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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Karakteristik Rendemen Sementara Tebu 
Rendemen sementara tebu merupakan nilai rendemen 

tebu yang diukur berdasar Nilai Nira Perahan Pertama (NNPP). 
Nilai NNPP didapat dari nilai pol dan brix pada nira tebu hasil 
gilingan pertama. Penyebaran nilai rendemen sementara pada 
masing-masing varietas tebu dapat dilihat pada Gambar 4.1. 
 

 

Gambar 4.1 Hasil Uji Nilai Rendemen Sementara Tebu 
 

Berdasar hasil uji rendemen sementara tebu Gambar 4.1 
dapat dilihat bahwa nilai rendemen sementara tertinggi terdapat 
pada ruas batang bagian bawah dengan proyeksi cenderung 
naik dari bagian atas, bagian tengah kemudian bagian bawah. 
Hal ini karena ruas bagian bawah (lebih tua) lebih banyak 
kandungan gulanya dibanding ruas di atasnya (lebih muda) 
demikian seterusnya sampai ruas bagian pucuk (Widarwati, 
2008). Peningkatan nilai kandungan gula pada batang tebu 
berjalan dari ruas ke ruas yang tingkat kemasakannya 
tergantung pada umur ruas. Tebu masak optimal ketika 
kandungan gula sepanjang batang telah seragam, kecuali 
beberapa ruas dibagian pucuk (Widarwati, 2008). Kandungan 
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gula sebanding dengan rendemen sementara tebu. Nilai 
rendemen masing-masing varietas tebu masih berkisar pada 
potensi rendemen tebu. Menurut SK Menteri Pertanian, tebu 
varietas Bululawang (BL) memiliki potensi rendemen sebesar 
7.51%, sedangkan potensi rendemen varietas PS864, dan 
PS862 masing-masing sebesar 8.34%, dan 9.45%. 

 
4.2 Karakteristik Biolistrik Tebu 

Sifat biolistrik menunjukkan kemampuan bahan 
menyimpan (kapasitif), memantulkan (resistif), dan 
mentransimisikan (kondukif) energi gelombang elektromagnetik 
(Saleh, et.al., 2013). Sifat biolistrik yang digunakan meliputi 
induktansi (L), kapasitansi (C), dan resistansi (R) yang diukur 
pada tebu dengan ruas bagian atas, tengah, dan bawah pada 
frekuensi 100 Hz, 120 Hz, 1000 Hz, dan 10000 Hz. Data yang 
digunakan pada grafik adalah data biolistrik hasil rerata dari 7 
data yang dihitung tiap frekuensi pada masing-masing bagian 
tebu. Pada grafik sumbu x mewakili frekuensi sedang sumbu y 
mewakili sifat biolistrik pada masing-masing bagian tebu. 

Analisis hubungan frekuensi dengan sifat biolistrik penting 
dilakukan karena saat bahan dielektrik diberi medan listrik luar, 
maka muatan-muatan listrik terpolarisasi. Jika frekuensi sumber 
tegangan eksternal diubah-ubah maka bahan dielektik yang 
disisipkan antara dua plat akan terganggu, diantaranya 
perubahan arah momen dipol listrik sesuai dengan 
frekuensinya. Jika momen dipol bahan seragam maka kondisi 
ini mengurangi medan listrik eksternal dari sumber tegangan 
tersebut (Juansah, 2013). Perubahan momen dipol listrik pada 
bahan mempengaruhi hasil pengukuran biolistrik tebu, seperti 
nilai induktansi (L), kapasitansi (C), dan Resistansi (R). Grafik 
hubungan frekuensi dan induktansi dapat dilihat pada Gambar 
4.2. 
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(c) 

Gambar 4.2 Pengaruh Frekuensi Terhadap Induktansi Pada 
Ruas Tebu Atas, Tengah, Bawah Varietas (a) BL (b) PS 864 (c) 

PS 862 

Berdasar hukum Faraday, induktansi dapat didefinisikan 
dalam hal beda potensial yang dihasilkan untuk menentang 
perubahan arus yang mengalir tiap waktu. Hasil pengukuran 
pada Gambar 4.2 menunjukkan nilai induktansi meningkat 
seiring meningkatnya frekuensi dengan nilai negatif. Hal ini 
menunjukkan menunjukkan sifat resistif pada frekuensi rendah, 
sehingga tebu merupakan konduktor yang buruk. Analogi 
dengan kapasitansi adalah tak terelakan. Ketika kapasitansi 
sebagai perbandingan muatan dan beda tegangan, maka 
analoginya bahwa induktansi merupakan perbandingan 
potensial gerak elektrik imbas dengan perubahan arus terhadap 
waktu (Juansah, 2013). Potensial gerak elektrik imbas yang 
mengalir pada tebu dengan tegak lurus arah serat menjadikan 
nilai yang berubah-ubah. Nilai induktansi yang negatif 
menunjukkan batang tebu cenderung bersifat kapasitif. 

Kapasitansi merupakan kemampuan bahan untuk 
menyimpan muatan listrik juga merupakan ukuran dari jumlah 
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energi listrik yang tersimpan untuk potensial listrik yang 
diberikan. Hasil pengukuran pada Gambar 4.3 menunjukkan 
bahwa nilai kapasitansi ruas atas, tengah, dan bawah tebu 
menurun dengan meningkatnya frekuensi. Menurut Rajib et al. 
(2015) kemampuan polarisasi bahan dielektrik berubah sesuai 
frekuensi yang mengakibatkan nilai kapasitansi yang bervariasi. 
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(c) 

Gambar 4.3 Pengaruh Frekuensi Terhadap Kapasitansi Pada 
Ruas Tebu Atas, Tengah, Bawah Varietas (a) BL (b) PS 864 (c) 

PS 862 

Fenomena perubahan kapasitansi ini bisa dijelaskan dari 
efek dielektrik bahan, sehingga sebanding dengan konstanta 
dielektrik. Tebu bukanlah bahan konduktor, bahkan lebih 
bersifat resistif. Bahan yang resistif bisa saja memperlihatkan 
efek dielektrik maupun polaritasnya apalagi bahan tersebut 
megandung banyak air. Tebu memiliki kandungan air yang 
tinggi, maka efek polarisasi akan muncul ketika bahan ini 
dikenai medan listrik eksternal. Di dalam bahan dielektrik 
terdapat dipol-dipol listrik, baik dipol permanen maupun 
sementara (imbas). Sifat listrik dari bahan bergantung pada 
kondisi mikroskopis atau internal, termasuk mobilitas ion atau 
elektron, polaritas listrik, momen dipol listrik, kandungan kimia, 
dielektrik, kadar air, keasaman dan sifat internal lainnya. Sifat 
internal bahan dipengaruhi oleh struktur bahan itu sendiri. 
Interaksi antara gelombang mikro dan bahan tergantung pada 
sifat dielektrik mereka, yang menentukan tingkat pemanasan 
material ketika dikenai medan listrik (Kumar, 2007). 
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Gambar 4.3 menunjukkan perbedaan nilai kapasitansi 
pada masing-masing varetas tebu. Nilai kapasitansi berubah-
ubah pada masing-masing ruas karena kandungan bahan, 
terutama kadar air dan faktor geometris sampel yang berbeda. 
Faktor geometris sampel meliputi diameter sampel yang 
berbeda, dan susunan serat dalam batang tebu, serta lapisan 
lilin pada luar batang sehingga jumlah muatan yang dapat 
masuk dan keluar batang terbatas. 

Selain induktansi dan kapasitansi yang telah dibahas, 
fenomena resistansi juga ditinjau pada bagian ini. Resistivitas 
atau resistansi bahan adalah kecenderungan bahan untuk 
menghambat aliran arus listrik, yang berguna untuk menentukan 
sifat bahan, yaitu dapat tidaknya menghantarkan arus listrik 
(Safitri, 2014). Kecenderungan bahan untuk menghambat arus 
listrik sesuai dengan struktur, bentuk geometris, serta 
kandungan internal bahan. Berdasar Gambar 4.4 ruas atas 
batang tebu memiiki resistansi yang tinggi dibanding ruas 
tengah dan bawah. Ruas atas tebu memiliki kadar air tertinggi 
dan kandungan gula terendah, dengan bentuk geometri paling 
kecil.  
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(b) 

 

(c) 

Gambar 4.4 Pengaruh Frekuensi Terhadap  Resistansi Pada 
Ruas Tebu Atas, Tengah, Bawah Varietas (a) BL (b) PS 864 (c) 

PS 862 
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Nilai resistansi tebu pada cenderung lebih tinggi pada 
frekuensi rendah. Hal ini menunjukkan bahwa tebu memiliki sifat 
resistif yang besar pada frekuensi rendah, sehingga kurang 
menghantar terutama pada frekuensi rendah tersebut. Nilai 
hambatan listrik dari tebu mengalami penurunan ketika 
frekuensi meningkat. Peningkatan frekuensi sinyal eksternal 
akan meningkatkan kecepatan perubahan pergerakan muatan 
listrik dalam bahan. Jika frekuensi diperbesar, tingkat perubahan 
arah dalam sirkuit eksternal akan menjadi besar atau cepat. Ini 
adalah kondisi eksternal dari sinyal listrik yang akan 
mempengaruhi kondisi internal tebu, terutama pada mobilitas 
muatan listrik. 

Lebih jauh lagi resistansi bahan dipengaruhi oleh jarak 
rata-rata yang dilalui oleh elektron. Selain itu dipengaruhi pula 
oleh laju rata-rata elektron. Walaupun menurut hukum Ohm 
bahwa resistansi tidak bergantung pada medan listrik ekternal 
dan ini berhasil dalam bahan logam, namun kuantitas laju rata-
rata elektron dan lintasan bebas rata-rata elektron bisa saja 
bergantung pada medan listrik eksternal (Tipler 1996). Jika 
dikaitkan dengan kondisi tebu, maka bagian-bagiannya 
dimungkinkan membentuk suatu lapisan kapasitif membran. 
Dengan adanya efek medan listrik AC, maka dimungkinkan efek 
perubahan resistansi  tidak murni oleh efek konduksi saja, 
namun gabungan kompleksitas komponen-komponen dari buah. 
Dengan kompleksitas bahan dimungkinkan efek vibrasi molekul 
ataupun ionik bisa terjadi jika medan listrik yang diberikan 
adalah medan listrik yang bergantian arahnya. Sehingga efek 
tersebut menyebabkan adanya pengaruh frekuensi pada nilai 
resistansi itu sendiri. 

 
4.3 Pemodelan Artificial Neural Network (ANN) 

Pemodelan ANN dilakukan secara bertahap, dimulai 
dengan menentukan data input dan output model tersebut 
karena mengunakan model supervised learning. Pada penelitian 
ini data input model diwakili oleh nilai sifat biolistrik, sedang data 
output diwakili oleh rendemen sementara tebu. Data sifat 
biolistrik berupa induktansi (L), kapasitansi (C), dan resistansi 
(R) dapat dijadikan input model, tetapi dari hasil pembahasan 
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sebelumnya nilai induktansi tebu bernilai negatif. Hal ini 
menunjukkan bahwa tebu cenderung bersifat kapasitif. Selain 
itu, hasil cleaning data didapatkan input terbaik pada kombinasi 
nilai C dan R (Tabel 4.1), sehingga input model ANN hanya 
berupa nilai kapasitansi, dan resistansi tebu. 

 
Tabel 4.1 Cleaning Data Input 

Kombinasi Input MSE 

LCR 0.001221208 
LC 0.017501162 
LR 0.01490135 
CR 0.001218291 
L 0.020662787 
C 0.013216448 
R 0.001886379 

Sumber : Data Primer Diolah (2016)  

Model ANN supervised learning perlu dilakukan 
pembagian dataset, yaitu sebagai data training dan lainnya 
sebagai data validasi. Data training dan validasi merupakan satu 
kesatuan data hasil penelitian. Data training digunakan untuk 
menemukan model terbaik dalam menentukan target sedangkan 
data validasi digunakan untuk mengkonfirmasi tingkat akurasi 
model terbaik sebelum diimplementasikan pada sistem. Menurut 
Basheer dan Hajmeer (2000), saat ini belum ada aturan 
matematis mengenai pembagian proporsi dataset, sehingga 
perlu dilakukan trial eror. Pembagian proporsi dataset penelitian 
dilakukan untuk mempercepat terjadinya konvergensi. 
Penentuan dataset terbaik dilakukan dengan pendekatan 
regresi. 
 

Tabel 4.2 Proporsi Dataset Pelatihan dan Validasi 

Data Pelatihan (%) Data Validasi (%) Regresi 

83,33 16,67 0.68675 
67,67 33,33 0.91756 

Sumber : Data Primer Diolah (2016) 
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Pada Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa pembagian 
proporsi dataset pelatihan sebesar 67,67%, dan validasi 33,33% 
didapatkan nilai regresi atau koefisien korelasi cukup tinggi yaitu 
0.91756. Menurut Li et al,. (2015) nilai regresi dapat 
merepresentasikan tingkat signifikansi penyesuaian output 
dengan target. Nilai regresi yang lebih dari 0,9 menunjukkan 
bahwa kemampuan model dalam penyesuaian output dengan 
target valid. 

Pembagian proporsi dataset akan berpengaruh terhadap 
nilai R pada proses validasi. Hal itu terjadi karena data yang 
digunakan tidak terlalu bervariasi untuk dicocokan dengan pola 
sebelumnya. Hal paling penting dalam pembagian data yaitu 
membagi data dengan variasi yang representatif pada setiap 
bagian data. Maka dari itu, dalam penelitian ini dari 7 data tiap 
frekuensi, data ke 1-3, dan 5 hasil nilai biolistrik digunakan 
sebagai data pelatihan, sedang data ke 4, dan 6 digunakan 
sebagai data validasi dengan total data sebanyak 864 data. 

Sebelum dianalisis, data tersebut perlu dilakukan 
preprocessing terlebih dahulu. Teknik preprocessing yang 
sering digunakan dalam pemodelan ANN adalah proses 
normalisasi. Proses normalisasi digunakan untuk 
menyeragamkan interval data. Penelitian ini menggunakan 
metode normalisasi minimum dan maximum dengan 
menyeragamkan interval data menjadi [-1 1], sehingga sesuai 
dengan fungsi aktivasi dalam proses pelatihan. Pola masukan 
dan keluaran harus ditransformasi terlebih dahulu agar semua 
polanya memiliki range yang sama dengan fungsi aktivasinya 
(Siang, 2009). 

Pemodelan ANN dapat menggunakan beberapa fungsi 
pembelajaran seperti, fungsi linier, logaritmik dan hiperbolik. 
Penelitian ini menggunakan fungsi pembelajaran logaritmik 
untuk hidden layer, dan linear untuk output layer. Dalam matlab 
fungsi aktivasi tersebut adalah logsig dan purelin disesuaikan 
dengan penelitian Widyaningtyas (2016). Menurut Demuth dan 
Mark (2002) jika lapisan terakhir ANN yaitu lapisan output 
menggunakan fungsi sigmoid maka output jaringan terbatas 
pada rentang [0 1]. Jika purelin yang digunakan dalam output 
maka jaringan dapat menghasilkan nilai sembarang. Selain itu, 
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menurut Ozkan (2003) fungsi aktivasi dengan tipe nonlinier 
dianggap lebih mampu untuk menyelesaikan masalah kompleks 
sehingga fungsi tansig dan logsig dapat digunakan di hidden 
layer. Selain itu, dalam pembelajaran model ANN digunakan 
fungsi training berupa fungsi linear yaitu trainlm. Fungsi trainlm 
adalah fungsi pelatihan jaringan yang memperbarui nilai-nilai 
bobot dan bias sesuai dengan optimasi Lavenberg Marquardt. 
Fungsi tersebut merupakan algoritma Backpropagation tercepat 
di toolbox, dan direkomendasikan sebagai pilihan pertama 
algoritma dengan pembelajaran ANN (Demuth dan Mark, 2010). 
Selain itu, menurut Kisi dan Uncuoglu (2005) teknik optimasi 
Lavenberg Marquardt lebih baik daripada teknik konvensional 
seperti Gradient Descent.  

 
4.4 Optimasi Topologi ANN 

Penentuan model ANN terbaik dapat dilihat dari nilai mean 
square error (MSE) dan regresi hasil validasi (Siang, 2005). 
MSE yang dihasilkan bergantung pada model ANN yang 
dijalankan. Parameter topologi ANN yang mempengaruhi hasil 
MSE yaitu, variabel input, jumlah hidden layer, jumlah node 
masing-masing hidden layer. Data hasil analisis sensitivitas 
ANN pada Tabel 4.3 menunjukkan bahwa MSE validasi jaringan 
dengan dua hidden layer lebih kecil dibandingkan jaringan 
dengan satu hidden layer. Hasil analisis sensitivitas pada hidden 
layer [1, 2] dengan kombinasi node [10, 20, 30, 40], dengan 
maksimal epoch 5000 dan goal minimal 0,01 didapatkan 
jaringan terbaik dengan MSE validasi 0,04. Ozbalci, et al., 
(2013) menyatakan bahwa jaringan yang memiliki nilai MSE 
validasi terendah merupakan jaringan optimal. 

 
Tabel 4.3 Analisis Sensitivitas ANN 

Topologi MSE validasi R Validasi 

2-40-40-1 0.1476 0.7543 
2-40-30-1 0.7627 0.5427 
2-40-20-1 0.2415 0.6676 
2-30-40-1 0.04 0.9175 
2-30-30-1 0.0966 0.8439 
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Topologi MSE validasi R Validasi 

2-20-40-1 0.2452 0.7136 
2-20-30-1 0.2753 0.6655 
2-10-40-1 0.2117 0.6586 
2-10-30-1 0.2441 0.6885 

2-40-1 0.1068 0.7372 
2-30-1 0.0844 0.8014 
2-20-1 0.1270 0.6709 
2-10-1 0.0932 0.7727 

Sumber: Data Primer Diolah (2016) 

Tabel 4.3 menunjukkan topologi terbaik adalah 2-30-40-
1 (2 neuron input, 30 neuron hidden layer 1, 40 neuron hidden 
layer 2, 1 neuron output) dengan R dan MSE validasi adalah 
0,9175 dan 0,04. Nilai MSE validasi topologi terpilih lebih rendah 
dibanding topologi lain sehingga topologi terpilih ini handal 
dalam memodelkan pola data yang terdapat pada input dan 
output. Menurut Zulkifli et al., (2014) untuk menentukan kinerja 
jaringan yang terbaik dapat dilihat dari nilai MSE yang terkecil 
pada pelatihan dan validasi.  

Tabel 4.3 menunjukkan dengan 2 hidden layer, ANN lebih 
akurat dalam menduga rendemen sementara tebu. Menurut 
Dixit dan Uday (2008), ANN dengan hidden layer lebih banyak 
dapat terkadang menggeneralisasi lebih baik dibanding ANN 
sederhana dengan jumlah neuron hidden layer yang lebih 
sedikit. Semakin banyak hidden layer yang digunakan, bisa 
menyebabkan laju konvergensi menjadi lebih lambat. 
Kompleksitas neuron pada hidden layer berbeda pada setiap 
permasalahan tergantung dari pola data input dan output yang 
digunakan. Menurut Basheer dan Hajmeer (2000) jika jumlah 
node hidden layer terlalu banyak maka terjadi kondisi overfitting 
dimana kemampuan generalisasi jaringan menurun. Jika jumlah 
node pada hidden layer terlalu sedikit maka terjadi kondisi 
underfitting dimana jaringan tidak mampu mendekati nilai target. 
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Gambar 4.5 Hubungan Jumlah Iterasi dengan Mean Square 
Error (MSE) 

Model terbaik ANN (Gambar 4.5) walaupun belum 
mencapai konvergensi tetapi telah jauh mencapai target 
minimail. Hal ini menujukkan kompleksitas dataset yang 
digunakan, sehingga konvergensi menjadi lambat. Salah satu 
hal yang mempengaruhi konvergensi yaitu penentuan 
momentum dan learning rate. Semakin kecil learning rate maka 
perubahan bobot akan kecil dan pergerakan kurva MSE 
semakin halus sehingga proses pelatihan menjadi semakin lama 
namun tingkat errornya kecil. Sebaliknya jika semakin besar 
learning ratenya maka proses pelatihan berjalan lebih cepat, 
perubahan bobot juga besar tetapi menyebabkan 
ketidakstabilan pada perubahan MSE. Penggunaan momentum 
yang sesuai untuk mengimbangi learning rate diperlukan karena 
momentum berfungsi untuk menghindari perubahan bobot yang 
mencolok akibat adanya data yang berbeda dengan yang lain 
(outlier) (Siang, 2005). Pada penelitian ini kombinasi paling 
optimum didapatkan dengan menggunakan parameter learning 
rate 0,1 dan momentum 0,9. 

 



37 
 

 

Gambar 4.6 Regresi Data 
Pelatihan 

 

Gambar 4.7 Regresi Data 
Validasi 

 

Hasil nilai koefisien korelasi data pelatihan ANN untuk 
menduga rendemen sementara dapat dilihat dari  pada Gambar 
4.6. Distribusi data yang hampir seragam pada garis regresi 
menunjukkan nilai error nya semakin kecil dimana prediksi 
semakin akurat. Nilai koefisien korelasi dihasilkan dari 
perbandingan antara data output dan target yang dicapai ANN 
dimana nilai koefisien korelasi pada topologi terbaik yaitu pada 
tahap pelatihan sebesar 0,999 yang mengindikasikan bahwa 
terdapat hubungan kuat antara data output dan target karena 
kecocokan dari pola dalam model ANN. Hal serupa dapat dilihat 
pada Gambar 4.7 yang menunjukkan bahwa korelasi data 
validasi sangat kuat yaitu sebesar 0,91756. Jika nilai koefisien 
korelasi >80-95% maka analisis tersebut dapat dikatakan baik, 
sedangkan nilai koefisien korelasi pada 70-80% maka dapat 
dikatakan cukup baik (Lengkey et al., 2013). 

 
4.5 Model ANN Pendugaan Rendemen Sementara Tebu 

Model ANN selain terdiri dari input dan output, juga 
terdapat bias dan bobot pada masing-masing layer, seperti 
terlihat pada Gambar 4.8. 
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Gambar 4.8 Arsitektur ANN Algoritma Backpropagation Terpilih 

Terdapat 3 lapisan dalam arsitektur ANN yaitu, input layer, 
hidden layer serta output layer. Tiap neuron pada tiap lapisan 
dihubungkan ke neuron pada lapisan di atasnya menggunakan 
bobot, dan bias. Pembahasan ini digunakan bobot dan bias 
akhir hasil output dari perhitungan ANN menggunakan Matlab. 
Menurut Zulkifli (2014) selama proses pelatihan, bobot akan 
terus diperbarui hingga konvergen. Persamaan model ANN 
dilakukan dengan melakukan perhitungan secara manual 
dimulai dengan normalisasi pada data input. Simulasi ini 
mengambil salah satu data validasi untuk mewakili perhitungan 
secara manual. Berikut ini adalah data input dan output dapat 
dilihat pada Tabel 4.4. 
 

Tabel 4.4 Data Input Simulasi ANN 

Parameter 
Input 

Nilai 
Input 

Nilai 
Maksimum 

Nilai 
Minimum 

Kapasitansi (C) 3,61E-08 1,16215E-06 1,42035E-10 
Resistansi (R) 288.164 690.250 8.948,92 

Sumber : Data Primer Diolah (2016) 
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Pada Tabel 4.4 data yang digunakan adalah data nomor 
27 dari 288 data validasi. Nilai maksimum dan minimum 
merupakan data terendah dan tertinggi dari 288 data validasi 
tersebut. Seperti tahapan perhitungan jaringan saraf tiruan 
menggunakan Matlab, data input dinormalisasi agar berada di 
rentang -1 dan 1. Rumus normalisasi secara manual mengacu 
pada Basheer dan Hajmeer (2000). 

         (     )(
      

   

  
       

   )  (4.1) 

Keterangan : 
    = nilai normalisasi 
    = nilai normalisasi pada rentang bawah 

    = nilai normalisasi pada rentang atas 
  
     = nilai maksimum pada data    

  
     = nilai minimum pada data    

Selanjutnya rumus di atas dihitung kembali untuk 
menyesuaikan rentang interval yang akan dipakai dalam 
penelitian. Rumus normalisasi pada rentang -1 dan 1 dapat 
dilihat sebagai berikut. 
 

       (
      

   

  
       

   )       (4.2) 

Keterangan: 
  
     = nilai maksimum pada data    

  
     = nilai minimum pada data    

Setelah didapat rumus untuk normalisasi pada rentang -1 
dan 1 maka data pada Tabel 4.3 disubtitusi ke dalam 
Persamaan 4.2. Berikut ini adalah perhitungan normalisasi data 
input : 

     (
         (           )

            (           )
)     = -0.9382 

     (
        (        )

        (        )
)     = -0.1803 

Tahap selanjutnya adalah mengalikan bobot dengan input 
serta menambahkan dengan bias menuju 30 neuron hidden 
layer pertama (Gambar 4.8). Pemilihan bobot dan bias awal 
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merupakan salah satu standar optimalitas algoritma 
Backpropagation, karena berpengaruh pada kecepatan 
konvergensi. Bobot dengan nilai turunan aktivasi yang kecil 
dihindari karena menyebabkan perubahan bobotnya menjadi 
sangat kecil. Demikian pula nilai bobot awal tidak terlalu besar 
karena nilai turunan fungsi aktivasinya menjadi sangat kecil. 
Oleh karena itu, standar Backpropagation, bobot dan bias diisi 
dengan bilangan acak kecil. Terkadang dalam jaringan 
ditambahkan sebuah unit masukan yang nilainya selalu 1, 
disebut bias. Bias dipandang sebagai sebuah input yang 
nilainya = 1 (Siang, 2005). Berikut ini adalah perhitungan 
summing function dari input layer ke hidden layer 1. 

   ( )   ∑       
 
           (4.3) 

Keterangan: 
   = nilai input setelah dinormalisasi 
    = bobot dari input layer ke hidden layer 1 

   = bias dari input layer ke hidden layer 1 
 
   ( ) =  (-0.9382 x 12.8334) + (-0.1803 x 8.3976) +(-15.3340) = 

-28.8885 

   ( ) = (-0.9382 x 31.7430) + (-0.1803 x -15.7970) + (-27.0385) 

= -53.9701 

   ( ) = (-0.9382 x -13.0118) + (-0.1803 x -8.0246) + (13.3457) = 

27.0004 

   ( ) = (-0.9382 x 15.8713) + (-0.1803 x -22.5765) + (-16.5501) 

= -27.3686 

 

   (  )= (-0.9382 x -148.6621) +(-0.1803 x -4.0590)+(-151.5082) 

= -11.3045 

 Setelah bobot, input, serta bias dijumlahkan, nilai yang 
dihasilkan diubah dalam fungsi aktivasi logsig. Penentuan fungsi 
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logsig dari Pembahasan 4.3 dalam memilih fungsi aktivasi yang 
memberikan nilai MSE validasi terendah.  

   
 

    
    ( )

 dimana e adalah bilangan euler dengan nilai 

2,71828 (4.4) 

   
 

     (      )
 = 2.84368E-13 

   
 

     (     )
 = 3.63987E-24 

   
 

     (      )
      = 1 

 

    
 

          
  = 1.23169E-05 

Setelah fungsi aktivasi dihitung, hasilnya menjadi input 
perhitungan selanjutnya menuju 40 neuron hidden layer kedua. 
Rumus yang digunakan menggunakan Persamaan 4.3. Berikut 
ini adalah perhitungan summing function dari hidden layer 1 
layer ke hidden layer 2. 

 
   ( ) = (2.84368E-13 x 1.0170) + (3.63987E-24 x 0.1203) + (1 x 

0.6868) + ………. + (-0.3902 x 2,12) + (-5.1754) = -11.6219 

   ( ) = (2.84368E-13 x -1.0841) + (3.63987E-24 x -0.0533) + (1 

x 0.3745) + ………..+ (-1.6138 x 1,54) + 2.9392 = 13.0118 

   ( ) = (2.84368E-13 x 0.0235) + (3.63987E-24 x -0.7426) + (1 

x 1.8584) + ……….. + (-7.0923 x -2,34) + 4.2501 = 10.2472 

 

   (  ) = (2.84368E-13 x -0.6873) + (3.63987E-24 x -1.4787) + 

(1 x -1.7676) + …… + (-2.2016 x 0,922) + (-5.5853) = -15.9795 

Hasil summing function selanjutnya diubah menjadi fungsi 
aktivasi logsig. Rumus untuk menghitung fungsi aktivasi logsig 
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menggunakan Persamaan 4.4. Menurut Budiharto  dan Derwin 
(2014) dalam ANN fungsi aktivasi untuk menentukan keluaran 
suatu neuron. Berikut ini adalah perhitungan fungsi aktivasi 
logsig pada hidden layer kedua. 

  

   
 

     (      )
 = 8.96734E-06 

   
 

          
 = 0.999997766 

   
 

     (      )
  = 0.999964546 

 

    
 

          
  = 1.14872E-07 

Setelah fungsi aktivasi dihitung, hasilnya menjadi input 
menuju 2 neuron output. Rumus yang digunakan adalah 
Persamaan 4.3. Berikut ini perhitungan summing function dari 
hidden layer 2 ke output layer. 

 
   ( ) = (8.96734E-06 x 12.6076) + (0.999997766 x -2.4116) + 

(0.999964546 x -11.7795) + …… + (1.14872E-07 x -4.3483) + 

9.4960 = 0.07817 

Hasil perhitungan summing function diubah menjadi fungsi 
aktivasi purelin, yang memiliki rumus sebagai berikut.  

  (      ( ))     (4.5) 

Transfer dari summing function ke fungsi aktivasi purelin 
sebagai berikut: 
 
      ( )   0.07817 

Pada tahap awal perhitungan ANN dilakukan normalisasi. 
Untuk itu, dilakukan denormalisasi agar didapat output yang 
sebenarnya. Rumus denormalisasi sebagai berikut. 

      
  
    (    )    

    (    )

 
   (4.6) 
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Rumus denormalisasi didapat dengan mengubah variabel 
   pada Persamaan 4.2 menuju ruas kiri. Pada denormalisasi, 
data yang digunakan adalah data output atau target dalam 
penelitian yaitu variabel rendemen sementara sehingga nilai 
maksimum minimum yang dimasukkan dalam rumus mengikuti 
nilai maksimum minimum data rendemen sementara (output). 
Berikut ini data ouput rendemen sementara. 

Tabel 4.5 Data Output Rendemen Sementara Tebu 

Parameter Output Nilai 
Output 

Nilai 
Maksimum 

Nilai 
Minimum 

Rendemen 
Sementara 

8,15 13,16 2,29 

 

Dimana: 

    0.07817 

Perhitungan denormalisasi menggunakan Persamaan 4.6 
sebagai berikut. 
 

    
      (         )       (         )

 
 = 8.149841819 

Dari perhitungan denormalisasi didapat prediksi rendemen 
sementara sebesar 8.1498, dengan selisih nilai aktual sebesar 
0.000158. Indikator perhitungan sesuai antara nilai perhitungan 
manual dengan output  Matlab. 

 
4.6 Perbandingan Teknik Pengukuran Biolistrik Lateral dan 

Longitudinal 
Widyaningtyas (2016) mengukur sifat listrik menggunakan 

teknik longitudinal (sejajar) dengan arah serat, sedang 
penelitian pada riset kami dilakukan pengukuran secara lateral, 
yaitu tegak lurus arah serat. Berikut ilustrasi teknik pengukuran 
tersebut. 
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(a) Longitudinal 

 

(b) Lateral 

Gambar 4.9 Skema pengukuran biolistrik tebu (a), kondisi 
longitudinal (b), kondisi lateral 

Ilustrasi tersebut menunjukkan teknik pada pengukuran 
longitudinal (Gambar4.9a) parallel plate menempel langsung 
pada batang tebu sejajar arah serat, tanpa terhalang kulit tebu. 
Hal ini mengakibatkan sebagian besar arus listrik melewati 
batang tebu, dengan lancar, akan tetapi proses penyiapan 
sampel harus dilakukan pemotongan tebu secara presisi agar 
seluruh plate menempel pada tebu. Gambar 4.9b menunjukkan 
teknik pengukuran lateral, tebu tidak harus dipotong secara 
presisi, karena parallel plate akan ditempelkan pada kulit tebu, 
sehingga hanya sebagian kecil batang tebu yang menempel 
pada plate dengan arah arus listrik tegak lurus dengan arah 
serat. Menurut Nelson dan Trabelsi (2012) struktur maupun 
geometri bahan mempengaruhi sifat biolistrik, begitu juga 
dengan penempatan bahan pada parallel plate. Berikut 
perbandingan hasil pengukuran nilai biolistrik secara longitudinal 
dan lateral diwakili oleh varietas BL. 

 
Tabel 4.6 Hasil Pengukuran Sifat Biolistrik 

Posisi 
Ruas 

Frekuensi 
(Hz) 

Induktansi 
(L) (mH) 

Kapasitansi 
(C) (nF) 

Resistansi 

(R) (k) 

Atas 

100  -1,12 0,000002367 3112,44 

120 -0,96 0,000001919 3011,22 

1000 -0,12 0,000000220 1891,98 

10.000 -0,01 0,000000043 1007,19 



45 
 

 

Posisi 
Ruas 

Frekuensi 
(Hz) 

Induktansi 
(L) (mH) 

Kapasitansi 
(C) (nF) 

Resistansi 

(R) (k) 

Tengah 

100  -1,43 0,000001847 3827,80 
120 -1,22 0,000001494 3719,27 
1000 -0,15 0,000000181 2360,46 
10.000 -0,01 0,000000036 1250,52 

Bawah 

100  -1,74 0,000001707 4449,65 

120 -1,49 0,000001401 4332,50 

1000 -0,17 0,000000175 2779,80 

10.000 -0,01 0,000000033 1415,23 

(a) Pengukuran Secara Longitudinal (Widyaningtyas, 2016) 

Posisi 
Ruas 

Frekuensi 
(Hz) 

Induktansi 
(L) (mH) 

Kapasitansi 
(C) (nF) 

Resistansi 

(R) (k) 

Atas 

100  -22,51 0,0000002922 74079,30 

120 -16,69 0,0000002130 68709,01 

1000 -2,78 0,0000000099 50605,75 

10.000 -0,23 0,0000000012 22731,08 

Tengah 

100  -7,63 0,0000004987 34528,48 
120 -6,74 0,0000004045 34854,15 
1000 -1,15 0,0000000342 27454,41 
10.000 -0,10 0,0000000031 16174,33 

Bawah 

100  -10,01 0,0000002750 44628,68 

120 -8,76 0,0000002197 44743,85 

1000 -1,43 0,0000000184 34899,83 

10.000 -0,13 0,0000000021 20730,83 

(b) Pengukuran Secara Lateral (Data Primer Diolah, 2016) 

Dilihat dari Tabel 4.6 nilai sifat biolistrik hasil pengukuran 
secara lateral (Tabel 4.6b) cenderung lebih besar dibanding 
nilai sifat biolistrik hasil pengukuran secara longitudinal (Tabel 
4.6a). Nilai induktansi (L) memiliki selisih tidak jauh berbeda, 
berkisar 0,1-20 mH. Nilai kapasitansi (C) terdapat beberapa nilai 
hasil pengukuran secara longitudinal yang lebih besar, yaitu 
pada frekuensi 10.000 dan 1.000, namun pada frekuensi lainnya 
pengukuran secara lateral lebih besar dengan selisih antar nilai 
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tersebut berkisar 1x10-9-1x10-6 nF. Nilai Resistansi hasil 
pengkuran secara lateral lebih besar dengan selisih sekitar 

1.000 . Hasil tersebut menunjukkan nilai biolistrik dalam 
pengukuran secara lateral sangat dipengaruhi oleh susunan 
batang tebu. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 4.10 Susunan cross section batang tebu (Heinz, 1987) 

Pada Gambar 4.10a diambil pada tengah ruas tebu, 
lapisan terluar yaitu epidermis (e) biasanya terdiri dari satu lapis 
berupa lilin, kemudian dilapisi dengan beberapa sel berdinding 
tebal membentuk kulit tebu atau rind (r). Sel bagian dalam tebu 
berupa parenchyma (p) merupakan sel penyimpan sukrosa, dan 
beberapa jaringan pengangkut atau vascular bundles (vb), 
sedang pada ruas tebu (Gambar 4.10b) sangat sedikit sel 
parenchym dengan kulit yang tipis, karena banyak dilalui 
jaringan pengangkut pada kuncup dan daun atau vascular trace 
(vt).  

Pengukuran biolistrik secara lateral, arus listrik melewati 
bagian batang tebu secara cross section (Gambar 4.10), 
dengan rangkaian listrik (Gambar 4.11) hasil adopsi dari model 
zhang model zhang (Zhang et al., 1990). Lapisan awal berupa 
resistor pada dinding sel pada kulit tebu, kemudian tersambung 
paralel dengan kapasitansi membran sel pada kulit tebu. 
Komponen parenkim berupa kapasitansi yang tersambung seri 
dengan resistor pada dinding sel jaringan pengangkut ke 
kuncup dan daun, serta berhubungan seri dengan jaringan 
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pengangkut pada batang. Arus listrik mengalir melewati 
beberapa lapisan sehingga resistansi dari dinding sel bertambah 
seiring dengan bertambahnya sel-sel yang dilewati. Disisi lain, 
pengkuran secara longitudinal juga melewati beberapa sel yang 
tertata sejajar dengan serat, sehingga tidak melewati lapisan-
lapisan penyusun batang. Dengan demikian dinding sel tidak 
memberikan resistansi yang cukup tinggi. Selain itu, pada 
pengukuran longitudinal masing-masing plate langsung 
menempel pada jaringan batang tebu seluruhnya, sehingga 
tidak terdapat celah udara yang melewati plate, sedang 
pengukuran lateral hanya satu garis kulit tebu yang menempel 
pada plate. Hal ini menyebabkan nilai kapasitansi dan resistansi 
udara masuk dalam perhitungan. 

 

 

Gambar 4.11 Rangkaian Listrik Batang Tebu (diadopsi dari 
model zhang, 1990) 

Hasil pengukuran sifat biolistrik sangat berpengaruh pada 
hasil prediksi rendemen sementara tebu pada model ANN. 
Prediksi rendemen sementara tebu menggunakan ANN secara 
longitudinal menghasilkan nilai terbaik pada topologi (3-30-40-1) 
dengan MSE validasi 0,0104, dan koefisien korelasi validasi 
0,97733 (Widyaningtyas, 2016). Disisi lain hasil terbaik 
pengukuran secara lateral didapatkan pada topologi (2-30-40-1) 
dengan nilai MSE validasi 0,04, dan koefisien korelasi sebesar 
0,9175. Walaupun dari segi topologi model ANN hasil 
pengukuran lateral lebih simpel dengan 2 input, tetapi 
kompleksitas data input berpengaruh pada hasil prediksi. Hal ini 
terjadi karena nilai sifat biolistrik tercampur dengan udara 
sekitar. 
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4.7 Pendugaan Rendemen Sementara Tebu Dengan ANN 
Pendugaan rendemen sementara tebu menggunakan 

ANN dapat diaplikasikan dalam bentuk interface seperti 
Gambar 4.12 

 

 

Gambar 4.12 Interface Pendugaan Rendemen SementaraTebu 

Interface tersebut dibangun dari ANN terbaik hasil analisis 
sensitivitas. Nilai input model adalah kapasitansi (C) dan 
resistansi (R) dapat dimasukkan pada kolom 1 dan 2. Nilai 
output berupa rendemen sementara tebu didapatkan dengan 
menekan tombol ‘Predict’ (Gambar 4.13). 

 

 

Gambar 4.13 Aplikasi Pendugaan Rendemen Sementara Tebu 

Nilai yang dimasukkan dalam kolom input adalah nilai 
hasil pengukuran sifat biolistrik. Dalam tombol ‘Predict’ terdapat 
beberapa perhitungan, dimulai dengan normalisasi input, 
simulasi ANN, selanjutnya hasil perhitungan ditampilkan dalam 
kolom output berupa rendemen sementara tebu. Output hasil 
perhitungan dalam Gambar 4.13 memiliki akurasi cukup tinggi 
dengan selisih output sebenarnya sebesar 0.0003, data input 
yang digunakan merupakan data ke-27 dari 288 data validasi. 


