


Jaringan Saraf Tiruan

• Konsep JST lahir sejak lama (1940-an)

• Dibuat untuk memahami cara kerja otak 

manusia dan menirunya

• Komputer semakin cepat; ilmuwan mencari 

cara untuk memaksimalkan potensinya

• Berkaitan dengan AI dan machine learning





Sutan Sjahrir (1909–1966)



Yang manakah Sutan Sjahrir?



Supervised Learning

• Otak kita baru saja melakukan proses 

training untuk mengenali wajah manusia







Kemampuan Otak Manusia

• Otak manusia luar biasa bahkan di usia 

balita

• Dengan bantuan seorang pengajar, kita bisa 

membedakan objek (klasifikasi, supervised 
learning)

• Bahkan tanpa bantuan pengajar, kita dapat 

mengelompokkan objek-objek yang 

berbeda (clutering, unsupervised learning)







Jaringan Saraf Tiruan

• Sistem pemroses informasi–ada input dan 

output

• Memiliki sejumlah kesamaan dengan 

jaringan saraf “asli” (biologis)



Karakteristik

• Untuk membaca

data, input yang 

dibutuhkan adalah

alamat

• Untuk membaca

data, input yang 

dibutuhkan adalah

data

Memori Komputer JST & Memori Manusia



Input (trigger) dan output-nya



Karakteristik

• Untuk membaca

data, input yang 

dibutuhkan harus

sama persis

• Untuk membaca

data, input yang 

dibutuhkan tidak

harus sama persis

Memori Komputer JST & Memori Manusia



Karakteristik

• Jika bagian dari

memori rusak, 

maka seluruh

memori

kemungkinan juga

rusak

• Jika bagian dari
jaringan saraf
(neuron atau
bobot) rusak
(corrupted), 
kualitas memori
menurun secara
gradual

Memori Komputer JST & Memori Manusia





Jaringan Saraf Biologis

• Komponen-komponen neuron biologis: 

dendrite, soma, dan axon

• Dendrite menerima sinyal dari neuron lain

• Soma mengakumulasi sinyal-sinyal yang 

masuk

• Jika sinyal yang masuk cukup “kuat”, maka 

neuron tersebut menjadi “aktif”



Jaringan Saraf Biologis

• Axon mengirimkan sinyal ke neuron-

neuron berikutnya



Jaringan Saraf Tiruan

• Komponen JST:

1. Jaringan saraf terdiri dari elemen-elemen yang 

disebut neuron

2. Informasi dikirim melalui koneksi antar 

neuron

3. Setiap koneksi memiliki bobot masing-masing

4. Setiap neuron menggunakan fungsi aktivasi

untuk mendapatkan output





Jaringan Saraf Tiruan

• Neuron kadang disebut juga unit, sel, atau 
node

• Untuk membuat sebuah JST, kita harus 
menentukan:

1. Arsitektur: pola susunan neuron

2. Algoritme pelatihan untuk menentukan 
nilai-nilai bobot pada keseluruhan jaringan

3. Fungsi aktivasi





Aplikasi JST

• Pemrosesan sinyal: mengurangi noise pada 

komunikasi telepon

• Pengenalan pola: pengenalan tulisan tangan, 

pengenalan sidik jari

• Medis: melakukan diagnosis

• Banyak sekali kasus lain





Deep Learning

• Topik yang cukup baru dan merupakan 

pengembangan dari JST





Deskripsi

• Mempelajari konsep JST sebagai salah satu 

algoritme pembelajaran yang mengadopsi 

kemampuan otak manusia

• Materi meliputi pengenalan terhadap dasar 

neuron biologi, arsitektur jaringan saraf dan 

algoritme pembelajaran, memperkenalkan 

sejumlah penerapan jaringan saraf



Capaian Pembelajaran

Mahasiswa diharapkan mampu:

• Mendeskripsikan relasi antara jaringan otak 

dengan model JST

• Menjelaskan arsitektur umum dan 

algoritma dalam JST

• Mengaplikasikan metode-metode dalam 

jaringan syaraf tiruan dalam berbagai 

permasalahan



Capaian Pembelajaran

• Mengevaluasi kinerja JST dalam kasus yang 

dikaji



RPS

1. Silabus dan pengantar JST

2. Fungsi aktivasi, arsitektur, jaringan 
McCulloch-Pitts, jaringan Hebbian

3. Single layer perceptron

4. Adaline, delta rule, Madaline

5. Jaringan kompetitif Maxnet

6. Hetero associative

7. Kuis/presentasi tugas 1



RPS

10. Kohonen self-organizing maps

11. Learning vector quantization

12. Backpropagation

13. Recurrent neural network

14. Extreme learning machine

15. Review materi, penggabungan JST dengan 
metode lain

16. Proyek akhir



Evaluasi

• Kuis, tugas, proyek (35%)

• UTS (30%)

• UAS (35%)



Deskripsi Tugas

• Penyelesaian soal-soal latihan sesuai dengan 

tiap pokok bahasan

• Tugas proyek untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan dengan mengunakan 

metode-metode yang telah dijelaskan
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