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TINJAUAN SISTEM ANALISA DATA LIDAH ELEKTRONIK
(Electronic Tongue Data Analysis System)
Oleh : Aneke Rintiasti *)

ABSTRAK
Sistem Lidah Elektronik (SLE), adalah instrumen yang menerapkan suatu array sensorsensor kapasitif. Data hasil percobaan yang dikumpulkan dari beberapa sensor dianalisa
dengan teknik Principal Component Analysis (PCA) dan Jaringan Saraf Tiruan (JST)
menggunakan beberapa alat yang berbeda yang mendukung setiap teknik. Tujuan utamanya
adalah untuk mendeskripsikan suatu perangkat lunak untuk melakukan akuisisi data dan tugas
komputasi yang terdapat di dalam analisa data. Modul perangkat lunak diimplementasikan
untuk analisa PCA dan JST dan terintegrasi dalam alat electronic tongue. Hasil yang diperoleh
dibandingkan dengan hasil lain yang diperoleh dari alat lain, misalnya WjE,KA dan Matlab,
dalam rangka memvalidasi perangkat lunak yang dibangun.
"
Kata Kunci : Pengenalan Pola, Jaringan Saraf Tiruan, Principal Component Analysis dan
Lidah Elektronik
ABSTRACT
It was developed an Electronic Tongue System (ETS), instrument employing an array of
capacitive sensors. Experimental data col/ected from several sensors are analyzed by principal
Component Analysis (PCA) and Artificial Neural Network (ANN) techniques using different tools
that support each teChnique separately. This work aims mainly to describe a perangkat lunak
tool to perform the data acquisition and the computational tasks involved in data analysis.
Perangkat lunak modules were implemented for the PCA and ANN analysis and they were
integrated to the Electronic Tongue instrument. Result obtained here are compared to the ones
obtained using other tools, such as WEKA and Matlab, in order to validate the perangkat lunak
developed.
Keywords:

Pattem Recognition, Artifial Neural Networks, Principal Component Analysis and
Electronic Tongue
'-...
"
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PENDAHULUAN
Beberapa industri seperti kimia, farmasi,
pertanian dan makanan memiliki ketertarikan
dalam pengembangan instrumen yang efisien,
biaya rendah untuk analisa yang cepat dan
mengklasifikasikan senyawa kimia kompleks.
Brazilian Agricultural Research Corporation
(EMBRAPA) mengembangkan lidah elektronik
yang memiliki sensitifitas tinggi dan menerapkan paten internasional pada alat tersebut.
Sistem lidah elektronik terdiri dari array sensorsensor kapasitif yang memiliki respon yang
berbeda ketika tercelup di senyawa kimia yang
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berbeda. Sebagai contoh nilai hasil pengukuran kapasitas elektrik untuk setiap unit
menggambarkan variasi pada karakteristik
senyawa fisika-kimia. Nama lidah elektronik
mengacu pada lidah manusia, yang mengandung molekul penerima yang membangkitkan sinyal saraf ketika molekul penerima bertemu molekul rasa, penyampai
kemudian mendeteksi rasa yang berbeda
(manis, asin, asam dan pahit).
Sistem Lidah elektronik (SLE) dapat
diterapkan di beberapa aplikasi, sebagai
contoh : kontrol berkelanjutan pada kualitas
produk, deteksi polutan dalam air, deteksi
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analit larutan konsentrasi rendah yang sulit atau
bahkan tidak mungkin dilakukan oleh manusia
(Ferreira, et ai, 2003). Perlu disebutkan bahwa
sensor lidah elektronik tidak memiliki diskriminasi spesifik zat tertentu dan berdasarkan
subyektifitas dengan meniru analisa lidah
manusia.
Lidah elektronik menggunakan beberapa
sensor yang telah ada dari nanostruktur film
tipis polimer berbeda yang disimpan pada
puncak interdigitated elektroda mikro. Instrumen
lidah elektronik dibuat berdasarkan nilai
kapasitas elektrik pada unit-unit sensor yang
diukur oleh teknik impedansi.
Pengukuran pada beberapa rentang frekuensi dari 1OHz-1OkHz memungkinkan mendeteksi tastant dan kontaminan anorganik dalam
cairan. Beberapa metode statistik telah diterapkan untuk mengidentifikasi contoh cairan.
Principal Component Analysis (PCA)
adalah metode multivarian dalam mengurangi
jumlah variabel dan sering digunakan untuk
kesederhanaan dan efisiensi. PCA dapat digunakan untuk mengurangi dimensi himpunan
data yang mempertahankan karakteristik yang
mempengaruhi varian, contohnya, hanya menyimpan komponen utama lower-order dan
memperhatikan higher-order. Karena komponen
lower-order sering terdapat 'bagian terpenting'
pada aspek data, sehingga komponen higherorder merepresentasikan hal yang sama
(korelasi tinggi). Analisa ·PCA sesuai untuk
identifikasi pada grup yang berbeda berdasarkan karakteristik yang tersebar secara linier.
Cara yang lebih mutakhir seperti multilayer Artifial Neural Network seharusnya
digunakan untuk menganalisa contoh dengan
kompleksitas tinggi. Sehingga -memunqkinkan
untuk mengidentifikasi minuman anggur tentang
tahun, produsen dan jenis anggur.
Pembelajaran penerapan beberapa cara
pada contoh yang diambil dengan lidah
elektronik dengan pengenalan pola telah diolah
memakai alat spesifik. Pembelajaran sebelumnya menerapkan PCA pada data yang diambll
dari lidah elektronik, diolah dengan Matlab dan
Jaringan Saraf Tiruan (JST), sebagai contoh
Weka (Wakaito Environment for Knowledge
Analysis) dan SNNS (Stuttgart Neural Network

Simulator)
Percobaan ini bertujuan untuk membuat
solusi perhitungan pengumpulan data menggunakan lidah elektronik dan menganalisa
himpunan data sehingga rnerupakan suatu
contoh dari simbiosis ilmu komputer sebagai
dasar tekriologi dengan domain pengetahuan
lain. Pembelajaran sebelumnya memungkinkan
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memilih teknik untuk analisa data dan
mende- finisikan kebutuhan aplikasi.
Nama lidah elektronik berarti suatu
array sensor yang dicelupkan dalam cairan,
untuk mengidentifikasi perbedaan karakteristik fisika-kimia sebagai contoh rasa. Lidah
elektronik dapat digunakan dalam banyak
sektor dan memiliki aplikasi yang luas di
industri makanan dan minuman maupun
bidang perdagangan untuk memonitor
kualitas produk (Peres, et af). Dalam industri minuman, uji rasa dilakukan olehmanusia, sehingga dapat dibantu oleh lidah
elektronik dengan memberikan pengukuran
yang tepat. Keuntungan lidah elektronik
adalah tidak terdapat pengurangan sensitifitas selama periode eksposisi tidak seperti
manusia. Aplikasi yang mungkin dalam
industri farmasi y~itu pencarian komposisi
baru yang menetralisir rasa pahit pada
obat. Karena disadari pentingnya sistem
lidah elektronik yang dikembangkan secara
portable dan compact sehingga memungkinkan pengukuran di tempat. Lidah elektronik dapat mencegah campur tangan
manusia untuk substansi racun atau rasa
yang aneh.
Lidah elektronik menggunakan array
sensor-sensor yang terbuat dari ultrathin
film dari polimer seperti Langmuir-Blodgett
(LB) film dari 16-m~r polyaniline,' polypyrro/e (Ppy), asam stearat dan film
komposit yang tersusun dari beberapa
polimer. Seperti film yang diletakkan di
bagian atas gelas substrat yang terdapat
interdigitated
micro-electrode.
Sensorsensor yang disiapkan dari beberapa material yang berbeda menghasilkan respon
elektrik yang berbeda dan variasinya yang
digunakan sebagai fingerprint dari contoh.
Lidah elektronik terdiri dari komponen
hardware dan perangkat lunak. Hardware
diguna- kan untuk pengukuran kapasitas
pada unit-unit sensor dan perangkat lunak
.mengontrol akui- sisi data, melakukan
perhitungan dan analisa sinyal elektrik.
Komponen hardware utama yaitu :
signal generator, signal amplifier, data
acquisition board dan kornputer/laptop. LE
dikembangkan o\eh Cabra! dan hardwarenya disusun dapat menangani lebih dari
delapan array unit-unit sensor, dimana
setiap sensor memiliki delapan unit sensor,
sehingga terdapat 64 unit sensor yang
dapat ditangani secara simultan. Kornponen perangkat lunak menangani sinyal
elektrik dan memberikan nilai kapasitas
8
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yang disimpan ke dalam file menggunakan
format yang sudah didefinisikan. Interface
software, sebagian dapat dilihat pada Gambar
1, yang mendefinisikan parameter untuk
mengontrol akuisisi data. Parameter yang
didefinisikan oleh pengguna.: nama file untuk
menyimpan data dari setiap array, substansi
yang akan dianalisa, unit sensor yang
digunakan sebagai pengukuran, frekuensi
(dengan nilai frekuensi 10Hz, 100 Hz, 1 KHz
dan 10KHz),
perangkat lunak juga
mengindikasikan unit dimana akuisisi data
dilakukan atau tidak ketika suatu percobaan
dimulai untuk setiap array yang digunakan.
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sesuai tergantung karakteristik observasi
keJompokcairan yang dianalisa.
Principal Component Analysis (PCA)

Teknik PCA terdiri dari pengurangan
jumlah variabel pada sistem yang memiliki
kemungkinan korelasi data redundant
dalam pengukuran yang sama, dengan
mengeliminasi data yang berkorelasi, data
yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi
kelompok disimpan (Johnson, et aI, 1978).
Metode PCA terdiri dari menulis
kembali koordinat kelompok data pada
sistem koordinat lain, yang disebut Principal
Component, membuat data lebih mudah
untuk dianalisa. Karena koordinat baru
didapatkan dengan kombinasi linier dari
variabel original dan koordinat baru berada
pada sumbu orthogoRal, dalam menguAglAgCl
rangi rank-order varia,). Kombinasi tinier
reference
electrode
dicapai dengan cara data yang diwakili oleh
sejumlah kecil faktor deskriptif. dan mengurangi dimensi kelompok. Jumlah total
Potenciometric
principal component sama dengan jumlah
Multi-sensor device:
Two sensor array,
. total variabel dan menunjukkan informasi
statistik yang sama. Btasanya, principal
component pertama memiliki lebih dari 90%
Gambar 1 Alat LE
informasi statistik yang terdapat dalam data
asli.
Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1,
Data untuk analisa PCA dipresentasiperangkat lunak menampilkan parameter umum
kan dalam format matrik, dimana garis-garis
untuk pengukuran seperti : Head (untuk aktivasi
merepresentasikan observasi (contoh yang
atau deaktivasi seluruh array secara simultan),
dianalisa) dan kolom-kolom merepresenset (jumlah ukuran yang dilakukan di setiap
tasikan variabel. Biasanya First Principal
array), multiple (seri pengukuran yang akan
Component (PC1) dapat mendeskripsikan
dilakukan), interval (spesifikasi interval waktu
data dengan prosentase paling besar,
dalam menit dan detik) dan delay (menspesiSecond
Principal
Componet
(PC2)
fikasi waktu untuk menunda suatu akuisisi).
lDerepresentasikan porsi terbesar kedua
Sebagai tambahan, suatu pilihan 9i Menu-StaJt
dari variabel dan selanjutnya (Jollife , et ai,
All memungkinkan untuk memulai pengukuran
2002).
pada seluruh array tanpa mengatur parameter.
Dalam kasus ini, menggunakan parameter pada
Jaringan Saraf Tiruan (JST)
pengukuran terakhir.
JST sistem paralel tersusun dari nodeDengan mengkombinasikan respon dari
node (neuron), merupakan unit pemrosesan
unit sensor memungkinkan mendapat data yang
sederhana yang melakukan model matecukup untuk memutuskan substansi mana yang
matika fungsi : f: X ~ Y. Node-node disedang dianalisa. Dengan kata lain, dapat
dibedakan subtansi dengan rasa yang sama, susun dalam lapisan dan terhubung melalui
misal air mineral yang berbeda, kopi dan koneksi (synapses), biasanya banyak arah.
minuman anggur. Perbedaan yang baik dari Bobot diasosiasikan pada koneksi dan
rasa dilakukan pada konsentrasi rendah, beberapa nilai yang digunakan untuk medibawah batas (threshold) manusia (Riul, et ai, nimbang masukan setiap neuron, sebagai
parameter model matematika.
2003, Bruno, et aI, 2007).
JST tidak perlu beradaptasi dengan
Untuk membedakan cairan, dilakukan
percoban menggunakan sistem analisa data dirinya sendiri karena perintah untuk menglidah elektronik. Analisa pengukuran yang hasilkan hasil yang diinginkan membutuhkan algoritma yang didesain untuk
8erita Litbang Industri
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mengubah bobot koneksi jaringan. Dalam
pengertian ini, JST harus dilatih dahulu sebelum
digunakan. Oleh karena itu, prosedur pembelajaran dilakukan dengan cara sekelompok
contoh diberikan ke jaringan yang bertujuan
menyiapkan jaringan fase analisa. Jaringan
mengekstrak karakteristik yang dibutuhkan untuk merepresentasikan informasi yang ada di
himpunan data sebagai pembelajaran. Pengetahuan yang ada dalam JST, direpresentasikan
oleh bobot yang berasosiasi dengan koneksi
antar node, menjaga karakteristik yang digunakan untuk merepresentasikan solusi masalah
lain yang akan dianalisa.
JST dapat menggeneralisasi suatu masukan himpunan data yang digunakan untuk pembelajaran, untuk mendapatkan hasil kapanpun
masukan data lain diberikan ke JST, merupakan kelebihan dari teknik ini. JST dapat menangani identifikasi kelompok yang tersebar
tidak linier. Namun kerugiannya adalah kebutuhan pelatihan yang berarti data untuk pembelajaran harus diketahui.
Arsitektur JST membatasi tipe masalah
yang dapat dilakukan karena tergantung struktur yang dipilih dan algoritma pembelajaran
yang digunakan melatih jaringan. Parameter
yang ada pada arsitektur JST adalah:
o Jumlah lapisan
Dalam jaringan dengan hanya satu lapisan,
lapisan masukan memproyeksikan dirinya
sendiri pada lapisan keluaran. Lapisan
masukan tidak dipertimbangkan karena tidak
ada perhitungan yang dilakukan node-node,
hanya nilai masukan yang dihitung. JST
dengan banyak lapisan memiliki lebih dari
satu neuron yang menghubungkan lapisan
masukan dan keluaran. ~euron-neuron yang
membentuk lapisan tersembunyi menghubungkan masukan dan keluaran ekstemal.
o Jumlah node di setiap lapisan:
sejumlah
neuron terdapat pada setiap lapisan.
o Tipe koneksi diantara node-node
Jaringan dapat tliklasifikasikan menjadi jaringan yang tidak terkoneksi seluruhnya dan
terkoneksi seluruhnya. Dalam jaringan yang
terkoneksi setiap node dikoneksikan pada
semua node di lapisan berikutnya. Jika satu
koneksi hilang maka jaringan tidak terkoneksi
seluruhnya.
o Topologi
Topologi didefinisikan sebagai bagai-mana
neuron-neuron dikoneksikan. Node-node dapat memiliki koneksi feed forward. Koneksi
antar node tidak membentuk putaran, koneksi
selalu menghubungkan neuron keluaran
denaan neuron masukan lain di lapisanYang
Berita Litbang Industri
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sama atau lapisan sebelumnya, atau
koneksi feedback, output neuron ke
lapisan i th digunakan sebagai input node
pada lapisan j th, dimana j ~ i .
JST memerlukan pembelajaran sebelum digunakan. Selama proses tersebut,
JST mengambil informasi pola yang diberikan kepadanya. Pembelajaran meliputi penyesuaian iteratif bobot yang berasosiasi
dengan koneksi. Nilai bobot mewakili pengetahuan yang diperoleh oleh JST, yang
memungkinkan jaringan mengenali pola
(Bruno, et all, 2007). Algoritma pembelajaran meliputi prosedur yang diefinisikan dengan baik untuk menyesuaikan bobot
koneksi. Terdapat beberapa algoritma pembelajaran, masing-masing menggunakan
cara yang yang berbeda untuk menyesuaikan bobot koneksl, Pendekatan utama
yang dikembangkan adalah : pembelajaran
diawasi dan tidak diawasi dan beberapa
kasus penguatan dan pembelajaran melalui
kompetisi.
Sebagian besar algoritma pelatihan
bekerja dengan baik menggunakan dataset
yang yang pasti dan parameter yang benar.
Sehingga pemilihan dan pengaturan algoritma pelatihan pada data yang tak terlihat
membutuhkan banyak percobaan. Pada
pembelajaran sebelumnya dilakukan investigasi kecocokan algoritma. Diantara algoritma pembelajaran, dipilih algoritma backpropagation yang digunakan pada jaringan
dengan banyak lapisan. Algoritma ini menawarkan cara untuk mendefinisikan error
node-node pada lapisan lanjutan yang
memungkinkan penyesuaian bobot. Penyesuaian tercapai menggunakan metode
gradien. Pada pembelajaran dlperlukan '
untuk meminimalkan fungsi error, yang
didefinisikan sebagai jumlah error kuadrat
dan direpresentasikan dengan persamaan
1 k
2
E =(1)
2 i=!
E adalah total error, k jumlah unit
keluaran, di output yang diharapkan yi
adalah output ith. Persamaan ini mendefinisikan total error yang dicapai oleh JST.
Delta rule membutuhkan fungsi aktivasi
semi-tinier. Nilai aktifasi didapatkan dengan
persamaan
y~ = IAnet! )
(2)

L(dt - yt)

n

Dimana

net! = Lxiwji

(3)

i=!
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Konstanta n merepresentasikan ko- neksi
masukan pada node j, dan wji merepresentasikan bobot koneksi antara masukan xpi dan
node j.
Pelatihan terjadi dalam dua fase : forward
(digunakan untuk keluaran jaringan untuk data
masukan) dan backwad (mengggunakan keluaran yang diharapkan dan keluaran yang
didapatkan untuk mengubah bobot koneksinya).
Sebagai tambahan, memungkinkan menggunakan momentum untuk mempercepat proses
pembelajaran dan untuk menghindari local
minima. Penggunaan momentum mengurangi
meningkatnya laju pembelajaran dan instan.
Faktor lain yang penting untuk mendefinisikan JST adalah fungsi aktifasi yang
bertanggung jawab untuk mengkonversi kombinasi linier dari nilai masukan dan bobot,
menghitung secara tepat keluaran neuron.
Fungsi matematika paling sering digunakan
adalah : Threshold, Linier, Ramp, Signum dan
Logistic. Fungsi Signum adalah semi-linier dan
fungsi limit yang digunakan di JST. Fungsi
tersebut direpresentasikan dengan persamaan
y

I

=

- x

(4)

l+e-

T

Dengan kata lain, untuk mendefinisikan
matrik digunakan Principal Component
Calculus : covariance matrix dan correlation
matrix.
Gambar 2 menggambarkan class diagram pengaplikasikan PCA. Komponen
graphics digunakan untuk menampilkan
hasil secara grafis (lihat gambar 3). Dalam
contoh dianalisa : air suling, larutan garam
dan larutan sukrosa, semua terukur dengan
enam sensor menggunakan covariance
matrix. Hasil ditunjukkan secara gratis.
Gratis disebelah kiri menunjukkan bahwa
principal component yang pertama dapat
menunjukkan 93,93% pada data contoh
dan yang kedua 5,92%; dan gratis yang lain
disebelah kanan menuniukkan
proyeksi
data PCA menggunakan dua komponen
pertama.

flleClass
fileName : char [300J
output: inl
subslance : char [20J
measures: double'"
pcaMeasures : double"
rows : int
columns: inl
LoadFile()
FileClass()
SelFiIeNaneO
Gel Rows()
GelCoIlITlnsO
GeISubslance()
GelMeasures(}

·2
InlertacePCA
filelits : char[300[
sensors: Inleger
measures: Slrirl!l
measureNumbers : Integer
series : Poinl
sensorsSelected : Inleger
sensorNumbers : Inleger

+1 ..8
Dimana T merepresentasikan kemiringan kurva.
Sebagai perluasan sistem analisa data
lidah elektronik modul perangkat lunak untuk
menganalisa data diimplementasikan, salah
CheckSelectionO
1
satu teknik dikenalkan sebelumnya. Keduanya
LoadSensorO
PrintGraphicsO
pceClass
dikembangkan di C++ menggunakan Borland
+1
pca[]O : Double
eiQerllalue/l: Double
C++ Builder®. Dengan menggunakan PCA
eiQerlle(orfln : Double
covarianceMatrixlIl
: Integer
analisa selanjutnya terhadap contoh dilakukan,
correlationMatrixOO : Integer
setelah menyelesaikan akuisisi. Dengan PCA
CalculusPCAO
-,
CalculusSlotO
memungkinkan memilih sensor yang akan --..
digunakan untuk analisa. Dengan menggunakan alat eksternal, proses' seleksi pada sub
Gambar 3 Class Diagram dari modul Principal
kelompok
sensor membutuhkan langkah
Component Analysis (PCA)
tambahan dalam praproses untuk memisahkan
data dari sensor yang tidak akan disimpan.
Interface JST terbagi menjadi 3 bagian
Modelling Area, Analysis Area, dan Utility
H e e, d 1 ------------,
Bar. Pertama, arsitektur JST didetinisikan :
Pile Name
JArquivoO
membuat neuron, mengatur neuron dalam
Sub nanc e
lapisan
dan mendetinisikan koneksi sinapSensor Unit..
sis
diantara
neuron. Neuron direpresentaFrequency
110 KHz
r;r Activat.••
sikan dengan persegi panjang yang terbagi
deActiyat.e
Heads
dua bagian secara vertikal : sisi kanan
Set.s
merepresentasikan output dan sisi kiri me~
p
Multipl ••
representasikan input. Dengan demikian
Int..,rval
~
Minu:tetl ~
Secon.ds
neuron dapat memiliki banyak input, sisi kiri
D••lay
J30 Minut..es ~
Soconds
terbagi secara horisontal untuk merepreMee.sure
I
Se-ve
I
sentasikannya. Segmen garis lurus diantara
.open
Apply
I
I
neuron-neuron merepresentasikan koneksi
sinapsis. Modelling Area juga digunakan

Gambar

2

Sebagian dari antarmuka akuisisi data SLE
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untuk melakukan uji JST. Hasil akan didapatkan
di Analysis Area dengan mengikuti error JST
selama proses pelatihan. Di Utility Bar diberikan pilihan untuk membangun, melatih dan
menguji suatu JST. Parameter seperti error
maksimum, learning rate, jumlah iterasi dan
untuk memasuki momentum.

•••.

Modul JST terdiri dari tiga kelas yang
merepresentasikan neuron, neural network
dan Modelling Area yang dinamakan
Neuronio, Rede Neural dan RN Area Model
agem. Arquivo Class. Penggunaan yang
sama dengan PCA, digunakan untuk
membaca nilai input dari file.
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Gambar 5 Diagram Kelas pada Modul Kecerdasan Buatan
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Kelas Neuronio terbuat dari kelas Timage dan
digunakan untuk menunjukkan neuron di
Modelling Area. Disamping atribut dari kelas
Tlmage, kelas Neuronio memiliki atribut untuk
merepresentasikan suatu artificial neuron,
seperti: jumlah input, bobot masing-masing,
nilai fungsi aktivasi dan penanda untuk mengidentifikasi tipe neuron (neuron input, output
atau lapisan tersembunyi). Kelas Rede Neural
memiliki atribut jaringan dan direferensi ketika
suatu jaringan baru dibuat dan ketika suatu
jaringan disimpen kembali dari file. Gambar 4
menunjukkan Kelas Diagram JST.
Seperti di peA, setiap file pelatihan bertanggung jawab untuk menunjukkan suatu
output (contoh untuk hasil yang diharapkan)
dansetiap file memiliki sensor contoh yang
merepresentasikan jumlah nilai input untuk JST.
Sejumlah parameter digunakan untuk membuat
objek Neuronio, keduanya adalah neuron input
dan output. Setelah mendefinisikan arsitektur
JST fase pelatihan dapat diinisialisasi. Untuk
melakukan pengujian validasi, nilai masukan
dibaca dari file yang mengikuti format di sistem
akuisisi data. Setelah memilih neuron output,
Pengujian JST dilakukan dengan menggunakan
standar input yang sama. Perhitungan fungsi
net dan fungsi aktivasi digunakan di fase
pelatihan
Untuk memvalidasi modul perangkat lunak
yang diimplementasikan, hasil dibandingkan
dengan hasil dari alat yang berbeda.

diberikan di Gambar 5. Dari gambar tersebut diketahui distribusi yang sama pada
contoh larutan sukrosa pada konsentrasi
yang berbeda.
Dalam pengujian lainnya, contoh
dengan konsentrasi kafein yang berbeda
( ImM .lzz.l») dalam MiliQ air yang disiapkan
dan 5 unit sensor digunakan dalam percobaan. Untuk setiap konsentrasi larutan
kafein dilakukan dua puluh kali pengukuran
dan lima pengukuran untuk air MiliQ. Hasil
prosentase komponen (Iihat Gambar 7)
relatif rendah, membuat contoh tidak dapat
dibedakan. Sebagai contoh yang ditampilkan data peA tidak menunjukkan adanya
grup (Iihat Gambar 6)
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Analisa pertama dilakukan pada hasil yang
Gambar 6 Grafik Principal component
diperoleh dengan peA, untuk mendapatkan
menggunakan contoh sukrosa
data dari unit sensor yang dicelupkan dalam--.·
"
cairan. Sistem Analisa Data Lidah elektronik
l
i
i
diprogram untuk melakukan pengukuran setiap unit sensor pada satu lidah elektronik setelah 30 menit pencelupan supaya pembacaan
stabil. Interval ini diperlukan untuk stabilisasi
lapisan elektrik ganda yang terbentuk di
··--.--t·--.·---t-----.--l--~--·-r··--:-4--.··--·-1--.--_..
interface antara elektroda dan cairan selama
analisa (TayJor, et aI, 1987)
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l,uA1 ,

l"M,IpM dan IjM diuji dengan melakukan
100 pengukuran menggunakan delapan unit
sensor yang sebelumnya juga dicelupkan dalam
larutan selama 30 menit, untuk kestabilan
pembacaan. Hasil dianalisa menggunakan
modul peA dari perangkat lunak Matlab dengan
implementasi modul peA dan principal component yang didapatkan adalah sama. Hal ini
juga untuk mengobservasi pada grafik yang
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Gambar 7 Grafik Principal Component
menggunakan contoh cafein dan air MiliQ
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Tabel 1 Hasil yang didapatkan dengan contoh
air suling, NaCI dan Sukrosa
Training
T
1
2
3
4

I

I

87,5 .:.

Rate

Iteration

Error

Correct

Error

0.2
0.15
0.15
0.09

800
1000
600
1000

0
0
0
0

100
100
100
100

0
0
0
0

T

Rate

1
2
3
4

0.08
0.1
0.15
0.2

Iteration

3000
3000
3000
2000

Weka (%)
Error

0
0
0
0

100
100
100
100

I

•

I

I

I

,

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Correct

100
100
100
100/

JST Module (%)
Error

0
0
0
0

~~==:;:==p--.----.-~--.-.2
Gambar 8
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Variasi Prosentase Grafik Principal
Component menggunakan contoh
cafein dan air MiliQ

Destilled

w••••••
lfaCl

SucrOM

Gambar 9 Jaringan Saraf Tiruan menggunakan
contoh air suling, NaCI dan sukrosa

Hasil Jaringan Saraf Tiruan

Correct

100
100
100
100

'-

Pada percobaan 2, digunakan contoh tiga
jenis anggur dari produsen dan panen yang
berbeda. Dilakukan pada de/apan unit sensor.
Percobaan 2 te/ah dilakukan dalam : 160
contoh pada AC 2000, 150 contoh pada ACS
2000 dan 150 contoh pada CH 20004•
Percobaan 2 menggunakan 67% contoh pada
fase pelatihan dan 33% telah digunakan pada
fase pengujian. Arsitektur JST didefinisikan
dengan delapan neuron pada lapisan masukan,
mereferensi pada jumlah sensor, tiga neuron
keluaran dan lima pada lapisan tersembunyi.
Hasil yang didapatkan (tingkat kebenarannya)
sama dengan WEKA dan modul JST- seperti
yang ditunjukkan di Tabel 2.

Berita Litbang Industri

I

I

Correct

Hasil yang didapatkan menggunakan soft
ware WEKA dan Modul Artificial Neural
Network untuk tiga macam merk anggur
Training

I

I

M~.----.~---.---:-------.----.-~--.---

JST Module (%)

Weka(%)

Untuk percobaan 1, tiga set data yang
tersebar secara tinier digunakan untuk mewakili
contoh air yang telah disuling dengan 300
elemen NaCI dan larutan sukrosa. Contoh
dengan masing-masing 400 elemen dari enam
unit sensor. Setiap set tersebar secara random
dalam dua subset, pertama 60% digunakan
selama fase pelatihan, kedua 40% digunakan
pada fase pengujian. Arsitektur net ini yang
ditunjukkan pada Gambar 8 tersusun dari 6
masukan, mereferensi pada unit sensor yang
dicontohkan, tiga keluaran neuron, satu untuk
setiap contoh dan empat neuron pada lapisan
tersembunyi, nilai rata-rata aritmatika dari
masukan dan keluaran neuron. Untuk pelatihan
menggunakan nilai laju pembelajaran yang
berbeda dan jumlah iterasinya:
0,2/800,
0,15/1000, 0,15/600 dan 0,09/1000. Didapatkan
hasil JST modu/ dan perangkat lunak WEKA
yang sama (Lihat Tabel1)
Tabel 2

I

I

. __:

Analisa kedua dilakukan pada hasil
yang diperoleh menggunakan modul JST.
Pengurangan jumlah variabel yang dilakukan PCA untuk menemukan apakah
hasil dari substansi yang dianalisa dapat
tersebar secara linier atau tidak. Untuk
contoh yang tidak tersebar secara linier,
teknik JST diterapkan. Gambar 9 menunjukkan grafik PCA pada percobaan 2,
bahwa tidak ada grup yang ditemukan dan
harus dinalisa oleh JST.
Hasil yang didapatkan dengan menerapkan PCA, ditunjukkan pada Gambar 9,
bahwa contoh pada CH 2000 diproyeksikan
secara menyebar. Hasil penerapan JST
pada contoh anggur ACS 2000 ditemukan
dipusat gambar, sementara itu contoh AC
2000 ditemukan disebelah kiri dan dibawah
ACS 2000. Oleh karena itu, modul JST
dapat digunaan untuk identifikasi pada
semua contoh.
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KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

Integrasi dari modul analisa ke instrumen.
Modul PCA telah digunakan oleh peneliti untuk
mendukung aktivitas penelitian. Tugas untuk
mempersiapkan
data dieliminasi dari analisa
data. Perangkat lunak untuk pemi!ihan hasil dari
beberapa contoh cair tidak termasuk contoh
dari sensor yang dibuang saat analisis, masingmasing
memiliki
kombinasi
sensor
yang
berbeda untuk dianalisa.
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~.,~odu!JST memi!iki antarmuka gratis yang
pengguna-friendly untuk memfasilitasi definisi
JST. Penggunaan modul JST pada analisa data
memungkinkan
untuk mempercepat
analisa
data JST, tidak terdapat larangan jumlah hidden
layer dan jumlah node di setiap layer; hal ini
tidak
memerukan
JST terkoneksi
dengan
komplit. JST dapat disimpan untuk penggunan
berikutnya dengan bobot yang telah disimpan.
Selain itu, file masukan untuk proses pelatihan
dan untuk analisa, dibaca dari file Sistem Udah
Elektronik (SLE), modul akuisisi data menggunakan format file yang sama.
\Nalaupun perangkat lunak dengan instru
men lidah elektronik menggunakan modul PCA
dan JST, untuk analisa data didapatkan beberapa pengaturan percobaan. Pada kasus ini

dibutunkan file terformat rnenqikuti

standar
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yang didefinisikan untuk lidah elektronik Selain
itu, analisa data lebih mudah karena tidak ada
eksternal perangkat lunak yang dibutuhkan.
Peningkatkan
baru di perangkat lunak,
sebagai contoh grafik 3D
untuk presentasi
PCA, kreasi pada batas bias ke file masukan
pada JST, implementasi
algoritma pembelajaran
mengikuti
back-propagation
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Rprop dan Quick Prop.
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