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ABSTRAK
Gunung api teraktif di dunia salah satunya yaitu Gunung Merapi. Peningkatan aktivasi dari gunung
Merapi tersebut memungkinan jumlah korban akan meningkat. Pada penelitian ini akan dirancang
sistem yang berfungsi untuk menyampaikan informasi terkini status aktivitas Gunung Merapi. Salah
satunya menggunakan Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS). ANFIS adalah gabungan
dari dua sistem, yaitu sistem logika fuzzy dan jaringan saraf tiruan (JST). Metode ANFIS ini melalui
tahap pengambilan data, pengolahan data, perancangan sistem ANFIS, pelatihan ANFIS, uji validasi,
dan terakhir analisa hasil. Inputan sistem pemantauan status Gunung Merapi terdiri dari 10 inputan
yaitu: data energi kumulatif (EK), gempa hybrid (H), gempa vulkanik dangkal (VTS), gempa
vulkanik dalam (VTD), data gempa guguran (RF), data gempa low frequency (LF), pyroclastic flow
(PF), rate Electronic Distance Measurement Babadan (REDMB), rate Electronic Distance
Measurement Kaliurang (REDMK), dan data gas SO2 . Output dari system yaitu Normal, Waspada,
Siaga, dan Awas. Pada penelitian ini variasi pelatihan dan pengujian berdasarkan tipe membership
function dan jumlah epoch. Hasil RMSE terkecil yang didapat yaitu dengan arsitektur membership
function Generallized-Bell dengan jumlah epoch 100 sebesar 0,2139072204.
Kata kunci : ANFIS; membership function; Gunung Merapi; data seismik; pelatihan.

ABSTRACT
The most active volcano in the world is Mount Merapi. The increased activation of Mount Merapi
allows the number of victims to increase. In this research a system will be designed that serves to
convey the latest information on the status of Mount Merapi's activities. One of them uses Adaptive
Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS). ANFIS is a combination of two systems, namely fuzzy logic
system and artificial neural network (ANN). This ANFIS method is through the stages of data
collection, data processing, ANFIS system design, ANFIS training, validation testing, and finally
analysis of results. Input status monitoring system for Mount Merapi consists of 10 inputs: cumulative
energy data (EK), hybrid earthquake (H), shallow volcanic earthquake (VTS), deep volcanic
earthquake (VTD), rough fall (RF), low frequency earthquake (LF), pyroclastic flow (PF), Babadan
Electronic Distance Measurement rate (REDMB), Electronic Distance Measurement Kaliurang
(REDMK), and SO2 gas. The output of the system is Normal, Waspada, Siaga, and Awas. In this
research variations of training and testing based on membership function type and number of epochs.
The smallest RMSE results is 0.2139072204 with architechture Generallized-Bell as membership
function and the number of epoch is 100.
Keywords : ANFIS; membership function; Merapi Mountain; seismic data; training.
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1. PENDAHULUAN
Kecerdasan Buatan adalah kecerdasan
yang ditambahkan kepada suatu sistem yang
bisa
diatur
dalam
konteks
ilmiah
atau Intelegensi
Artifisial (bahasa
Inggris: Artificial Intelligence atau hanya
disingkat AI) didefinisikan sebagai kecerdasan
entitas ilmiah. Sistem seperti ini umumnya
dianggap komputer. Kecerdasan diciptakan
dan dimasukkan ke dalam suatu mesin
(komputer) agar dapat melakukan pekerjaan
seperti yang dapat dilakukan manusia.
Beberapa macam bidang yang menggunakan
kecerdasan buatan antara lain sistem
pakar, permainan
komputer (games), logika
fuzzy, jaringan syaraf tiruan dan robotika.
Adaptive Neuro Fuzzy Inference
System (ANFIS) merupakan jaringan adaptif
yang berbasis pada sistem kesimpulan fuzzy
(fuzzy inference system). Dengan penggunaan
suatu prosedur hybrid learning, ANFIS dapat
membangun suatu mapping input-output yang
keduanya berdasarkan pada pengetahuan
manusia (pada bentuk aturan fuzzy if-then)
dengan fungsi keanggotaan yang tepat. ANFIS
merupakan penggabungan dari logika fuzzy
dan jaringan syaraf tiruan (JST). Logika fuzzy
memiliki kelebihan dalam memodelkan aspek
kualitatif dari pengetahuan manusia dan proses
pengambilan keputusan dengan menerapkan
basis aturan (rules). JST memiliki kelebihan
dalam mengenali pola, belajar dan berlatih
dalam menyelesaikan suatu permasalahan
tanpa memerlukan pemodelan matematik.
Serta dapat bekerja berdasarkan data historis
yang dimasukkan kepadanya dan dapat
melakukan prediksi kejadian yang akan datang
berdasarkan data-data tersebut. Sehingga
ANFIS memiliki kemampuan keduanya.
Metode ANFIS merupakan metode yang
efektif untuk sebuah prediksi karena tingkat
kesalahannya lebih kecil dibandingkan dengan
menggunakan metode ANN. Selain itu, tingkat
keakuratan dari model ANFIS dipengaruhi
oleh jumlah dan kualitas dari sampel data (T,
et al., 2012).
Gunung api adalah lubang kepundan atau
rekahan dalam kerak bumi tempat keluarnya
cairan magma atau gas atau cairan lainnya ke
permukaan bumi. Matrial yang dierupsikan ke
permukaan bumi umumnya membentuk
kerucut terpancung. Wilayah Indonesia
mempunyai jalur gunung api serta rawan
erupsi (eruption) di sepanjang ring of fire

mulai Sumatera – Jawa – Bali – Nusa
Tenggara – Sulawesi – Banda- Maluku-Papua.
Gunung Merapi dikenal sebagai gunung api
teraktif di dunia (Pratomo, 2006).
Aktivitas letusan gunung Merapi terkini
pada akhir tahun 2010 tergolong erupsi yang
besar dibandingkan erupsi dalam beberapa
dekade terakhir. Bentuk ancaman dari letusan
gunung api berupa korban jiwa dan kerusakan
pemukiman, harta dan benda.
Permasalahan yang dihadapi adalah
semakin banyak jumlah penduduk yang
bermukim dan memanfaatkan lahan gunung
api tanpa mengetahui bahaya resiko dari
peningkatan aktivasi dari gunung Merapi
tersebut sehingga kemungkinan jumlah korban
akan meningkat. Maka dari itu diperlukan
pemantauan aktivitas gunung Merapi agar
dapat dilakukan tindakan sesuai dengan status
aktivitas Gunung Merapi (Nerisafitra &
Djunaidy, 2016). Salah satunya menggunakan
Adaptive Neuro Fuzzy Inference System
(ANFIS).
Pada penelitian ini, penerapan adaptive
neuro-fuzzy inference system (ANFIS)
dilakukan untuk mengidentifikasi aktivitas
gunung melalui data seismik yang ada untuk
mengetahui kondisi status aktivitas dari
gunung Merapi.
Tujuan penelitian dalam tugas akhir
adalah melakukan pengolahan data parameter
dari gunung Merapi sebagai inputan ANFIS,
merancang sistem ANFIS agar dapat
digunakan untuk penentuan status Gunung
Merapi dan melakukan validasi sistem ANFIS
yang dirancang untuk proses penentuan status
Gunung Merapi.
Penelitian
ini
diharapkan
dapat
memberikan referensi pengembangan sistem
ANFIS untuk pemantauan status aktivitas
Gunung Merapi dan hasil dari implementasi
sistem ini harapannya mampu memberikan
kemudahan dalam menentukan status aktivitas
Gunung Merapi.
2. TINJAUAN PUSTAKA
Beberapa penelitian terdahulu telah
membahas tentang pemantauan status gunung
berapi menggunakan beberapa metode dapat
dilihat seperti dalam jurnal Bagus Fatkhurrozi,
M. Aziz Muslim, Didik R. Santoso (2012)
dengan judul ―Penggunaan Artificial Neuro
Fuzzy Inference System (ANFIS) dalam
Penentuan Status Aktivitas Gunung Merapi‖.
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Pada penelitian ini digunakan gabungan
algoritma backpropagation gradient descent
dan rescursive least square estimator (RLSE)
untuk pembelajaran (Fatkhurozi, et al., 2012).
Jurnal lainnya yaitu dalam jurnal Paramitha
Nerisafitra, Arif Djunaidy (2016) dengan judul
―Deteksi Anomali Pemantauan Aktivitas
Gunung Merapi Menggunakan Kombinasi
Metode Jaringan Syarat Tiruan Propagasi
Balik dan Logika Fuzzy‖. Pada penelitian ini
menggunakan metode jaringan syaraf tiruan
propagasi balik untuk mendeteksi adanya
anomali pada data pemantauan seismik
Gunung Merapi dan logika fuzzy untuk
menentukan kondisi aktivitas Gunung Merapi.
Data yang digunakan adalah data dari
PVMBG Yogyakarta (Nerisafitra & Djunaidy,
2016).
Logika fuzzy pertama kali diperkenalkan
oleh Dr. Lotfi Zadeh dari Universitas
California, Berkeley pada 1965. Logika fuzzy
adalah peningkatan dari logika boolean yang
mengenalkan konsep kebenaran sebagian,
dimana logika klasik menyatakan bahwa
segala hal dapat diekspresikan dalam istilah
binary (0 atau 1, hitam atau putih, ya atau
tidak). Logika fuzzy menggantikan logika
boolean dengan tingkat kebenaran antara 0 dan
1. Logika fuzzy berhubungan dengan set fuzzy
dan teori kemungkinan (Mada Sanjaya W.S.,
2016).
Fungsi
keanggotaan
(membership
function)
adalah
suatu kurva
yang
menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke
dalam nilai keanggotaannya ( sering juga
disebut dengan derajat keanggotaan) yang
memiliki interval antara 0 sampai 1. Salah satu
cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan
nilai keanggotaan adalah dengan melalui
pendekatan fungsi kurva segitiga dan kurva
trapesium. Kurva segitiga pada dasarnya
merupakan gabungan antara 2 garis (linear).
Sedangkan kurva trapesium pada dasarnya
seperti bentuk segitiga, hanya saja ada
beberapa
titik
yang
memiliki nilai
keanggotaanya 1.
Sistem inferensi fuzzy (FIS) merupakan
penduga numerik yang terstruktur dan
dinamik. Sistem ini mempunyai kemampuan
untuk mengembangkan sistem intelijen dalam
lingkungan yang tidak pasti dan tidak tepat.
Sistem ini menduga suatu fungsi dengan
logika fuzzy.
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Neuro-fuzzy adalah gabungan dari dua
sistem, yaitu sistem logika fuzzy dan jaringan
saraf tiruan. Sistem neuro-fuzzy berdasarkan
pada sistem inferensi fuzzy yang dilatih
menggunakan algoritma pembelajaran yang
diturunkan dari sistem jaringan saraf tiruan.
Fungsi rule pada ANFIS diidentikan
dengan neuron pada JST. Perbedaan dasar
antara neuron fuzzy (ANFIS) dengan neuron
JST adalah pada ANFIS berupa logika fuzzy,
sedangkan pada JST berupa bobot. Sedangkan
perbedaan ANFIS dengan FIS adalah pada
proses penyusunan rule dimana ANFIS
membentuk rule dengan proses pembelajaran
yang mirip dengan metode JST, sedangkan
FIS menggunakan logika kepakaran.
Dalam struktur ini, s istem inferensi fuzzy
yang diterapkan adalah inferensi fuzzy model
Takagi-Sugeno-Kang.

Gambar 2.1 Contoh Struktur ANFIS Roger Jang

Dalam sistem ANFIS terdapat lima
lapisan proses. Lapisan 1 (proses fuzzyfication)
output dari node i pada layer 1 dinotasikan
sebagai O1,i . Setiap node pada layer 1 bersifat
adaptif dengan output:
, = 1,2
(2.1)
1, =
=
, = 1,2
(2.2)
Dimana x dan y adalah nilai-nilai input
untuk node tersebut, dan Ai dan Bi adalah
himpunan fuzzy. Jadi, masing-masing node
pada layer 1 berfungsi membangkitkan derajat
keanggotaan.
Lapisan 2 (lapisan product) dinotasikan
dengan M. Setiap node pada layer ini
berfungsi untuk menghitung kekuatan aktivasi
(firing strength) pada setiap rule sebagai
produk dari semua input yang masuk atau
sebagai operator t-norm (triangular norm).
O2,i = w i = μAi x ∆ μBi y , i = 1,2
(2.3)
Sehingga
w1 = μA 1 x AND μB 1 y
(2.4)
1,
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w 2 = μA 2 x AND μB 2 y
(2.5)
Output pada lapisan ini bertindak sebagai
fungsi bobot.
Lapisan
3
(lapisan
normalisasi)
dinotasikan dengan N. Setiap node pada
lapisan ini bersifat non-adaptif yang berfungsi
hanya untuk menghitung rasio antara firing
strength pada rule ke-i terhadap total firing
strength dari semua rule.
O 3,i = wi′ = / 1 + 2 , i = 1,2
(2.6)
Lapisan 4 (lapisan defuzzyfication) setiap
node pada lapisan ini bersifat adaptif dengan
fungsi:
O4,i = w i′ fi = w i′ pi x + qi y + ri
(2.7)
Dimana wi ‘ adalah output pada layer 3
dan {x + qi y + ri } adalah himpunan parameter
pada fuzzy model Sugeno orde pertama.
Lapisan 5 (lapisan total output) satu node
tunggal yang dilambangkan dengan S pada
layer ini berfungsi mengagregasikan seluruh
output pada layer 4 (penjumlahan dari semua
sinyal yang masuk).

O5,i =

′

=

(2.8)

Sehingga secara keseluruhan, kelima
layer tersebut akan membangun sebuah
adaptive-networks yang secara fungsional
ekuivalen dengan fuzzy model Sugeno orde
pertama (Mada Sanjaya W.S., 2016).
Koesoemadinata (1977) menyatakan
bahwa gunung api adalah lubang atau saluran
yang menghubungkan suatu wadah berisi
bahan yang disebut magma. Suatu ketika
bahan tersebut ditempatkan melalui saluran
bumi dan sering terhimpun di sekelilingnya
sehingga membangun suatu kerucut gunung
api.
Matahalemual (1982) menyatakan
bahwa gunung api (vulkan) adalah suatu
bentuk timbulan di muka bumi, pada
umumnya berupa suatu kerucut raksasa,
kerucut terpacung, kubah ataupun bukit yang
diakibatkan oleh penerobosan magma ke
permukaan bumi (Nandi, 2006).

Gempa bumi vulkanik (volcano
seismic) adalah gempa yang disebabkan oelah
gejala kegiatan gunung api. Misalnya karena
kegiatan magma atau gas, pembentukan
retakan/rekahan, letusan gunung api atau
kegiatan hidrotermal.
Berdasarkan kedalaman dan sifatsifat gelombangnya, maka gempa vulkanik
dikelompokkan menjadi Gempa Vulkanik
Dalam (VA), Gempa Vulkanik Dangkal (VB),

Gempa Letusan, Gempa Hembusan,
Tremor Vulkanik, Rentetan Gempa
(Swarm), Gempa Tektonik (Teleseismik,
Gempa Tektonik-Jauh, dan Gempa TektonikLokal).
3. METODOLOGI PENELITIAN
Alat dan bahan yang digunakan pada
penelitian ini adalah satu buah personal
komputer
dengan
spesifikasi
intel(R)
core(TM) i3-3220 CPU @ 3.30GHz 3.30GHz
dan software Mathworks MATLAB R.2017
Alur penelitian ini dimulai dengan
mengambil data yang dibutuhkan, melakukan
pengolahan data kemudian merancang sistem
ANFIS untuk pemantauan status aktivitas
gunung Merapi. Tahapan selanjutnya yaitu
melakukan pelatihan pada sistem. Apabila
sistem belum berhasil saat tahap pelatihan
maka perlu untuk memperbaiki rancangan
sistem, namum jika telah berhasil dilatih maka
selanjutnya akan melakukan pengujian sistem.
Dari hasil pengujian sistem dapat dianalisis
apakah hasil tersebut sudah sesuai atau belum.
Adapun diagram alir dari penelitian ini
ditunjukkan pada gambar 3.1.

Gempa bumi (seismic) adalah suatu
fenomena alam yang dihasilkan oleh
perubahan mendadak (pelepasan energi) di
dalam bumi, yang dalam model fisika dan
matematika merupakan transfer energi dalam
bentuk gelombang elastik.
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Gambar 3.1 Diagram alir penelitian

Pada tahap persiapan langkah yang
dilakukan adalah mempersiapkan alat dan
bahan yang diperlukan dalam penelitian,
melakukan perizinan di tempat penelitian
untuk mengambil data seismik yaitu gempa
vulkanik dan hubungannya dengan status
gunung Merapi yang dibutuhkan.
Pada tahap pengambilan data ini,
penulis mengambil data yang akan dijadikan
sebagai inputan sistem logika fuzzy. Adapun
10 inputan yang didapatkan dari data seismik
yaitu: data energi kumulatif (EK), gempa
hybrid (H), gempa vulkanik dangkal (VTS),
gempa vulkanik dalam (VTD), data gempa
guguran (RF), data gempa low frequency (LF),
pyroclastic flow (PF), rate Electronic Distance
Measurement Babadan (REDMB), rate
Electronic Distance Measurement Kaliurang
(REDMK), dan data gas SO2. Dimana data
seismik tersebut diambil dari sample aktivitas
Gunung Merapi tahun 1992, 1994, 1996,
1998, 2001, 2006, dan 2010. Output dari
sistem ANFIS ini untuk meramalkan status
aktivitas gunung. Status aktivitas gunung
terdiri dari normal, waspada, siaga, dan awas.
Pada tahap pengolahan data, data
seismik yang ada harus diolah dulu yaitu
dengan cara pengolahan data berbasis web
144

yaitu WOVOdat agar data dapat dijadikan
sebagai inputan pada sistem ANFIS.
Adapun tahap pengolahan datanya yaitu
mencari EK dengan menjumlahkan data
gempa Multi Phase (MP), gempa vulkanik
dangkal (VTS), dan gempa vulkanik dalam
(VTD). Kemudian menghitung comulative
moving dari hasil penjumlahan antar parameter
tersebut selama 120 hari. Mencari nilai H,
VTS, VTD, RF, LF, PF, EDM, SO2 dengan
menghitung melalui moving average dari tiap
parameter masing- masing selama 3 hari. Dan
mencari rate dengan menghitung gradien tiap
parameter dengan rentang waktu dalam 7 hari
apabila menjelang waspada dan rentang waktu
3 hari apabila menjelang siaga atau awas.
Adapun data – data yang diolah tersebut
dibagi menjadi dua, yaitu data pelatihan dan
data validasi.
Pada tahap perancangan, penulis
merancang arsitektur sistem yang akan
digunakan dalam penelitian ini. Sistem ini
terdiri dari 10 input yang didapat dari aktivitas
seismik gunung Merapi untuk pemrosesan
sistem ini menggunakan ANFIS. Output dari
sistem ini yaitu status gunung Merapi yaitu :
normal, waspada, siaga, dan awas. Rancangan
sistem ditunjukkan pada gambar 3.2
Setelah sistem dirancang maka perlu
melakukan pelatihan pada sistem agar
diketahui apakah rancangan sistem sudah
sesuai atau belum. Apabila rancangan sistem
belum sesuai maka perlu untuk memperbaiki
rancangan.
Pada tahap pelatihan ini, setelah
dilakukan perancangan sistem, perlu adanya
pelatihan pada datanya dengan inisialisasi
parameter.

Gambar 3.2 Arsitektur Sistem A NFIS

Pada tahap uji validasi, setelah data
melakukan
pelatihan
parameter
–
parameternya dilakukan validasi data, agar
sistem mendapatkan hasil prediksi yang baik
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(error dan epoch yang optimal). Jika error dan
epoch yang didapat belum mencapai nilai
optimal maka perlu kembali ke tahap
inisialisasi
parameter
yang
harusnya
digunakan untuk mendapat nilai optimal dari
sistem.
Pada tahap analisa hasil, setiap sistem
yang telah dirancang kemudian dilakukan uji
validasi. Apabila hasil dari masing-masing
sistem telah valid maka akan dilakukan
analisis dari hasil sistem sehingga dapat ditarik
kesimpulan apakah sistem sesuai atau tidak.
4. PEMBAHASAN
Pada
penelitian
ini,
rancangan
digunakan data sekunder seismik dari hasil
pemantauan status Gunung Merapi yang terdiri
dari 10 inputan data seismik yaitu: data energi
kumulatif (EK), gempa hybrid (H), gempa
vulkanik dangkal (VTS), gempa vulkanik
dalam (VTD), data gempa guguran (RF), data
gempa low frequency (LF), pyroclastic flow
(PF), rate Electronic Distance Measurement
Babadan (REDMB), rate Electronic Distance
Measurement Kaliurang (REDMK), dan data
gas SO2 . Data seismik tersebut diambil dari
sample aktivitas Gunung Merapi tahun 1992,
1994, 1996, 1998, 2001, 2006, dan 2010.
Status aktivitas gunung terdiri dari normal,
waspada, siaga, dan awas.
Tahap pertama yaitu menentukan
parameter awal yang dapat membangkitkan
parameter fuzzy dalam jaringan syaraf tiruan
pada ANFIS daintaranya menentukan jenis
fungsi keanggotaan (membership function) dan
jumlah fungsi keanggotaan. Metode ANFIS
diuji dengan 8 tipe membership function yaitu
jenis fungsi keanggotaan triangle (trimf),
trapezoidal (trapmf), generalized bell-shaped
(gbellmf), gaussian (gaussmf), gaussian2
(gauss2mf), phi (pimf), sigmoid biner
(dsigmf), dan sigmoid (psigmf).
Tiap tipe dari membership function ini
memetakan input derajat keangggotaannya
maka dari tipe tipe membership function
tersebut memiliki bentuk kurva yang berbeda,
sehingga akan memberikan toleransi range
nilai input yang berbeda.
Untuk jumlah input membership
function yang dipilih variasi 2, karena nilai
tersebut merupakan derajat keanggotaan suatu
himpunan fuzzy yang paling maksimal dalam
memetakan titik input data ke dalam nilai

keanggotaannya. Dipilih 2 karena penggunaan
jumlah membership function diatas 2 akan
membutuhkan waktu yang lama dan dapat
mengakibatkan software MATLAB untuk
sistem ANFIS berhenti bekerja (hang) akibat
kurangnya memory yang tersedia untuk
memproses data ANFIS (out of memory).
Banyaknya epoch dipilih 75-100 untuk
memperoleh output ANFIS dari sistem dengan
data set sebanyak 275 pola, jumlah input 10
parameter dan menghasilkan empat output.

Gambar 0.1 Arsitektur sistem ANFIS

Pendekatan pemodelan dalam ANFIS
serupa dengan teknik-teknik identifikasi
sistem pada umumnya. Pertama, ANFIS
mengasumsikan adanya sebuah struktur model
tertentu yang menghubungkan input dan
output. Kemudian, ANFIS harus diberikan
pasangan input dan output dalam format yang
kompatibel untuk pelatihan. Jika kedua tahap
terpenuhi, maka ANFIS siap digunakan untuk
melatih Fuzzy Inference System (FIS) sehingga
mampu mengemulasikan atau menirukan
kelakuan sistem yang sedang dimodelkan.
ANFIS melatih FIS dengan memodifikasikan
parameter fungsi keanggotaan sampai
diperoleh selisih (error) minimal antara output
FIS dengan data pelatihan output.
Data pelatihan yang
digunakan
sebanyak 221 data dan data pengujian
sebanyak 54 data. Data pelatihan dan data
pengujian disimpan dalam format ‗.dat‘
dimana terdiri dari 11 kolom, tiap kolom 1
sampai 10 mendefinisikan parameter data
seismik dan pada kolom 11 adalah nilai status.
Untuk nilai status 0 berarti Normal, untuk nilai
status 1 adalah Waspada, nilai status 2 adalah
Siaga, dan untuk nilai status 3 adalah Awas.
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Gambar 0.1 Data Pelatihan

Gambar 0.3 Pelatihan selesai

Gambar 0.2 data Pengujian

Setelah data siap, maka pada command
window MATLAB, menuliskan perintah
‗anfisedit‘ sehingga muncul ANFIS Editor
Window. Pada „Load data‟ dipilih Type
„training‟ kemudian from „file‟ kemudian pilih
‗datalatih01.dat‘.
Selanjutnya pada menu „Generate FIS‟
dipilih „Grid partition‟ sebagai mode default,
lalu pilih „Generate FIS‟ maka muncul
window baru untuk menentukan tipe
membership function input dan output, serta
jumlah input membership function untuk
proses pelatihan.
Pada menu „Train FIS‟, terdapat „optim.
Method‟ yang sudah di set „hybrid‟ Nilai error
tolerance dipilih 0. Dalam penelitian ini
jumlah epoch yang digunakan sebanyak 75
dan 100. Setelah menentukan nilai „Error
Tolerance‟ sebesar 0 dan „Epochs‟ bernilai 75
atau 100 maka dipilih „Train Now‟. ANFIS
akan memulai proses pelatihan hingga
mencapai jumlah epoch yang telah ditentukan.
Jika proses pelatihan tiap epoch sudah selesai
maka dapat diketahui error yang didapat pada
grafik utama seperti gambar 4.8. Setelah itu,
pada menu „Plot against‟, dipilih ‗Training
data‟, lalu dipilih ‗Test Now‟ untuk
mengetahui ketepatan ANFIS dalam melatih.
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Gambar 0.4 Plot hasil pelatihan

ANFIS akan menampilkan ketepatan
ANFIS dalam melatih data pelatihan pada
grafik ANFIS Editor, dengan pelatihan data
yang berlambang lingkaran biru, dan hasil
pelatihan ANFIS berlambang bintang merah
seperti pada gambar 4.9. Semakin tepat
bintang merah berada dalam lingkaran biru
maka semakin tepat ANFIS melatih data
pelatihan, semakin kecil error rata-rata
pelatihan, semakin mendekati toleransi error,
semakin baik kualitas sistem yang dirancang
dalam keakuratan menghasilkan output data.
Untuk proses pengujian, maka pada
menu ‗Load data‟ dipilih Type ‗Testing‟ from
‗file‟, lalu dipilih ‗Load data‟ untuk
mengambil data pengujian ‗datatest01.dat‘.
Kemudian pada menu ‗ Plot against‟ dipilih
‗Testing data‟, lalu pilih ‗Test now‟. Hal ini
dilakukan untuk mengetahui ketepatan ANFIS
dalam proses menguji data pada sistem dan
error rata – rata data pengujian seperti pada
gambar 4.10. Dari grafik, data pengujian
dilambangkan dengan bintang biru dan hasil
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pengujian ANFIS
bintang merah.

dilambangkan

dengan

Bell dengan jumlah epoch 100 yaitu dengan
nilai error pelatihan sebesar 0.1736 dan error
pengujian sebesar 0.21362.
Setelah tahap pelatihan dan pengujian
ANFIS,
dibuat
antarmuka
untuk
menghubungkan pengguna dengan sistem
yang
telah
dirancang
menggunakan
MATLAB. GUI (Graphical User Interface)
merupakan antarmuka sederhana yang dapat
dirancang sesuai kebutuhan sistem.

Gambar 0.5 Hasil pengujian

Setelah ‗Test now‘ untuk data pengujian
dipilih,
maka
ANFIS
Editor
akan
menampilkan ketepatan ANFIS dalam
menguji data uji, sebagai evaluasi dari hasil
pelatihan. Semakin tepat bintang merah berada
di posisi yang sama dengan bintang biru, maka
semakin tepat ANFIS dalam menguji data
pengujian. Sebaliknya, apabila semakin jauh
posisi bintang merah dengan posisi bintang
biru maka semakin buruk performa ANFIS
dalam menguji data pengujian. Sistem baru
dapat dinyatakan berhasil dan siap untuk
diaplikasikan jika hasil pengujian baik dengan
error rata – rata pengujian mendekati toleransi
error yang dikehendaki.
Hasil percobaan berupa error pelatihan
dan pengujian dari semua variasi tipe
membership function dan jumlah epoch seperti
pada table 4.1.
Tabel 0.1 Tabel hasil percobaan pelatihan dan
pengujian

Gambar 0.11 Tampilan GUI sistem

Pengujian validasi dilakukan dengan
meng-input-kan data pengujian pada sistem
menggunakan GUI yang telah dirancang. Hasil
output dari sistem kemudian dibandingkan
dengan output data pengujian menggunakan
metode RMSE.
Tabel 0.2 Perbandingan data pengujian dengan
validasi GUI
S tatus

Validasi

Yt

Yt+1

Error
(Yt Yt+1)

0024400000
27690 70 0 0 100
0.5 0.5 0 0 0
175892 305 0.5 0
100 0.5 0.5 1 0 0
64052 60 0.5 0 72
2 0.5 1 0 0

0

0,0444982

0,0444982

1

1,22356

-0,22356

2

2,20793

-0,20793

3

2,99712

0

0,0114546

0

0,21452

-0,21452

0

0,122762

-0,122762

0

0,264711

-0,264711

0

0,306276

-0,306276

0

0,131419

0

0,0339286

-0,131419
0,0339286

0

0,238288

-0,238288

13

0025300000
0 9 1 0 11 0 0 0 0
0
0 10 2 0 9 0 0 0 0
0
0 10 1 1 25 0 0 0
00
0 9 1 0.5 32 0 0 0
00
0 6 2 0 12 0 0 0 0
0
0 7 3 0 10 0 0 0 0
0
0 8 0.5 1 8 0 0 0 0
0
0 9 0.5 1 7 0 0 0 0
0

0,00288
0,0114546

0

0,235689

-0,235689

14

0 7 1 0.5 7 0 0 0 0

0

0,199034

-0,199034

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Sistem dengan nilai error pelatihan dan
pengujian terkecil diperoleh percobaan dengan
variasi tipe membership function Generalized-

12

Data test
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0

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
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31605 1 2 1 3 3 0
000
31825 2 4 1 4 3 0
0001
27290 75 0 0 130
0.5 0.5 0 0 0
29297 90 0.5 1 61
0.5 0 0 0 0
29897 100 0.5 0
58 1 0 0 0 0
10705 6 1 0.5 2 0
0000
11205 9 0.5 1 1 0
0000
25890 27 2 0 14 0
0200
26221 26 2 1 12
0.5 0 5 0 0
29790 30 2 1 3 1
0 3 12 0
29820 28 2 0.5 2
0 0 3 10 0
90886 20 2 3 2
0.5 0 0 15 0
91260 22 4 3 4 1
0 0 30 0
26210 25 2 1 12 0
0500
41666 2 7 1 80 3
0000
41750 4 6 1 80 2
0000
106255 22 0 1 50
00000
105886 18 0 0.5
50 0 0 0 0 0
110052 28 2 0.5
50 0 0 0 0 0
175994 298 1 0.5
100 0.5 0 1 0 0
29930 400 18 0
50 0.5 0 0 0 259
29866 405 12 0
60 0.5 0 0 0 259
178420 55 2 3 13
0.5 0 15 0 0
177985 60 3 2 15
0.5 0 14 0 0
64845 71 6 0 10 2
0 5 100 0
65012 75 7 0 12 3
0 7 90 0
219654 220 18 3
20 0.5 0 0 110 0
219552 210 18 6
22 0 0 0 120 0
41530 0.5 0.5 0.5
150 0 0 0 0 0
41527 0.5 0.5 7
150 0 0 0 0 0
63985 25 0.5 0 90
2 0.5 1 0 0
35407 400 0.5 0
100 0 0.5 0 0 259
35364 500 1 0
110 0 0.5 0 0 259
179790 60 0 0
150 0 0.5 0 0 0
179624 60 0.5 0.5
150 0 0.5 0 0 0

50
1

1,02082

-0,02082

51

1

1,17994

-0,17994

52

1

0,880541

0,119459

53
54

92589 150 0 0.5
80 0 0.5 0.6 0 0
92607 150 1 0.5
80 0 0.5 0.6 0 0
92538 200 1 0 90
0 0.5 0.6 0 0
854368 400 71 7
180 3 0 0 240 0
854293 500 75 7
180 3 0 0 240 0

1

1,04627

-0,04627

1

1,02933

-0,02933

1

0,320029

0,679971

1

0,359965

0,640035

1

0,614146

0,385854

=

1

1,10507

-0,10507

Keterangan :

1

0,998658

0,001342

1

0,713881

0,286119

1

1,15444

-0,15444

1

1,04954

-0,04954

1

1,06403

-0,06403

2

2,05923

-0,05923

2

1,9789

0,0211

2

2,09594

-0,09594

2

2,10552

-0,10552

2

2,03776

-0,03776

2

2,08668

-0,08668

2

1,99682

0,00318

2

2,0988

-0,0988

2

2,01828

-0,01828

2

1,94506

0,05494

2

2,04354

-0,04354

2

1,86053

0,13947

2

2,01636

-0,01636

2

1,62165

0,37835

3

2,93396

0,06604

3

3,00178

-0,00178

3

2,94714

0,05286

3

2,99755

0,00245

3

2,98597

0,01403

3

2,99592

0,00408

3

2,94216

0,05784

3

2,48879

0,51121

3

2,47455

0,52545

3

2,83688

0,16312

3

3,00219

-0,00219

3

2,99962

0,00038

( −

2
+1 )

(4.5)

Yt = Output data dari data set
pengujian / data pengujian
Yt+1 = Output data dari GUI sistem
n = Banyaknya observasi (54)
Maka
=

2,470840142
54

= 0,2139072204

Jadi, perbandingan hasil uji validasi
dengan GUI dan hasil pelatihan dan pengujian
ANFIS
menunjukkan
error
sebesar
0,2139072204.
Berdasarkan hasil pelatihan dan
pengujian seperti pada tabel 4.1 dapat
diketahui nilai error pelatihan dan pengujian.
Dimana nilai error pengujian terkecil pada
percobaan 6, yaitu percobaan dengan
arsitektur dengan variasi tipe membership
function Generalized-Bell dengan jumlah
epoch 100 yaitu dengan nilai error pelatihan
sebesar 0.1736 dan error pengujian sebesar
0.21362.
Dan dilihat dari tabel 4.2, yaitu uji
validasi, output yang didapatkan sesuai dengan
status yang ditetapkan dan didapatkan nilai
RMSE dari variasi tipe membership function
Generalized-Bell dengan jumlah epoch 100
yaitu sebesar 0,2139072204 dan menghasilkan
perkiraan status aktivitas gunung yang sama.
Dengan nilai error tersebut, maka dari
keseluruhan hasil pelatihan dan pengujian
yang telah dilakukan dapat dikatakan berhasil
dan sistem yang dirancang dapat berjalan
dengan baik sesuai yang diharapkan.
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Terdapat penelitian sebelumnya yaitu
Bagus Fatkhurrozi, M. Aziz Muslim, Didik R.
Santoso (2012) dengan judul ―Penggunaan
Artificial Neuro Fuzzy Inference System
(ANFIS) dalam Penentuan Status Aktivitas
Gunung
Merapi‖.
Pada
penelitiannya
digunakan ANFIS untuk menentukan status
gunung Merapi. Penulis meneliti pengaruh laju
pembelajaran
(α)
terhadap
epoch.
Menggunakan 3 parameter input dan 4 output
dengan 346 data pelatihan dan 49 data
pengujian yang mewakili tiap variabel. Nilai
RMSE yang diperoleh sebesar 0,081214.
Sedangkan penelitian pada laporan ini
memiliki beberapa keunggulan daripada
penelitian sebelumnya, diantaranya yaitu pada
rancangan ANFIS dengan jumlah variabel
input lebih banyak yaitu 10 variabel input dan
4 variasi output hal ini berguna untuk
mengoptimalkan kinerja sistem sehingga
pemantauan status gunung Merapi menjadi
lebih akurat. Selain itu sistem kali ini meneliti
pengaruh tipe membership function dan
jumlah epoch terhadap nilai error. Data
pelatihan dan pengujian yang digunakan lebih
aktual dan sampling per-tahun nya pun lebih
banyak sehingga
diperoleh parameter –
parameter yang cocok untuk pemodelan
sistem.
5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil perancangan dan
pengujian sistem dapat ditarik kesimpulan
bahwa
pada
penelitian
menggunakan
rancangan ANFIS dengan input 10 parameter
(berupa data gempa seismik) dan output 4
(berupa status gunung) dapat digunakan untuk
pemantauan status gunung Merapi. Variasi
tipe membership function berpengaruh besar
terhadap
keakuratan
sistem,
karena
memperbaiki membership function akan
memperbaiki proses pembelajaran ANFIS.
Semakin banyak jumlah epoch bukan berarti
sistem semakin akurat sistem yang dihasilkan,
karena ANFIS akan berhenti beriterasi jika
telah diperoleh error yang mendekati toleransi
error. Sistem yang paling akurat untuk
pemantauan status gunung Merapi adalah
sistem dengan arsitektur membership function
Generallized-Bell dengan jumlah epoch 100
dimana nilai RMSE yang didapatkan sebesar
0,2139072204.
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