristik data. 
b. Penggalian pola berulang: yaitu pencarian pola asosiasi (association rule) atau pola intra-transaksi, atau pola 

pembelian yang terjadi dalam satu kali transaksi. 
c. Klasifikasi: yaitu membangun suatu model yang bisa mengklasifikasikan suatu objek berdasar atribut-atributnya. 

Kelas target sudah tersedia dalam data sebelumnya, sehingga fokusnya adalah bagaimana mempelajari data yang ada 
agar klasifier bisa mengklasifikasikan sendiri. 

d. Prediksi: yaitu memprediksi nilai yang tidak diketahui atau nilai yang hilang, menggunakan model dari klasifikasi. 
e. Penggugusan/Cluster analysis: yaitu mengelompokkan sekumpulan objek data berdasarkan kemiripannya. Kelas 

target tidak tersedia dalam data sebelumnya, sehingga fokusnya adalah memaksimalkan kemiripan intrakelas dan 
meminimalkan kemiripan antar kelas. 

f. Analisis outlier: yaitu proses pengenalan data yang tidak sesuai dengan perilaku umum dari data lainnya. Contoh: 
mengenali noise dan pengecualian dalam data. 

g. Analisis trend dan evolusi: meliputi analisis regresi, penggalian pola sekuensial, analisis periodisitas, dan analisis 
berbasis kemiripan. 

 
2.2 Klasifikasi Data Mining 
Klasifikasi adalah suatu proses untuk mengelompokkan sejumlah data ke dalam kelas-kelas tertentu yang sudah 
diberikan berdasarkan kesamaan sifat dan pola yang terdapat dalam data-data tersebut[4]. Secara umum, proses klasifikasi 
dimulai dengan diberikannya sejumlah data yang menjadi acuan untuk membuat aturan klasifikasi data. Data-data ini 
biasa disebut dengan training sets. Dari training sets tersebut kemudian dibuat suatu model untuk mengklasifikasikan 
data. Model tersebut kemudian digunakan sebagai acuan untuk mengklasifikasikan data-data yang belum diketahui 
kelasnya yang biasa disebut dengan test sets. Beberapa metode klasifikasi adalah dengan menggunakan pohon keputusan, 
kaidah (rule), memory based reasoning, neural networks, Naïve Bayes, dan support vector machine. 
 
2.2.1 Preprocessing  
Preprocessing merupakan tahap awal pengolahan data sebelum masuk ke proses klasifikasi data. Tujuan dari 
preprocessing untuk meningkatkan akurasi data. Pada penelitian ini dilakukan 2 proses prepocessing, yaitu: 
discretization dan information gain. 
 
2.2.2 Discretization 
Discretization merupakan proses pengubahan nilai ke dalam bentuk diskret. Apabila data yang kita miliki bernilai real 
atau numerik dan ingin melakukan proses preprocessing dengan menerapkan Information Gain, maka proses 
discretization harus dilakukan yang bertujuan untuk mendapatkan data dalam bentuk diskret. Pada penelitian ini, 
algoritma yang digunakan untuk proses preprocessing adalah Naive Discretization. Adapun algoritma Naive 
Discretization[2][7] adalah sebagai berikut: 

1. Pilih atribut yang akan didiskretkan. 
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2. Urutkan nilai atribut tersebut mulai dari yang terkecil. 
3. Lakukan pengecekan pada atribut kelas, apabila terdapat nilai yang berbeda pada atribut kelas dari baris yang 

bersebelahan maka didapatkan cut point yang nilainya diperoleh dari penjumlahan kedua nilai tersebut 
kemudian dibagi dua. Lakukan sampai baris terakhir sehingga diperoleh semua cut point dalam atribut tersebut. 

4. Lakukan langkah 2 dan 3 untuk atribut berikutnya sehingga telah didapatkan semua cut point untuk masing- 
masing atribut. 

5. Lakukan proses discretization dengan mengambil cut point pertama dari atribut pertama, apabila nilai cut point 
tersebut lebih kecil maka beri nilai diskrit kecil pada baris tersebut dan apabila lebih besar maka beri nilai diskrit 
besar pada baris tersebut. 

6. Lakukan langkah 5 hingga cut point terakhir. 
7. Lakukan langkah 5 dan 6 untuk atribut berikutnya. 

 
2.2.3 Information Gain 
Untuk menghitung information gain, terlebih dahulu kita harus memahami suatu ukuran yang disebut entropy. Di dalam 
bidang Information Theory, kita menggunakan entropy sebagai suatu parameter untuk mengukur keberagaman dari suatu 
kumpulan sampel data. Secara matematis, entropy dirumuskan sebagai berikut[7]: 
 

(1) 
 

dimana c adalah jumlah nilai yang ada pada atribut target (jumlah kelas). Sedangkan, ip  menyatakan jumlah sampel 
untuk kelas i. 
 
Setelah kita mendapatkan nilai entropy untuk suatu kumpulan sampel data, maka kita dapat mengukur efektivitas suatu 
atribut dalam mengklasifikasikan data. Ukuran efektivitas ini disebut sebagai information gain. Secara matematis, 
information gain dari suatu atribut A, dituliskan sebagai berikut: 
 

(2) 
 

dimana : 
A  : atribut 
v  : menyatakan suatu nilai yang mungkin untuk atribut A 
Values(A) : himpunan nilai-nilai yang mungkin untuk atribut A 
|Sv|  : jumlah sampel untuk nilai v 
|S|  : jumlah seluruh sampel data 
Entropy(Sv) : entropy untuk sampel-sampel yang memiliki nilai v 
 
2.3 Jaringan Syaraf Tiruan 
Jaringan syaraf tiruan (JST) adalah jaringan dari sekelompok unit pemroses kecil yang dimodelkan berdasarkan  jaringan 
syaraf manusia. JST merupakan sistem adaptif yang dapat merubah strukturnya untuk memecahkan masalah berdasarkan 
informasi yang mengalir melalui jaringan tersebut. Secara sederhana, JST adalah sebuah alat pemodelan data statistik 
yang dapat digunakan untuk memodelkan hubungan yang kompleks antara input dan output untuk menemukan pola-pola 
pada data. 
 
2.3.1 Arsitektur Jaringan Syaraf Tiruan 
Dilihat dari cara pembelajarannya, JST dapat dibedakan menjadi pembelajaran dengan supervisi (supervised learning) 
dan pembelajaran tanpa supervisi (unsupervised learning). Supervised learning adalah pembelajaran yang membutuhkan 
input-output. Dari input-output ini parameter JST berubah-ubah secara berulang-ulang. Sedangkan pada unsupervised 
learning, JST dilatih tanpa membutuhkan input-output atau fungsi untuk dipelajari jaringan. 
 
2.3.2 Fungsi Aktivasi 
Fungsi aktivasi mendefinisikan nilai output dari sebuah neuron pada suatu level aktivasi tertentu[8]. Beberapa fungsi 
aktivasi yang sering digunakan yaitu hard limit, bipolar, linear dan sigmoid. Fungsi sigmoid memiliki sifat non-linier 
sehingga sangat baik untuk menyelesaikan permasalahan dunia nyata yang kompleks dan biasanya bersifat non-linier. 
Pada penelitian ini, digunakan fungsi aktivasi sigmoid untuk menangani kasus non-linear. 
 
2.4 Evolution Strategies 
Dalam kecerdasan buatan, Evolutionary Algorithms (EAs) merupakan sebuah algoritma optimasi berbasis populasi 
metaheuristic generik. EAs menggunakan beberapa mekanisme yang terinspirasi oleh evolusi biologi: reproduksi, mutasi, 
rekombinasi, dan seleksi. Calon solusi untuk masalah optimasi memainkan peran individu dalam populasi, dan fungsi 
fitness menentukan lingkungan di mana solusi yang "hidup". Salah satu jenis EAs adalah Evolution Strategies (ES).  
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2.4.1 Representasi  Individu 
ES menggunakan representasi real untuk merepresentasikan individu ke dalam suatu kromosom. Suatu kromosom ES 
terdiri dari tiga bagian, yaitu: 

 Variabel objek : x1, ...,xn 
 Parameter – parameter strategi : 

o Mutation step sizes: σ1, ..., σn 

o Sudut-sudut rotasi : α1, ..., αn 
 
Tetapi, tidak semua bagian tersebut harus ada dalam satu kromosom. Jika kita merepresentasikan kromosom 
menggunakan ketiga bagian secara lengkap, maka suatu kromosom direpresentasikan sebagai berikut: 
Kromosom : <x1,...xn, σ1, ..., σn, α1, ..., αk > 
Dimana k = n(n-1)/2, merupakan jumlah kombinasi pasangan i dan j dari n yang ada. 
 
2.4.2 Seleksi Orang Tua 
Pada ES, seleksi orang tua dilakukan secara tidak bias. Artinya, setiap kromosom dapat terpilih sebagai orang tua dengan 
probabilistik yang sama. Caranya adalah dengan menggunakan distribusi uniform. 
 
2.4.3 Rekombinasi 
Rekombinasi pada ES hanya menghasilkan satu anak. Rekombinasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: intermediary 
(anak mewarisi nilai rata-rata dari gen-gen orang tuanya) dan discrete (anak mewarisi gen-gen orang tuanya secara acak). 
Semua gen yang diwariskan bisa diperoleh dari dua orang tua secara tetap yang sering disebut dengan pewarisan lokal. 
Selain itu, gen-gen yang diwariskan bisa juga diperoleh dari dua orang tua yang berubah-ubah yang sering disebut 
dengan pewarisan global. 
 
2.4.4 Mutasi 
Mutasi merupakan proses yang sangat penting untuk menemukan solusi. Mutasi dilakukan untuk mengubah nilai gen 
dengan menambah bilangan random yang dibangkitkan berdasarkan distribusi normal. Dalam notasi matematika, suatu 
gen xi dimutasi dengan menggunakan rumus: 
 xi’ = xi + N(0, σ) (3) 
satu ide penting di sini adalah bahwa mutation step sizes σ adalah bagian dari kromosom dan σ juga dimutasi menjadi σ’. 
Dengan kata lain, mutation step sizes σ melakukan evolusi secara bersama-sama (coevolution) dengan variabel objektif 
atau solusi x. Hal ini disebut dengan Net Mutation Effect yang dituliskan sebagai berikut: 
 <x, σ > → <x’, σ’ > (4) 
 
2.5 EAs Untuk Melatih JST 
EAs dan JST memiliki kesamaan dalam hal kemampuan belajar. Namun, keduanya memiliki karakteristik yang berbeda 
dalam menyelesaikan masalah. JST dapat menyelesaikan masalah klasifikasi atau pengenalan pola dengan informasi 
yang tidak lengkap dan pasangan data yang tidak jelas. Sedangkan EAs sangat sesuai untuk optimasi masalah 
kombinatorial. Meski berbeda karakteristik kedua metode tersebut dapat saling melengkapi dan bisa digabungkan 
menjadi metode yang jauh lebih baik.  
 
Salah satu masalah JST adalah bagaimana proses learning yang baik dan bagaimana memilih algoritma learning yang 
tepat. Dengan melakukan sedikit modifikasi pada EAs dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah. Sifat 
generalitas inilah yang menjadi satu keuntungan penting dari pemakaian EAs untuk melatih JST. 
 
Dalam penelitian ini, digunakan ES yang merupakan algoritma EAs untuk menemukan bobot-bobot sinaptik dan struktur 
JST yang optimal.  
 
3. Analisis Perancangan Sistem 
Alur proses sistem yang dibangun adalah sebagai berikut: 

1. Pemrosesan awal data, proses ini melakukan preprocessing terhadap data set yang akan digunakan. 
2. Implementasi JST dan ES, proses membangun struktur dan bobot sinaptik JST yang optimal. 
3. Observasi, proses mencari kombinasi parameter ukuran populasi struktur dan ukuran populasi bobot untuk 

mendapatkan struktur dan bobot sinaptik JST yang optimal.   
4. Validasi, melakukan pengujian dengan data validasi setelah dilakukan pengujian dengan data training. 
5. Testing, melakukan testing terhadap model akhir JST yang diperoleh untuk mengukur performansi sistem. 

 
3.1 Pemrosesan Data 
Terdapat 2 data set yang digunakan yaitu: data Pima Indians Diabetes dan Breast Cancer[5]. Karena kedua dataset 
tersebut bersifat kontinu, maka untuk melakukan feature selection dengan information gain diperlukan proses 
discretization, yaitu proses perubahan data ke dalam bentuk diskret.   
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Pada tahap pemrosesan awal data/preprocessing, akan dilakukan 2 proses terhadap data set yang digunakan yaitu: 
discretization dan information gain. Gambar 1 merupakan gambaran umum pada saat preprocessing: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Preprocessing 
 
 
Penjelasan dari Gambar 1 sebagai berikut: 
1. Data Set yang digunakan adalah data Pima Indians Diabetes. 
2. Discretization, proses ini digunakan untuk mengubah data numerik menjadi data diskret dengan menggunakan 

algoritma Naive Discretization.  
3. File Data Diskret, data hasil proses discretization yang selanjutnya akan digunakan untuk proses information gain. 
4. Information gain, proses ini digunakan untuk mengetahui tingkat kontributif suatu atribut pada data set. Atribut 

dengan nilai information gain tertinggi adalah atribut yang paling informative terhadap pengklasifikasian data. Dan 
nantinya akan dijadikan sebagai inputan awal pada JST dan ES. Misalkan nilai information gain dari tiap atribut dari 
yang paling besar sampai yang paling kecil adalah sebagai berikut: 
 

Tabel 1. Information Gain 
Atribut Information Gain 

Atribut 5 0.82 
Atribut 7 0.78 
Atribut 1 0.73 
Atribut 3 0.66 
Atribut 1 0.55 
Atribut 4 0.42 
Atribut 6 0.29 

 
Jika jumlah atribut yang dipakai adalah 4, maka data yang digunakan adalah data pada Atribut 5, Atribut 7, Atribut 1 
dan Atribut 3 sesuai dengan nilai information gain yang paling teratas. 

5. Proses Simpan Atribut dengan Information Gain Tertinggi, setelah dilakukan proses information gain, maka akan 
dihasilkan nilai information gain masing-masing atribut. Atribut tersebut diurutkan berdasarkan nilai information gain 
tertinggi untuk dijadikan input pada JST.  

 
3.2 Implementasi JST dan ES 
Sistem pengklasifikasian yang dibangun terdiri dari JST yang berfungsi untuk mengklasifikasikan data dan ES yang 
berfungsi untuk mencari struktur dan bobot sinaptik JST yang optimal. Melalui serangkaian proses evolusi, pertama ES 
akan mencari struktur paling optimal dan dilanjutkan dengan mencari bobot sinaptik paling optimal untuk tiap struktur.   
 
3.2.1 Mutasi Struktur JST 
Proses mutasi untuk kromosom struktur menggunakan enam operator mutasi[1]. Pada awalnya dilakukan dengan 
mengurangi input node. Dari proses mengurangi input node akan dihasilkan kromosom struktur baru dan kemudian 
dihitung nilai fitness kromosom baru tersebut. Jika nilai fitness kromosom baru lebih besar dari nilai fitness kromosom 
sebelumnya maka mutasi akan berhenti dan kromosom sebelumnya akan diganti dengan kromosom baru tersebut. 
Sebaliknya jika nilai fitness kromosom baru lebih kecil dari nilai fitness kromosom sebelumnya, maka proses mutasi 
dilanjutkan ke proses selanjutnya sampai didapat kromosom baru dengan nilai fitness lebih tinggi atau sampai proses 

Data Set      

Discretization 

Information Gain 

File Data Diskret 

Atribut dengan Nilai IG 
Tertinggi untuk Input JST 
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mutasi struktur selesai. Setiap kromosom dalam populasi struktur akan mengalami proses mutasi seperti yang sudah 
dijelaskan sebelumnya.  
 
4. Hasil Pengujian Sistem 
4.1 Skenario Pengujian 
Skenario Pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
1. Perhitungan  Information Gain 

Pengujian ini bertujuan untuk melakukan feature selection terhadap data. Nilai information gain menunjukkan 
besarnya tingkat relevansi suatu atribut terhadap label kelasnya. Atribut dengan nilai information gain teratas 
kemudian akan menjadi parameter inputan bagi JST. 

2. Pengujian Kombinasi Parameter ES 
Selama proses pengujian akan dilakukan observasi terhadap parameter berikut ini: 
a. Ukuran Populasi Struktur : 5 dan 20 
b. Ukuran Populasi Bobot  : 50 dan 200 
c. Mutation Step Size  : 0.01 - 0.2 dan 0.01 - 0.8 

Untuk ukuran populasi struktur, pada data Pima Indians Diabetes jumlah inputnya antara 2 - 8 input node, sedangkan 
pada data Breast Cancer jumlah inputnya antara 2 sampai 9 input node. Sedangkan untuk hidden node kedua data 
maksimal 20 hidden node dan jumlah koneksi disesuaikan dengan jumlah input node dan hidden node masing-masing 
data. Ukuran populasi struktur menggunakan pengkodean biner, sehingga jumlah ruang solusi masalahnya ada 7 x 20 x 
2160 untuk data Pima Indians Diabetes dan 8 x 20 x 2180 untuk data Breast Cancer. Dari ruang solusi masalah yang sangat 
besar pada populasi struktur tersebut diambil sample ukuran nilai 5 untuk mewakili nilai yang kecil dan 20 untuk yang 
besar pada saat observasi. Berikut detail dari kombinasi parameter yang akan diobservasi: 
 

Tabel 2. Kombinasi Parameter 
No. Ukuran Populasi Struktur Ukuran Populasi Bobot Mutation Step Size 
1. 5 50 0.01 - 0.2 
2. 5 50 0.01 - 0.8 
3. 5 200 0.01 - 0.2 
4. 5 200 0.01 - 0.8 
5. 20 50 0.01 - 0.2 
6. 20 50 0.01 - 0.8 
7. 20 200 0.01 - 0.2 
8. 20 200 0.01 - 0.8 

 
Dari Tabel di atas terdapat 8 kombinasi parameter dimana tiap kombinasi akan dilakukan sebanyak 10 kali observasi. Hal 
ini dilakukan karena ES berbasis random sehingga jika observasi dilakukan hanya sekali maka hasilnya kemungkinan 
hanya kebetulan saja. Untuk setiap observasi jumlah maksimum individu struktur yang dievaluasi sebanyak 100 individu 
dan jumlah maksimum individu bobot yang dievaluasi sebanyak 400 individu per satu struktur. Selama proses observasi 
berlangsung, dihitung nilai pengujian untuk tiap parameter yaitu fitness training, fitness validation, fitness training-
validasi dan rata-rata fitness training-validasi. Adapun penjelasan dari masing-masing istilah tersebut sebagai berikut: 

 Fitness training adalah nilai fitness yang dihasilkan untuk data training pada setiap observasi.  
 Fitness validation adalah nilai fitness untuk data validasi dari setiap observasi yang dihitung dengan 

menggunakan individu terbaik dari setiap generasi di tiap-tiap observasi. 
 Fitness training-validation adalah nilai fitness tertinggi dari sekumpulan nilai fitness rata-rata fitness training 

dan fitness validation dalam satu observasi. Nilai ini yang dipilih sebagai nilai optimal dari suatu observasi. 
 Rata-rata fitness training-validation adalah nilai rata-rata dari sekumpulan nilai maksimum training-validasi dari 

satu kombinasi parameter. 
Kombinasi parameter yang dipilih sebagai kombinasi parameter paling optimal adalah kombinasi yang memiliki nilai 
rata-rata fitness training-validasi tertinggi, sehingga JST yang dihasilkan dari observasi kombinasi ini dinyatakan sebagai 
JST dengan struktur dan bobot yang optimal. JST dengan struktur dan bobot yang optimal akan digunakan untuk 
klasifikasi data. 
 
4.2 Analisis dan Hasil Pengujian 
4.2.1 Perhitungan Information Gain 
Nilai information gain menunjukkan seberapa besar kontribusi suatu atribut untuk pengklasifikasian data. Pada proses ini 
yang dilakukan adalah melakukan perhitungan nilai information gain untuk tiap atribut. Penerapan information gain ini 
bertujuan untuk memilih atribut informative dari sebuah data. Berikut adalah tabel hasil perhitungan Information gain 
untuk setiap atribut data Pima Indian Diabetes dan Breast Cancer yang sudah diurutkan nilai information gain-nya dari 
yang tertinggi. 
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Tabel 3. Hasil Information Gain Data Prime Indians Diabetes 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4. Hasil Information Gain Data Breast Cancer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dari Tabel 3, dapat dilihat bahwa atribut kedua paling relevan terhadap kelas targetnya. Atribut kedua memiliki nilai 
information gain paling tinggi disebabkan pada atribut tersebut persebaran datanya tersebar sesuai dengan kelas labelnya. 
Dari Tabel 4, dapat dilihat bahwa atribut kedua paling relevan terhadap kelas targetnya. Atribut kedua memiliki nilai 
information gain paling tinggi disebabkan pada atribut tersebut persebaran datanya tersebar sesuai dengan kelas labelnya. 
Sehingga apabila digunakan 4 input neuron, berarti atribut yang digunakan adalah atribut ke-2, 6, 8 dan 1. 
 
4.2.2 Pengujian Kombinasi Parameter ES 
Dari hasil observasi yang telah dilakukan sebanyak 10 kali terhadap data Pima Indians Diabetes dan Breast Cancer, 
didapatkan hasil pada Tabel di bawah ini: 
 

Tabel 5. Hasil Observasi Data Prime Indians Diabetes 
No. Ukuran Populasi 

Struktur 
Ukuran Populasi 

Bobot 
Mutation Step Size Rata-Rata Fitness Training-

Validation 
1. 5 50 0.01 - 0.2 77,4355 
2. 5 50 0.01 - 0.8 77,2289 
3. 5 200 0.01 - 0.2 76,4888 
4. 5 200 0.01 - 0.8 76,5749 
5. 20 50 0.01 - 0.2 77,1945 
6. 20 50 0.01 - 0.8 77,1945 
7. 20 200 0.01 - 0.2 76,5921 
8. 20 200 0.01 - 0.8 76,6265 

 
Tabel 6. Hasil Observasi Data Breast Cancer 

No. Ukuran Populasi 
Struktur 

Ukuran Populasi 
Bobot 

Mutation Step Size Rata-Rata Fitness Training-
Validation 

1. 5 50 0.01 – 0.2 97,335 
2. 5 50 0.01 - 0.8 97,3693 
3. 5 200 0.01 - 0.2 96,883 
4. 5 200 0.01 - 0.8 97,0367 
5. 20 50 0.01 - 0.2 97,1843 
6. 20 50 0.01 - 0.8 97,3152 
7. 20 200 0.01 - 0.2 97,0245 
8. 20 200 0.01 - 0.8 97,1014 

 
Dari Tabel 5, dapat dinyatakan bahwa kombinasi pertama dengan nilai parameter ukuran populasi struktur 5, ukuran 
populasi bobot 50 dan mutation step size 0.01 - 0.2 sebagai kombinasi nilai parameter terbaik dengan nilai nilai rata-rata 

Atribut ke- Information Gain 
2 0.1308 
6 0.0749 
8 0.0725 
1 0.0392 
5 0.0268 
7 0.0208 
4 0.0169 
3 0.0140 

Atribut ke- Information Gain 
2 0.1308 
6 0.0749 
8 0.0725 
1 0.0392 
5 0.0268 
7 0.0208 
4 0.0169 
3 0.0140 
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fitness Training-validation tertinggi yaitu 77.4355 %. Kombinasi nilai parameter ini merupakan kombinasi parameter 
yang menghasilkan struktur dan bobot JST yang paling optimal berdasarkan observasi yang dilakukan.  
 
Dari Tabel 6, dapat dinyatakan bahwa kombinasi kedua dengan nilai parameter ukuran populasi struktur 5, ukuran 
populasi bobot 50 dan mutation step size 0.01 - 0.8 sebagai kombinasi nilai parameter terbaik dengan nilai nilai rata-rata 
fitness Training-validation tertinggi yaitu 97.3693 %. Kombinasi nilai parameter ini merupakan kombinasi parameter 
yang menghasilkan struktur dan bobot JST yang paling optimal berdasarkan observasi yang dilakukan.  
 
4.2.3 Analisis Parameter Ukuran Populasi Struktur 
Ukuran populasi struktur adalah jumlah individu struktur yang dievaluasi untuk setiap generasi. Nilai ukuran populasi 
struktur yang diobservasi ada dua yaitu 5 dan 20. Ukuran populasi struktur 5 memiliki rata-rata fitness Training-
validation lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena jika ukuran populasi terlalu besar maka individu yang dalam proses 
pengamatan akan terlalu tersebar dan variatif sehingga pencarian solusi akan acak atau eksploratif. Hal inilah yang 
menyebabkan pencarian solusi untuk nilai ukuran populasi struktur 20 kurang fokus pada solusi yang optimal dalam hal 
ini struktur yang optimal. 
 
4.2.4 Analisis Parameter Ukuran Populasi Bobot 
Ukuran populasi bobot adalah jumlah individu bobot yang dievaluasi untuk setiap struktur di tiap generasi. Nilai ukuran 
populasi struktur yang diobservasi yaitu 50 dan 200. Nilai ukuran populasi bobot ini lebih besar dibandingkan dengan 
nilai ukuran populasi struktur dikarenakan ruang permasalahan untuk mencari bobot yang optimal lebih besar 
dibandingkan ruang permasalahan dalam mencari struktur yang optimal.  
 
Ukuran populasi bobot 50 memiliki rata-rata fitness Training-validation lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena jika 
ukuran populasi bobot terlalu besar maka individu yang dalam proses pengamatan akan terlalu banyak dan variatif 
sehingga pencarian solusi akan terlalu eksploratif. Hal inilah yang menyebabkan pencarian solusi untuk nilai ukuran 
populasi bobot 200 kurang konvergen sehingga sulit mencapai solusi bobot yang optimal. 
 
4.2.5 Analisis Parameter Mutation Step Size 
Mutation step size digunakan untuk mengatur perubahan nilai bobot pada tiap generasi. Mutation step size dan selisihnya 
sebaiknya diset tidak terlalu besar dan juga terlalu kecil agar perubahan bobot dapat mencapai ke bobot yang optimal. 
Nilai ukuran mutation step size yang diobservasi yaitu 0.01 – 0.2 dan 0.01 – 0.8. Untuk data Pima Indians Diabetes lebih 
cocok menggunakan nilai mutation step size 0.01 – 0.2 karena untuk mencapai bobot yang optimal dibutuhkan perubahan 
bobot kecil. Sedangkan data Breast Cancer lebih cocok menggunakan nilai mutation step size 0.01 – 0.8 karena untuk 
mencapai bobot yang optimal dibutuhkan perubahan bobot yang besar, sehingga menggunakan nilai mutation step size 
0.01 – 0.08. 
 
4.2.6 Analisis Performansi Sistem Klasifikasi 
Dari observasi yang telah dilakukan, didapatkan parameter-paramter terbaik yang menghasilkan struktur dan bobot JST 
yang optimal. Untuk data Pima Indian Diabetes parameter-paramter terbaiknya dengan ukuran populasi struktur 5, 
ukuran populasi bobot 50 dan nilai mutation step size 0.01-0.2. Sedangkan untuk data Breast Cancer parameter-
parameter terbaiknya dengan ukuran populasi struktur 5, ukuran populasi bobot 50 dan nilai mutation step size 0.01-0.8. 
Nilai parameter-parameter tersebut kemudian dievaluasi lagi dengan 200 untuk individu struktur dan 800 untuk individu 
bobot. Pada tahap training dan validation, nilai fitness-nya sudah menghasilkan nilai-nilai fitness yang bagus hampir 
mendekati maximal, hal ini disebabkan karena individu yang telah dibangkitkan di awal populasi akan dilakukan evolusi 
struktur dan bobotnya, dimana jumlah populasi anak pada saat evolusi bobot jumlahnya 7 kali dari populasi individu 
awal. Sehingga dari evolusi bobot akan diperoleh individu akhir sebanyak 2800 individu (50 populasi bobot x 7 x 8 
generasi).  Oleh karena itu, dari evolusi struktur dan bobot ini sudah diperoleh nilai fitness yang bagus. 
 
Dari hasil evaluasi tersebut diperoleh arsitektur terbaik JST untuk data Pima Inidians Diabetes dengan 7 input node, 5 
hidden node dan 35 koneksi antara input ke hidden node. Sedangkan untuk data Breast Cancer 6 input node, 2 hidden 
neuron dan 12 koneksi antra input ke hidden node. 
 
Kedua arsitektur JST yang terbentuk di atas, kemudian diujikan dengan data testing untuk masing-masing data dan 
diperoleh nilai performansi sebagai berikut: 
 

Tabel 7. Pengujian Dengan Arsitektur JST Optimal Data Prime Indians Diabetes 
 
 

 
 
 

 

Fitness Training 77,8061 % 
Fitness Validation 77,7778 % 
Fitness Training-Validation 77,7969 % 
Fitness Testing 81,2834 % 
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Tabel 8. Pengujian Dengan Arsitektur JST Optimal Untuk Data Breast Cancer 
Fitness Training 96,7742 % 
Fitness Validation 98,2456 % 
Fitness Training-Validation 97,2656 % 
Fitness Testing 98,2456 % 

 
Berdasarkan Tabel 7 dan 8, menghasilkan model JST yang mempunyai kemampuan mengingat dengan baik pola-pola 
pada data training dan memiliki sifat generalisasi yang baik yaitu dapat mengenali data yang sama sekali belum pernah 
dilatihkan pada JST, yang dibuktikan pada saat pengujian data testing.  
 
Untuk data Pima Indians Diabetes, dari metode yang pernah digunakan sebelumnya yaitu pengklasifikasian 
menggunakan ADAP Learning Algorithm[9] didapatkan akurasi sebesar 76% dan variational Kalman filtering[11] 76%. 
Sedangkan untuk data Breast Cancer dari metode yang pernah digunakan sebelumnya yaitu dengan menggunakan 
Multisurface Pattern Separation[13] didapatkan akurasi sebesar 95,9%. Dari keterangan tersebut, maka dapat dikatakan 
bahwa pengklasifikasian menggunakan JST dan ES memiliki performansi yang lebih akurat dibanding metode-metode 
yang pernah digunakan sebelumnya.   
 
5. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pengujian dan analisis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kombinasi nilai parameter pada Evolution Strategies (ES) yang mampu menghasilkan JST yang optimal untuk 

klasifikasi data Pima Indian Diabetes ini yaitu ukuran populasi struktur 5, ukuran populasi bobot 50 dan nilai 
mutation step size 0.01 – 0.2 dan untuk data Breast Cancer ukuran struktur 5, ukuran populasi bobot 50 dan nilai 
mutation step size 0.01 – 0.8. 

2. Dengan mengevaluasi ruang solusi yang terbatas, ES dapat menemukan solusi optimal pada kedua kasus data yang 
digunakan pada penelitian ini.  

3. Arsitektur jaringan pada JST yang digunakan adalah 7 input node, 5 hidden node dan 35 koneksi antara input dan 
hidden node untuk data Pima Indians Diabetes dan 6 input node, 2 hidden node dan 12 koneksi untuk data Breast 
Cancer. 

4. Sistem klasifikasi yang dihasilkan mempunyai performansi yang baik. Hal ini ditunjukkan pada fitness testing sebesar 
81,2834 % untuk data Pima Indians Diabetes dan 98,2456% untuk data Breast Cancer.  

 
6. Saran 
Beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan dan perbaikan di waktu yang akan datang adalah: 
1. Dapat menggunakan metode lain seperti Support Vector Machine (SVM) dan Bayesian Network untuk klasifikasi 

data. 
2. Dapat menggunakan metode optimasi lain seperti harmony search atau Evolution Algorithms lain untuk struktur dan 

bobot JST.  
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