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ABSTRACT 
Artificial neural network is one of computer science fields which is intensively developed. The end result of a football 
match is something that can not be predicted with 100% accuracy, but from the match data, we can determine a pattern 
that can be used to predict the end result of a match. This paper elaborates a research regarding the development of 
soccer match pattern using artificial neural network. The purpose of this research is to predict match result accurately 
using artificial neural network. The process of predicting match result can be performed using software which 
implements artificial neural network with one hidden layer and backpropagation algorithm. Data used for the learning 
are fuzzified data. The tests show that the prediction process has a success rate of  above 50%. 
Keywords: Artificial Neural Network, Fuzzy logic, Backpropagation Algorithm 
 
1. Pendahuluan 
Hasil pertandingan sepak bola merupakan suatu hal yang tidak bisa diperkirakan dengan pasti, tetapi dari data-data 
pertandingan yang terdahulu dapat diketahui adanya suatu pola yang dapat digunakan untuk memperkirakan hasil dari 
suatu pertandingan. Metode jaringan saraf tiruan dan logika fuzzy adalah metode yang digunakan untuk mempelajari pola 
data-data pertandingan dengan harapan dapat memprediksi hasil pertandingan dengan lebih akurat. 
 
Ilmu komputer adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang sedang berkembang dengan pesat. Komputer dan cabang 
ilmunya sudah banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti perbankan, perdagangan, industri, robotika dan 
prakiraan cuaca. Salah satu cabang ilmu komputer yang diimplementasikan dan dibahas pada makalah ini adalah 
kecerdasan buatan dengan metode jaringan saraf tiruan. Implementasi dari penerapan metode jaringan saraf tiruan adalah 
pembuatan software prediksi persentase hasil dari pertandingan sepak bola dengan menggunakan model jaringan saraf 
tiruan yang memiliki satu lapisan tersembunyi. Metode jaringan saraf tiruan dengan lapisan tersembunyi dipilih karena 
dapat menyelesaikan permasalahan yang lebih sulit dibanding hanya menggunakan lapisan tunggal, walaupun proses 
pembelajarannya menjadi lebih rumit. 

 
Hasil pertandingan sepak bola merupakan suatu hal yang tidak bisa diperkirakan dengan pasti, tetapi dari data-data 
pertandingan dapat diketahui adanya suatu pola yang dapat digunakan untuk memperkirakan hasil dari suatu 
pertandingan. Metode jaringan saraf tiruan dan logika fuzzy adalah metode yang digunakan untuk mempelajari pola data 
dengan harapan dapat melakukan prediksi hasil pertandingan dengan lebih akurat.   
 
Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah merancang piranti lunak prediksi pertandingan sepak bola menggunakan 
jaringan saraf tiruan dan logika fuzzy, dan diharapkan dapat memprediksi hasil pertandingan sepak bola dengan 
persentase nilai kebenaran lebih dari 50 %. 
 
Pada penelitian yang dilakukan, jaringan saraf tiruan diimplementasikan dengan menggunakan algoritma pembelajaran 
backpropagation yang input parameter pada jaringan saraf tiruannya harus melalui proses fuzzifikasi terlebih dahulu. 
Proses prediksi dilakukan menggunakan data input parameter yang diambil dari data kedua tim yang akan bertanding. 
Output hasil dari prediksi yang dilakukan adalah seri, menang dan kalah. 

 
2. Landasan Teori 
2.1. Logika Fuzzy 
Logika fuzzy merupakan cara memetakan suatu ruang input ke ruang output[3]. Kumpulan input diproses dalam sebuah 
kotak hitam untuk menghasilkan kumpulan output. Kotak hitam pada proses ini harus memetakan ruang input ke ruang 
output yang sesuai.  
 
Pemetaan dan ruang input pada logika fuzzy tidak harus bersifat himpunan crisp seperti pada logika boolean. Logika 
fuzzy mampu menghasilkan ruang output dengan rentang nilai dimulai dari nol (0) sampai dengan satu (1)[3]. Hal yang 
perlu diketahui untuk memahami suatu sistem fuzzy adalah[3]: 
1.  Variabel fuzzy (variabel yang dibahas dalam suatu sistem fuzzy). 
2.  Himpunan fuzzy (suatu grup yang mewakili suatu kondisi atau keadaan tertentu dalam suatu variabel fuzzy). 

Himpunan fuzzy memiliki dua atribut yaitu: 
(1) Linguistik (penamaan suatu grup yang mewakili keadaan atau kondisi tertentu menggunakan bahasa alami). 
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(2) Numeris (suatu nilai yang menunjukkan ukuran dari suatu variabel). 
3. Semesta pembicaraan (keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dalam suatu variabel fuzzy). 
4. Domain (keseluruhan nilai dalam semesta pembicaraan yang dapat dioperasikan dalam suatu himpunan fuzzy). 
Sedangkan elemen yang menyusun sistem fuzzy adalah[1]: 
1. Rules (aturan–aturan yang digunakan sebagai dasar pengetahuan, yang merupakan representasi dari pengetahuan dan 

pengalaman dari seorang ahli). 
2. Fuzzifier (mengubah nilai non-fuzzy ke dalam suatu derajat keanggotaan berdasarkan fuzzy set yang terhubung). 
3. Inference engine (digunakan untuk menghasilkan nilai output fuzzy berdasarkan input yang difuzzifikasi). 
4. Defuzzifier (melakukan proses defuzzifikasi hasil output inference engine menjadi nilai non-fuzzy). 
 
2.2. Jaringan Saraf Tiruan 
Jaringan saraf tiruan merupakan representasi buatan dari otak manusia yang mencoba untuk mensimulasikan proses 
pembelajaran dari otak manusia[2]. Bentuk representasi jaringan saraf tiruan adalah berupa jaringan yang terdiri dari 
kumpulan unit pemroses kecil yang bersifat adaptif karena mampu mengubah struktur unit-unit tersebut untuk 
menyelesaikan masalah berdasarkan informasi (input) baik informasi eksternal, maupun informasi internal[2].  
 
Proses pembelajaran jaringan saraf tiruan dilakukan dengan cara mengubah nilai-nilai bobot yang terkoneksi antar node 
sampai menghasilkan hasil output yang paling mendekati nilai target yang akan dicapai[3]. Ada empat metode 
pembelajaran dalam jaringan saraf tiruan[1]: 
1.   Supervised learning (proses pembelajaran ini memerlukan nilai target output yang akan dicapai dan dilakukan untuk 

menentukan nilai bobot sehingga mampu mencapai nilai target dengan nilai error yang minimum). 
2.  Unsupervised learning (proses pembelajaran ini tidak memerlukan target output, dan tujuan dari proses 

pembelajaran ini adalah menentukan pola data input). 
3.  Reinforcement learning (proses pembelajaran yang dilakukan mirip dengan proses pembelajaran pada hewan, yaitu 

bila output yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan maka akan ada suatu sinyal negative dan sebaliknya jika 
hasil output sesuai dengan harapan maka akan ada sinyal positive). Perubahan bobot dilakukan berdasarkan sinyal 
yang dihasilkan. 

4.  Combination between unsupervised and supervised learning.  
 
3. Metodologi Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian adalah: 
1. Konfigurasi jaringan saraf tiruan yang dipakai dalam proses pengujian diambil dari hasil pelatihan. 
2. Proses pelatihan jaringan saraf tiruan dilakukan dengan cara melatih jaringan saraf tiruan dengan jumlah node 

hidden, nilai momentum dan nilai learning-rate yang diubah-ubah.  
3. Data yang digunakan sebagai data input pada jaringan saraf tiruan merupakan data hasil fuzzifikasi. 

 
4. Perancangan Sistem 
Gambar perancangan sistem secara umum ditunjukkan pada Gambar 1. Pada sistem ini, prediksi yang dilakukan 
menggunakan lima parameter input. Berdasarkan parameter yang dipakai, akan dapat diprediksi hasil pertandingan akhir 
yang dapat berupa tim tuan rumah menang, seri, atau tim tamu yang menang. Parameter yang digunakan dapat dilihat 
pada Tabel 1[3]. 

 
Gambar 1. Gambar Perancangan Sistem Secara Umum 

 
Tabel 1. Tabel Parameter 

Parameter Keterangan 
Parameter x1 merupakan selisih dari pemain inti 
antara kedua tim yang tidak bisa bermain 

tim tuan rumah absen dikurang tim tamu absen.  
 

Parameter x2 merupakan selisih gol antara kedua 
tim dalam lima pertandingan terakhir. 

selisih gol tim tuan rumah dikurang selisih gol tim 
tamu. 

Selisih dari peringkat kedua tim 
 

peringkat tim tuan rumah dikurang peringkat tim 
tamu. 
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Parameter Keterangan 
Faktor tuan rumah 

GG
GP

HG
HP

−  

HP adalah total nilai tim tuan rumah yang didapat 
sebagai tuan rumah. 
HG adalah pertandingan kandang yang sudah 
dilakukan tim tuan rumah. 
HP adalah total nilai tim tamu yang didapat 
sebagai tamu. 
HG adalah pertandingan tandang yang sudah 
dilakukan tim tamu. 

Selisih gol antara pertemuan kedua tim dalam lima 
musim terakhir. 

Jumlah gol yang tim tuan rumah dikurang jumlah 
gol yang tim tamu 

 
5. Fuzzifikasi 
Dalam proses fuzzifikasi yang dilakukan akan diperoleh 19 nilai derajat keanggotaan. Pemetaan input parameter yang 
dilakukan menggunakan kurva Gauss. Fungsi keanggotaan yang digunakan adalah 

       (2.1) 
e adalah Euler's number b adalah koordinat maksimum 
x adalah variabel input c adalah koefisien konsentrasi 
 
Nilai parameter pada fungsi keanggotaan yang diperoleh, didefinisikan berdasarkan[3] dan ditunjukkan pada Tabel 2. 
 

Tabel 2. Tabel Parameter Fungsi Keanggotaan  
                  Tabel 3. Tabel Term-Set 

Membership function 
parameters 

Variable Term-sets c b 

Large bench (LB) 2.55 -6 

Equal bench (EB) 2.55 0 

X1 Short bench (SB) 2.55 6 

Many losses (ML) 4.25 -15 

Few losses (FL) 4.25 -5 

Few wins (FW) 4.25 5 

X2 Many wins (MW) 4.25 15 

Leader (L) 2.76 -13 

Top-score (TS) 2.76 -6.5 

Middle (M) 2.76 0 

Bottom team (BT) 2.76 6.5 

X3 Outsider (O) 2.76 13 

Absolute failure (AF) 0.7 -2 

Failure (F) 0.7 -0.33 

Advantage (F) 0.7 1.33 

X4 
Absolute advantage 

(AF) 0.7 3 
Membership function 

parameters 

Variable Term-sets c b 
Shameful meeting 

(ShM) 8.5 -20 

Equal meeting (EM) 8.5 0 

X5 
Slashing meeting 

(SM) 8.5 20  

 
Gambar 2. Kurva Parameter x1 

 
Gambar 3. Kurva Parameter x2 

 
Gambar 4. Kurva Parameter x3 

 
Gambar 5. Kurva Parameter x4  

 
 Gambar 6. Kurva Parameter x5 
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Contoh dari proses fuzzifikasi yang dilakukan adalah: 
Data input  

Tabel 4. Parameter Input  
x1 x2 x3 X4 x5 
1 -6 18 -0.3333 -5 

Data hasil fuzzifikasi 
Tabel 5. Hasil Fuzzifikasi 

Variable Term-sets  Variable   
Large bench (LB) 0.023103258 Absolute failure (AF) 0.058743163 
Equal bench (EB) 0.925988464 Failure (F) 0.999988888 x1 
Short bench (SB) 0.146264659 Advantage (F) 0.059425762 
Many losses (ML) 0.106223009 

x4 

Absolute advantage (AF) 1.19158E-05 
Few losses (FL) 0.972697965 Shameful meeting (ShM) 0.210747736 
Few wins (FW) 0.035102569 Equal meeting (EM) 0.841128883 

x2 

Many wins (MW) 4.99231E-06 
x5 

Slashing meeting (SM) 0.013230116 
Leader (L) 4.03406E-28 

Top-score (TS) 7.74959E-18 
Middle (M) 5.80843E-10 

Bottom team (BT) 0.000169857 
x3 

Outsider (O) 0.193798411 

 

 
6. Implementasi Jaringan saraf Tiruan 
Arsitektur jaringan saraf tiruan yang dipakai memiliki satu lapisan tersembunyi, dimana jumlah node pada lapisan input 
sejumlah 19, dan sejumlah 3 nodes pada lapisan output. Jumlah neuron pada lapisan tersembunyi ditentukan dari proses 
pelatihan. Pemilihan konfigurasi jumlah node lapisan tersembunyi ditentukan dari tingkat keberhasilan prediksi hasil 
pertandingan yang digunakan sebagai data pelatihan. Dalam membangun jaringan saraf tiruan terdapat parameter yang 
harus diperhatikan dalam menentukan konfigurasi jaringan yang paling baik yaitu: 
1. Jumlah node pada lapisan tersembunyi. 
2. Nilai learning-rate yang merupakan kecepatan proses pembelajaran. 
3. Nilai momentum. 

 
6.1. Pelatihan Jaringan Saraf Tiruan 
Data pelatihan yang di-input merupakan data hasil fuzzifikasi dari parameter pertandingan dan hasil pertandingan sebagai 
nilai target. Dalam proses pelatihan akan dilatih jaringan saraf tiruan dengan konfigurasi yang berbeda-beda. Berdasarkan 
hasil pelatihan akan dipilih konfigurasi yang terbaik yang akan digunakan pada pengujian untuk memprediksi hasil 
pertandingan sepak bola.  Tabel berikut ini merupakan contoh dari data input. 

Tabel 6. Data Input Pada Jaringan Saraf Tiruan 
Input pada lapisan input Data target 

0.023103 1 
0.925988 0 
0.146265 0 
0.106223  
0.972698  
0.035103  
4.99E-06  
4.03E-28  
7.75E-18  
5.81E-10  
0.00017  
0.193798  
0.058743  
0.999989  
0.059426  
1.19E-05  
0.210748  
0.841129  
0.01323  
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Proses pelatihan jaringan saraf tiruan dilakukan menggunakan algoritma pembelajaran backpropagation. Metode ini 
dipilih karena metode ini baik digunakan untuk jaringan saraf tiruan yang arsitekturnya memiliki lapisan tersembunyi dan  
hasil akhir yang diharapkan sudah diketahui. Ada dua tahap pembelajaran yang dilakukan yaitu[3]: 
1. Forward propagation yaitu tahap perambatan maju yang menghasilkan ouput. Output yang dihasilkan kemudian 

dikoreksi untuk mendapatkan nilai error. 
2. Backward propagation yaitu tahap dilakukannya perubahan nilai-nilai bobot yang terhubung berdasarkan error 

output yang dihasilkan.  
Berikut adalah proses pembelajaran yang dilakukan dengan algoritma pembelajaran backpropagation dengan satu lapisan 
tersembunyi[4]: 
1. Penentuan nilai net pada lapisan tersembunyi. 
2. Penentuan nilai output dari lapisan tersembunyi. 
3. Penentuan nilai net pada lapisan output. 
4. Penentuan nilai output dari lapisan output. 
5. Dengan hasil output yang diperoleh, lakukan perhitungan nilai error.  
6. Lakukan perbaikan nilai bobot antara lapisan tersembunyi dengan lapisan output berdasarkan nilai error. 
7. Lakukan perbaikan nilai bobot antara lapisan input dengan lapisan tersembunyi. 
Proses pembelajaran terus dilakukan jika hasil error yang dihasilkan belum mencapai nilai yang diinginkan atau nilai 
eppoch belum tercapai. 
 
6.2.  Penentuan Konfigurasi Jaringan Saraf Tiruan 
Untuk menentukan konfigurasi jaringan saraf tiruan maka dilakukan dua tahap pelatihan, yaitu: 
1. Pelatihan dengan jumlah konfigurasi jumlah neuron pada lapisan tersembunyi yang berubah-ubah tetapi 

menggunakan  nilai parameter yang statis. 
2. Pelatihan dengan menggunakan komposisi jumlah neuron terbaik yang dihasilkan pada pelatihan awal dan nilai 

learning-rate dan momentum yang berubah-ubah. 
 
7. Hasil Pengujian 
Pengujian dilakukan pada 24 pertandingan seri A liga Italia musim 2007-2008. Tingkat keberhasilan prediksi mencapai 
62.5%. Penentuan hasil prediksi berdasarkan pendekatan nilai output yang terbesar. Konfigurasi jaringan saraf tiruan 
yang terbaik dan digunakan untuk pengujian adalah 

Tabel 7. Konfigurasi Jaringan Terbaik  
Konfigurasi Nilai 
jumlah node lapisan input 19 
jumlah node lapisan tersembunyi 8 
jumlah node lapisan output 3 
Learning-rate 1 
Momentum 1 

 
8. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu : 
1. Hasil pembelajaran pada jaringan saraf tiruan dipengaruhi oleh kecenderungan pola data yang digunakan pada proses 

pembelajaran. 
2. Proses fuzzifikasi menyebabkan hasil pembelajaran menjadi lebih baik karena memiliki toleransi pada variasi data. 
3. Tingkat keberhasilan prediksi pertandingan sebesar 62.5%. Hasil ini sudah cukup baik karena memiliki tingkat 

keberhasilan di atas 50% 
 
9. Keterbatasan Penelitian 
Berikut adalah batasan-batasan penelitian yang dilakukan : 
1. Parameter prediksi yang digunakan meliputi : 

a. Selisih pemain inti yang absen 
b. Selisih dari selisih gol kedua tim dalam lima pertandingan terakhir. 
c. Selisih peringkat antara kedua tim yang bertanding. 
d.  Faktor tuan rumah 
e. Selisih gol antara pertemuan kedua tim dalam lima musim terakhir 

2. Prediksi dilakukan hanya untuk pertandingan liga secara regular. 
3. Prediksi sebaiknya dilakukan setelah pertandingan minggu kelima, untuk melengkapi nilai salah satu parameter 

yang dibutuhkan sehingga hasil prediksi diharapkan manjadi lebih baik. 
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10. Saran 
Berikut adalah saran untuk melakukan penelitian lebih lanjut : 
1. Pada proses pelatihan jaringan saraf tiruan, data pertandingan sepakbola pelatihan diharapkan lebih bervariasi.  
2. Penggunaan fuzzikasi bisa diterapkan pada implementasi obyek penelitian yang berbeda karena memiliki toleransi 

terhadap variasi pola data input. 
3. Proses prediksi pertandingan dapat melibatkan faktor-faktor di luar data yang diperoleh dari pertandingan. 
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