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RINGKASAN 

 

Penilaian aransemen berdasarkan teori musik tidaklah cukup, karena aransemen yang 

bagus menurut teori belum tentu benar-benar bagus, begitu juga sebaliknya. Penilaian 

tersebut sangat tergantung individu yang menilai. 

Tugas Akhir ini mengkaji penggunaan jaringan saraf tiruan untuk menilai aransemen 

musik. Jaringan saraf tiruan digunakan untuk mempelajari pola penilaian seseorang. 

Dengan begitu, diharapkan penilaian orang tersebut dapat didekati dengan penilaian 

menggunakan jaringan saraf tiruan. 

Terdapat dua jenis jaringan saraf tiruan yang diuji, yaitu jaringan saraf tapped delay 

line memory dan jaringan Elman dengan algoritma pelatihan simple backpropagation 

through time. Dua jenis jaringan saraf ini dipilih karena cocok dengan permasalahan 

penilaian aransemen.  

Sebuah perangkat lunak, yang diberi nama MAENN (Musical Arrangement 

Evaluation using Neural Net) diimplementasikan untuk memfasilitasi Tugas Akhir 

ini. MAENN terbagi dua bagian, program inti dan GUI. Program inti digunakan untuk 

melatih dan menguji jaringan saraf tiruan. GUI digunakan sebagai simulasi 

penggunaan jaringan saraf tiruan. 

Perangkat lunak tersebut digunakan untuk mencari dan menguji parameter jaringan 

saraf tiruan yang sesuai dengan permasalahan penilaian aransemen. Berdasarkan hasil 

pengujian yang dilakukan, dengan parameter yang tepat, jaringan Elman dapat 

diimplementasikan sebagai penilai aransemen musik. Jaringan tapped delay line 

memory dapat juga diimplementasikan, tetapi dengan nilai parameter yang lebih besar 

dan waktu pelatihan yang lama, sehingga lebih cocok menggunakan jaringan Elman. 

 

Kata kunci: jaringan saraf tiruan, aransemen, musik, jaringan Elman, simple 

backpropagation through time, tapped delay line memory 



 

iv 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang dengan rahmat dan 

karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Shalawat serta salam 

senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarganya yang suci. Tugas 

Akhir yang berjudul “Jaringan Saraf Tiuran Untuk Menilai Aransemen Musik” ini 

dibuat sebagai syarat kelulusan tingkat sarjana. 

Selama melaksanakan Tugas Akhir ini, penulis mendapat bantuan dan dukungan dari 

banyak pihak. Untuk itu, penulis ingin memberikan terima kasih kepada: 

1. Dr. dr. Oerip S. Santoso, M.Sc., selaku pembimbing, yang telah banyak 

mencurahkan waktu dan pemikirannya dalam memberikan bimbingan, saran serta 

perhatian dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini; 

2. Dra. Christine Suryadi, MT., selaku pembimbing mewakili Pak Oerip yang berada 

di Jerman, yang mencurahkan perhatian di saat-saat terakhir penyelesaian Tugas 

Akhir ini; 

3. Ir. Rinaldi Munir, MT., yang menjadi penguji pada presentasi proposal, seminar 

dan sidang, dengan perhatian, semangat, koreksi, gurauan, obrolan serta do’anya 

Tugas Akhir ini dapat diselesaikan; 

4. Ir. Dwi Hendratmo Widyantoro, M.Sc., Ph.D., penguji pada pra sidang dan 

sidang, yang banyak mencurahkan waktu untuk memberikan kritik dan saran 

untuk memantapkan isi dari Tugas Akhir ini; 

5. Henny Yusnita Zubir, B.S., MT., selaku dosen wali, yang mengantarkan 

perjalanan panjang penulis selama 4 tahun di Teknik Informatika; 

6. Ayah dan ibu penulis, yang mendukung serta mencurahkan kasihnya; 

7. Javad, Fathimah, Balqisy serta adik-adik lainnya, Mas Rayyan, Mbak Asti, serta 

sepupu lainnya, beserta seluruh keluarga besar yang senantiasa mendoakan 

penulis; 



 

v 

8. Marie yang sangat membantu pengerjaan Tugas Akhir ini dengan data set 

aransemen musiknya, semangat, koreksi, kritik serta sarannya, dan bantuannya 

untuk mengkoreksi serta menemani pengerjaan Tugas Akhir ini; 

9. Rizma, Indri, Kun, Ratna, Neni, Hadi, Krisna serta teman-teman yang selalu 

meniupkan semangat ketika semangat penulis sedang turun; 

10. Dicky, Yus, Edo, Eko, Yandri, Anna, Ratih, Ira, Willy dan Viqa, teman-teman 

lain dari 'Pandawa Senggang', yang banyak mencetuskan ide-ide segar pada saat 

pelaksanaan KP; 

11. Pak Budi, Mas Primus, Mas Frans, serta teman-teman lain dari tim 'Sharing 

Vision' yang memaklumi berkurangnya waktu serta pecahnya konsentrasi penulis 

dengan pengerjaan Tugas Akhir ini; 

12. Pak Ade, Pak Rasidi, serta seluruh staf dan karyawan Teknik Informatika Institut 

Teknologi Bandung; 

13. Dominique Fober dan tim pembuat libMusicXML, yang menyediakan pustaka 

utama yang digunakan dalam Tugas Akhir ini; 

14. Semua teman-teman serta berbagai pihak lainnya yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu. 

Semoga Allah SWT membalas budi baik semua pihak dengan rahmat-Nya yang 

meliputi segala sesuatu. 

Akhir kata, penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini bukanlah tanpa kelemahan, 

untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan. 

 

Bandung, Juni 2007 

 

Penulis 



 

vi 

DAFTAR ISI 
 
Lembar Pengesahan Program Studi Sarjana Informatika  ........................................... ii 
RINGKASAN .......................................................................................................... iii 
KATA PENGANTAR .............................................................................................. iv 
DAFTAR ISI ............................................................................................................ vi 
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................. viii 
DAFTAR TABEL .................................................................................................... ix 
DAFTAR ALGORITMA .......................................................................................... x 
DAFTAR ISTILAH ................................................................................................. xi 
DAFTAR SIMBOL ................................................................................................. xii
BAB I Pendahuluan ................................................................................................. I-1 

1.1 Latar Belakang ............................................................................................. I-1 

1.2 Rumusan Masalah ........................................................................................ I-3 

1.3 Tujuan ......................................................................................................... I-3 
1.4 Batasan Masalah .......................................................................................... I-3 

1.5 Metodologi .................................................................................................. I-4 

1.6 Sistematika Pembahasan .............................................................................. I-5 

BAB II Dasar Teori ................................................................................................ II-1 
2.1 Jaringan Saraf Tiruan .................................................................................. II-1 

2.1.1 Model Umum Jaringan Saraf Tiruan..................................................... II-4 

2.1.2 Karakteristik Jaringan Saraf Tiruan ...................................................... II-6 

2.1.3 Jenis Jaringan Saraf Tiruan................................................................... II-7 

2.1.4 Fungsi Aktivasi .................................................................................... II-8 

2.1.5 Metode Pelatihan Backpropagation ...................................................... II-9 

2.1.6 Pengujian Jaringan Saraf Tiruan ......................................................... II-10 

2.1.7 Aplikasi Jaringan Saraf Tiruan ........................................................... II-11 

2.2 Musik dan Aransemen Musik .................................................................... II-13 

2.2.1 Aransemen Musik .............................................................................. II-13 

2.2.2 Prinsip Penilaian Aransemen Musik ................................................... II-15 

2.2.3 MusicXML ........................................................................................ II-16 

BAB III Analisis .................................................................................................. III-1 
3.1 Jaringan Saraf Tiruan Untuk Menilai Aransemen Musik ........................... III-1 
3.2 Gambaran Umum Sistem Penilai............................................................... III-2 

3.2.1 Fase Pembelajaran.............................................................................. III-3 

3.2.2 Fase Penggunaan / Penilaian .............................................................. III-4 

3.3 Analisis Representasi Musik pada Jaringan Saraf Tiruan ........................... III-5 

3.4 Analisis Jaringan Saraf Tiruan .................................................................. III-8 

3.4.1 Jaringan Multilayer-Perceptron dengan Tapped Delay Line Memory . III-9 

3.4.2 Jaringan Elman ................................................................................ III-11 

3.5 Preprosesor dan Postprosesor .................................................................. III-13 

3.5.1 Preprosesor MusicXML ................................................................... III-13 

3.5.2 Preprosesor dan Postprosesor Penilaian ............................................ III-13 
BAB IV Perancangan dan Implementasi ............................................................... IV-1 

4.1 Deskripsi Perangkat Lunak ....................................................................... IV-1 

4.2 Perancangan .............................................................................................. IV-1 

4.2.1 Rancangan Lingkungan Implementasi ................................................ IV-1 
4.2.2 Model Proses Global .......................................................................... IV-2 



 

vii 

4.2.2.1 Context Diagram .................................................................. IV-2 
4.2.2.2 Overview Diagram ............................................................... IV-3 
4.2.2.3 DFD Level 2 Untuk Proses 1. Melatih JST ........................... IV-4 
4.2.2.4 DFD Level 2 Untuk Proses 2. Menilai Aransemen ................ IV-5 

4.2.3 Rancangan Program Inti ..................................................................... IV-6 

4.2.4 Rancangan GUI .................................................................................. IV-9 

4.3 Implementasi .......................................................................................... IV-10 

BAB V Pengujian .................................................................................................. V-1 
5.1 Tujuan Pengujian ....................................................................................... V-1 

5.2 Data Set Pengujian ..................................................................................... V-1 

5.3 Pembagian Data Set ................................................................................... V-2 

5.4 Parameter Jaringan Saraf Tiruan ................................................................ V-2 

5.5 Pengujian ................................................................................................... V-3 

5.6 Hasil Pengujian .......................................................................................... V-4 

5.7 Analisis Hasil Pengujian ............................................................................ V-5 

BAB VI Penutup .................................................................................................. VI-1 
6.1 Kesimpulan ............................................................................................... VI-1 

6.2 Saran......................................................................................................... VI-2 

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................. xiii 
Lampiran A Penurunan Fungsi Aktivasi ................................................................ A-1 
Lampiran B MusicXML ......................................................................................... B-1 
Lampiran C Notasi Musik ...................................................................................... C-1 
Lampiran D Data Set Pengujian ............................................................................ D-1 
Lampiran E Hasil Pengujian ................................................................................... E-1



 

viii 

DAFTAR GAMBAR 
 

Gambar II.1. Neuron Sensori [STO05] .................................................................. II-2 

Gambar II.2. Neuron Asosiasi [STO05] ................................................................. II-3 

Gambar II.3. Neuron Motor [STO05] .................................................................... II-3 

Gambar II.4. Model Matematis Neuron [WIK07] .................................................. II-4 

Gambar II.5. Langkah Pengaplikasian Jaringan Saraf Tiruan [HER06] ................. II-12 
Gambar II.6. Contoh Partitur [GOO01] ................................................................ II-17 

Gambar III.1. Arsitektur pada Fase Pembelajaran ................................................. III-3 

Gambar III.2. Arsitektur pada Fase Penilaian........................................................ III-4  

Gambar III.3. Representasi Musik pada Neuron Input Jarigan Saraf Tiruan .......... III-6 

Gambar III.4. Contoh Musik dan Representasinya ................................................ III-7 

Gambar III.5. Topologi Jaringan Multilayer-Perceptron ....................................... III-9 

Gambar III.6. Jaringan Feedforward dengan Tapped Delay Line [BON01] ......... III-10 
Gambar III.7. Topologi Jaringan Elman.............................................................. III-11 

Gambar III.8. Efek Pembentangan Jaringan Elman dengan τ = 3 [BON01] ......... III-12 
Gambar IV.1. DFD Level 0 MAENN (Context Diagram) ..................................... IV-2 

Gambar IV.2. DFD Level 1 MAENN (Overview Diagram) .................................. IV-3 
Gambar IV.3. DFD Level 2 untuk Proses 1. Melatih JST ...................................... IV-4 

Gambar IV.4. DFD Level 2 untuk Proses 2. Menilai Aransemen .......................... IV-6 

Gambar IV.5. Diagram Kelas Bagian Jaringan Saraf Tiruan ................................. IV-7 

Gambar IV.6. Diagram Kelas Bagian Main .......................................................... IV-8 

Gambar IV.7. Diagram Kelas Bagian Preprosesor Musik ..................................... IV-8 

Gambar IV.8. Rancangan GUI Window Utama .................................................... IV-9 

Gambar IV.9. Rancangan GUI Window Tambah/Ubah Aransemen ...................... IV-9 

Gambar IV.10. Rancangan GUI Pemrosesan ...................................................... IV-10 



 

ix 

DAFTAR TABEL 
 

Tabel III.1. Skala Penilaian .................................................................................. III-2 

Tabel IV.1. Implementasi Program Inti ............................................................... IV-11 

Tabel V.1. Responden Penilaian Data Pelatihan .................................................... V-2 

Tabel V.2. Hasil Pengujian .................................................................................... V-4 



 

x 

DAFTAR ALGORITMA 
 

Algoritma II.1. Backpropagation .......................................................................... II-10 

Algoritma II.2. Representasi MusicXML dari Contoh Partitur .............................. II-17 

 

 



 

xi 

DAFTAR ISTILAH 
 

aransemen  versi dari sebuah lagu 

bar segmen-segmen dalam partitur 

garis paranada garis untuk menempatkan not-not sebagai simbol dari suatu nada 

learning rate kecepatan pembelajaran jaringan saraf tiruan 

neuron bagian terkecil dari jaringan saraf manusia (sel saraf) 

partitur notasi musik yang menggambarkan bagaimana memainkan 
sebuah lagu 

time signature birama, ketentuan nilai ketukan dalam satu bar 

 

 

 

 



 

xii 

DAFTAR SIMBOL 
 

(phi) fungsi aktivasi atau disebut juga fungsi sinapsis 

 galat (error) 
w  bobot untuk masukan ke neuron dalam JST 

 τ (tau) jumlah backtime pada pelatihan jaringan rekurens sederhana 

 ω ukuran window pada jaringan tapped delay line memory 

 η learning rate 

 n jumlah neuron 



 I-1 

BAB I 

Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini, dalam bidang musik, komputer sudah lazim digunakan sebagai alat bantu 

dalam aktivitas yang berkaitan dengan musik, seperti sekedar mendengarkan, 

membuat komposisi, aransemen, dan menilai musik [AAA06]. Salah satu aplikasi 

yang menarik adalah menilai aransemen musik.  

Aransemen adalah membuat sebuah versi baru dari lagu dengan tetap 

mempertahankan melodi dan karakteristik utama dari lagu asal. Aransemen dapat 

ditujukan untuk membuat versi lagu bagi alat musik yang lain maupun membuat versi 

lagu dengan tambahan harmoni untuk memperkaya lagu tersebut. Aransemen sebuah 

lagu didasari oleh berbagai teori musik, misalnya teori harmoni dan teori ketukan 

[FRA06]. Penilaian aransemen musik artinya menilai baik buruknya suatu aransemen 

musik berdasarkan kecocokannya dengan pendengar. 

Penilaian aransemen dapat diaplikasikan dengan berbagai macam cara, diantaranya: 

1. Sebagai penilai aransemen biasa, yang dapat membantu seorang pengaransemen 

untuk menilai aransemen yang dihasilkannya. 

2. Sebagai alat untuk melakukan penilaian untuk ranking pada Music Information 

Retrieval System, misalnya pada penyedia lagu. 

3. Sebagai pengukur performa algoritma aransemen otomatis, sehingga pengukuran 

performa dapat dilakukan secara otomatis pula. 

4. Sebagai alat bantu bagi algoritma pembuatan aransemen otomatis, sebagai penilai 

aransemen yang dihasilkannya pada suatu waktu, sehingga algoritma tersebut 

dapat melakukan pertimbangan apakah hasil yang diinginkan telah tercapai atau 

belum. 

Walaupun pembuatan aransemen didasari oleh teori harmoni, penilaian hasil 

aransemen musik sangat bergantung pada individu yang menilai aransemen. Penilaian 

terhadap aransemen dapat berupa penilaian secara menyeluruh terhadap satu 
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aransemen penuh ataupun penilaian parsial terhadap frasa-frasa aransemen. Satu frasa 

aransemen dapat dinilai baik oleh seseorang tetapi dinilai buruk oleh orang yang lain, 

sesuai dengan cita rasa masing-masing orang. 

Dengan karakteristik-karakteristik tersebut, [NUM97] mengajukan penggunaan 

algoritma pembelajaran mesin (machine learning) untuk dapat menilai aransemen. 

Algoritma pembelajaran mesin dapat digunakan untuk melakukan ekstraksi pola 

penilaian aransemen dengan mempelajari penilaian aransemen-aransemen yang telah 

dilakukan sebelumnya.  

Algoritma jaringan saraf tiruan merupakan salah satu algoritma pembelajaran mesin 

yang meniru proses yang terjadi pada kehidupan natural. Algoritma pembelajaran 

mesin merupakan algoritma yang memungkinkan mesin untuk belajar dari 

pengalaman [MIT97]. Algoritma ini cocok untuk diaplikasikan ke permasalahan yang 

black box, yaitu permasalahan yang hanya diketahui masukan serta keluarannya, dan 

proses antara masukan dan keluaran tidak diketahui. Dengan alasan tersebut, 

algoritma ini dapat dipergunakan untuk permasalahan penilaian aransemen. 

Algoritma jaringan saraf tiruan dimodelkan seperti jaringan saraf pada makhluk 

hidup, yaitu unit-unit yang saling terhubung satu sama lain, yang dikelompokkan 

menjadi layer-layer. Jaringan saraf tiruan biasanya terdiri dari unit-unit input, unit-

unit output, dan unit-unit pada hidden layer. Input merepresentasikan input yang akan 

diolah, dan output merepresentasikan fungsi target yang akan menjadi keluaran. 

Masing-masing unit merupakan sebuah fungsi yang menerima n buah masukan dan 

mengeluarkan sebuah nilai. Nilai tersebut merupakan hasil perhitungan, sesuai dengan 

jenis unit (misalnya sigmoid atau perceptron) dan memperhitungkan nilai masukan 

dan bobot masing-masing nilai masukan. Pembelajaran pada jaringan saraf tiruan 

(sering disebut pembobotan jaringan saraf tiruan) dilakukan dengan cara mencari 

bobot yang sesuai untuk masing-masing jalur antara unit pada layer tertentu dengan 

unit pada layer lainnya, sehingga dengan bobot tersebut jaringan saraf tiruan dapat 

mewakili fungsi target yang ingin dicapai [MIT97]. Performansi jaringan saraf tiruan 

hasil pelatihan dapat diukur berdasarkan ketepatan penilaian yang dihasilkan jaringan 

saraf tiruan dibandingkan dengan penilaian yang berasal dari manusia. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Secara umum, masalah yang dikaji dan diselesaikan dalam Tugas Akhir ini adalah 

bagaimana jaringan saraf tiruan dapat digunakan untuk menilai aransemen musik. 

Masalah-masalah khusus yang berkaitan dengan masalah ini adalah: 

1. Bagaimana suatu frasa musik dapat direpresentasikan menjadi masukan jaringan 

saraf tiruan sehingga dapat diolah dengan menggunakan jaringan saraf tiruan, 

dengan memperhitungkan teori musik, sehingga masukan jaringan saraf tiruan 

dapat merepresentasikan musik yang diolah. 

2. Bagaimana jenis dan topologi jaringan saraf tiruan yang sesuai untuk melakukan 

penilaian. 

3. Bagaimana performansi jaringan saraf tiruan dalam menilai aransemen musik.  

1.3 Tujuan 

Tujuan yang hendak dicapai dalam Tugas Akhir ini adalah: 

1. Merumuskan cara representasi musik menjadi masukan jaringan saraf tiruan, 

sehingga dapat diolah dengan menggunakan algoritma jaringan saraf tiruan. 

2. Menentukan bentuk dan topologi jaringan saraf tiruan yang sesuai dengan proses 

penilaian aransemen musik. 

3. Membangun sebuah perangkat lunak yang dapat menilai aransemen musik dengan 

menggunakan jaringan saraf tiruan 

4. Menguji parameter-parameter jaringan saraf tiruan sehingga jaringan saraf tiruan 

dapat digunakan untuk menilai aransemen musik 

1.4 Batasan Masalah  

Dalam pengerjaan Tugas Akhir ini ditetapkan beberapa batasan masalah, yaitu: 

1. Pembelajaran yang dilakukan dapat dilakukan dari aransemen lengkap maupun 

dari frasa aransemen musik. Aransemen yang dapat diterima dibatasi hanya 

aransemen untuk piano solo, karena walaupun hanya sebuah alat musik, pada 

piano dapat dimainkan nada-nada yang kompleks, sehingga jika aransemen piano 
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dapat dinilai, dengan pengembangan lebih lanjut, jenis aransemen lainnya pun 

akan dapat dinilai. 

2. Data pembelajaran, serta data uji hanya terdiri dari aransemen yang benar atau 

hampir benar menurut teori dasar musik, sehingga penilaian yang diperoleh 

hanyalah penilaian berdasarkan cita rasa personal. 

3. Format musik yang diterima adalah MusicXML. Versi format MusicXML yang 

digunakan adalah versi 1.0. MusicXML adalah salah satu standar penulisan 

partitur musik yang paling kompatibel dengan banyak perangkat lunak pengolah 

partitur musik. 

4. Tidak semua informasi musik akan menjadi masukan. Informasi yang menjadi 

masukan hanya informasi not, istirahat, pengulangan. 

5. Ketelitian maksimal untuk ketukan not dalam musik yang diolah adalah sebesar 

ketukan 1/16. Ketelitian sebesar ini dinilai cukup teliti dalam menganalisis suatu 

musik.  

1.5 Metodologi 

Dalam Tugas Akhir ini, tahapan yang akan dikerjakan adalah sebagai berikut: 

1. Studi literatur 

Studi literatur baik terhadap teori musik maupun terhadap algoritma jaringan saraf 

tiruan. 

2. Analisis 

Analisis terhadap hasil studi literatur sesuai dengan masalah yang dirumuskan, 

yaitu bagaimana jaringan saraf tiruan dapat digunakan untuk menilai aransemen 

musik 

3. Perancangan dan Implementasi 

Proses implementasi perangkat lunak yang mengaplikasikan jaringan saraf tiruan 

untuk mengaransemen musik, dari perancangan sampai pada implementasi 

perangkat lunak. 
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4. Pengujian 

Melakukan pengujian terhadap hasil implementasi algoritma jaringan saraf tiruan 

untuk menilai performa jaringan saraf tiruan dalam menilai aransemen.  

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Bab I Pendahuluan, berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi, serta sistematika pembahasan yang 

digunakan untuk menyusun laporan Tugas Akhir. 

2. Bab II Dasar Teori, berisi dasar teori yang digunakan dalam analisis, 

perancangan, dan implementasi Tugas Akhir. 

3. Bab III Analisis, berisi analisis terhadap jaringan saraf tiruan dalam 

pengaplikasiannya untuk menilai aransemen musik, mencakup analisis model 

jaringan saraf tiruan, representasi musik dalam jaringan saraf tiruan, serta proses 

pembelajaran untuk jaringan saraf tiruan. 

4. Bab IV Perancangan dan Implementasi, berisi perancangan perangkat lunak 

yang mengaplikasikan jaringan saraf tiruan untuk menilai musik. 

5. Bab V Pengujian, berisi hasil pengujian algoritma jaringan saraf tiruan untuk 

menilai musik. 

6. Bab VI Penutup, berisi kesimpulan dan saran yang didapatkan selama 

pelaksanaan Tugas Akhir. 
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BAB II 

Dasar Teori 

Bab ini memuat dasar teori yang digunakan dalam pembuatan Tugas Akhir, yaitu 

Jaringan Saraf Tiruan, mencakup Model Jaringan Saraf Tiruan, Fungsi Aktivasi, 

Metode Pelatihan, dan Pengujian; Musik dan Aransemen Musik; Prinsip Penilaian 

Aransemen Musik; dan MusicXML. 

2.1 Jaringan Saraf Tiruan 

Jaringan saraf tiruan (JST) adalah salah satu algoritma pembelajaran mesin yang 

meniru cara kerja jaringan saraf makhluk hidup. Jaringan saraf tiruan (artificial 

neural network) merupakan jaringan dari banyak unit pemroses kecil (yang disebut 

neuron) yang masing-masing melakukan proses sederhana, yang ketika digabungkan 

akan menghasilkan perilaku yang kompleks. Jaringan saraf tiruan dapat digunakan 

sebagai alat untuk memodelkan hubungan yang kompleks antara masukan (input) dan 

keluaran (input) pada sebuah sistem untuk menemukan pola-pola pada data [HER06]. 

Jaringan saraf tiruan dibuat berdasarkan model biologis otak manusia. Kemampuan 

komputer sudah melampaui otak manusia dalam hal komputasi numerik, tetapi otak 

manusia dapat mengerjakan persoalan lainnya secara lebih cepat dan akurat, misalnya 

pada persoalan pengenalan wajah, persoalan klasifikasi, dan persoalan penarikan 

keputusan. Oleh karena itu, dilakukanlah riset yang mencoba memodelkan proses 

yang terjadi di otak manusia. Riset-riset tersebut menghasilkan sebuah model 

matematis yang disebut jaringan saraf tiruan (artificial neural network) atau sering 

juga disebut simulated neural network atau hanya jaringan saraf (neural network). 

Otak manusia terdiri dari lebih dari 1011 sel saraf yang disebut neuron. Masing-

masing sel saraf ini terdiri atas empat komponen dasar, yaitu dendrit, soma (badan 

sel) dan akson. Terdapat tiga macam neuron, yaitu neuron sensori, asosiasi dan motor 

[STO05]. 

Masing-masing neuron terhubung dengan 200.000 hubungan melalui dendrit ke 

neuron lain pada otak. Dendrit menerima impuls dari neuron lain atau dari reseptor 

(bagian dari sistem pengindera yang mengirimkan impuls ketika dirangsang). 
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Sebagian besar neuron memiliki beberapa dendrit pendek, kecuali neuron sensori 

yang hanya memiliki satu dendrit panjang. Dendrit panjang tersebut disebut dendron. 

Badan sel adalah bagian dari neuron yang di dalamnya terdapat nukelus (inti sel) dan 

sebagian besar sitoplasma sel. Masing-masing neuron mempunyai akson, yaitu 

serabut saraf tunggal panjang yang membawa impuls dari badan sel. Akson akan 

menyampaikan impuls tersebut ke efektor (otot atau kelenjar) atau ke dendrit dari 

neuron lain. Daerah sempit tempat bertemunya akson dengan dendrit neuron lain 

disebut sinapsis. Pada celah sinapsis ini, impuls diteruskan ke dendrit sel lain dengan 

menggunakan zat kimia yang disebut neurotransmitter. 

Neuron sensori atau disebut juga neuron aferen merupakan neuron yang membawa 

impuls saraf. Ujung-ujung dendron (dendrit panjang) beberapa neuron sensori 

membentuk reseptor-reseptor di seluruh tubuh, yang mengirimkan impuls ke neuron 

ketika dirangsang. Kemudian reseptor akan terhubung dan mengantarkan impuls ke 

otak manusia melalui beberapa neuron sensori. 

 

Gambar II.1. Neuron Sensori [STO05] 

Neuron asosiasi, yang disebut juga neuron penghubung atau interneuron merupakan 

neuron dengan jumlah paling banyak di otak dan sumsum tulang belakang. Neuron 

asosiasi ini terlibat dalam penerimaan input dari neuron sensori, penerjemahan input 

tersebut menjadi informasi serta penyampaian impuls ke neuron motor untuk 

melakukan gerakan/aksi. 
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Gambar II.2. Neuron Asosiasi [STO05] 

Neuron motor, disebut juga neuron aferen merupakan neuron yang membawa impuls 

saraf dari otak dan sumsum tulang belakang. Ujung akson neuron motor membentuk 

sambungan dengan otot atau kelenjar. Impuls yang dibawa oleh neuron motor dari 

neuron asosiasi akan merangsang organ-organ tubuh ini untuk bekerja. 

 

Gambar II.3. Neuron Motor [STO05] 

Otak manusia bekerja dengan meneruskan impuls yang didapat dari neuron sensori ke 

neuron asosiasi dan kemudian menuju ke neuron motor. Hubungan antara neuron-

neuron yang sangat banyak itu dapat menguatkan ataupun melemahkan, bahkan dapat 

terbentuk hubungan baru ataupun putus hubungan antara neruon-neuron tersebut, 

sesuai dengan aktivitas pada otak manusia.  

Pada awal pertumbuhan anak, perubahan yang terjadi pada keterhubungan neuron 

tersebut sangat banyak, seiring dengan pembelajaran yang dilakukan anak terhadap 

lingkungan sekitarnya. Saat manusia berkembang menjadi dewasa, hubungan antar 

neuron-neuron pada otaknya telah mampu membuatnya dapat berjalan, membaca, 
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mendengar, mengambil keputusan, dan hal lain yang dapat dilakukan oleh manusia 

dewasa. 

2.1.1 Model Umum Jaringan Saraf Tiruan 

Jaringan saraf tiruan dibuat berdasarkan model saraf manusia, tetapi dengan bagian-

bagian yang lebih sederhana. Komponen terkecil dari jaringan saraf tiruan adalah unit 

atau disebut juga neuron, layaknya neuron pada jaringan saraf manusia. Model 

matematis dari neuron dapat dilihat pada Gambar II.4. Model matematis ini 

diperkenalkan oleh Bernard Widrow di [WID60]. Masukan dan bobot merupakan 

model matematis dari dendrit, penjumlahan serta fungsi pengaktif merupakan model 

matematis dari soma (badan sel), serta keluaran merupakan model matematis dari 

akson.  

Setiap jalur nilai masukan ke neuron mempunyai bobot, dan terdapat satu jalur 

masukan tambahan yang bukan merupakan jalur masukan, yaitu jalur ke-0. Jalur ke-0 

ini dapat berfungsi sebagai nilai koreksi atau dapat juga berfungsi sebagai nilai 

threshold (nilai ambang batas). Impuls pada sistem saraf manusia dimodelkan sebagai 

nilai yang dimasukkan melalui jalur nilai masukan ke dalam model neuron. Nilai pada 

setiap jalur masukan akan dikalikan dengan bobot jalur, dan kemudian dijumlahkan. 

Nilai yang dihasilkan dari penjumlahan seluruh masukan tersebut dapat berada pada 

range yang sangat besar sehingga akan mempersulit pengolahan selanjutnya. Untuk 

menghindari hal tersebut, nilai hasil penjumlahan akan diproses terlebih dulu dengan 

menggunakan sebuah fungsi  (phi) yang disebut fungsi aktivasi, atau fungsi 

 

Gambar II.4. Model Matematis Neuron [WIK07] 
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sinapsis (fungsi aktivasi sering dianalogikan dengan sinapsis). Penghitungan nilai 

hasil dapat dituliskan secara matematis sebagai berikut: 

 

yk u

yk
0

m

xi wki
  .......................................... (II.1) 

Proses pembelajaran pada suatu neuron dilakukan dengan mengkoreksi nilai bobot 

setiap masukan (wi) sesuai dengan pembelajaran yang diberikan. Bentuk data 

pembelajaran adalah berupa pasangan vektor nilai masukan ke neuron dan nilai target 

keluaran (t). Nilai masukan akan dimasukkan ke dalam neuron, dan menghasilkan 

nilai keluaran (y). Kesalahan dari nilai keluaran yang dihasilkan dihitung, dan nilai 

bobot w untuk setiap masukan diperbarui menggunakan: 

 wi wi wi   .......................................... (II.2) 

dimana 

 wi t y xi   .......................................... (II.3) 

Dimana  adalah kecepatan pembelajaran, yaitu seberapa besar bobot w terbarui pada 

setiap langkah pembelajaran. Proses ini dilakukan berulang-ulang dengan data 

pembelajaran yang berbeda. Pada akhirnya, bobot nilai masukan akan berisi nilai 

bobot yang sesuai. 

Sebuah jaringan saraf tiruan terdiri dari banyak neuron yang saling terhubung dalam 

jaringan yang rumit. Pada jaringan saraf tiruan juga terdapat tiga jenis neuron, yaitu 

neuron masukan, neuron tersembunyi, serta neuron keluaran. 

Neuron masukan merupakan neuron yang berfungsi seperti neuron sensori, yaitu 

menerima nilai masukan. Biasanya sebuah neuron masukan hanya merepresentasikan 

sebuah input ke jaringan saraf tiruan. Tugas utama neuron masukan adalah 

memastikan bahwa nilai masukan yang masuk pada jaringan saraf tiruan merupakan 

nilai yang dapat diterima dan diproses oleh neuron lainnya, baik neuron tersembunyi 

maupun neuron keluaran. 

Neuron tersembunyi berfungsi seperti neuron asosiasi. Neuron jenis ini berfungsi 

menerima nilai masukan dari neuron-neuron masukan atau neuron tersembunyi 

lainnya, memproses nilai-nilai masukan tersebut, dan kemudian meneruskan hasilnya 
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ke neuron keluaran atau ke neuron tersembunyi lainnya. Kemampuan jaringan saraf 

tiruan untuk mengaproksimasi berbagai macam fungsi target sebagian besar 

disumbang oleh keberadaan neuron tersembunyi ini. 

Neuron keluaran merupakan neuron yang memiliki fungsi seperti neuron motor. 

Neuron jenis ini berfungsi menerima output dari neuron-neuron tersembunyi, 

kemudian memprosesnya sehingga menghasilkan nilai keluaran. Nilai yang 

dikeluarkan oleh neuron keluaran menjadi nilai output dari jaringan saraf tiruan. Nilai 

keluaran tersebut dapat disimpan atau dapat juga dihubungkan dengan sistem lain 

yang akan melakukan aksi tertentu. 

Proses pembelajaran yang dilakukan terhadap jaringan saraf tiruan yang terdiri dari 

banyak neuron merupakan pengembangan dari pembelajaran satu neuron. 

2.1.2 Karakteristik Jaringan Saraf Tiruan 

Dengan struktur dasar seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, algoritma 

jaringan saraf tiruan memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut [MIT97]: 

1. Masukan dapat berupa nilai diskrit atau real yang memiliki banyak dimensi 

2. Keluaran berupa vektor yang terdiri dari beberapa nilai diskrit atau real 

3. Dapat mempelajari permasalahan secara black box, dengan hanya mengetahui 

nilai masukan serta keluarannya saja. 

4. Mampu menangani pembelajaran terhadap data yang memiliki derau (noise) 

5. Bentuk dari fungsi target pembelajaran tidak diketahui, karena hanya berupa 

bobot-bobot nilai masukan pada setiap neuron. 

6. Karena harus mengubah banyak nilai bobot pada proses pembelajaran, maka 

waktu pembelajaran menjadi lama, sehingga tidak cocok untuk masalah-masalah 

yang memerlukan waktu cepat dalam pembelajaran. 

7. Jaringan saraf tiruan hasil pembelajaran tiruan dapat dijalankan dengan cepat.  
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2.1.3 Jenis Jaringan Saraf Tiruan 

Terdapat berbagai model jaringan saraf tiruan, yang dikelompokkan menjadi empat 

jenis, yaitu: 

1. Jaringan saraf tiruan feedforward. Jenis ini mencakup semua model jaringan saraf 

tiruan yang bersifat acyclic, yaitu hanya bisa menyampaikan informasi searah dari 

neuron masukan ke neuron keluaran. Contoh model dari jenis ini adalah single-

layer perceptron, multi-layer perceptron, ADALINE, RBF (Radial Basis 

Function) dan Kohonen self-organizing map. Jenis ini merupakan jenis yang 

paling sederhana dibandingkan jenis-jenis jaringan saraf tiruan lainnya. Jaringan 

saraf jenis ini mempunyai beberapa kelemahan, diantaranya, ketidakmampuannya 

untuk memproses dengan menyimpan informasi state, sehingga tidak mampu 

memproses masalah-masalah sekuensial. 

2. Jaringan saraf tiruan rekurens. Berbeda dengan jaringan saraf tiruan feedforward, 

jaringan saraf tiruan rekurens menyampaikan informasi secara dua arah 

(mempunyai hubungan antar neuron yang cyclic). Contoh model yang termasuk 

jenis ini adalah simple recurrent network (disebut juga jaringan Elman), jaringan 

Hopfield, jaringan saraf stokastik, mesin Boltzmann. Jaringan saraf tiruan 

rekurens, dapat diaplikasikan pada masalah-masalah yang memerlukan 

pemrosesan secara sekuensial, yang memerlukan penyimpanan status. Umpan 

balik yang dihasilkan oleh hubungan siklik pada jaringan saraf tiruan rekurens 

memungkinkan masalah tersebut tertangani oleh jaringan saraf rekurens. 

3. Jaringan saraf tiruan modular. Jenis ini berdasar pada kesimpulan riset biologi 

bahwa otak manusia tidak berfungsi sebagai satu jaringan yang sangat besar, 

tetapi sebagai kumpulan jaringan-jaringan kecil. Contoh model jenis ini adalah 

committee of machines dan associative neural network.  

4. Jenis lainnya mencakup model-model lain yang tidak tercakup pada tiga jenis 

jaringan saraf tiruan di atas, seperti holographic associative memory, 

instantaneously trained networks, spiking neural networks. 
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2.1.4 Fungsi Aktivasi 

Seperti telah disebutkan pada bagian sebelumnya, fungsi aktivasi adalah fungsi yang 

mentransformasikan nilai penjumlahan menjadi sebuah nilai yang dapat diproses lebih 

lanjut. Terdapat beberapa fungsi aktivasi yang umum digunakan, yaitu fungsi aktivasi 

step dan sigmoid. 

Fungsi aktivasi step banyak digunakan karena sifatnya yang sederhana, yaitu 

menghasilkan nilai biner. Fungsi aktivasi step didefinisikan sebagai berikut:  

 
y u 1 jikau

0 jikau  ...................................... (II.4) 

Terdapat pula varian dari fungsi aktivasi step yang mengembalikan nilai 1 dan -1, 

alih-alih 1 dan 0. 

Fungsi step hanya dapat digunakan jika keluaran yang diinginkan berupa nilai biner 1 

dan 0 saja (atau 1 dan -1). Fungsi aktivasi yang biasa digunakan untuk keluaran yang 

berupa nilai rentang adalah fungsi sigmoid. Terdapat dua bentuk fungsi sigmoid yang 

sering digunakan, yaitu fungsi sigmoid biner (binary sigmoid function) atau disebut 

juga fungsi sigmoid unipolar (unipolar sigmoid function) yang menghasilkan nilai 

rentang antara 0 dan 1, dan fungsi sigmoid bipolar (bipolar sigmoid function) yang 

menghasilkan nilai rentang antara -1 dan 1. 

Bentuk fungsi sigmoid unipolar (unipolar sigmoid function) adalah sebagai berikut 

[MIT97]: 

 
y u

1

1 e u
  .......................................... (II.5) 

Dalam melakukan pelatihan terhadap jaringan saraf tiruan yang menggunakan fungsi 

aktivasi sigmoid, misalnya dengan algoritma propagasi balik (backpropagation), 

diperlukan diferensial dari fungsi aktivasi. Nilai diferensial dari persamaan (II.5) 

adalah [PUR06]: 

 ' u u 1 u  ...................................... (II.6) 

Sedangkan bentuk fungsi sigmoid bipolar (bipolar sigmoid function) adalah sebagai 

berikut [PUR06]: 
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y u

2

1 e u
1

........................................ (II.7) 

nilai diferensial dari persamaan (II.7) adalah: 

 
' u

1
2

1 u 1 u
 ................................ (II.8) 

Penurunan nilai diferensial dapat dilihat pada LAMPIRAN A Penurunan Fungsi 

Aktivasi. 

2.1.5 Metode Pelatihan Backpropagation 

Proses pembelajaran pada jaringan saraf tiruan dilakukan seperti analogi 

pembelajaran pada jaringan saraf manusia, yaitu dengan mengubah bobot nilai 

masukan pada setiap neuron yang ada. Terdapat tiga paradigma pembelajaran, yaitu 

pembelajaran terbimbing (supervised learning), pembelajaran tak terbimbing 

(unsupervised learning), serta pelatihan diperkuat (reinforced learning). 

Algoritma yang dipakai pada pembelajaran bervariasi tergantung pada model jaringan 

saraf tiruan yang digunakan (lihat subbab 2.1.2). Propagasi balik atau 

backpropagation merupakan teknik pembelajaran terbimbing yang dapat dipakai 

untuk melakukan pelatihan terhadap jaringan saraf tiruan. Struktur dasar metode 

propagasi balik dapat dilihat pada Algoritma II.1. Propagasi balik pertama kali 

dicetuskan oleh Paul Werbos pada tahun 1974, kemudian dikembangkan lebih lanjut 

pada tahun 1986 oleh David E. Rumelhart, Geoffrey E. Hinton dan Ronald J. 

Williams. Metode propagasi balik pada awalnya dirancang untuk model jaringan saraf 

tiruan feedforward. Tetapi, pada perkembangannya, metode propagasi balik 

diadaptasi untuk pembelajaran pada model jaringan saraf tiruan lainnya. 

Pelatihan jaringan saraf tiruan dikatakan berhasil jika pelatihan konvergen, dan gagal 

jika pelatihan divergen. Suatu pelatihan dikatakan konvergen jika galat pada setiap 

iterasi pelatihan selalu mengecil, sampai pada titik dimana nilai bobot pada setiap 

neuron telah mencapai nilai yang paling baik untuk data pelatihan yang diberikan. 

Sebaliknya, pelatihan dikatakan divergen jika galat pada pelatihan tidak cenderung 

mengecil menuju sebuah titik tertentu. 
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2.1.6 Pengujian Jaringan Saraf Tiruan 

Perhitungan galat merupakan pengukuran bagaiamana jaringan saraf tiruan dapat 

belajar dengan baik. Perhitungan galat ini merupakan pengukuran ketepatan jaringan 

saraf tiruan terhadap data target pembelajaran. Galat pada keluaran jaringan saraf 

tiruan merupakan selisih antara keluaran sebenarnya (current output) dengan keluaran 

Algoritma II.1. Backpropagation 

BACKPROPAGATION (training_examples, η, nin, nout, nhidden) 
Setiap data pelatihan berbentuk pasangan x , t  dimana x  adalah vektor 
nilai input ke jaringan saraf tiruan, dan t  adalah vektor nilai output dari 
jaringan saraf tiruan. nin adalah jumlah masukan ke jaringan saraf tiruan, 
nhidden adalah jumlah unit pada lapis tersembunyi dan nout adalah jumlah unit 
keluaran. Masukan dari unit i ke unit j ditulis sebagai xji, dan bobot dari unit 
i ke unit j ditulis sebagai wji. 

� Buat sebuah jaringan saraf tiruan feedforward dengan nin buah input, nhidden 
unit pada lapis tersembunyi, dan nout buah unit keluaran. 

� Inisiasi semua bobot pada jaringan saraf tiruan dengan nilai acak yang kecil 
(antara -0,05 dan 0,05). 

� Sampai kondisi selesai dipenuhi, lakukan 

� Untuk setiap pasangan x , t , lakukan 

Lewatkan input melalui jaringan saraf tiruan: 

1. Masukkan x  ke jaringan saraf turan dan hitung keluaran ou untuk 
setiap unit u pada jaringan saraf tiruan. 

Teruskan galat melalui jaringan saraf tiruan ke arah belakang 

2. Untuk setiap unit keluaran dari jaringan saraf tiruan, k , hitung 
galatnya k  

' ok t k ok  

3. Untuk setiap unit tersembunyi h, hitung galatnya h  

h ' oh
k outputs

wk h k
 

4. Perbarui setiap bobot wji 

w ji w ji w j i  

dimana 

w j i j x j i  
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yang diinginkan (desired output) dari masukan data tertentu. Pada proses 

pembelajaran, data yang menjadi pembanding adalah data pembelajaran, sedangkan 

pada proses pengujian, data yang dipakai adalah data uji. 

Jumlah galat pada jaringan saraf tiruan dapat dihitung dengan menggunakan jumlah 

galat kuadrat (SSE—sum of squared error), atau rata-rata galat kuadrat (MSE—mean 

square error) ataupun dengan menggunakan akar rata-rata galat kuadrat (RMSE—

root mean square error). 

Berikut ini adalah cara menghitung SSE, MSE dan RMSE untuk kumpulan data d, 

pada jaringan saraf tiruan dengan kumpulan neuron keluaran outputs: 

 
SSE

d k outputs

t k ok
2

 .................................... (II.9) 

 
MSE d k outputs

t k ok
2

nd noutputs  .................................. (II.10) 

 
RMSE d k outputs

tk ok
2

nd noutputs  .............................. (II.11) 

Dengan: 

t k  adalah nilai target pada neuron keluaran ke-k 

ok  adalah nilai output pada neuron keluaran ke-k 

nd  adalah jumlah data pembelajaran, dan 

noutput  adalah jumlah neuron keluaran 

2.1.7 Aplikasi Jaringan Saraf Tiruan 

Jaringan saraf tiruan dapat diaplikasikan ke berbagai macam persoalan. Secara umum, 

langkah pembuatan jaringan saraf tiruan untuk suatu aplikasi adalah seperti pada 

Gambar II.5 [HER06]. 
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1. Kumpulkan data

2. Pisahkan data untuk pelatihan & pengujian

3. Tentukan struktur jaringan

4. Pilih algoritma pembelajaran

5. Inisiasi parameter jaringan

6. Inputkan data pelatihan

7. Pelatihan (perbarui bobot)

8. Pengujian

9. Implementasi jaringan saraf tiruan
 

Gambar II.5. Langkah Pengaplikasian Jaringan Saraf Tiruan [HER06] 

Langkah pertama adalah pengumpulan data untuk pelatihan dan pengujian jaringan 

saraf tiruan. Semakin banyak data dapat diperoleh, semakin baik jaringan dapat 

menyelesaikan masalah. Data yang diperoleh dibagi menjadi 2 bagian pada langkah 

ke dua, yaitu data pengujian dan data pelatihan. Selanjutnya, dilakukan pemilihan 

struktur jaringan dan algoritma pelatihan. Banyaknya neuron masukan dan neuron 

keluaran pada jaringan saraf tiruan disesuaikan dengan masalah yang akan 

diselesaikan. Langkah berikutnya adalah untuk menentukan parameter jaringan saraf 

tiruan seperti learning rate dan momentum. Selanjutnya dilakukanlah pelatihan 

dengan menggunakan data pelatihan sampai menemukan titik konvergensinya. 

Konvergensi ditandai dengan tercapainya galat yang diinginkan. Jika tidak dapat 

mencapai konvergensi, maka dapat diulangi dari langkah 5. 

Setelah dilakukan pengujian pada langkah ke-8, maka jaringan saraf tiruan dapat 

diimplementasikan sebagai sebuah sistem untuk menyelesaikan masalah. Jika 

pengujian menghasilkan kesimpulan bahwa jaringan saraf tiruan tidak memadai, 

proses dapat diulang dari langkah-langkah sebelumnya: 
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1. Ulangi pelatihan (langkah 7) 

2. Ganti parameter jaringan saraf tiruan dengan nilai lain (langkah 5) 

3. Pilih algoritma pembelajaran yang lain (langkah 4) 

4. Perbaharui struktur, misalnya dengan mengubah jumlah neuron tersembunyi 

(langkah 3) 

5. Pisahkan ulang data (langkah 2) 

6. Perbanyak data (langkah 1) 

2.2 Musik dan Aransemen Musik 

Secara umum musik adalah seni, hiburan dan aktivitas manusia yang melibatkan 

suara-suara yang teratur. Secara khusus, musik diartikan sebagai ilmu dan seni suara, 

yaitu berupa bentuk dan sinkronisasi suara-suara yang membentuk harmoni nada-nada 

sehingga terdengar estetik [KLE07]. 

Elemen terkecil dari musik adalah nada. Nada adalah suara yang memiliki nilai 

frekuensi tertentu. Dalam musik, nada berada pada ruang dua dimensi, dimensi 

vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal atau dimensi nada menyatakan nada-nada 

yang ada atau berbunyi pada suatu waktu tertentu. Dimensi horizontal atau dimensi 

waktu adalah bagaimana nada-nada tersebut berubah sejalan dengan waktu. 

Musik dituliskan dalam partitur musik. Dalam partitur, nada-nada dituliskan sebagai 

not-not pada garis paranada (staff). Selain not-not, partitur juga terdiri dari simbol-

simbol dan tulisan-tulisan yang merepresentasikan musik. Notasi musik untuk 

merepresentasikan musik dapat dilihat pada LAMPIRAN C Notasi Musik. 

2.2.1 Aransemen Musik 

Musik yang dirangkai dan memiliki makna disebut dengan lagu. Aransemen adalah 

proses membuat adaptasi dari suatu lagu. Hasil dari aransemen masih 

mempertahankan karakteristik dari lagu asal walaupun terjadi perubahan-perubahan 

di beberapa bagian. Perubahan dalam aransemen dapat dilakukan dengan beberapa 

cara, yaitu [KAW75]: 
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1. Menambah bagian baru ke sebuah lagu, misalnya bagian intro, interlude atau 

ending. 

2. Mengubah melodi pada bagian tertentu di sebuah lagu, misalnya dengan 

menyisipkan not-not ke dalam lagu dan mengubah not-not yang sudah ada. 

3. Mengubah irama lagu, misalnya membuat suatu lagu menjadi berirama swing. 

4. Menambahkan harmoni pada lagu, dengan menyisipkan nada-nada pada lagu. 

Dasar proses pembuatan aransemen dapat dirumuskan menjadi beberapa teori, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Teori Melodi 

Melodi adalah sebaris nada utama yang menjadi karakteristik dari sebuah lagu. 

Karakteristik melodi dalam suatu waktu harus dipertahankan karena perubahan 

karakteristik melodi akan menyebabkan berubahnya karakteristik lagu asal 

[KAW75]. 

2. Teori Harmoni 

Teori harmoni adalah teori mengenai harmoni antar nada-nada, misalnya teori 

interval, akor (chord), dan pergerakan akor (chord progression) [KAW75].  

Teori interval mendefinisikan hubungan harmoni antar dua nada, biasanya disebut 

disonan dan konsonan. Pada awalnya, konsonan digunakan untuk menandai 

interval yang stabil, enak dan kuat, sedangkan disonan sebaliknya. Tetapi, saat ini 

penilaian tersebut dianggap tidak relevan, karena penilaian stabil, baik dan kuat 

dianggap relatif.  

Akor (chord) adalah perpaduan tiga atau lebih nada secara bersamaan [JON74]. 

Akor dasar, yang terdiri dari tiga nada disebut triad. Akor lain dapat diturunkan 

dari akor dasar tersebut, dengan ditambahi nada-nada lain yang memiliki interval 

tertentu. 

3. Teori Contrapunt 

Contrapunt (sering disebut juga counterpoint, contramelody atau counter line) 

berasal dari bahasa Latin contrapunctum yang berarti nada melawan nada 

[BEL00]. Dalam istilah musik, contrapunt berarti satu suara yang ditambahkan ke 
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suatu lagu yang dijadikan lawan terhadap melodi, sehingga menjadi kombinasi 

yang simultan. 

4. Teori Instrumentasi 

Teknik aransemen sangat bergantung pada instrumentasinya, yaitu karakteristik 

dari alat musik yang dituju. Karakteristik alat musik meliputi warna suara, 

bagaimana cara memainkan, jangkauan nada, jumlah maksimal nada yang dapat 

dimainkan dalam satu waktu, ekspresi musik yang dapat dilakukan, dan lain-lain. 

2.2.2 Prinsip Penilaian Aransemen Musik 

Pembuatan aransemen berdasarkan teori-teori aransemen yang dijelaskan pada bagian 

tersebut kemungkinan besar akan menghasilkan aransemen yang bagus. Tidak 

tertutup kemungkinan bahwa sebuah aransemen yang dibuat tidak berdasarkan teori 

tersebut juga dapat menjadi aransemen yang bagus.  

Penilaian hasil aransemen tidak mutlak bersifat teoritis. Penilaian aransemen juga 

bersifat personal, yaitu dapat berbeda-beda bergantung pada selera dan pendapat 

orang yang menilai. Oleh karena itu penilaian aransemen dapat dibagi menjadi dua, 

yaitu: 

1. Penilaian teoritis berdasarkan teori aransemen 

Penilaian dilakukan dengan cara mencocokkan kesesuaian hasil aransemen dengan 

teori yang mendasari aransemen. Prinsip yang dipakai adalah, semua aransemen 

bagus kecuali aransemen yang melanggar teori yang mendasari aransemen. 

Misalnya, berkaitan dengan karakteristik alat, sebuah aransemen mempunyai frasa 

yang mengandung deretan not yang jika dimainkan pada alat tersebut, suara yang 

dihasilkan akan aneh dan tidak enak. 

2. Penilaian berdasarkan pendapat pribadi 

Penilaian kedua ini bertujuan menutup kelemahan yang ada pada penilaian yang 

pertama. Penilaian dilakukan dengan berdasar pada pendapat satu atau banyak 

orang mengenai kualitas hasil aransemen. 
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2.2.3 MusicXML 

MusicXML merupakan format penulisan musik yang digunakan pada Tugas Akhir ini 

sebagai format masukan untuk merepresentasikan musik. MusicXML merupakan 

format yang khusus dibuat untuk merepresentasikan partitur musik dan notasi musik. 

MusicXML dibangun sebagai format standar, mengingat tidak adanya format standar 

untuk merepresentasikan partitur musik dan notasi musik. 

Saat ini banyak perangkat lunak musik sudah mendukung MusicXML sebagai salah 

satu format yang dapat diolah. Beberapa mendukungnya secara native, yang lain 

mendukungnya melalui plug-in atau extension yang disediakan pengembangnya atau 

pihak ketiga. Sebagai alat bantu untuk mengembangkan perangkat lunak yang dapat 

berinteraksi dengan MusicXML, pustaka untuk mengakses MusicXML dapat dengan 

mudah ditemukan di internet. Salah satu pustaka untuk mengakses MusicXML adalah 

MusicXML Library (http://libmusicxml.sourceforge.net). 

Standar MusicXML dikembangkan dan dikelola oleh Recordare. Spesifikasi 

MusicXML dipublikasikan oleh Recordare di http://www.musicxml.org/xml.html 

dalam format XML DTD (Document Type Definition). Recordare mengeluarkan 

spesifikasi tersebut di bawah lisensi pemakaian MusicXML Document Type 

Definition Public License Version 1.02 yang mengizinkan penggunaan MusicXML 

secara bebas. 

Spesifikasi MusicXML terdiri atas beberapa berkas .dtd, .xsl, serta beberapa 

berkas pendukung. Berkas partwise.dtd dan timewise.dtd adalah dua DTD 

top-level dari spesifikasi MusicXML, yaitu spesifikasi penulisan musik dalam XML 

secara partwise (ketukan/bar dalam part/bagian) atau timewise (part/bagian dalam 

ketukan/bar). Format penulisan dokumen XML adalah hirarkis, sedangkan musik 

adalah 2-D. Partwise menuliskan musik dalam ranah 2-D tersebut menjadi hirarkis 

dengan menjadikan bagian-bagian partitur (misalnya bagian piano, bagian biola 1, 

biola 2) sebagai pembagi. Masing-masing bagian berisi bar-bar yang berisi not-not 

dan simbol musik lain. Sedangkan timewise menjadikan bar menjadi acuan. Bagian-

bagian musik dituliskan di dalam setiap bar. Berkas file .dtd lainnya berisi definisi 

setiap simbol musik yang dapat direpresentasikan oleh MusicXML (Lihat 
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LAMPIRAN B MusicXML). Algoritma II.2 berisi contoh representasi MusicXML 

untuk partitur sederhana pada Gambar II.6 [GOO01]. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 
<!DOCTYPE score-partwise PUBLIC 
  "-//Recordare//DTD MusicXML 0.5 Partwise//EN" 
  "http://www.musicxml.org/dtds/partwise.dtd"> 
<score-partwise> 
 <part-list> 
  <score-part id="P1"> 
   <part-name>Music</part-name> 
  </score-part> 
 </part-list> 
 <part id="P1"> 
  <measure number="1"> 
   <attributes> 
    <divisions>1</divisions> 
    <key> 
     <fifths>0</fifths> 
    </key> 
    <time> 
     <beats>4</beats> 
     <beat-type>4</beat-type> 
    </time> 
    <clef> 
     <sign>G</sign> 
     <line>2</line> 
    </clef> 
   </attributes> 
   <note> 
    <pitch> 
     <step>C</step> 
     <octave>4</octave> 
    </pitch> 
    <duration>4</duration> 
    <type>whole</type> 
   </note> 
  </measure> 
 </part> 
</score-partwise> 

Algoritma II.2. Representasi MusicXML dari Contoh Partitur 

 

Gambar II.6. Contoh Partitur [GOO01] 
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BAB III 

Analisis 

Bab ini membahas analisis yang dilakukan pada Tugas Akhir ini, mencakup analisis 

permasalahan secara garis besar, yaitu bagaimana menggunakan jaringan saraf 

tiruan untuk menilai musik, juga analisis mengenai permasalahan spesifiknya, 

mencakup model jaringan saraf tiruan dan representasi musik. 

3.1 Jaringan Saraf Tiruan Untuk Menilai Aransemen Musik 

Untuk mengaplikasikan jaringan saraf tiruan untuk menilai aransemen musik, terdapat 

tiga hal yang harus didefinisikan, yaitu: 

1. Masukan 

Input/masukan utama dari sistem penilai aransemen musik adalah aransemen 

musik yang akan dinilai. Untuk melakukan penilaian terhadap sebuah aransemen 

musik, diperlukan juga lagu asalnya, yaitu lagu yang diaransemen. Sistem penilai 

akan menerima input aransemen musik dalam bentuk musik lengkap, dan lagu 

asalnya dalam bentuk melodi dasar dan akornya. 

Input berupa musik akan diolah untuk menjadi masukan yang dapat diterima oleh 

jaringan saraf tiruan. Representasi musik untuk menjadi masukan jaringan saraf 

tiruan harus dapat merepresentasikan musik, agar penilaian dapat dilakukan. 

Representasi ini akan dibahas lebih lanjut pada subbab 3.3. Masukan musik 

didapatkan dari berkas MusicXML, yang akan diolah menjadi masukan jaringan 

saraf tiruan. Analisis cara pengolahan MusicXML menjadi masukan jaringan saraf 

tiruan dibahas pada bagian III.5. Preprosesor. 

2. Keluaran 

Output/keluaran yang dihasilkan oleh sistem penilai aransemen ini adalah 

penilaian terhadap aransemen musik. Penilaian yang dihasilkan adalah penilaian 

baik-buruknya aransemen, yang dibagi ke dalam skala penilaian. Skala penilaian 

diadopsi dari [EBU97], dapat dilihat pada Tabel III.1. 
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Penilaian ini direpresentasikan pada keluaran jaringan saraf tiruan sebagai dua 

neuron. Satu untuk penilaian baik, dan satu untuk penilaian buruk. Penilaian yang 

diberikan pada data pelatihan bersifat diskrit, yaitu penilaian baik saja atau buruk 

saja. Pada saat menilai sebuah aransemen, dua neuron keluaran tersebut 

mengeluarkan rentang nilai, tidak diskrit baik atau buruk saja. Rentang tersebut 

akan diterjemahkan menjadi skala penilaian pada Tabel III.1. 

Tabel III.1. Skala Penilaian 

Penilaian Keterangan 

 Buruk Sangat sesuai dengan pola penilaian buruk, sesuai 
dengan pola yang didapatkan pada pembelajaran 

Kurang Baik Memiliki kecenderungan ke arah penilaian buruk, 
tetapi tidak secara total. 

 Cukup Baik Cenderung dengan penilaian baik, sesuai dengan 
hasil pembelajaran terhadap data-data penilaian baik 

 Baik Hasil aransemen sesuai dengan hasil pembelajaran 
pada data-data dengan penilaian baik 

 

3. Proses 

Jaringan saraf tiruan merupakan pemroses utama untuk melakukan penilaian 

terhadap aransemen musik. Analisis terhadap jaringan saraf tiruan untuk 

melakukan penilaian aransemen dibahas pada subbab 3.4.  

3.2 Gambaran Umum Sistem Penilai 

Seperti telah disinggung pada bagian sebelumnya, jaringan saraf tiruan digunakan 

sebagai pemroses utama untuk menilai aransemen musik. Terdapat dua fase jaringan 

saraf tiruan, yaitu fase pembelajaran dan fase penggunaan. Pada fase pembelajaran 

dilakukan pembelajaran jaringan saraf tiruan dari data latihan. Jaringan saraf tiruan 

tidak dapat digunakan tanpa adanya fase pembelajaran ini. Setelah fase pembelajaran 

selesai, jaringan saraf tiruan akan siap untuk digunakan pada fase penggunaan. Dalam 

sistem penilai aransemen ini, jaringan saraf tiruan akan digunakan untuk melakukan 

penilaian terhadap aransemen musik. 
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3.2.1 Fase Pembelajaran 

Pembelajaran dilakukan secara supervised learning. Artinya, untuk melatih jaringan 

saraf tiruan digunakan data latihan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Data 

pembelajaran terdiri dari tupel-tupel data, yang terdiri atas: 

1. Musik Asal 

Musik asal atau musik asli, yaitu partitur asal musik yang diaransemen. Musik 

asal yang diberikan berupa melodi dan akor. 

2. Aransemen 

Aransemen dari musik asal tersebut. Aransemen ini panjangnya sama dengan 

panjang musik asal. 

3. Penilaian 

Penilaian terhadap aransemen musik. Penilaian yang diberikan untuk 

pembelajaran adalah penilaian baik atau buruk, tidak ditengah-tengah. 

Untuk dapat menggunakan data pembelajaran tersebut untuk melakukan pelatihan 

terhadap jaringan saraf tiruan, data tersebut perlu diolah untuk menghasilkan format 

yang sesuai dengan format data pada jaringan saraf tiruan. Pemrosesan ini akan 

dilakukan seperti pada Gambar III.1. Musik asal dan aransemen akan diproses oleh 

 

 
Gambar III.1. Arsitektur pada Fase Pembelajaran 
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preprosesor sehingga menjadi deretan masukan bagi neruon input di jaringan saraf 

tiruan. Masukan musik untuk jaringan saraf tiruan adalah per ketukan 1/16. Data 

penilaian juga akan diproses oleh sebuah preprosesor tersendiri, yang juga akan 

menghasilkan deretan penilaian per ketukan 1/16. 

3.2.2 Fase Penggunaan / Penilaian 

Pada fase penggunaan, jaringan saraf tiruan juga tidak dapat berdiri sendiri. 

Aransemen musik sebagai objek yang dinilai perlu diubah dulu menjadi format yang 

dapat diterima oleh jaringan saraf tiruan. Oleh karena itu, proses penilaian dilakukan 

seperti pada Gambar III.2. 

Jaringan saraf tiruan sebagai penilai aransemen musik memerlukan masukan berupa 

musik asal dan musik hasil aransemen. Seperti pada proses pembelajaran, musik asal 

dan aransemen akan diproses oleh preprosesor musik, dan menghasilkan deretan 

masukan bagi jaringan saraf tiruan, per ketukan 1/16. Deretan masukan tersebut akan 

dilewatkan melalui jaringan saraf tiruan yang telah siap (telah dilakukan pembelajaran 

terhadap jaringan saraf tiruan tersebut), dan menghasilkan penilaian per ketukan 1/16. 

Hasil penilaian tersebut, yang masih berupa penilaian per ketukan 1/16 akan diproses 

kembali oleh postprosesor penilaian. Postprosesor penilaian akan mengolah hasil 

penilaian ini menjadi penilaian total bagi aransemen tersebut. 

 

Gambar III.2. Arsitektur pada Fase Penilaian 
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3.3 Analisis Representasi Musik pada Jaringan Saraf Tiruan 

Musik sebagai input utama dari sistem penilai aransemen musik ini harus 

direpresentasikan menjadi masukan jaringan saraf tiruan, sehingga musik masukan 

dapat diproses untuk menghasilkan penilaian. Elemen utama dari musik adalah nada, 

dan semua parameter lain yang dapat diukur dari sebuah musik (misalnya: ritme 

musik) adalah komposisi nada dalam bentuk tertentu. Dengan dasar ini, maka elemen 

musik yang direpresentasikan dalam jaringan saraf tiruan adalah nada-nada pada 

musik. 

Pada sebuah musik, nada-nada yang berada di dalamnya dapat dipandang sebagai 

sebuah runutan berdasarkan waktu (time series), yaitu runutan nada yang berbunyi 

pada waktu t tertentu yang diukur dari permulaan musik. Satuan waktu t adalah 1/16 

ketukan. 

Masukan musik untuk jaringan saraf tiruan ada dua, yaitu hasil aransemen serta musik 

asal. Hasil aransemen dan melodi dari musik asal direpresentasikan sebagai deretan 

dari not yang aktif, per setiap ketukan 1/16 pada musik (lihat Gambar III.3). Setiap 

not akan menjadi dua jalur masukan ke JST, yang masing-masing merepresentasikan 

apakah not tersebut 'aktif' dan apakah not tersebut adalah not yang baru aktif pada 

ketukan ini (bukan aktif dari ketukan sebelumnya). Jangkauan nada yang 

direpresentasikan adalah: 

1. 4 oktaf untuk representasi musik aransemen. 4 oktaf not yang direpresentasikan 

adalah dari nada C pada oktaf ke-2 sampai ke nada B pada oktaf ke-5 (mengacu 

pada oktaf piano). Jadi, total neuron masukan yang menjadi representasi musik 

aransemen berjumlah 96 neuron. 

2. 3 oktaf untuk melodi lagu asal. 3 oktaf yang direpresentasikan adalah dari nada C 

pada oktaf ke-3 sampai nada B pada oktaf ke-5. Jadi, total jumlah neuron untuk 

merepresentasikan melodi lagu asal adalah 72 neuron. 
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Gambar III.3. Representasi Musik pada Neuron Input Jarigan Saraf Tiruan 
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Masukan musik asal tidak hanya terdiri dari melodi, tapi juga dengan akornya. Akor 

merupakan sisi harmoni dari sebuah lagu. Akor terdiri dari nada-nada (not-not) yang 

membentuk harmoni. Akor direpresentasikan pada masukan jaringan saraf tiruan 

sebagai not-not yang membentuk akor. Not-not tersebut disusun pada satu oktaf, 

kemudian oktaf tersebut diterjemahkan dengan cara yang sama seperti representasi 

melodi di atas. Setiap not direpresentasikan sebagai satu jalur masukan. Sehingga, 

akor direpresentasikan menjadi 12 jalur masukan ke jaringan saraf tiruan. 

Sebagai contoh, Gambar III.4 memuat contoh musik, baik lagu asalnya (melodi dan 

akor), serta hasil aransemennya. 

Lagu Asal
(Melodi dan Akor)

Hasil Aransemen

1 2 3 ... 15 16

A
ko

r

1 1 1 ... 1 1
...

1 1 1 ... 1 1
...
...

1 1 1 ... 1 1

M
el

od
i

...
1 1 1 1... ... 1 1 1

...

A
ra

ns
em

en

...
1 1 1 1... ... 1 1 1

1 1 1 1... ...
...

Representasi 
(berupa deretan 
input ke JST)

 

Gambar III.4. Contoh Musik dan Representasinya 
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3.4 Analisis Jaringan Saraf Tiruan 

Jika musik dianggap sebagai rangkaian nada pada dua dimensi, dimensi waktu dan 

dimensi nada, teori-teori yang mendasari aransemen dapat dibagi menjadi dua, yaitu 

yang berkaitan dengan nada pada satu saat (yaitu teori harmonisasi), dan yang 

berkaitan dengan dinamika nada sejalan dengan waktu (yaitu teori melodi); dan 

gabungan keduanya (yaitu teori counterpoint dan instrumentasi). Representasi musik 

yang telah dibahas pada bagian sebelumnya dapat mendukung secara langsung 

analisis secara vertikal, yaitu analisis kombinasi nada pada satu saat tertentu. 

Sedangkan analisis horizontal, yaitu analisis dinamika nada sejalan dengan waktu 

tidak dapat secara langsung didukung. Oleh karena itu, dibutuhkan struktur jaringan 

saraf tiruan yang dapat mendukung analisis secara horizontal ini. Dalam Tugas Akhir 

ini, terdapat dua jenis jaringan saraf tiruan yang dikaji, yaitu multilayer-perceptron 

dengan teknik tapped delay line memory dan jaringan Elman.  

Fungsi aktivasi sigmoid bipolar digunakan pada setiap neuron di kedua jenis jaringan 

saraf tiruan. Fungsi aktivasi sigmoid dipilih karena keluaran yang diinginkan berupa 

rentang nilai, tidak diskrit seperti keluaran yang dihasilkan oleh fungsi aktivasi step. 

Fungsi aktivasi sigmoid yang bipolar dipilih berdasarkan asumsi heuristik bahwa nilai 

rentang [0, 1] yang dihasilkan oleh fungsi sigmoid yang unipolar kurang bagus 

dibandingkan dengan rentang [-1, 1] yang dihasilkan fungsi yang bipolar. Hasil ini 

disebabkan nilai ekstrim 0 yang dihasilkan fungsi unipolar kurang memberikan 

pengaruh pada penghitungan nilai pada neuron berikutnya dibandingkan dengan nilai 

ekstrim -1 yang dihasilkan oleh fungsi bipolar. 

Pengujian jaringan saraf tiruan untuk mendapatkan nilai performansi dari jaringan 

saraf tiruan dilakukan dengan menggunakan dua ukuran, yaitu: 

1. Besaran galat.  

Galat diukur dengan menggunakan RMSE, karena RMSE dapat memberikan nilai 

galat untuk seluruh data dengan karakteristik galat yang sama dengan karakteristik 

galat pada masing-masing data, yang tidak dapat dicapai jika menggunakan 

pengukuran galat SSE dan MSE. SSE akan menghasilkan nilai galat total dengan 

rentang yang tidak lagi sama dengan rentang galat masing-masing data, sedangkan 

MSE akan menghasilkan karakteristik galat yang berbeda dengan galat masing-
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masing data, walaupun rentang yang dihasilkan akan sama jika galat masing-

masing data berada pada rentang [-1, 1].  

2. Ketepatan klasifikasi 

Ketepatan klasifikasi diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah data yang 

terklasifikasi dengan benar oleh JST, dan jumlah data yang terklasifikasi dengan 

tidak benar. 

3.4.1 Jaringan Multilayer-Perceptron dengan Tapped Delay 

Line Memory 

Jaringan multilayer-perceptron merupakan salah satu jaringan saraf tiruan 

feedforward konvensional. Struktur dasar jaringan ini dapat dilihat pada Gambar III.5. 

Jaringan multilayer-perceptron yang digunakan memiliki satu buah lapisan masukan, 

satu buah lapisan keluaran dan satu lapisan tersembunyi. 

Teknik tapped delay line memory merupakan teknik untuk jaringan feedforward 

konvensional, misalnya multilayer perceptron, untuk dapat memproses informasi 

sekuensial. Informasi masukan yang berupa sekuensial dimasukkan ke jaringan 

dengan memperlebar ruang masukan jaringan saraf tiruan menjadi sebuah 'jendela' 

('window') yang ukurannya tetap, X x t , x t 1 , x t 2 , ... , x t , seperti 

pada Gambar III.6. Kotak pada gambar tersebut adalah kumpulan neuron, kotak 

Output adalah kumpulan neuron keluaran, kotak State/hidden adalah kumpulan 

neuron tersembunyi, dan kotak yang berada di bawah masing-masing merupakan 

sekumpulan neuron yang menerima input musik pada saat t, t-1, t-2, sampai t-ω. 

 

Gambar III.5. Topologi Jaringan Multilayer-Perceptron 
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Teknik ini sering disebut tapped delay line memory karena input disimpan pada 

penyangga tunda (delayed buffer) di memori, kemudian digeser sejalan dengan waktu. 

Jaringan saraf tiruan dengan teknik ini dapat dilatih dengan menggunakan algoritma 

propagasi balik biasa. 

Terdapat variabel-variabel lain yang perlu dicari dalam mengaplikasikan multilayer-

perceptron dengan tapped delay line memory, yaitu: 

1. Parameter yang terkait struktur jaringan saraf tiruan, sebagai berikut: 

a. Jumlah neuron pada lapisan tersembunyi (nhidden) 

b. Ukuran window ( ) 

2. Terkait dengan pelatihan jaringan saraf tiruan, terdapat sebuah variabel yang perlu 

dicari, yaitu learning rate ( ) yang tepat untuk mendapatkan konvergensi hasil 

pelatihan. 

 

Gambar III.6. Jaringan Feedforward dengan Tapped Delay Line [BON01] 
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3.4.2 Jaringan Elman 

Jaringan rekurens sederhana (simple recurrent network) atau disebut juga jaringan 

Elman adalah sebuah jaringan rekurens sederhana yang memiliki umpan balik nilai 

sehingga dapat menangani memori jangka pendek. Masukan jaringan tidak hanya 

nilai masukan dari luar jaringan, tetapi ditambah dengan nilai keluaran dari neuron 

tersembuyi dari propagasi sebelumnya (lihat Gambar III.7). Himpunan neuron yang 

menerima umpan balik nilai ini disebut juga lapisan status atau lapisan konteks. 

Terdapat beberapa algoritma pelatihan yang umum digunakan untuk melatih jaringan 

rekurens sederhana. Jeff Elman pada percobaannya menggunakan propagasi balik 

terpotong. Dasar dari cara ini adalah menggunakan nilai keluaran dari hidden layer, 

yhidden t 1  hanya sebagai masukan tambahan. Galat dalam lapisan status hanya 

digunakan untuk memodifikasi bobot untuk masukan tambahan ini. 

Berkembang dari apa yang digunakan Jeff Elman, galat kemudian dipropagasi balik 

lebih jauh. Cara pelatihan ini disebut juga propagasi balik lewati waktu 

(backpropagation through time). Prinsipnya adalah 'pembentangan' (unfolding). 

Seluruh bobot rekurens dapat diduplikasi untuk sejumlah durasi  tertentu. Sehingga 

dengan begitu setiap neuron meneruskan nilai melalui hubungan rekurens memiliki 

sejumlah  salinan (lihat Gambar III.8). 

 

Gambar III.7. Topologi Jaringan Elman 
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Dengan cara ini, galat pada saat t  pada neuron keluaran dapat dihitung berdasarkan 

sebarang jumlah data sebelumnya. Perlu diperhatikan bahwa setelah delta galat 

dihitung, setiap perubahan terhadap suatu bobot akan dimampatkan kembali, sehingga 

perubahan bobot akan menjadi besar. Perlu diperhatikan juga bahwa semakin besar 

nilai , semakin besar pula memori yang digunakan. Pada kenyataannya, nilai  

yang besar biasanya kurang efektif karena pengaruh “vanishing gradient effect”. 

Untuk setiap lapisan, galat yang dipropagasi balik akan semakin mengecil [BON01]. 

Untuk jaringan Elman, variabel-variabel yang perlu dicari adalah: 

1. Terkait dengan struktur jaringan saraf tiruan, sebagai berikut: 

a. Jumlah neuron pada lapisan tersembunyi (nhidden) 

b. Jumlah neuron pada lapisan konteks, yaitu neuron yang menerima input dari 

keluaran neuron pada waktu sebelumnya, yaitu t 1  ( ncontext) 

2. Terkait dengan pelatihan jaringan saraf tiruan, sebagai berikut: 

a. Learning rate ( ) 

b. Durasi backtime pelatihan ( ) 

Output

State/hidden

Input State/hidden (t-1)

Weights V

Weights W

Weights W

Input State/hidden (t-2)

Weights V Weights W

Input State/hidden (t-2)

Weights V Weights W

 

Gambar III.8. Efek Pembentangan Jaringan Elman dengan τ = 3 [BON01] 
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3.5 Preprosesor dan Postprosesor 

Preprosesor adalah bagian dari sistem penilai yang bertugas untuk melakukan 

konversi format dari format masukan menjadi format yang dapat diolah oleh jaringan 

saraf tiruan. Terdapat dua preprosesor, yaitu Preprosesor MusicXML untuk mengolah 

MusicXML, serta Preprosesor Penilaian, untuk mengolah data pelatihan penilaian. 

Postprosesor adalah bagian dari sistem penilai yang bertugas untuk melakukan 

konversi nilai hasil proses jaringan saraf tiruan menjadi penilaian yang dipahami oleh 

manusia. 

3.5.1 Preprosesor MusicXML 

Preprosesor MusicXML diperlukan untuk membaca masukan musik berupa file 

MusicXML, dan mengubah formatnya sehingga menjadi format representasi musik 

dalam bentuk rangkaian input untuk jaringan saraf tiruan. Format musik dalam bentuk 

MusicXML bersifat hirarkis, yaitu not di dalam bar, bar di dalam part. Sedangkan 

informasi musik untuk diolah oleh jaringan saraf tiruan tidak seperti itu, tetapi dibagi 

menjadi setiap ketukan 1/16. Untuk setiap ketukan 1/16, informasi yang diperlukan 

dari MusicXML adalah: 

1. Not yang aktif 

2. Not tersebut adalah sambungan dari ketukan 1/16 sebelumnya atau merupakan not 

yang baru aktif 

3. Untuk masukan melodi, akor yang sedang aktif pada ketukan tersebut. 

Untuk itu, preprosesor perlu membaca informasi not dan informasi chord. Informasi 

lain yang ada pada MusicXML (misalnya, cara penulisan, nomor bar dan clef) 

diabaikan. 

3.5.2 Preprosesor dan Postprosesor Penilaian 

Sebagai data pelatihan, setiap aransemen memiliki penilaian. Setiap frasa musik 

aransemen berpasangan dengan nilai frasa tersebut. Preprosesor akan memproses nilai 

tersebut untuk menjadi nilai masukan untuk jaringan saraf tiruan, per 1/16 ketukan. 

Jika aransemen baik, maka nilai target keluaran pada neuron baik 1, dan pada neuron 
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buruk -1. Sebaliknya, jika aransemen buruk, maka nilai target keluaran pada neuron 

baik -1 dan 1 pada neuron buruk. 

Postprosesor mengeluarkan penilaian akhir dengan merata-ratakan seluruh hasil 

pemrosesan per 1/16 ketukan oleh jaringan saraf tiruan. Kemudian, dengan melihat 

kecenderungan proporsi nilai hasil pemrosesan dari neuron baik dan neuron buruk, 

postprosesor akan mengeluarkan nilai antara 1-4, 1 untuk sangat baik dan 4 untuk 

sangat buruk. 
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BAB IV 

Perancangan dan Implementasi 

Bab ini berisi perancangan perangkat lunak penilai aransemen MAENN: Musical 

Arrangement Evaluation using Neural Net dan bagaimana implementasi hasil 

rancangan ke dalam kode program.  

4.1 Deskripsi Perangkat Lunak 

Perangkat lunak MAENN (Musical Arrangement Evaluation using Neural Net) 

adalah perangkat lunak penguji aplikasi jaringan saraf tiruan untuk menilai aransemen 

musik. Penggunaan utama perangkat lunak ini dibagi menjadi dua bagian: perangkat 

lunak untuk pembelajaran/pelatihan dan perangkat lunak penggunaan (untuk menilai 

aransemen). Pada mode pelatihan, dilakukan pelatihan terhadap jaringan saraf tiruan 

dengan menggunakan data pelatihan. Sedangkan pada mode penggunaan, perangkat 

lunak menerima input berupa bobot hasil pelatihan jaringan saraf tiruan, yang 

kemudian akan dipakai untuk menilai aransemen musik. 

4.2 Perancangan 

4.2.1 Rancangan Lingkungan Implementasi 

Perangkat lunak merupakan perangkat lunak yang standalone (berjalan sendiri). 

Untuk mempermudah pembangunan perangkat lunak, perangkat lunak untuk 

pelatihan tidak dibedakan dengan perangkat lunak untuk penggunaan, dan untuk 

penggunaan ditambahkan graphical user interface (GUI). Perangkat lunak inti 

selanjutnya disebut juga program inti, dan GUI untuk mempermudah penggunaan 

perangkat lunak selanjutnya disebut GUI. 

Program inti dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman C++, dengan 

compiler GNU C Compiler Family – C++ (GCC-C++). Sedangkan GUI dibuat 

dengan menggunakan bahasa pemrograman C#, di atas Microsoft .NET Framework 

2.0.  
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Kakas dan pustaka (library) pembangunan perangkat lunak yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

1. GNU C Compiler Family – C++ (GCC-C++) 

Kakas ini digunakan untuk melakukan kompilasi terhadap perangkat lunak inti. 

Versi GCC-C++ yang digunakan adalah versi '3.4.2 (mingw-special)' untuk 

kompilasi pada platform Windows, dan versi > 4.0 untuk kompilasi pada platform 

Linux. 

2. Microsoft Visual Studio 2005 dan Microsoft .NET Framework 2.0 SDK 

Kakas ini digunakan sebagai IDE untuk membuat GUI penggunaan.  

3. MusicXML Library 

Pustaka ini digunakan untuk melakukan pembacaan terhadap berkas MusicXML, 

yang merupakan format input musik. 

4.2.2 Model Proses Global 

Model proses perangkat lunak ini digunakan untuk mendeskripsikan proses-proses 

yang terjadi dalam perangkat lunak. Model proses digambarkan dengan menggunakan 

diagram alir data (data flow diagram). 

4.2.2.1 Context Diagram 

Gambar IV.1 menunjukkan konteks MAENN. MAENN menerima masukan berupa 

data pembelajaran dan parameter pembelajaran, dan mengeluarkan bobot JST hasil 

pelatihan, serta performa hasil pelatihan. Perangkat lunak juga menerima bobot JST 

 

Gambar IV.1. DFD Level 0 MAENN (Context Diagram) 
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hasil pelatihan dan musik aransemen, dan memprosesnya untuk mengeluarkan hasil 

penilaian aransemen. 

4.2.2.2 Overview Diagram 

DFD level 1 dari MAENN (disebut juga overview diagram) dapat dilihat pada 

Gambar IV.2. Terdapat dua proses utama pada perangkat lunak, yaitu Proses 1. 

Melatih JST serta Proses 2. Menilai Aransemen. Proses 3 dan 4 adalah proses-proses 

yang dipakai secara bersama, baik oleh Proses 1 maupun Proses 2. Proses 1. Melatih 

JST adalah proses utama pada mode pelatihan, sedangkan Proses 2. Menilai 

Aransemen merupakan proses utama pada mode menilai aransemen. 

Proses 3. Membaca MusicXML merupakan proses yang dilakukan oleh preprosesor. 

Masukan bagi proses ini adalah berkas MusicXML, dan keluarannya adalah deretan 

masukan untuk jaringan saraf tiruan, yang merepresentasikan musik yang dibaca dari 

MusicXML. 

 

Gambar IV.2. DFD Level 1 MAENN (Overview Diagram) 
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Proses 4. Menjalankan JST merupakan salah satu proses yang dilakukan pada 

jaringan saraf tiruan. Nilai masukan dilewatkan melalui jaringan saraf tiruan untuk 

menghasilkan keluarannya. Keluaran proses ini berupa deretan nilai keluaran dari 

neuron pada lapisan keluaran jaringan saraf tiruan. 

4.2.2.3 DFD Level 2 Untuk Proses 1. Melatih JST 

Proses pelatihan jaringan saraf tiruan dapat dibagi menjadi tiga proses utama, yaitu 

persiapan, pelatihan, serta menghitung performansi JST.  

Proses 1.1 Menyiapkan Input, Target, Parameter JST memproses masukan pada 

proses pelatihan JST, yaitu data pembelajaran dan parameter pembelajaran. Data 

pembelajaran terdiri atas sejumlah musik asli, musik hasil aransemen, dan penilaian 

terhadap aransemen tersebut. Parameter pembelajaran terdiri atas jenis JST (tapped 

delay line memory atau Elman), target galat, dan variabel-variabel terkait dengan jenis 

JST, sebagai berikut: 

Gambar IV.3. DFD Level 2 untuk Proses 1. Melatih JST 
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1. Untuk jenis tapped delay line memory: Jumlah neuron pada lapisan tersembunyi 

( nhidden), ukuran window ( ) dan learning rate ( ). 

2. Untuk jenis Elman: Jumlah neuron pada lapisan tersembunyi (nhidden), jumlah 

neuron pada lapisan konteks (ncontext), learning rate ( ), dan durasi backtime 

pelatihan ( ) 

Proses utama yang dilakukan oleh proses ini adalah mengubah setiap masukan data 

pembelajaran yang berupa MusicXML dengan menggunakan Proses 3, dan 

melakukan proses terhadap data penilaian untuk menjadi target keluaran jaringan 

saraf tiruan untuk digunakan pada proses pelatihan jaringan saraf tiruan. Data tersebut 

kemudian dipecah menjadi dua, data pelatihan dan data uji. Data pelatihan dan data 

uji akan dikeluarkan menjadi input bagi Proses 1.2, sedangkan data uji akan menjadi 

input bagi Proses 1.3. 

Proses 1.2 Melakukan Pelatihan Terhadap JST bertugas untuk membuat JST yang 

berstruktur sesuai masukan parameter JST, menginisiasi bobot untuk setiap jalur pada 

JST, kemudian melakukan pelatihan sesuai dengan algoritma pembelajaran JST. 

Proses 1.2 menggunakan Proses 4. Menjalankan JST untuk melakukan pemrosesan 

terhadap data pelatihan, kemudian menghitung galat, dan memperbaharui bobot JST 

sesuai dengan galat tersebut. Pada setiap iterasi pelatihan, proses akan menghitung 

performansi JST terhadap data pelatihan dan data uji. Iterasi akan diulangi sampai 

tercapai performansi yang diinginkan (mencapai target galat), atau pelatihan tidak 

konvergen (nilai galat tidak pernah mencapai target). 

Proses 1.3 Menghitung Performansi JST akan menghitung performansi JST terhadap 

data uji. Kemudian, performansi tersebut akan menjadi keluaran besaran performansi 

dari JST yang telah dilatih. 

4.2.2.4 DFD Level 2 Untuk Proses 2. Menilai Aransemen 

Gambar IV.4 Memaparkan DFD Level 2 untuk Proses 2. Menilai Aransemen. Proses 

ini terbagi menjadi 2 proses, yaitu proses persiapan, serta proses menyimpulkan 

penilaian. 
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Proses 2.1 Membaca Input Musik adalah proses yang dilakukan oleh preprosesor. 

Masukan aransemen musik serta lagu asal diproses dengan menggunakan Proses 3. 

Proses ini juga memproses masukan berupa bobot JST hasil pelatihan, untuk 

mendapatkan parameter dan bobot JST. Kemudian, proses ini mengeluarkan keluaran 

untuk diproses oleh Proses 4, yang berupa: deretan masukan untuk JST, struktur, 

parameter serta bobot JST. 

Proses 2.2 Memproses Penilaian menerima input dari hasil pemrosesan Proses 4, 

berupa keluaran dari JST. Proses yang dilakukan adalah mengkalkulasi penilaian total 

aransemen, kemudian mengeluarkan hasil penilaiannya. 

4.2.3 Rancangan Program Inti 

Program inti dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu Bagian Preprosesor, Jaringan 

Saraf Tiruan dan Main. Preprosesor adalah implementasi dari preprosesor musik, 

yang membaca musik, atau berdasarkan model proses pada bagian sebelumnya, 

preprosesor ini menjalankan proses 3. Bagian jaringan saraf tiruan adalah bagian 

utama dari program, yang mengimplementasikan proses 1.2 dan proses 4. Bagian 

Main memproses sisanya, yaitu proses 1.1, 1.3, 2.1 dan 2.2. Gambar IV.5, Gambar 

IV.6 dan Gambar IV.7 berisi diagram kelas tiga bagian besar program inti tersebut. 

Pada program inti ini, banyak dilakukan passing objek sebagai parameter untuk 

method tertentu, juga banyak passing objek sebagai kembalian dari fungsi. Karena itu, 

untuk mempermudah penanganan pembuatan objek dan penghancurannya (object 

creation and deletion), smartpointer diterapkan untuk objek-objek seperti itu. 

 

Gambar IV.4. DFD Level 2 untuk Proses 2. Menilai Aransemen 
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InitialWeightor

+GetWeight(): float

-InitialWeightor()

RandomInitialWeightor

-RandomInitialWeightor()

+GetWeight(): float

TransferFunction

+Phi(hasil: float): float

+Phi_deriv(hasil: float): float

-TransferFunction()

StepTransferFunction

SigmoidTransferFunctionSigmoidBipolarTransferFunction

Vec

NeuralNetworkType

<<enumeration>>

+ElmanNetworkType

+TappedDelayLineType

ArtificialNeuralNetwork

+Type(): NeuralNetworkType

+InputSize(): int

-ArtificialNeuralNetwork()

+Reset(): void

+Process(inputs: vector<float>): vector<float>

+Process(inputs: SVec): SVec

+Process(inputs: SVec, count: unsigned int): void

+Learn(inputs: SVec, target: SVec, learningRate: float): void

+Save(fout: FILE): void

+Load(fin: FILE): SMARTP<ArtificialNeuralNetwork>

+abs(x: float): float

ElmanNeuralNetworkTappedDelayNeuralNetwork

SInitialWeightor

<<CppTypedef>>

STransferFunction

<<CppTypedef>>

-transferFunction
-transferFunction

SNeuron

<<CppTypedef>>

-neurons

-neurons

SArtificialNeuralNetwork

<<CppTypedef>>

SElmanNeuralNetwork

<<CppTypedef>>

STappedDelayNeuralNetwork

<<CppTypedef>>

Neuron

-nInput: int

-weight: float[*]

-Neuron()

+Process(aInput: float): float

+Process(aInput: vector<float>): float

+Learn(theta: float, delta: float, aInput: float): void

+Learn(theta: float, delta: float, aInput: vector<float>): void

+Weight(aInputNumber: int): float

+[](aInputNumber: int): float

-transferFunction

SVec

<<CppTypedef>>

 

Gambar IV.5. Diagram Kelas Bagian Jaringan Saraf Tiruan 
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Tanpa menggunakan smartpointer, sulit menentukan kelas mana yang harus 

menghancurkan suatu objek, dan kapan objek tersebut harus dihancurkan. 

Smartpointer yang digunakan memiliki kemampuan menghancurkan diri sendiri 

ketika tidak ada lagi pointer yang menyimpan objek tersebut. Smartpointer 

diimplementasikan menggunakan smartpointer yang ada pada pustaka MusicXML. 

Kelas-kelas yang ditambahi awalan 'S' adalah kelas smartpointer dari kelas tanpa 

awalan 'S' yang bersesuaian, misalnya kelas STransferFunction adalah smartpointer 

MusicPreprocessorVisitor

MusicPreprocessorVisitor(cb: PreprocessorCallback)

MusicPreprocessorVisitor()

visiteEnter(elt: SNote): void

visiteEnter(elt: SPWMeasure): void

visiteLeave(elt: SPWMeasure): void

visiteEnter(elt: SScoreHeader): void

visiteEnter(elt: SAttributes): void

visiteEnter(elt: STimeSign): void

visiteEnter(elt: SHarmony): void

visiteEnter(elt: SHarmonyChord): void

visiteEnter(elt: SRoot): void

visiteLeave(elt: SHarmony): void

visiteLeave(elt: SHarmonyChord): void

majuPos(sejumlah: int): void

incPos(): void

clearNotes(): void

PreprocessorCallback

SetTimeSignature(beat: int, beat_type: int): void

SetAdditionalInfo(movement_title: string, s: SIdentification): void

SixteenthCallback(tempo: int, notes: bool, ties: bool, chord: Chord): void

-preprocessorCallback

Chord

Chord()

Chord(c: Chord)

=(c: Chord): Chord

-chord -lastChord

SimplePreprocessorCallback

SimplePreprocessorCallback()

SetTimeSignature(beat: int, beat_type: int): void

SetAdditionalInfo(movement_title: string, s: SIdentification): void

SixteenthCallback(tempo: int, notes: bool, ties: bool, chord: Chord): void

MusicXMLReader

filename: char

MusicXMLReader(fn: char)

Process(cb: PreprocessorCallback): void

AnnInputCallback

Size(): int

Input(): SVec

Reset(): void

ChangeMode(): void

AnnInputCallback(typ: AnnInputType)

AnnInputCallback(aic: AnnInputCallback)

=(aic: AnnInputCallback): AnnInputCallback

AnnInputCallback()

SixteenthCallback(tempo: int, notes: bool, ties: bool, chord: Chord): void

 

Gambar IV.7. Diagram Kelas Bagian Preprosesor Musik 

Main

+main(argc: int, argv: char): int

+Usage(name: char, err: char): int

 
Gambar IV.6. Diagram Kelas Bagian Main 



 

 

IV-9

dari kelas TransferFunction, SVec adalah smartpointer dari Vec, dan SInitialWeightor 

adalah smartpointer dari InitialWeightor.  

4.2.4 Rancangan GUI 

Gambar IV.8 menggambarkan rancangan GUI yang digunakan sebagai front-end bagi 

sistem penilai MAENN. GUI digunakan untuk mensimulasikan penerapan MAENN 

untuk menilai aransemen musik. GUI akan memanggil program inti untuk melakukan 

perhitungan penilaiannya. Kemudian, GUI akan membaca hasilnya dan 

menampilkannya pada kolom Penilaian.  

 

 

Gambar IV.9. Rancangan GUI Window Tambah/Ubah Aransemen 

 

Gambar IV.8. Rancangan GUI Window Utama 
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Gambar IV.9 adalah rancangan window tambah/ubah aransemen, window yang 

digunakan untuk menambahkan atau mengedit aransemen yang akan dinilai. Gambar 

IV.10 adalah rancangan window proses, yaitu window yang tampil pada saat GUI 

menjalankan program inti untuk menilai aransemen-aransemen yang menjadi 

masukan. 

 

4.3 Implementasi 

Program inti diimplementasikan menggunakan bahasa C++ dengan compiler GCC-

C++. Implementasi program inti dapat dilihat pada Tabel IV.1. Selain file-file yang 

langsung mengimplementasikan setiap kelas, terdapat pula file-file pembantu, yaitu 

file 'Makefile' yang membantu proses kompilasi program. Sedangkan GUI 

diimplementasikan menggunakan bahasa C# dalam lingkungan Microsoft .NET 

Framework 2.0. 

Terdapat penyesuaian pada implementasi perangkat lunak. Ketika 

mengimplementasikan bagian preprosesor, didapatkan bahwa pustaka LibMusicXML 

yang digunakan untuk membaca berkas MusicXML memiliki bug yang fatal, yaitu 

tidak dapat membuka lebih dari satu berkas MusicXML pada instans program yang 

sama. Karena itu, preprosesor ditempatkan pada program terpisah (pada 

preprocessor.cpp), dan dipanggil oleh program utama. 

Gambar IV.10. Rancangan GUI Pemrosesan 
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Tabel IV.1. Implementasi Program Inti 

No. Nama Kelas Proses File 

1. Main Proses 
1.1, 1.3, 
2.1 dan 
2.2 

main.cpp 
main.h 

2. Neuron Proses 
1.2 dan 
4 

ann/ann.h 
ann/ann.cpp 3. ArtificialNeuralNetwork 

4. ElmanNeuralNetwork 

5. TappedDelayNeuralNetwork 

6. InitialWeightor 

7. RandomInitialWeightor 

8. TransferFunction 

9. StepTransferFunction 

10. SigmoidTransferFunction 

11. SigmoidBipolarTransferFunction 

12. MusicXMLReader Proses 3 preprocessor.cpp 
preprocessor/preprocessor.h  
preprocessor/preprocessor.cpp 
preprocessor/MusicPreprocessor
Visitor.h 
preprocessor/MusicPreprocessor
Visitor.cpp 

13. Chord 

14. MusicPreprocessorVisitor 

15. PreprocessorCallback 

16. SimplePreprocessorCallback 

17. AnnInputCallback 
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BAB V 

Pengujian 

Bab ini menjabarkan pengujian terhadap jaringan saraf tiruan untuk menilai musik, 

hasil pengujian dan analisis terhadap hasil pengujian. 

5.1 Tujuan Pengujian 

Pengujian dilakukan untuk menguji apakah jaringan saraf tiruan yang diajukan dapat 

digunakan untuk menilai aransemen musik dan untuk mendapatkan parameter 

jaringan saraf tiruan yang tepat untuk hal tersebut. 

Pengujian dilakukan terhadap kedua jenis jaringan saraf tiruan yang diajukan, yaitu 

jaringan tapped delay line memory dan jaringan Elman. Sesuai dengan hasil analisis, 

performansi jaringan saraf tiruan dihitung berdasarkan perhitungan galat dengan 

RMSE (lihat Rumus II.11) dan ketepatan klasifikasi terhadap data uji. Target galat 

RMSE adalah 0,3. Jika target galat tidak tercapai pada batasan iterasi tertentu, 

pembelajaran dihentikan. 

5.2 Data Set Pengujian 

Pengujian dilakukan dengan mengaplikasikan perangkat lunak jaringan saraf tiruan 

untuk menilai aransemen ini terhadap data set aransemen, yang terdiri atas 83 

aransemen frasa lagu, yaitu: 

1. 9 buah aransemen frasa lagu ‘Beauty and The Beast’ 

2. 34 buah aransemen frasa lagu ’12 Variations on Twinkle-twinkle Little Star’ 

karya Wolfgang Amadeus Mozart 

3. 20 buah aransemen frasa dari lagu ‘Canon in D’ karya Johann Pachelbel 

4. 20 buah contoh aransemen frasa lagu dari Kawakimi [KAW75] 

Penilaian untuk aransemen didapatkan dari 4 orang narasumber penilaian, yang 

dipilih secara acak. Data aransemen dengan penilaian baik disebut juga data positif, 

sedangkan data aransemen dengan penilaian buruk disebut data negatif. Karakteristik 
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responden serta penilaiannya dapat dilihat pada Tabel V.1. Data set penilaian secara 

lengkap dapat dilihat pada LAMPIRAN D Data Set Pengujian. 

Tabel V.1. Responden Penilaian Data Pelatihan 

Responden Karakteristik Pada Bidang 
Musik Penilaian 

A 
Dapat memainkan alat musik 
biola dengan kemampuan 
amatir 

45 aransemen dinilai baik 
38 aransemen dinilai buruk 

B Awam 
36 aransemen dinilai baik 
47 aransemen dinilai buruk 

C Awam 
40 aransemen dinilai baik 
43 aransemen dinilai buruk 

D 
Dapat memainkan alat musik 
piano dengan kemampuan 
menengah 

46 aransemen dinilai baik 
17 aransemen dinilai buruk 
20 aransemen tidak diberi penilaian 

 

5.3 Pembagian Data Set 

Setiap data set pada proses pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu data pelatihan dan 

data pengujian. Terdapat dua pembagian yang dipakai pada pengujian ini, yaitu: 

1. Pembagian secara acak 

Pembagian secara acak ini dilakukan oleh perangkat lunak, dengan rasio data 

pelatihan adalah 0,8 bagian dari total data dibulatkan ke bawah, yaitu sejumlah 66 

buah data, dan data pengujian adalah sisanya, yaitu 0,2 bagian dari data, sejumlah 

17 buah data. 

2. Pembagian secara manual. 

Pembagian secara manual dilakukan dengan memilih data secara manual. Data 

pengujian dipilih untuk menguji setiap jenis data yang ada, yaitu: 2 dari 

aransemen ‘Canon’, 3 dari aransemen ‘12 Variations’, satu dari aransemen 

‘Beauty and the Beast’, dan 3 dari aransemen contoh Kawakimi. Sisa data 

menjadi data pelatihan. 

5.4 Parameter Jaringan Saraf Tiruan 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan parameter jaringan saraf tiruan yang 

bermacam-macam. Hal ini dilakukan untuk dapat memperkirakan parameter yang 
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optimal untuk mengaplikasikan jaringan saraf tiruan untuk menilai aransemen musik. 

Parameter yang diujicobakan nilainya mencakup: 

1. Jumlah neuron pada lapisan tersembunyi (nhidden) 

2. Learning rate ( ) 

3. Ukuran window ( ) (khusus untuk tapped line delay) 

4. Jumlah neuron pada lapisan konteks (ncontext) (khusus untuk jaringan Elman) 

5. Durasi backtime pelatihan ( ) (khusus untuk jaringan Elman) 

5.5 Pengujian 

Pengujian dilakukan sebanyak 16 kali, dengan masing-masing pengujian memiliki 

parameter yang berbeda-beda. Detil hasil pengujian, serta parameter setiap pengujian 

dapat dilihat pada LAMPIRAN E Hasil Pengujian. Tujuan serta alasan setiap 

pengujian adalah sebagai berikut: 

1. Pengujian 1 dilakukan untuk menguji dengan nilai parameter yang menjadikan 

jaringan saraf tiruan sangat pelan dan detil dalam melakukan pembelajaran, untuk 

memastikan bahwa konvergensi akan tercapai. Ternyata, dengan nilai parameter 

yang seperti ini, kedua jenis JST memerlukan waktu yang sangat lama untuk 

belajar, sehingga pelatihan lebih lanjut dilakukan dengan nilai parameter yang 

memungkinkan proses pelatihan dilaksanakan pada waktu yang lebih cepat. 

2. Pengujian 2 bertujuan membandingkan pelatihan pada data responden A dengan 

data responden B. Ternyata, hasil pengujian tidak jauh berbeda dengan hasil 

pengujian 3 dengan parameter yang mirip, yang dilakukan terhadap data 

responden A, sehingga pengujian berikutnya dilakukan dengan berfokus pada data 

responden A. 

3. Pengujian 3-13 dilakukan untuk menguji berbagai macam parameter jaringan 

saraf tiruan untuk mempelajari data responden A. Pada pengujian 10-13 dilakukan 

pemisahan data uji dan data pelatihan dilakukan secara manual. 

4. Hasil pengujian pada pengujian 3-13 kurang bagus (pelatihan terlihat acak). Oleh 

karena itu, pengujian-pengujian selanjutnya dilaksanakan dengan menghindari 
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penyebab buruknya hasil pengujian-pengujian tersebut. Berdasarkan pengamatan, 

performansi jaringan Elman terlihat lebih baik daripada jaringan tapped delay 

line. Sehingga, pengujian 14-16 dilakukan hanya terhadap jaringan Elman. Dari 

pengamatan juga timbul dugaan bahwa masalahnya berada pada data responden 

A, sehingga data yang digunakan pada pengujian selanjutnya adalah data dari 

responden B, C, dan D. 

5.6 Hasil Pengujian 

Tabel V.2. Hasil Pengujian 

Peng
ujian 

Parameter 
RMSE 
Pelatiha

n 

Pengujian Data Uji Pengujian Semua Data 

RMSE 
Klasifikasi 

(Benar/Salah) RMSE 
Klasifikasi 

(Benar/Salah) 
+ - + - 

1 
t; 256; 0,001;  

1000; 16 
0,32658 0,66546 5/2 4/6 0,43264 43/2 19/19 

2 t; 256; 0,01; 100; 16 0,49936 0,57940 6/2 2/7 0,51677 34/2 15/32 

3 t; 256; 0,01; 200; 16 0,61361 0,43028 2/3 12/0 0,58079 10/35 36/2 

4 t; 256; 0,01; 200; 16 0,59975 0,64034 0/9 8/0 0,60828 2/43 38/0 

5 
e; 128; 0,01;  
200; 32; 0 

0,62110 0,49874 12/0 0/5 0,59809 45/0 1/37 

6 t; 256; 0,01; 200; 1 0,57341 0,74532 7/0 0/10 0,61256 45/0 0/38 

7 
e; 256; 0,01;  
200; 256; 0 

0,48547 0,71502 4/5 4/4 0,54049 28/17 30/8 

8 t; 128; 0,01; 200; 1 0,63563 0,69700 8/0 0/9 0,64868 45/0 0/38 

9 
e; 128; 0,01;  
200; 32; 0 

0,55770 0,64188 4/6 6/1 0,54049 23/22 29/9 

10 t; 256; 0,01; 200; 4 0,53942 0,69217 4/0 0/5 0,58326 45/0 0/38 

11 
e; 256; 0,01;  
200; 256; 4 

0,54630 0,74041 4/0 0/5 0,54049 44/1 9/29 

12 t; 128; 0,01; 200; 4 0,43812 0,51838 3/1 3/2 0,45542 23/15 34/11 

13 
e; 128; 0,01;  
200; 32; 4 

0,55870 0,63549 4/0 0/5 0,54049 45/0 2/36 

14 
e; 16; 0,001;  
200; 16; 16 

0,41612 0,68899 3/7 6/1 0,49645 17/19 44/3 

15 e; 64; 0,01; 500; 64; 4 0,29206 0,33476 10/0 5/2 0,30130 37/3 37/6 
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Peng
ujian 

Parameter 
RMSE 
Pelatiha

n 

Pengujian Data Uji Pengujian Semua Data 

RMSE 
Klasifikasi 

(Benar/Salah) RMSE 
Klasifikasi 

(Benar/Salah) 
+ - + - 

16 
e; 64; 0,01;  
500; 64; 6 

0,29230 0,43468 2/0 15/0 0,32655 34/12 15/2 

 

Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel V.2, dengan keterangan tambahan: 

1. Kolom parameter berisi nilai parameter dengan format sebagai berikut: 

<jenis-jaringan-saraf>; nhidden; ; <maksimum-iterasi>; <parameter-spesifik> 

a. Untuk jaringan saraf tapped delay line memory, <jenis-jaringan-saraf> berisi t, 

dan <parametar-spesifik> adalah:  

b. Untuk jaringan Elman, <jenis-jaringan-saraf> berisi t, dan <parameter-

spesifik> adalah: ncontext ;  

2. Kolom '+' dan '–' pada 'Klasifikasi (Benar/Salah)' masing-masing berisi hasil 

klasifikasi untuk data positif dan hasil klasifikasi untuk data negatif. Nilai di 

sebelah kiri garis miring adalah jumlah data yang diklasifikasikan oleh JST secara 

benar, dan di sebelah kanan garis miring adalah jumlah data yang tidak 

terklasifikasikan secara benar oleh JST. 

5.7 Analisis Hasil Pengujian 

Pada proses pengujian, hampir semua kasus uji tidak mencapai target galat, kecuali 

dua pengujian terakhir. Walaupun begitu, dapat dilihat bahwa hampir semua proses 

pelatihan dapat konvergen jika batas iterasi maksimum diperbesar. Berikut ini analisis 

dari hasil pengujian-pengujian tersebut: 

1. Pada pengujian 1, dilakukan pelatihan dengan menggunakan parameter yang 

besar, dengan learning rate yang kecil, menyebabkan waktu pembelajaran 

terhadap data pelatihan menjadi lama. Sehingga, walaupun Jumlah iterasi 

maksimum dibatasi 1000 iterasi, target galat sebesar 0,3 tidak tercapai, walaupun 

hampir tercapai. Dari hasil pengujian terhadap hasil pelatihan, didapatkan bahwa 

hasil klasifikasi bagus untuk data positif, tetapi kurang bagus untuk data negatif. 
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Pada pengujian terhadap jaringan tapped delay line selanjutnya, yaitu pengujian 2, 

3, 4, 6, 8, 10 dan 12 dapat terlihat bahwa jenis jaringan ini seringkali mengarah 

menuju jaringan yang overfit terhadap salah satu kubu penilaian. Sehingga, 

penilaian yang dihasilkan hampir semuanya baik saja ataupun buruk saja. Dari 

sini dapat disimpulkan bahwa jaringan tapped delay line kurang baik untuk 

diimplementasikan untuk permasalahan penilaian aransemen ini. 

2. Pengujian terhadap jaringan Elman pada pengujian 5, 7, 9, 11 dan 13 

menunjukkan bahwa walaupun pelatihan yang dihasilkan buruk dan tidak 

menghasilkan konvergensi, jaringan ini mempunyai kecenderungan melakukan 

klasifikasi dengan lebih baik daripada jaringan tapped delay line. Jaringan Elman 

dalam banyak kasus tidak cenderung mengklasifikasikan seluruh data uji menjadi 

baik saja ataupun buruk saja, tetapi mengklasifikasikannya ke dua kubu secara 

merata. Pengujian selanjutnya terhadap jaringan Elman dengan data dari 

responden lainnya, yaitu pada pengujian 14, 15, dan 16 menghasilkan hasil yang 

bagus. Pelatihan yang dilakukan konvergen secara mulus, dan pada pengujian 15 

dan 16, target galat berhasil dicapai.  

3. Semua pengujian dengan data dari responden A, kecuali pengujian 1 

menghasilkan proses pembelajaran yang buruk, yang tidak stabil. Baik 

menggunakan jaringan tapped delay line maupun jaringan Elman, nilai galat pada 

setiap iterasi pelatihan tidak cenderung menurun ke arah sebuah nilai, tetapi 

meloncat-loncat secara acak. Keadaan ini sangat bertolakbelakang dengan 

pelatihan untuk data responden lainnya, seperti pada pengujian 14-16. 

Pengamatan pada data responden A menghasilkan kesimpulan mengenai 

penyebab buruknya hasil pengujian terhadap data responden A. Pada data set 

yang digunakan, terdapat beberapa aransemen yang mirip untuk frasa musik yang 

sama. Sebagian dari aransemen tersebut diberi penilaian bagus oleh responden A, 

sedangkan sebagian yang lain diberi penilaian buruk. Ketidakkonsistenan inilah 

yang menyebabkan tingginya derau pada data pelatihan, dan menyebabkan 

pelatihan JST mengalami kegagalan. 
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BAB VI 

Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh selama proses pelaksanaan Tugas Akhir, 

serta saran pengembangan dari hasil Tugas Akhir. 

6.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapatkan dari penerapan jaringan saraf tiruan untuk menilai 

aransemen musik adalah jaringan saraf tiruan dapat digunakan untuk menilai 

aransemen musik, dengan rincian sebagai berikut: 

1. Frasa musik dipandang sebagai nada-nada yang aktif pada ranah waktu, dan 

direpresentasikan menjadi input untuk jaringan saraf tiruan sebagai larik-larik dari 

nada-nada yang berbunyi pada setiap waktu. Satuan waktu adalah 1/16 ketukan. 

Setiap larik tersebut berisi 180 nilai yang merepresentasikan nada pada hasil 

aransemen, nada pada melodi asal dan nada pada akor asal. 

2. Jenis jaringan saraf tiruan yang digunakan adalah jaringan Elman, yang disebut 

juga jaringan rekurens sederhana, karena jaringan Elman ini mempunyai 

performansi yang bagus. Sedangkan Jaringan tapped delay line memory yang juga 

dikaji memiliki performansi yang kurang bagus.  

3. Jaringan Elman yang digunakan memiliki tiga buah lapisan, yaitu lapisan input 

dan konteks, lapisan tersembunyi, serta lapisan keluaran. Parameter jaringan 

rekurens sederhana yang sesuai berdasarkan hasil pengujian adalah sebagai 

berikut: 

a. Jumlah neuron pada lapisan tersembunyi (nhidden): 64 

b. Jumlah neuron konteks (ncontext): 64 

c. Learning rate ( ): 0,01 

d. Durasi backtime pelatihan ( ): 6 
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6.2 Saran 

Dalam pengembangan jaringan saraf tiruan untuk menilai aransemen, perlu 

dipertimbangkan beberapa hal, sebagai berikut: 

1. Representasi musik pada masukan jaringan saraf tiruan perlu dikaji ulang, 

sehingga didapatkan representasi yang lebih baik. Representasi musik yang telah 

dirumuskan hanya mencakup jangkauan nada yang sempit, serta hanya untuk 

aransemen piano. Sedangkan aransemen musik tentu saja memiliki jangkauan 

nada yang luas, dan tidak terbatas pada aransemen piano. Dengan melakukan 

pengkajian ulang terhadap representasi yang telah dirumuskan, diharapkan dapat 

dirumuskan representasi musik yang mampu merepresentasikan musik secara 

lebih luas. 

2. Perlu dilakukan pengujian terhadap kombinasi parameter untuk jaringan saraf 

tiruan selain dari pengujian yang telah dilakukan. Pengujian yang telah dilakukan 

hanya menggunakan sedikit kombinasi parameter jaringan saraf tiruan. Dengan 

mengujinya dengan lebih banyak parameter, diharapkan dapat ditemukan 

parameter jaringan saraf yang paling optimal untuk menilai aransemen. 

3. Jenis jaringan saraf tiruan yang telah dikaji ada dua, yaitu tapped delay line 

memory dan jaringan Elman. Jenis jaringan saraf tiruan yang ada sangatlah 

banyak, belum tentu jaringan Elman merupakan jaringan yang paling sesuai untuk 

permasalahan ini. Sehingga dapat dilakukan pengkajian terhadap jenis-jenis 

jaringan saraf tiruan lainnya, seperti jaringan Hopfield, committee of machines 

dan associative neural network. Diharapkan dengan pengkajian ini dapat 

ditemukan jenis jaringan saraf tiruan yang paling sesuai dengan permasalahan 

penilaian aransemen. 
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LAMPIRAN A Penurunan Fungsi Aktivasi 

Berikut ini penurunan diferensial dari fungsi aktivasi sigmoid: 

1. Fungsi aktivasi sigmoid unipolar: 

 

2. Fungsi aktivasi sigmoid bipolar: 
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LAMPIRAN B MusicXML 

Tabel berikut ini mendaftar komponen-komponen yang dapat ada pada suatu berkas 

MusicXML[REC07]: 

Nama File Tipe Deskripsi 
attributes attributes.dtd Element Informasi-informasi musik yang 

biasanya berubah di awal bar 

backup note.dtd Element Mundur untuk mengkoordinasikan 
berbagai suara pada satu bagian 

bar-style barline.dtd Element Nilai: regular, dotted, dashed, 
heavy, light-light, light-heavy, 
heavy-light, heavy-heavy, none 

barline barline.dtd Element Informasi tentang garis bar 
beam note.dtd Element Tipe beam. Nilai: begin, continue, 

end, forward hook, backward hook.  

beat-type attributes.dtd Element Penyebut birama 
beats attributes.dtd Element Pembilang birama 
chord note.dtd Element Mengindikasikan not tersebut adalah 

not tambahan bagi akor 

clef attributes.dtd Element Kunci 
divisions attributes.dtd Element Berapa bagian per not seperempat 

dalam satu durasi 

duration note.dtd Element Durasi (dalam bagian) 
encoding identity.dtd Element Informasi tentang proses encoding 

file MusicXML tersebut 

encoding-date identity.dtd Element Tanggal saat encoding 
fifths attributes.dtd Element Jumlah flat atau sharp setelah kunci 
id score.dtd Attribute ID unik untuk score-part atau score-

instrument 
identification identity.dtd Element Identifikasi score 
instrument-
name 

score.dtd Element Nama lengkap instrumen 

key attributes.dtd Element Tangga nada 
line attributes.dtd Element Nomor garis paranada dari bawah ke 

atas 
location barline.dtd Attribute Nilai: left, right, middle 
measure score.dtd Element Elemen tingkat lebih tinggi dalam 

partwise. Elemen tingkat lebih 
rendah dalam timewise 

midi-channel common.dtd Element Channel MIDI dari 1 – 16 
midi-
instrument 

common.dtd Element Menspesifikasikan instrumen MIDI 
untuk score-instrument atau sound 
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Nama File Tipe Deskripsi 
midi-program common.dtd Element Nomor program MIDI dari 1 – 128 
mode attributes.dtd Element Mode untuk tangga nada 
notations note.dtd Element Notasi musik untuk not 
note note.dtd Element Tanda not atau tanda istirahat 
number note.dtd Attribute Digunakan dalam banyak elemen, 

biasanya elemen dengan nomor 
tingkatan 

octave note.dtd Element Nomor oktaf dari 0 – 9 
part score.dtd Element Elemen tingkat lebih tinggi dalam 

partwise. Elemen tingkat lebih 
rendah dalam timewise 

part-list score.dtd Element Daftar lengkap seluruh partitur 
musik dalam satu bagian 

part-name score.dtd Element Nama lengkap partitur musik 
pitch note.dtd Element Data pitch: kombinasi dari step, 

alteration dan oktaf 

rest note.dtd Element Tanda istirahat 
score-
instrument 

score.dtd Element Informasi tentang instrumen-
instrumen dalam partitur 

score-part score.dtd Element Informasi tentang partitur dalam 
satu score 

score-partwise score.dtd Element Elemen dokumen untuk partwise.dtd 
score-timewise score.dtd Element Elemen dokumen untuk 

timewise.dtd 
sign attributes.dtd Element Tanda kunci. Nilai: G, F, C, 

percussion, TAB, none 

software identity.dtd Element Software yang digunakan untuk 
encoding 

sound direction.dtd Element Saran playback 
staff common.dtd Element Peletakan paranada untuk partitur 

dengan banyak garis paranada 

staves attributes.dtd Element Jumlah garis paranada dalam satu 
partitur 

stem note.dtd Element Arah stem. Nilai: down, up, none, 
double 

step note.dtd Element Nada diatonik. Nilai: A, B, C, D, E, 
F, G 

symbol attributes.dtd Attribute Simbol birama 
tempo direction.dtd Attribute Tempo not seperempat dalam satu 

menit 
tie note.dtd Element Not yang tergabung dalam sebuah 

tie 
tied note.dtd Element Cara menampilkan not yang 

tergabung dalam sebuah tie 
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Nama File Tipe Deskripsi 
time attributes.dtd Element Birama 
type note.dtd Element Nilai: 256th, 128th, 64th, 32nd, 

16th, eighth, quarter, half, whole, 
breve, long. 

type direction.dtd Attribute Digunakan dalam banyak elemen, 
biasanya penanda start-stop atau 
start-stop-continue 

voice common.dtd Element Membedakan suara musik 
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LAMPIRAN C Notasi Musik 

 
Berikut ini adalah komponen-komponen dasar dalam musik dan notasinya. 

Notasi not menggambarkan nada yang ada pada suatu waktu. Berikut ini adalah notasi 

yang digunakan untuk menggambarkan not: 

Not Nilai 

 
Penuh 

 
Setengah 

 
Seperempat 

 
Seperdelapan 

 
Seperenambelas 

 

Tangkai not dalam garis paranada sesuai posisi not tersebut dalam garis paranada. 

Untuk not yang berada di bawah garis ketiga pada garis paranada, tangkai dituliskan 

ke atas. Untuk not yang berada di atas garis ketiga pada garis paranada, tangkai 

dituliskan ke bawah [KHE91]. Aturan ini dapat dilanggar pada kasus-kasus tertentu, 

misalnya jika not termasuk pada not-not yang digabungkan dengan ligature (lihat 

bagian selanjutnya tentang hal ini). Contoh penulisan tangkai not: 

 

Jika terdapat not bernilai seperdelapan dan yang lebih kecil dimainkan berurutan, 

maka penulisan not-not tersebut dapat digabungkan dengan ligature. 

Penulisan Terpisah  Penulisan dengan Ligature 

 
= 

 

 
= 
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Tanda istirahat merupakan notasi yang menyatakan pada suatu waktu tidak ada nada 

yang dimainkan. Berikut ini adalah notasi tanda istirahat: 

Tanda Istirahat Nilai 

 
Penuh 

 
Setengah 

 
Seperempat 

 
Seperdelapan 

 
Seperenambelas 

 

Contoh: 

 

Berikut ini adalah contoh penulisan tanda not dan istirahat dalam garis paranada. 

 

Untuk memperpanjang nilai not, dapat digunakan notasi dot atau tie. Dot merupakan 

sebuah titik yang dituliskan setelah not. Dengan adanya dot, maka nilai ketukan not 

ditambahkan dengan setengah nilai ketukan asal [JON74]. Contoh: 

 

Tie merupakan sebuah kurva yang menghubungkan dua not atau lebih yang berurutan 

dan menggambarkan nada yang sama. Tie menjumlahkan seluruh nilai ketukan not 

yang dihubungkan, sehingga not hanya dimainkan satu kali dengan total nilai ketukan 

tersebut [JON74]. Di bawah ini adalah contoh dari not bernilai setengah dihubungkan 
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dengan not bernilai seperempat, maka saat dimainkan, not tersebut hanya dimainkan 

satu kali dengan nilai tiga per empat. 

 

Not dituliskan dalam sejumlah garis horizontal yang merepresentasikan tingkat nada. 

Jumlah garis yang sering digunakan adalah lima garis, yang disebut garis paranada. 

Nada yang lebih tinggi atau lebih rendah dari garis paranada dapat dituliskan dengan 

menggunakan ledger line. 

 

Kunci atau clef merupakan simbol yang menunjukkan nilai nada dalam garis 

paranada. Terdapat tiga kunci yang sering digunakan, yaitu kunci G (treble clef), 

kunci F (bass clef), dan kunci C. Gambar berikut ini memperlihatkan penulisan kunci 

G (a) dan kunci F (b). Pada (a) yang memakai kunci G, garis kedua dari bawah 

menunjukkan nada G pada oktaf ke-4, dan pada (b) yang memakai kunci F, garis 

kedua dari atas menunjukkan nada F pada oktaf ke-3. 

 

Sebuah partitur dibagi menjadi bagian-bagian yang sama, dengan jumlah nilai 

ketukan not dan tanda istirahat di dalamnya sama. Bagian tersebut disebut dengan bar. 

Setiap bar dipisahkan dengan menggunakan garis bar (barline). [KHE91]. 
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Time signature menunjukkan aturan jumlah ketukan dalam satu bar, yang 

dituliskan setelah kunci pertama dalam partitur dengan dua angka, satu angka di 

atas angka yang lain. Angka di atas menunjukkan banyaknya ketukan dalam satu 

bar, sedangkan angka di bawah menunjukkan nilai not dari setiap ketukan. 

 

Angka 4 di atas menunjukkan terdapat 4 ketukan untuk setiap bar, sedangkan 

angka 4 di bawah menunjukkan setiap ketukan bernilai seperempat. Time 

Signature  atau disebut juga dengan common time biasa ditulis dengan tanda  
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LAMPIRAN D Data Set Pengujian 

 
Berikut ini adalah data set yang digunakan untuk melakukan pengujian: 

Aransemen A B C D 
Canon 1 Buruk Baik Buruk Buruk 
Canon 2 Buruk Baik Buruk Baik 
Canon 3 Buruk Buruk Buruk Baik 
Canon 4 Baik Baik Baik Baik 
Canon 5 Buruk Baik Buruk Buruk 
Canon 6 Baik Buruk Baik Buruk 
Canon 7 Buruk Buruk Baik Buruk 
Canon 8 Baik Buruk Buruk Baik 
Canon 9 Baik Buruk Baik Baik 
Canon 10 Buruk Buruk Buruk Buruk 
Canon 11 Baik Baik Buruk Buruk 
Canon 12 Buruk Buruk Buruk Baik 
Canon 13 Baik Baik Baik Baik 
Canon 14 Baik Buruk Baik Buruk 
Canon 15 Baik Baik Baik Buruk 
Canon 16 Baik Buruk Baik Baik 
Canon 17 Buruk Buruk Buruk Baik 
Canon 18 Buruk Baik Buruk Baik 
Canon 19 Buruk Baik Buruk Buruk 
Canon 20 Baik Baik Buruk Buruk 
Mozart 1 Baik Buruk Baik Baik 
Mozart 2 Baik Buruk Baik Baik 
Mozart 3 Baik Baik Baik Baik 
Mozart 4 Baik Baik Baik Baik 
Mozart 5 Buruk Baik Baik Baik 
Mozart 6 Buruk Buruk Baik Baik 
Mozart 7 Buruk Baik Baik Baik 
Mozart 8 Baik Baik Buruk Buruk 
Mozart 9 Buruk Baik Baik Buruk 
Mozart 10 Buruk Buruk Buruk Buruk 
Mozart 11 Buruk Baik Baik Baik 
Mozart 12 Baik Baik Baik Baik 
Mozart 13 Buruk Baik Baik Baik 
Mozart 14 Baik Buruk Baik Baik 
Mozart 15 Buruk Buruk Baik Baik 
Mozart 16 Buruk Buruk Baik Baik 
Mozart 17 Buruk Baik Baik Baik 
Mozart 18 Buruk Baik Baik Baik 
Mozart 19 Baik Buruk Baik Baik 
Mozart 20 Baik Buruk Baik Baik 
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Mozart 21 Baik Buruk Baik Baik 
Mozart 22 Buruk Buruk Baik Baik 
Mozart 23 Baik Baik Buruk Baik 
Mozart 24 Buruk Baik Baik Baik 
Mozart 25 Baik Buruk Baik Baik 
Mozart 26 Baik Buruk Baik Baik 
Mozart 27 Buruk Baik Baik Buruk 
Mozart 28 Baik Baik Baik Baik 
Mozart 29 Baik Buruk Baik Baik 
Mozart 30 Baik Buruk Baik Baik 
Mozart 31 Baik Buruk Baik Baik 
Mozart 32 Baik Baik Baik Baik 
Mozart 33 Baik Buruk Baik Baik 
Mozart 34 Baik Baik Baik Baik 
Kawakimi 1 Baik Buruk Buruk - 
Kawakimi 2 Baik Baik Buruk - 
Kawakimi 3 Buruk Buruk Buruk - 
Kawakimi 4 Buruk Baik Buruk - 
Kawakimi 5 Baik Buruk Baik - 
Kawakimi 6 Baik Buruk Buruk - 
Kawakimi 7 Buruk Buruk Buruk - 
Kawakimi 8 Baik Baik Buruk - 
Kawakimi 9 Buruk Buruk Buruk - 
Kawakimi 10 Buruk Baik Buruk - 
Kawakimi 11 Buruk Buruk Buruk - 
Kawakimi 12 Buruk Buruk Buruk - 
Kawakimi 13 Buruk Buruk Buruk - 
Kawakimi 14 Buruk Buruk Buruk - 
Kawakimi 15 Buruk Buruk Buruk - 
Kawakimi 16 Baik Buruk Buruk - 
Kawakimi 17 Buruk Buruk Buruk - 
Kawakimi 18 Buruk Buruk Buruk - 
Kawakimi 19 Buruk Buruk Buruk - 
Kawakimi 20 Buruk Buruk Buruk - 
Beauty 1 Baik Buruk Buruk Baik 
Beauty 2 Baik Baik Buruk Baik 
Beauty 3 Baik Baik Buruk Baik 
Beauty 4 Baik Baik Buruk Baik 
Beauty 5 Baik Baik Buruk Baik 
Beauty 6 Baik Baik Buruk Baik 
Beauty 7 Baik Buruk Buruk Buruk 
Beauty 8 Baik Buruk Buruk Buruk 
Beauty 9 Baik Buruk Buruk Buruk 
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LAMPIRAN E Hasil Pengujian 

E.1 Pengujian 1 

Parameter pengujian: 
Parameter Nilai Parameter 
Data set Responden A 
Pembagian data set secara acak 
Jenis jaringan saraf tiruan tapped delay line memory 
nhidden 256 

 16 
 0,001 

Target galat (RMSE) 0,3 
Jumlah iterasi maksimum 1000 

Hasil pelatihan dengan data pelatihan, sejumlah 66 data yang dipilih secara acak, 
terbagi atas 38 data positif, dan 28 data negatif: 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901

Iterasi

R
M

S
E
E

 

Hasil pengujian terhadap data uji: 
Data uji hasil pengacakan data: 

7 buah data positif (data dengan penilaian baik) 
10 buah data negatif (data dengan penilaian buruk) 

RMSE hasil pengujian 0,665460 
Hasil pengujian 
(klasifikasi benar / 
klasifikasi salah) 

9 / 8 
Rincian: 
1. data positif: 5 / 2 
2. data negatif: 4 / 6 

Hasil pengujian terhadap seluruh data: 
Data uji seluruh data (45 baik, 35 buruk) 
RMSE hasil pengujian 0,432646 
Hasil pengujian 
(klasifikasi benar / 
klasifikasi salah) 

62 / 21  
Rincian: 
1. data positif: 43 / 2 
2. data negatif: 19 / 19  
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E.2 Pengujian 2 

Parameter pengujian: 
Parameter Nilai Parameter 
Data set Responden B 
Pembagian data set secara acak 
Jenis jaringan saraf tiruan tapped delay line memory 
nhidden 256 

 16 
 0,01 

Target galat (RMSE) 0,3 
Jumlah iterasi maksimum 100 

Hasil pelatihan dengan data pelatihan, sejumlah 66 data yang dipilih secara acak, 
terbagi atas 28 data positif, dan 38 data negatif: 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91

Iterasi

R
M
S
E
E

 

Hasil pengujian terhadap data uji: 
Data uji hasil pengacakan data: 

8 buah data positif 
9 buah data negatif 

RMSE hasil pengujian 0,579399 
Hasil pengujian 
(klasifikasi benar / klasifikasi 
salah) 

8 / 9  
Rincian: 
1. data positif: 6 / 2  
2. data negatif: 2 / 7  

Hasil pengujian terhadap seluruh data: 
Data uji seluruh data (36 baik, 47 buruk) 
RMSE hasil pengujian 0,516766 
Hasil pengujian 
(klasifikasi benar / klasifikasi 
salah) 

49 / 34  
Rincian: 
1. data positif: 34 / 2  
2. data negatif: 15 / 32  
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E.3 Pengujian 3 

Parameter pengujian: 
Parameter Nilai Parameter 
Data set Responden A 
Pembagian data set secara acak 
Jenis jaringan saraf tiruan tapped delay line memory 
nhidden 256 

 16 
 0,01 

Target galat (RMSE) 0,3 
Jumlah iterasi maksimum 200 

Hasil pelatihan dengan data pelatihan, sejumlah 66 data yang dipilih secara acak, 
terbagi atas 40 data positif, dan 26 data negatif: 

0

0,1
0,2

0,3
0,4

0,5
0,6

0,7
0,8

0,9

1 21 41 61 81 101 121 141 161 181

Iterasi

R
M

S
E

E

 

Hasil pengujian terhadap data uji: 
Data uji hasil pengacakan data: 

5 buah data positif 
12 buah data negatif 

RMSE hasil pengujian 0,430276 
Hasil pengujian 
(klasifikasi benar / klasifikasi 
salah) 

14 / 3  
Rincian: 
1. data positif: 2 / 3  
2. data negatif: 12 / 0  

Hasil pengujian terhadap seluruh data: 
Data uji seluruh data (45 baik, 38 buruk) 
RMSE hasil pengujian 0,580792 
Hasil pengujian 
(klasifikasi benar / klasifikasi 
salah) 

46 / 37  
Rincian: 
1. data positif: 10 / 35  
2. data negatif: 36 / 2  
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E.4 Pengujian 4 

Parameter pengujian: 
Parameter Nilai Parameter 
Data set Responden A 
Pembagian data set secara acak 
Jenis jaringan saraf tiruan tapped delay line memory 
nhidden 256 

 8 
 0,01 

Target galat (RMSE) 0,3 
Jumlah iterasi maksimum 200 

Hasil pelatihan dengan data pelatihan, sejumlah 66 data yang dipilih secara acak, 
terbagi atas 36 data positif, dan 30 data negatif: 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

1 21 41 61 81 101 121 141 161 181

Iterasi

R
M

S
E

E

 

Hasil pengujian terhadap data uji: 
Data uji hasil pengacakan data: 

9 buah data positif 
8 buah data negatif 

RMSE hasil pengujian 0,640341 
hasil pengujian 8 / 9  

Rincian: 
1. data positif: 0 / 9  
2. data negatif: 8 / 0  

Hasil pengujian terhadap seluruh data: 
Data uji seluruh data (45 baik, 38 buruk) 
RMSE hasil pengujian 0,608282 
Hasil pengujian 
(klasifikasi benar / klasifikasi 
salah) 

40 / 43  
Rincian: 
1. data positif: 2 / 43  
2. data negatif: 38 / 0  
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E.5 Pengujian 5 

Parameter pengujian: 
Parameter Nilai Parameter 
Data set Responden A 
Pembagian data set secara acak 
Jenis jaringan saraf tiruan Elman 
nhidden 128 
ncontext 32 

 8 
 0,01 

Target galat (RMSE) 0,3 
Jumlah iterasi maksimum 200 

Hasil pelatihan dengan data pelatihan, sejumlah 66 data yang dipilih secara acak, 
terbagi atas 33 data positif, dan 33 data negatif: 

0,52
0,54
0,56
0,58
0,6

0,62
0,64
0,66
0,68
0,7

0,72

1 21 41 61 81 101 121 141 161 181

Iterasi

R
M

S
E

E

 

Hasil pengujian terhadap data uji: 
Data uji hasil pengacakan data: 

12 buah data positif 
5 buah data negatif 

RMSE hasil pengujian 0,498744 
Hasil pengujian 
(klasifikasi benar / klasifikasi 
salah) 

12 / 5  
Rincian: 
1. data positif: 12 / 0  
2. data negatif: 0 / 5  

Hasil pengujian terhadap seluruh data: 
Data uji seluruh data (45 baik, 38 buruk) 
RMSE hasil pengujian 0,598086 
Hasil pengujian 
(klasifikasi benar / klasifikasi 
salah) 

46 / 37  
Rincian: 
1. data positif: 45 / 0  
2. data negatif: 1 / 37  
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E.6 Pengujian 6 

Parameter pengujian: 
Parameter Nilai Parameter 
Data set Responden A 
Pembagian data set secara acak 
Jenis jaringan saraf tiruan tapped delay line memory 
nhidden 256 

 1 
 0,01 

Target galat (RMSE) 0,3 
Jumlah iterasi maksimum 200 

Hasil pelatihan dengan data pelatihan, sejumlah 66 data yang dipilih secara acak, 
terbagi atas 38 data positif, dan 28 data negatif: 

0.52

0.54

0.56

0.58

0.6

0.62

0.64

0.66

1 21 41 61 81 101 121 141 161 181

 

Hasil pengujian terhadap data uji: 
Data uji hasil pengacakan data: 

7 buah data positif 
10 buah data negatif 

RMSE hasil pengujian 0,745321 
Hasil pengujian 
(klasifikasi benar / klasifikasi 
salah) 

7 / 10  
Rincian: 

data positif: 7 / 0  
1. data negatif: 0 / 10  

Hasil pengujian terhadap seluruh data: 
Data uji seluruh data (45 baik, 38 buruk) 
RMSE hasil pengujian 0,612561 
Hasil pengujian 
(klasifikasi benar / klasifikasi 
salah) 

45 / 38  
Rincian: 
1. data positif: 45 / 0  
2. data negatif: 0 / 38  
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E.7 Pengujian 7 

Parameter pengujian: 
Parameter Nilai Parameter 
Data set Responden A 
Pembagian data set secara acak 
Jenis jaringan saraf tiruan Elman 
nhidden 256 
ncontext 256 

 0 
 0,01 

Target galat (RMSE) 0,3 
Jumlah iterasi maksimum 200 

Hasil pelatihan dengan data pelatihan, sejumlah 66 data yang dipilih secara acak, 
terbagi atas 36 data positif, dan 30 data negatif: 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

1 21 41 61 81 101 121 141 161 181

Iterasi

R
M

S
E

E

 

Hasil pengujian terhadap data uji: 
Data uji hasil pengacakan data: 

9 buah data positif 
8 buah data negatif 

RMSE hasil pengujian 0,715021 
Hasil pengujian 
(klasifikasi benar / klasifikasi 
salah) 

8 / 9  
Rincian: 
1. data positif: 4 / 5  
2. data negatif: 4 / 4  

Hasil pengujian terhadap seluruh data: 
Data uji seluruh data (45 baik, 38 buruk) 
RMSE hasil pengujian 0,540488 
Hasil pengujian 
(klasifikasi benar / klasifikasi 
salah) 

58 / 25  
Rincian: 
1. data positif: 28 / 17  
2. data negatif: 30 / 8  
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E.8 Pengujian 8 

Parameter pengujian: 
Parameter Nilai Parameter 
Data set Responden A 
Pembagian data set secara acak 
Jenis jaringan saraf tiruan tapped delay line memory 
nhidden 128 

 1 
 0,01 

Target galat (RMSE) 0,3 
Jumlah iterasi maksimum 200 

Hasil pelatihan dengan data pelatihan, sejumlah 66 data yang dipilih secara acak, 
terbagi atas 37 data positif, dan 29 data negatif: 

0,52

0,54

0,56

0,58

0,6

0,62

0,64

0,66

1 21 41 61 81 101 121 141 161 181

Iterasi

R
M

S
E

E

 
 

Hasil pengujian terhadap data uji: 
Data uji hasil pengacakan data: 

8 buah data positif 
9 buah data negatif 

RMSE hasil pengujian 0, 697001 
Hasil pengujian 
(klasifikasi benar / klasifikasi 
salah) 

8 / 9  
Rincian: 
1. data positif: 8 / 0  
2. data negatif: 0 / 9  

Hasil pengujian terhadap seluruh data: 
Data uji seluruh data (45 baik, 38 buruk) 
RMSE hasil pengujian 0, 648675 
Hasil pengujian 
(klasifikasi benar / klasifikasi 
salah) 

45 / 38  
Rincian: 
1. data positif: 45 / 0  
2. data negatif: 0 / 38  
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E.9 Pengujian 9 

Parameter pengujian: 
Parameter Nilai Parameter 
Data set Responden A 
Pembagian data set secara acak 
Jenis jaringan saraf tiruan Elman 
nhidden 128 
ncontext 32 

 0 
 0,01 

Target galat (RMSE) 0,3 
Jumlah iterasi maksimum 200 

Hasil pelatihan dengan data pelatihan, sejumlah 66 data yang dipilih secara acak, 
terbagi atas 35 data positif, dan 31 data negatif: 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

1 21 41 61 81 101 121 141 161 181

Iterasi

R
M

S
E

E

 

Hasil pengujian terhadap data uji: 
Data uji hasil pengacakan data: 

10 buah data positif 
7 buah data negatif 

RMSE hasil pengujian 0, 641877 
Hasil pengujian 
(klasifikasi benar / klasifikasi 
salah) 

10 / 7  
Rincian: 
1. data positif: 4 / 6  
2. data negatif: 6 / 1  

Hasil pengujian terhadap seluruh data: 
Data uji seluruh data (45 baik, 38 buruk) 
RMSE hasil pengujian 0,540488 
Hasil pengujian 
(klasifikasi benar / klasifikasi 
salah) 

52 / 31  
Rincian: 
1. data positif: 23 / 22  
2. data negatif: 29 / 9  
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E.10 Pengujian 10 

Parameter pengujian: 
Parameter Nilai Parameter 
Data set Responden A 
Pembagian data set secara manual 
Jenis jaringan saraf tiruan tapped delay line memory 
nhidden 256 

 4 
 0,01 

Target galat (RMSE) 0,3 
Jumlah iterasi maksimum 200 

Hasil pelatihan dengan data pelatihan: 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

1 21 41 61 81 101 121 141 161 181

Iterasi

R
M

S
E

E

 

Hasil pengujian terhadap data uji: 
Data uji 9 buah data, terdiri dari: 

1 data positif ‘Canon’ 
1 data negatif ‘Canon’ 
1 data positif ‘Variations’ 
2 data negatif ‘Variations’ 
1 data positif ‘Beauty and The Beast’ 
1 data positif ‘Kawakimi’ 
1 data negatif ‘Kawakimi’ 

RMSE hasil pengujian 0,692172 
Hasil pengujian 
(klasifikasi benar / klasifikasi 
salah) 

4 / 5  
Rincian: 
1. data positif: 4 / 0  
2. data negatif: 0 / 5  

Hasil pengujian terhadap seluruh data: 
Data uji seluruh data (45 baik, 38 buruk) 
RMSE hasil pengujian 0,583264 
Hasil pengujian 
(klasifikasi benar / klasifikasi 
salah) 

45 / 38  
Rincian: 
1. data positif: 45 / 0  
2. data negatif: 0 / 38  
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E.11 Pengujian 11 

Parameter pengujian: 
Parameter Nilai Parameter 
Data set Responden A 
Pembagian data set secara manual 
Jenis jaringan saraf tiruan Elman 
nhidden 256 
ncontext 256 

 4 
 0,01 

Target galat (RMSE) 0,3 
Jumlah iterasi maksimum 200 

Hasil pelatihan dengan data pelatihan: 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

1 21 41 61 81 101 121 141 161 181

Iterasi

R
M

S
E
E

 

Hasil pengujian terhadap data uji: 
Data uji 9 buah data, terdiri dari: 

1 data positif ‘Canon’ 
1 data negatif ‘Canon’ 
1 data positif ‘Variations’ 
2 data negatif ‘Variations’ 
1 data positif ‘Beauty and The Beast’ 
1 data positif ‘Kawakimi’ 
1 data negatif ‘Kawakimi’ 

RMSE hasil pengujian 0, 740408 
Hasil pengujian 
(klasifikasi benar / klasifikasi 
salah) 

4 / 5  
Rincian: 
1. data positif: 4 / 0  
2. data negatif: 0 / 5  

Hasil pengujian terhadap seluruh data: 
Data uji seluruh data (45 baik, 38 buruk) 
RMSE hasil pengujian 0,540488 
Hasil pengujian 
(klasifikasi benar / klasifikasi 
salah) 

53 / 30  
Rincian: 
1. data positif: 44 / 1  
2. data negatif: 9 / 29  
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E.12 Pengujian 12 

Parameter pengujian: 
Parameter Nilai Parameter 
Data set Responden A 
Pembagian data set secara manual 
Jenis jaringan saraf tiruan tapped delay line memory 
nhidden 128 

 4 
 0,01 

Target galat (RMSE) 0,3 
Jumlah iterasi maksimum 200 

Hasil pelatihan dengan data pelatihan: 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

1 21 41 61 81 101 121 141 161 181

Iterasi

R
M

S
E
E

 

Hasil pengujian terhadap data uji: 
Data uji 9 buah data, terdiri dari: 

1 data positif ‘Canon’ 
1 data negatif ‘Canon’ 
1 data positif ‘Variations’ 
2 data negatif ‘Variations’ 
1 data positif ‘Beauty and The Beast’ 
1 data positif ‘Kawakimi’ 
1 data negatif ‘Kawakimi’ 

RMSE hasil pengujian 0, 518375 
Hasil pengujian 
(klasifikasi benar / klasifikasi 
salah) 

6 / 3  
Rincian: 
1. data positif: 3 / 1  
2. data negatif: 3 / 2  

Hasil pengujian terhadap seluruh data: 
Data uji seluruh data (45 baik, 38 buruk) 
RMSE hasil pengujian 0, 455420 
Hasil pengujian 
(klasifikasi benar / klasifikasi 
salah) 

57 / 26  
Rincian: 
1. data positif: 23 / 15  
2. data negatif: 34 / 11  
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E.13 Pengujian 13 

Parameter pengujian: 
Parameter Nilai Parameter 
Data set Responden A 
Pembagian data set secara manual 
Jenis jaringan saraf tiruan Elman 
nhidden 128 
ncontext 32 

 4 
 0,01 

Target galat (RMSE) 0,3 
Jumlah iterasi maksimum 200 

Hasil pelatihan dengan data pelatihan: 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

1 21 41 61 81 101 121 141 161 181

Iterasi

R
M

S
E
E

 

Hasil pengujian terhadap data uji: 
Data uji 9 buah data, terdiri dari: 

1 data positif ‘Canon’ 
1 data negatif ‘Canon’ 
1 data positif ‘Variations’ 
2 data negatif ‘Variations’ 
1 data positif ‘Beauty and The Beast’ 
1 data positif ‘Kawakimi’ 
1 data negatif ‘Kawakimi’ 

RMSE hasil pengujian 0, 635483 
Hasil pengujian 
(klasifikasi benar / klasifikasi 
salah) 

4 / 5  
Rincian: 
1. data positif: 4 / 0  
2. data negatif: 0 / 5  

Hasil pengujian terhadap seluruh data: 
Data uji seluruh data (45 baik, 38 buruk) 
RMSE hasil pengujian 0,540488 
Hasil pengujian 
(klasifikasi benar / klasifikasi 
salah) 

47 / 36  
Rincian: 
1. data positif: 45 / 0  
2. data negatif: 2 / 36  
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E.14 Pengujian 14 

Parameter pengujian: 
Parameter Nilai Parameter 
Data set Responden B 
Pembagian data set secara acak 
Jenis jaringan saraf tiruan Elman 
nhidden 16 
ncontext 16 

 16 
 0,001 

Target galat (RMSE) 0,3 
Jumlah iterasi maksimum 200 

Hasil pelatihan dengan data pelatihan: 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

1 21 41 61 81 101 121 141 161 181

Iterasi

R
M

S
E

E

 

Hasil pengujian terhadap data uji: 
Data uji hasil pengacakan data: 

10 buah data positif 
7 buah data negatif 

RMSE hasil pengujian 0,688993 
Hasil pengujian 
(klasifikasi benar / klasifikasi 
salah) 

9 / 8  
Rincian: 
1. data positif: 3 / 7  
2. data negatif: 6 / 1  

Hasil pengujian terhadap seluruh data: 
Data uji seluruh data (36 baik, 47 buruk) 
RMSE hasil pengujian 0,496448 
Hasil pengujian 
(klasifikasi benar / klasifikasi 
salah) 

61 / 22  
Rincian: 
1. data positif: 17 / 19  
2. data negatif: 44 / 3  
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E.15 Pengujian 15 

Parameter pengujian: 
Parameter Nilai Parameter 
Data set Responden C 
Pembagian data set secara acak 
Jenis jaringan saraf tiruan Elman 
nhidden 64 
ncontext 64 

 4 
 0,01 

Target galat (RMSE) 0,3 
Jumlah iterasi maksimum 500 

Hasil pelatihan dengan data pelatihan: 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

1 21 41 61 81

Iterasi

R
M

S
E

E

 
Keterangan: mencapai target galat pada iterasi 94 dengan RMSE 0,29. 

Hasil pengujian terhadap data uji: 
Data uji hasil pengacakan data: 

10 buah data positif 
7 buah data negatif 

RMSE hasil pengujian 0,334762 
Hasil pengujian 
(klasifikasi benar / klasifikasi 
salah) 

15 / 2  
Rincian: 
1. data positif: 10 / 0  
2. data negatif: 5 / 2  

Hasil pengujian terhadap seluruh data: 
Data uji seluruh data (40 baik, 43 buruk) 
RMSE hasil pengujian 0,301304 
Hasil pengujian 
(klasifikasi benar / klasifikasi 
salah) 

74 / 9  
Rincian: 
1. data positif: 37 / 3  
2. data negatif: 37 / 6  
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E.16 Pengujian 16 

Parameter pengujian: 
Parameter Nilai Parameter 
Data set Responden D 
Pembagian data set secara acak 
Jenis jaringan saraf tiruan Elman 
nhidden 64 
ncontext 64 

 4 
 0,01 

Target galat (RMSE) 0,3 
Jumlah iterasi maksimum 500 

Hasil pelatihan dengan data pelatihan: 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

1 21 41 61

Iterasi

R
M

S
E
E

 
Keterangan: mencapai target galat pada iterasi 73 dengan RMSE 0,29230 

Hasil pengujian terhadap data uji: 
Data uji hasil pengacakan data: 

2 buah data positif 
12 buah data negatif 

RMSE hasil pengujian 0, 43468 
Hasil pengujian 
(klasifikasi benar / klasifikasi 
salah) 

10 / 7  
Rincian: 
1. data positif: 8 / 4  
2. data negatif: 2 / 0  

Hasil pengujian terhadap seluruh data: 
Data uji seluruh data (46 baik, 17 buruk) 
RMSE hasil pengujian 0,326553 
Hasil pengujian 
(klasifikasi benar / klasifikasi 
salah) 

49 / 14  
Rincian: 
1. data positif: 34 / 12  
2. data negatif: 15 / 2  

 


