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ABSTRAK
Dalam proses pembelajaran dengan Adaptive Neuro Fuzzy Inference System
(ANFIS), selain parameter laju pembelajaran dan error harap, jumlah neuron dalam tiap
lapisan juga sangat mempengaruhi hasil pembelajaran. Dengan demikian, pengujian untuk
mendapatkan arsitektur jaringan yang optimal perlu untuk dilakukan. Adapun dalam
arsitektur ANFIS, bagian lapisan hidden yang memegang peranan adalah lapisan pertama
dan lapisan kedua, dimana lapisan pertama yang merupakan fuzzyfikasi dari input dan
lapisan kedua mewakili jumlah aturan fuzzy dalam proses inferensi. Pada penelitian ini
diimplementasikan pengujian arsitektur ANFIS untuk peramalan cuaca, terutama untuk
mengetahui jumlah neuron yang paling baik pada lapisan pertama dan kedua. Selain itu
juga dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah teknik Fuzzy C-Means bisa digunakan
untuk menentukan jumlah neuron optimal pada lapisan ANFIS.
Hasil uji coba menunjukkan bahwa metode FCM tidak dapat digunakan untuk
mengetahui jumlah neuron yang optimasl secara pasti pada lapisan pertama dan kedua.
Namun demikian rentang nilai yang dihasilkan bisa digunakan sebagai acuan untuk
menentukan kombinasi jumlah neuron pada ANFIS. Penggujian juga menunjukkan bahwa
kombinasi persentase 40%, 50% dan 60% data latih menghasilkan nilai akurasi dan RMSE
yang cukup stabil pada beberapa kombinasi neuron (antara 2 sampai 6) pada lapisan
pertama dan kedua. Disamping itu Arstektur yang diperoleh dapat menghasilkan akurasi
yang lebih baik dan nilai error yang lebih rendah jika dibandingkan dengan penelitian
sebelumnya.
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ABSTRACT
The result of learning on Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS)
does not only depend on learning rate, but also the number of neuron in each layer.
juga sangat mempengaruhi hasil pembelajaran. Dengan demikian, pengujian untuk
mendapatkan arsitektur jaringan yang optimal perlu untuk dilakukan. Adapun dalam
arsitektur ANFIS, bagian lapisan hidden yang memegang peranan adalah lapisan
pertama dan lapisan kedua, dimana lapisan pertama yang merupakan fuzzyfikasi dari
input dan lapisan kedua mewakili jumlah aturan fuzzy dalam proses inferensi. Pada
penelitian ini diimplementasikan pengujian arsitektur ANFIS untuk peramalan cuaca,
terutama untuk mengetahui jumlah neuron yang paling baik pada lapisan pertama dan
kedua. Selain itu juga dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah teknil clustering
bisa digunakan untuk menentukan jumlah neuron optimal pada lapisan ANFIS.
Hasil uji coba menunjukkan bahwa metode FCM tidak dapat digunakan untuk
mengetahui jumlah neuron yang optimasl secara pasti pada lapisan pertama dan
kedua. Namun demikian rentang nilai yang dihasilkan bisa digunakan sebagai acuan
untuk menentukan kombinasi jumlah neuron pada ANFIS. Penggujian juga
menunjukkan bahwa kombinasi persentase 40%, 50% dan 60% data latih
menghasilkan nilai akurasi dan RMSE yang cukup stabil pada beberapa kombinasi
neuron (antara 2 sampai 6) pada lapisan pertama dan kedua. Disamping itu Arstektur
yang diperoleh dapat menghasilkan akurasi yang lebih baik dan nilai error yang lebih
rendah jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.
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