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BAB V

PKNlTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah pelatihan dan pengujian dilakukan. maka dapat disimpulkan bahwa :

1. JST sebagai pengendali invers pada suhu shower kurang bekerja dengan

baik.

2. Terjadi overshoot pada input yang digeser yang tidak dapat dihindari, hal

ini dapat terjadi karena hasil pelatihan jaringan terbaik yang didapatkan

belum maksimal, sehingga pada saat pengujian nilai error masih besar

bahkan terjadi overshoot.

3. Banyaknya jumlah data yang dijadikan sebagai data pelatihan,

berpengaruh terhadap lamanya waktu iterasi untuk mencapai taget error

minimum, jumlah iterasi akan semakin banyak dan nilai mean square

error yang dihasilkan.

4. Struktur terbaik jaringan syaraf tiruan untuk input yang digeser pada

sistem kendali suhu shower terdiri dari 13 sel neuron lapisan input.

Lapisan tersembunyi terdiri dari 2 lapisan, dimana lapisan tersembunyi

pertama memiliki 10 sel neuron, lapisan tersembunyi kedua terdiri dari 2

sel neuron. (Mean Square Error) MSE yang dihasilkan adalah 0.0728086

dengan fungsi aktifasi menggunakan tansig (fungsi sigmoid bipolar).

5. Struktur terbaik jaringan syaraf tiruan untuk input yang tidak digeser pada

sistem kendali suhu shower terdiri dari 10 sel neuron lapisan input.
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Lapisan tersembunyi terdiri dari 2 lapisan, dimana lapisan tersembunyi

pertama memiliki 8 se! neuron, lapisan tersembunyi kedua terdiri dari 2 sel

neuron. {Mean Square Error) MSE. yang dihasilkan adalah 0.0741973

dengan fungsi aktivasi menggunakan fungsi tansig (fungsi sigmoid

bipolar).

6. Hasil perbandingan nilai MSE antara input yang digeser dan yang tidak

digeser adalah 0.44 dan 0.12.Dari nilai tersebut maka untuk sistem kendali

shower lebih baik menggunakan input yang tidak digeser.

7. Jumlah lapisan tersembunyi sangat mempengaruhi kecepatan pelatihan,

karena semakin banyak proses komputasinya, dan akan menyebabkan

lama interasi untuk mencapai larger MSE semakin besar.

8. Persentase MSE untuk selisih suhu air pada tangki adalah sebesar 0.44

untuk input yang digeser dan untuk input yang tidak digeser persentase

MSE untuk selisih suhu air sebesar 0.12.

5.2 Saran

1. Pelatihann jaringan dilakukan dengan metode yang berbeda, agar

menghasilkan nilai Mean Square Error yang lebih kecil lagi.

2. Menggunakan basis ilmu pengontrol lain untuk dapat membandingkan

hasil yang lebih baik.

 


