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ABSTRACT 
Production demand on GT3 tires produced by PT. Goodyear Indonesia Tbk has uncertainty factor, it makes difficult  to 
predict how many GT3 tire must be produced for a next time period. Because production demand data has non-linier 
pattern, then neural networks is used to predict the number of demand production for the next time period. Neural 
networks training algorithm used is resillient propagation with weight-elimination to make a better performance to do 
generalization. In this paper, we have conducted the training, validation and testing to obtain the best network 
architecture using resilient propagation with weight-elimination to find the best weight-elimination parameter and 
network testing to find out performance of networks to recognizing new data. Based on experiments, resilient 
propagation with weight-elimination gave better performance in networks training, such as smaller networks error 
result, than resilient propagation without weight-elimination. 
Keywords: Prediction, ANN, Resilient Propagation, Accuracy. 
 
1. Pendahuluan                                          
Karena adanya faktor ketidakpastian terhadap permintaan produksi, bagian produksi PT. Goodyear Indonesia, Tbk. 
sering mengalami kesulitan dalam memperkirakan berapa jumlah ban GT3 yang harus diproduksi untuk periode 
berikutnya. Data jumlah permintaan produksi terhadap ban GT3 ini memiliki faktor ketidakpastian permintaan yang 
cukup tinggi. Data permintaan produksi setiap bulannya membentuk pola yang tidak linier, sehingga dapat digunakan 
jaringan saraf tiruan untuk memprediksi jumlah permintaan produksi. Jaringan saraf tiruan dapat belajar dari data yang 
telah ada kemudian menangkap pola yang tidak linier dalam data tersebut. Jaringan dapat melakukan generalisasi 
terhadap data baru yang dimasukkan kedalamnya, kemudian memberikan output berdasarkan proses pengalaman dan 
pembelajaran dari data yang pernah dilatihkan sebelumnya.  

Algoritma pembelajaran yang digunakan adalah resilient propagation yang lebih cepat dalam proses pelatihan jaringan 
dibandingkan dengan algoritma gradient descent bacpropagation[5][7], sehingga kemungkinan tercapainya target jaringan 
jauh lebih besar. Kemudian ditambahkan metode weight-elimination ke dalam algoritma resilient propagation untuk 
mengeliminasi bobot-bobot yang dapat menurunkan performansi jaringan dalam melakukan generalisasi. 

Prediksi produksi yang dilakukan merupakan time series prediction, yang memperlakukan sistem sebagai kotak hitam 
(black box) karena tidak ada usaha untuk menemukan faktor yang berpengaruh pada perilaku sistem. Apabila keadaan 
mengalami perubahan, baik yang diakibatkan oleh faktor alam, ekonomi, politik, maupun sebagainya, maka prediksi 
produksi mengabaikan perubahan tersebut. 

1.1 Resilient Propagation dan Weight-Elimination              
Algoritma gradient descent backpropagation seringkali menjadikan pelatihan terlalu lama mencapai target yang 
diinginkan karena menggunakan learning rate yang konstan, yang dalam banyak kasus menjadi sangat tidak efisien. 
Penggunaan parameter learning rate memiliki pengaruh penting terhadap waktu yang dibutuhkan untuk tercapainya target 
yang diinginkan [7]. Jika nilai learning rate terlalu kecil maka terlalu banyak epoch yang diperlukan untuk mencapai 
target yang diinginkan. Semakin besar nilai learning rate maka semakin cepat proses pelatihan, tetapi jika terlalu besar 
maka algoritma menjadi tidak stabil dan akan menyebabkan nilai error berulang bolak-balik diantara nilai tertentu, 
sehingga mencegah error mencapai target yang diinginkan.  

Algoritma resilient propagation melakukan perubahan bobot dan bias jaringan sesuai dengan perilaku gradien di setiap 
epoch pelatihan, sehingga jumlah epoch yang diperlukan untuk mencapai target yang diinginkan jauh lebih sedikit. Untuk 
setiap bobot wij terdapat nilai-update ∆ij yang berubah selama proses pelatihan sesuai dengan perilaku gradien. Nilai-
update dan bobot berubah setiap kali seluruh pola data pelatihan telah diproses ke dalam jaringan, yaitu setiap satu epoch. 
Bobot merupakan salah satu faktor penting agar jaringan dapat melakukan generalisasi dengan baik terhadap data yang 
dilatihkan kedalamnya, karena bobot pada jaringan saraf tiruan mempengaruhi besarnya sinyal yang akan keluar dari 
setiap node yang ada pada hidden layer dan output layer. Terlalu banyak bobot dengan tingkat keakuratan yang cukup 
tinggi menjadikan jaringan dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan ‘noise’ yang terdapat pada data pelatihan 
tetapi gagal dalam menggeneralisasi dengan baik data baru yang diberikan, keadaan ini disebut dengan overfitting[8]. 

Ada banyak solusi untuk mengatasi masalah overfitting, salah satunya yaitu dengan menggunakan strategi meminimalkan 
jaringan[8]. Weight-elimination merupakan sebuah metode untuk menemukan jaringan minimal selama proses pelatihan 
jaringan saraf tiruan, yaitu jaringan dengan jumlah bobot paling sedikit[8]. Weight-elimination berusaha untuk membuat, 
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nilai bobot menjadi lebih kecil atau bahkan mengeliminasi bobot dengan menjadikannya bernilai nol. Dengan adanya 
weight-elimination diharapkan jaringan dapat memiliki kemampuan generalisasi yang lebih baik. Konsep dari weight-
elimination adalah menghitung jumlah parameter, dan meminimasi jumlah error performansi jaringan dan jumlah bobot 
[8], dengan menggunakan persamaan 
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Sum square error digunakan untuk menghitung error performansi jaringan, dengan N adalah jumlah data, Tk adalah 
target jaringan untuk data ke-k, Yk adalah keluaran jaringan untuk data ke-k. Sedangkan weight-elimination term 
digunakan untuk menghitung ukuran jaringan, dengan wij adalah bobot jaringan dan w0 adalah parameter skala. 

Konstanta weight-decay λ menunjukkan besarnya penyusutan bobot pada jaringan. Semakin besar nilai λ artinya bobot 
harus mendekati nol agar dapat diperhitungkan sebagai bagian dari penyebaran ‘noise’ dan meningkatkan ‘tekanan’ 
kepada bobot bernilai kecil agar mengurangi nilainya, sebaliknya nilai λ yang terlalu kecil tidak akan memberikan 
pengaruh apa-apa sehingga tidak terjadi perubahan pada jaringan [11]. 

Parameter skala w0 menentukan ukuran besar dan kecilnya bobot. Jika w0 bernilai kecil maka bobot bernilai kecil akan 
dipaksa menjadi nol sehingga hanya ada sedikit bobot-bobot yang bernilai besar (weight-elimination), sebaliknya w0 yang 
bernilai besar menyebabkan banyak bobot bernilai kecil yang tinggal dan membatasi ukuran dari bobot-bobot bernilai 
besar (weight-decay) [1]. 

Nilai weight-decay pada awal pelatihan adalah λ = 0. Selama proses pelatihan berlangsung, λ berubah setelah setiap 
epoch t. Biasanya nilainya meningkat secara perlahan, kadang menurun, dan kadang dihapuskan tergantung dari nilai 

fungsi cost 
)(tε  dan nilai error rata-rata 

)(tA [8]: 
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Dengan 
)(tA  adalah error rata-rata untuk epoch sekarang, 

)1( −tA  adalah error rata-rata untuk epoch sebelumnya, γ  

adalah konstanta dengan nilai yang mendekati 1, dan 
)(tε  adalah fungsi cost untuk epoch sekarang. 

Perubahan nilai λ dilakukan berdasarkan kondisi berikut[8]: 
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Dengan D  adalah target error sebagai kondisi berhenti untuk pelatihan jaringan, dan λ∆  adalah parameter yang 
bernilai kecil, yaitu berorde 10-6. 

Perubahan bobot jaringan setelah ditambahkan weight-elimination menjadi : 
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Proses-proses yang terdapat pada pelatihan resilient propagation dengan weight-elimination dan tidak terdapat pada 
pelatihan resilient propagation tanpa weight-elimination antara lain : 

1. Hitung fungsi cost bertujuan untuk menghitung sum square error dan weight-elimination term yang digunakan untuk 
menghitung MSE pelatihan dan sebagai salah satu syarat kondisi untuk pengkondisian nilai lambda (λ). Fungsi cost 
dihitung dengan menggunakan persamaan (1). 

2. Hitung error rata-rata dan pengkondisian λ bertujuan untuk menghitung error rata-rata dari fungsi cost, yang 
digunakan sebagai salah satu syarat kondisi untuk pengkondisian nilai λ, dan untuk mencari nilai λ berdasarkan 
syarat-syarat pengkondisiannya. Error rata-rata dihitung dengan menggunakan persamaan (2), sedangkan 
pengkondisian nilai λ dilakukan dengan menggunakan persamaan (3) sampai dengan persamaan (5). 

3. Perubahan bobot dan bias dengan algoritma resilient propagation dengan weight-elimination digunakan untuk 
melakukan perubahan pada bobot dan bias jaringan. Perubahan bobot dan bias dilakukan berdasarkan algoritma 
resilient propagation, kemudian ditambahkan dengan perubahan bobot dengan weight-elimination pada persamaan 
(6) 

Pelatihan dilakukan dengan algoritma Resilient Propagation dengan weight-elimination yang bertujuan untuk mengenali 
pola–pola dari data masukan pada data latih untuk dilatih pada jaringan yang akan menghasilkan keluaran untuk 
dibandingkan dengan data target. Hasil akhir dari pelatihan berupa bobot-bobot optimal yang akan diterapkan pada 
prediksi. Prediksi dengan data uji menggunakan masukan bobot-bobot dari hasil pelatihan. Keluarannya berupa prediksi 
permintaan produksi yang akan dibandingkan dengan data asli permintaan produksi untuk diketahui akurasinya. Untuk 
mendapatkan parameter jaringan terbaik dilakukan pelatihan dan prediksi untuk memilih arsitektur jaringan 

Selama proses pelatihan dilakukan validasi setiap satu epoch, yaitu setiap kali seluruh data pelatihan telah diproses ke 
dalam jaringan dan diperoleh MSE pelatihan untuk setiap epoch. Validasi bertujuan untuk menguji apakah jaringan sudah 
memiliki kemampuan yang baik dalam mengenali data baru yang diberikan kepadanya, yaitu ditunjukkan dengan nilai 
MSE validasi. Bobot dan bias jaringan yang dipilih untuk digunakan pada pengujian merupakan selisih MSE pelatihan 
dengan MSE validasi yang memberikan nilai paling minimum. Adapun prosedur validasi jaringan ditunjukkan pada 
gambar 1. Sedangkan prosedur pelatihan jaringan dengan resilient propagation ditunjukkan pada gambar 2. 

 
Gambar 1. Prosedur Validasi Jaringan 

Pengujian jaringan bertujuan untuk mengetahui apakah jaringan dapat melakukan generalisasi terhadap data baru yang 
dimasukkan ke dalamnya, yaitu ditunjukkan dengan prosentase akurasi jaringan dalam mengenali data pengujian. 
Arsitektur jaringan yang digunakan untuk pengujian adalah arsitektur terbaik yang diperoleh dari hasil pelatihan jaringan. 
Prosedur pengujian dilakukan seperti pada gambar 3. 
 

2. Normalisasi Data                         
Data yang digunakan adalah data permintaan produksi ban GT3 tipe 195/70R14 GT3 91T TL periode April 2001-
April 2007. Dari keseluruhan data, 70% digunakan sebagai data pelatihan, 15% sebagai data validasi dan 15% sebagai 
data pengujian. Data latih digunakan oleh jaringan untuk proses pembelajaran, data validasi digunakan pada pelatihan 
untuk melihat apakah jaringan telah memberikan hasil yang benar, sedangkan data uji digunakan saat dilakukan 
pengujian terhadap jaringan. Masing-masing data ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu: 

• Data masukan, berupa data time series x1, x2, … , xn yang terdiri dari data permintaan produksi ban GT3 pada bulan 
dalam kurun waktu sesuai dengan arsitektur jaringan. 

• Data target, yaitu data permintaan produksi ban GT3 pada bulan satu setelah kurun waktu data masukan (xn+1). 

Normalisasi data bertujuan menyesuaikan data latih, data validasi atau data uji sebelum masuk proses pelatihan ataupun 
prediksi. Setiap data dinormalisasi sehingga berada pada range [0.1,0.9] dengan menggunakan persamaan (7). 
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dengan : x’  = x setelah dinormalisasi 
 x = x sebelum dinormalisasi 
 max = nilai maksimum dari seluruh data 
 min = nilai minimum dari seluruh data 

 
Gambar 2. Prosedur Pelatihan Resilient Propagation 

 

 
Gambar 3. Prosedur Pengujian Jaringan 
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2.1 Gambaran Umum Prediksi            
Pada prediksi permintaan produksi ban GT3 ini, data latih, data validasi dan data uji digunakan sebagai masukan dan 
keluarannya berupa data hasil prediksi. Ilustrasi dari prediksi ini dapat digambarkan seperti pada Gambar 4.  
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dengan : x’  = x setelah dinormalisasi 
 x = x sebelum dinormalisasi 
 max = nilai maksimum dari seluruh data 
 min = nilai minimum dari seluruh data 

 
Gambar 2. Prosedur Pelatihan Resilient Propagation 

 

 
Gambar 3. Prosedur Pengujian Jaringan 
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2.2 Gambaran Umum Prediksi                        
Pada prediksi permintaan produksi ban GT3 ini, data latih, data validasi dan data uji digunakan sebagai masukan dan 
keluarannya berupa data hasil prediksi. Ilustrasi dari prediksi ini dapat digambarkan seperti pada gambar 4.  

untuk beberapa nilai w0 terdapat nilai MSE pelatihan yang jauh dari target. Ini dikarenakan pemilihan nilai bobot dan bias 
awal yang menggunakan fungsi random sehingga nilai untuk bobot dan bias awal untuk setiap percobaan berbeda-beda, 
sementara pada referensi [7] disebutkan bahwa bobot awal akan mempengaruhi kecepatan pelatihan jaringan dalam 
mencapai target yang diinginkan. 

Parameter skala yang dipilih adalah w0 = 4.8, karena memberikan nilai MSE pelatihan lebih minimum dibandingkan nilai 
MSE pelatihan dengan resilient propagation tanpa weight-elimination, dan menghasilkan akurasi validasi yang lebih baik 
dari seluruh hasil percobaan.  

2.3 Hasil Percobaan Mencari Nilai Konstanta γ Terbaik 
Pada awal percobaan, digunakan nilai w0 = 4.8, hasil dari percobaan mencari parameter skala w0 terbaik, dan perubahan 
weight-decay ∆λ = 2.5e-6, dengan epoch maksimum = 10000 dan toleransi error = 1.0e-6. Percobaan telah dilakukan 
sebanyak 38 percobaan 

Dari hasil percobaan dapat terlihat bahwa nilai MSE pelatihan tidak memiliki pola tertentu, ada kalanya bernilai sangat 
kecil dan ada kalanya jauh dari target yang diinginkan. Meskipun demikian nilai rata-rata akurasi pelatihan adalah 
98.74%, yang berarti bahwa meskipun nilai MSE pelatihan tidak seluruhnya bernilai kecil tetapi jaringan mampu 
mengenali hampir keseluruhan dari data pelatihan. Ini dikarenakan perubahan nilai γ yang dihasilkan dari percobaan 
hanya memiliki selisih 0.1, 0.01 dan 0.001 sehingga hanya terjadi sedikit perubahan pada nilai MSE pelatihan yang 
dihasilkan. 

Nilai konstanta yang dipilih adalah γ = 0.95, karena memberikan nilai MSE pelatihan lebih minimum dibandingkan nilai 
MSE pelatihan dengan resilient propagation tanpa weight-elimination, dan menghasilkan akurasi validasi yang lebih baik 
dari seluruh hasil percobaan. 

2.4 Hasil Percobaan Mencari Nilai Perubahan Weight-Decay ∆λ Terbaik 
Pada awal percobaan, digunakan nilai w0 = 4.8, hasil dari percobaan mencari parameter skala w0 terbaik, dan konstanta γ 
= 0.95, hasil dari percobaan mencari konstanta γ terbaik. Epoch maksimum pelatihan = 10000 dan toleransi error = 1.0e-
6. Percobaan telah dilakukan sebanyak 91 kali.  

Rata-rata akurasi pelatihan menunjukkan nilai 98.41%, yang berarti bahwa meskipun nilai MSE pelatihan tidak 
seluruhnya bernilai kecil tetapi jaringan mampu mengenali hampir keseluruhan dari data pelatihan. Ini dikarenakan 
perubahan weight-decay ∆λ hanya memiliki selisih 1.0e-7 sehingga tidak terjadi perubahan yang berarti pada nilai MSE 
pelatihan yang dihasilkan. 

Perubahan weight-decay yang dipilih adalah ∆λ = 2.5e-6, karena memberikan nilai MSE pelatihan lebih minimum 
dibandingkan nilai MSE pelatihan dengan resilient propagation tanpa weight-elimination, dan menghasilkan akurasi 
validasi yang lebih baik dari seluruh hasil percobaan. 

 
2.5 Hasil Pengujian Jaringan Syaraf Tiruan Resilient Propagation dengan Weight-Elimination 
Pengujian dilakukan dengan menggunakan arsitektur terbaik hasil pelatihan resilient propagation dengan weight-
elimination, yaitu arsitektur dengan 5 input (t-1, t-2, t-3, t-12, t-24), jumlah node hidden layer = 10, parameter skala w0 = 
4.8, konstanta γ = 0.95, dan perubahan weight-decay ∆λ = 2.5e-6. 

Hasil pengujian terhadap keseluruhan data dapat dilihat pada gambar 5. Rata-rata akurasi pengujian dengan keseluruhan 
data (data latih, data valid, dan data uji) sebesar 87.89%, dengan menggunakan data pelatihan rata-rata akurasi 93.58%, 
sedangkan menggunakan data validasi rata-rata akurasi mencapai 77.01% Ini menunjukkan bahwa jaringan dapat 
mengenali dengan baik data yang sudah pernah dilatihkan kepadanya maupun data baru yang belum pernah diberikan 
kepadanya.   
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Gambar 5. Target-Output Pengujian terhadap Keseluruhan Data  

4. Kesimpulan              
Penambahan metode weight-elimination pada algoritma pelatihan resilient propagation memberikan performansi 
pelatihan jaringan yang lebih baik, yaitu menghasilkan error jaringan yang lebih kecil, dibandingkan terhadap algoritma 
resilient propagation tanpa weight-elimination, karena mengeliminasi bobot-bobot yang dapat menurunkan performansi 
jaringan.  

Prediksi produksi dengan jaringan syaraf tiruan resilient propagation dengan weight-elimination menggunakan data uji 
memiliki akurasi 70.28%, lebih baik dibandingkan dengan prediksi jaringan syaraf tiruan resilient propagation tanpa 
weight-elimination menggunakan data uji yang memiliki akurasi 66.56%. 
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