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ABSTRACT 

Estimating the number of GT3 tires produced for a future time period at PT. Goodyear Indonesia Tbk is quite difficult. 
This is caused by the uncertainty on demand of production. The GT3 tire production and demand data has no linear 
pattern. For this problem, the artificial neural network (ANN) can be then used to predict. The type of ANN training 
algorithms used to learn the pattern of demand data is resilient propagation. In this paper, we have conducted the 
training, validation, and testing to obtain the best network architecture. From the results of training and validation, the 
best number of input nodes has 5 variation (t-1, t-2, t-3, t-12, t-24) and the number of hidden layer nodes = 10. These 
architecture gives the minimum MSE of training. The overall test results show average accuracy of 85.32%, average 
90% accuracy for training data, 80.66% for data validation, and 66.56% for test data. It means that the network can 
recognize data that have been trained but can not properly recognize the new data that have not been previously trained.  
Keywords: Prediction, ANN, Resilient Propagation, Accuracy. 
 
1. Pendahuluan                           
Permintaan jumlah produksi terhadap suatu barang seringkali tidak menentu, salah satu penyebabnya karena pola 
permintaan terhadap produksi yang berubah-ubah. Adanya faktor ketidakpastian yang cukup tinggi terhadap permintaan 
produksi, maka bagian produksi di PT. Goodyear Indonesia, Tbk. sering mengalami kesulitan dalam memprediksi berapa 
jumlah barang yang harus diproduksi untuk periode waktu mendatang[1]. Untuk memprediksi besarnya permintaan di 
masa yang akan datang dapat dilakukan dengan cara mempelajari pola permintaan pada bulan-bulan sebelumnya. Untuk 
mempelajari pola permintaan barang yang akan diproduksi dapat digunakan jaringan syaraf tiruan dengan algoritma 
resilient propagation. Untuk mendapatkan hasil prediksi yang optimal maka perlu dilakukan perancangan terhadap 
arsitektur jaringan syaraf  tiruan terlebih dahulu. Hasil akhir prediksi akan dibandingkan dengan data asli pada beberapa 
tanggal prediksi untuk dilihat akurasinya. 

2. Gambaran Umum Prediksi 
Pada sistem 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 1. 
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Gambar 1. Ilustrasi Sistem 
 

3. Data Latih dan Uji 
Data latih yang digunakan pada proses pelatihan resilient propagation menggunakan data dari PT. GoodYear Tbk. yaitu 
dari bulan April 2001 sampai dengan April 2007[1]. Data dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu data latih, yang digunakan 
oleh jaringan untuk proses pembelajaran, mulai April 2001 sampai dengan Juni 2005, data uji mulai Mei 2006 sampai 
dengan April 2007 digunakan saat dilakukan pengujian terhadap jaringan, sedangkan data validasi digunakan mulai Juli 
2005 sampai dengan April 2006 digunakan pada pelatihan jaringan untuk melihat apakah jaringan telah memberikan 
hasil yang benar. 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). 
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Data uji memiliki karakteristik yang sama dengan data pada tahap pelatihan, dengan input tanggal yang akan diprediksi.  

4. Normalisasi Data                     
Normalisasi data bertujuan menyesuaikan data latih, data validasi, atau data uji sebelum masuk proses pelatihan ataupun 
prediksi. 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. Setiap data dinormalisasi sehingga berada pada range [0.1,0.9] dengan menggunakan persamaan 
(1) berikut ini 
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−
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                         (1)

dengan : x’  = x setelah dinormalisasi 
 x = x sebelum dinormalisasi 
 max = nilai maksimum dari seluruh data 
 min = nilai minimum dari seluruh data 

Contoh normalisasi data ditunjukkan pada Tabel 1. Data yang digunakan adalah data periode April – Desember 2001, 
dengan nilai data maksimum = 3482 dan nilai data minimum = 523. 

Tabel 1. Contoh Normalisasi Data 

 Apr 
2001 

May 
2001 

Jun 
2001 

Jul    
2001 

Aug 
2001 

Sep 
2001 

Oct 
2001 

Nov 
2001 

Dec 
2001 

Asli 523 3482 2945 2633 1319 2115 1432 1170 2391 
Normalisasi 0,10000 0,90000 0,75482 0,67046 0,31521 0,53042 0,34576 0,27492 0,60504 

5. Pelatihan dan Prediksi                  
Pelatihan dilakukan dengan algoritma Resilient Propagation 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 2.  
 

 
Gambar 2. Prosedur Validasi Jaringan 
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Sedangkan prosedur pelatihan jaringan dengan resilient propagation ditunjukkan pada Gambar 3.  

 
Gambar 3. Prosedur Pelatihan Resilient Propagation 

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 4.  
 

 
Gambar 4. Prosedur Pengujian Jaringan 

6. Perancangan Arsitektur Jaringan                  
Untuk mencari arsitektur jaringan terbaik dengan menggunakan algoritma resilient propagation, dilakukan percobaan 
dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
Untuk setiap variasi jumlah node input layer, yaitu 2 input (t-1, t-2), 2 input (t-1, t-12), 3 input (t-1, t-2, t-3), 3 input (t-1, 
t-2, t-12), 3 input (t-1, t-12, t-24), 4 input (t-1, t-2, t-3, t-4), 4 input (t-1, t-2, t-3, t-12), 4 input (t-1, t-2, t-12, t-24), 5 input 
(t-1, t-2, t-3, t-4, t-5), 5 input (t-1, t-2, t-3, t-4, t-12), dan 5 input (t-1, t-2, t-3, t-12, t-24), jumlah node: 
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1. Pada hidden layer diubah-ubah untuk memperoleh arsitektur jaringan yang memberikan nilai MSE pelatihan 
minimum. 

2. Untuk setiap variasi jumlah node input layer, masing-masing dipilih jumlah node hidden layer yang memberikan 
nilai MSE pelatihan paling minimum.  

3. Dari seluruh variasi jumlah node input layer dipilih satu node input layer yang memberikan nilai MSE pelatihan 
paling minimum. 

4. Arsitektur jaringan yang dipilih adalah arsitektur dengan jumlah node input layer dan jumlah node hidden layer yang 
memberikan nilai MSE pelatihan paling minimum. 

Setelah diperoleh arsitektur terbaik dari pelatihan resilient propagation, selanjutnya dilakukan pengujian dengan 
menggunakan data pengujian. Performansi jaringan diukur berdasarkan akurasi jaringan dalam mengenali data yang 
diberikan kepadanya. Akurasi dinyatakan dalam persen, dan dihitung menggunakan persamaan: 

                             MAPEAkurasi −= %100                                                         (2)

MAPE (Mean Absolute Percentage Error) merupakan selisih antara data target dengan data output jaringan, yang 
dihitung dengan persamaan: 
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7. Hasil Percobaan Pelatihan dan Pengujian 
7.1 Hasil Percobaan Mencari Jumlah Node Input Layer dan Node Hidden Layer Terbaik 
Percobaan dilakukan sebanyak 20 kali untuk masing-masing variasi jumlah node input, dengan epoch maksimum 
pelatihan 10000 dan toleransi error 1.0e-6. Berdasarkan referensi [2][3][4], untuk algoritma resilient propagation 
digunakan nilai parameter yang konstan yaitu faktor penambahan η+ = 1.2, faktor pengurangan η - = 0.5, batas atas 
∆max = 50, batas bawah ∆min = 1.0e-6, dan nilai-update awal ∆0 = 0.1.  

Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, jaringan memiliki nilai MSE minimum dengan jumlah node hidden layer 
untuk masing-masing jumlah node input seperti ditunjukkan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Arsitektur Jaringan Terbaik Masing-masing Jumlah Node Input Layer 

Jumlah Node Input 
Jumlah Node 

Hidden 
MSE  
Latih 

MSE 
Validasi 

Akurasi 
Latih 

Akurasi 
Validasi 

2 input (t-1, t-2) 70 1.55E-03 0.044712 88.60% 57.63% 
2 input (t-1, t-12) 15 1.49E-03 0.04361 92.20% 68.13% 
3 input (t-1, t-2, t-3) 80 7.01E-04 0.037589 97.09% 66.26% 
3 input (t-1, t-2, t-12) 75 2.88E-04 0.054536 95.98% 59.75% 
3 input (t-1, t-12, t-24) 70 1.78E-05 0.025289 99.36% 59.20% 
4 input (t-1, t-2, t-3, t-4) 90 1.38E-05 0.048038 98.91% 67.31% 
4 input (t-1, t-2, t-3, t-12) 100 5.09E-07 0.040579 99.88% 64.84% 
4 input (t-1, t-2, t-12, t-24) 100 2.32E-06 0.027767 99.81% 63.26% 
5 input (t-1, t-2, t-3, t-4, t-5) 65 1.49E-07 0.050889 99.88% 64.20% 
5 input (t-1, t-2, t-3, t-4, t-12) 85 3.29E-07 0.033727 99.88% 63.03% 
5 input (t-1, t-2, t-3, t-12, t-24) 10 2.13E-08 0.027679 99.98% 80.66% 

 

Dari percobaan yang telah dilakukan untuk masing-masing variasi jumlah node input, terlihat bahwa semakin banyak 
jumlah input yang digunakan maka MSE semakin minimum dan akurasi pelatihan jaringan semakin maksimum, 
demikian sebaliknya. Sehingga untuk data yang digunakan dapat dikatakan bahwa proses pembelajaran pada jaringan 
dipengaruhi oleh banyaknya jumlah node yang digunakan di input layer. Semakin banyak jumlah node input maka 
semakin baik pembelajaran jaringan dalam mencapai target yang diinginkan. 

Dari percobaan, input yang menggunakan informasi data dari satu tahun dan dua tahun sebelumnya memberikan nilai 
MSE pelatihan lebih minimum dan akurasi pelatihan lebih maksimum. Ini memperlihatkan bahwa input tidak hanya 
menggunakan informasi data dari periode beberapa bulan sebelumnya tetapi dengan menambahkan informasi data dari 
periode tahun-tahun sebelumnya telah memberikan informasi yang lebih baik untuk digunakan jaringan dalam proses 
pembelajarannya, sehingga jaringan dapat melakukan proses pembelajaran lebih cepat serta semakin besar kemungkinan 
dalam mencapai target yang diinginkan.  

 
Berdasarkan hasil percobaan mencari jumlah node input terbaik, dipilih variasi 5 input (t-1, t-2, t-3, t-12, t-24) sebagai 
jumlah node input terbaik. Dan berdasarkan hasil percobaan mencari jumlah node hidden terbaik pada Tabel 2, maka 
arsitektur jaringan terbaik yang dipilih adalah arsitektur dengan 5 input (t-1, t-2, t-3, t-12, t-24) dan jumlah node hidden 
layer = 10, karena memberikan nilai MSE pelatihan yang paling minimum.  
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7.2 Hasil Pengujian Jaringan  
Pengujian jaringan dilakukan dengan menggunakan arsitektur terbaik dari pelatihan resilient propagation. Dari hasil 
pengujian terhadap keseluruhan data diperoleh rata-rata akurasi sebesar 85.32% seperti pada Gambar 5, sedangkan untuk 
data pelatihan rata-rata akurasi mencapai 90%, dan 80.66% untuk data validasi serta 66.56% untuk data pengujian. Ini 
menunjukkan bahwa jaringan mengenali dengan baik data yang sudah pernah dilatihkan kepadanya tetapi tidak dapat 
mengenali dengan baik seluruh data baru yang sama sekali belum pernah diberikan kepadanya. 

 
Gambar 5. Target-Output Pengujian Jaringan Terhadap Keseluruhan Data 

 
8. Kesimpulan                                                              
Pada data yang digunakan, jumlah node pada input layer dan penggunaan informasi data periode beberapa bulan 
sebelumnya dan beberapa tahun sebelumnya mempengaruhi hasil pelatihan jaringan. Semakin banyak jumlah node dan 
semakin beragam informasi data yang digunakan maka semakin baik performansi jaringan yang dihasilkan.  
Prediksi jumlah permintaan produksi ban GT3 tipe 195/70R14 GT3 91T TL pada beberapa arsitektur jaringan 
menunjukkan arsitektur jaringan yang terbaik menggunakan variasi 5 input (t-1, t-2, t-3, t-12, t-24) jumlah node (5 
series), dan 10 hidden layer dan 1 output layer, karena memberikan nilai MSE pelatihan yang paling minimum. 
Daftar Pustaka 
[1] Fitrisia, Rakhmatsyah, Andrian, dan Adiwijaya, (2008). Analisis Implementasi Jaringan Syaraf Tiruan Resilient    

Propagation untuk Prediksi Produksi Ban GT3. Fakultas Informatika, IT Telkom. Bandung. 
[2] Riedmiller, Martin dan Heinrich Braun (1992). Rprop-A Fast Adaptive Learning Algorithm, University of 

Karlsruhe, Jerman. 
[3] Riedmiller, Martin dan Heinrich Braun (1993). A Direct Adaptive Method for Faster Backpropagation Learning: 

The  Rprop Algorithm, University of Karlsruhe, Jerman. 
[4] Riedmiller, Martin (1994). Rprop-Description and Implementation Details, University of Karlsruhe, Jerman. 
 

 


