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ABSTRAK 

Sistem infrastruktur server yang mendukung portal Universitas Darma Persada 
(Unsada) seperti halnya juga server lain di berbagai tempat butuh monitoring yang tepat 
agar aplikasi yang ada di dalamnya bisa berjalan dengan lancar. Kajian ini bertujuan 
untuk menganalisis serta membangun model yang dapat memprediksikan kebutuhan 
bandwidth dan spesifikasi server yang dipakai oleh aplikasi portal Unsada tersebut. 
Analisis  menggunakan dataset yang diperoleh dari kinerja program (task manager 
performance) yang terdapat pada server portal Unsada. Metode yang diterapkan dalam 
penelitian ini yaitu metode Elman Recurrent Neural Network dengan  atribut datasetnya 
terdiri dari speed CPU, memory RAM, local disk I/O, dan bandwidth-nya yang digunakan 
oleh algortima pembelajaran unsupervised  Elman Recurrent Neural Network selama 
proses training. Model yang dibangun menghasilkan sistem prediksi kebutuhan 
bandwidth dan spesifikasi server yang yang dibutuhkan di masa depan. 
 
Kata kunci: prediksi, elman recurrent neural network, bandwidth, spesifikasi server 
 
1. PENDAHULUAN 

Universitas Darma Persada menggunakan website portal dimana para sivitas 
akademik dapat mengakses berbagai informasi seputar Universitas Darma Persada. 
Karena penggunaan server portal Unsada semakin lama semakin tinggi trafiknya maka 
perlu ketersediaan informasi berapa bandwidth yang dibutuhkan oleh server tersebut, 
serta spesifikasi server yaitu berapa kecepatan CPU, besar memory RAM, dan berapa 
kecepatan Local Disk untuk waktu yang akan datang. Diperlukan adanya analisa lebih 
mendalam mengenai berapa kebutuhan bandwidth yang harus disediakan oleh pihak 
kampus sehingga layanan koneksi internet maupun Local Area Network (LAN) serta 
spesifikasi server agar dapat berjalan dan mendukung semua aktivitas yang 
memerlukan kondisi network dengan layanan sesuai. 
 
2. LANDASAN TEORI 
2.1. Sistem Prediksi 

Rahmi Roza, Mohamad Nurkamal Fauzan, Woro Isti Rahayu (2020) 
menyebutkan “Sistem adalah kumpulan objek, unsur-unsur atau bagian yang memiliki 
arti berbeda-beda yang saling berhubungan, bekerja sama dan mempengaruhi satu 
sama lain serta memiliki keterikatan pada rencana atau plan yang sama dalam 
mencapai tujuan tertentu pada lingkungan yang kompleks. Sedangkan prediksi adalah 
suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang sesuatu yang paling mungkin 
terjadi di masa depan berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki, agar 
kesalahan (selisih antara sesuatu yang terjadi dengan hasil perkiraan) dapat diperkecil. 

mailto:heri.unsada@gmail.com
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Prediksi tidak harus memberikan jawaban secara pasti kejadian yang akan terjadi, 
melainkan berusaha untuk mencari jawaban sedekat mungkin akan terjadi.” 

 
2.2. Bandwidth (Network I/O) 

Menurut Miftahul Huda, M.Kom (2019) “Definisi bandwidth yaitu luas atau lebar 
cakupan frekuensi yang dipakai oleh sinyal dalam medium transmisi. Jadi dapat 
disimpulkan bandwidth adalah kapasitas maksimum suatu jalur komunikasi yang 
dipakai untuk transfer data dalam hitungan detik. Fungsi bandwidth adalah untuk 
menghitung transaksi data.”  Jadi dapat disimpulkan bahwa Bandwidth adalah 
kecepatan maksimum yang memungkinkan terjadi dalam transfer data. 

 
2.3. Spesifikasi Server 

Spesifikasi server yang dimaksud disini merupakan kinerja perangkat keras 
yang digunakan oleh server Portal Unsada. “Kinerja merupakan kegiatan yang 
dijalankan oleh tiap-tiap individu dalam kaitannya untuk mencapai tujuan yang sudah 
direncanakan.” (Novemy Triyandari Nugroho, 2016). Sistem monitoring dan 
dokumentasi data digunakan untuk mendapatkan informasi perangkat keras komputer 
seperti kapasitas memori, kapasitas harddisk, dan fungsi lain secara real-time 
dikarenakan langsung menghubungi pusat data yang terkoneksi secara langsung pada 
perangkat koputer yang dipantau.” (Paulus Lucky Tirma Irawan, 2016). 

 
2.4. Artificial Neural Network 

Menurut Nur Iriawan, dkk (2020) “Artificial Neural Network (ANN), yang sering 
kali disebut dengan Neural Network (NN)/Jaringan Syaraf Tiruan (JST), merupakan 
sistem yang menyerupai sistem kerja otak atau jaringan syaraf manusia. NN merupakan 
salah satu representasi buatan dari otak manusia yang mencoba untuk mensimulasikan 
proses pembelajaran seperti pada otak manusia tersebut. Istilah buatan di sini 
digunakan karena NN ini diimplementasikan dengan menggunakan program komputer 
yang mampu menyelesaikan sejumlah proses perhitungan selama proses 
pembelajaran. Hal ini dilakukan karena NN memiliki banyak unit yang tersebar secara 
paralel dan memiliki kemampuan untuk menyimpan pengetahuan yang didapatkan dari 
hasil percobaan.” 

 
2.5. Recurrent Neural Network 

Menurut Rifkie Primartha (2018) “Recurrent Neural Network (RNN) merupakan 
arsitektur deep learning yang populer serta sangat menjanjikan untuk menyelesaikan 
berbagai persoalan yang terkait dengan NLP (Natural Language Processing). Intinya 
adalah model RNN digunakan agar mesin memahami bahasa manusia. Mulai dari cara 
berkomunikasi, mendengarkan, mengenali percakapan, hingga memahami tata bahasa 
dan akses.” 

 
2.6. Elman Recurrent Neural Network 

“Jaringan Elman RNN merupakan jaringan neural network yang mempunyai satu 
neuron tersembunyi dimana koneksi umpan balik terjadi pada lapisan tersembunyi 
kembali ke lapisan input.” (Rifkie Primartha, 2018). 

 
2.8. Website Portal 

Menurut Yeni Susilowati (2019) “Website portal menyediakan banyak variasi 
layanan kepada penggunanya. Informasi yang bervariasi membuat pengguna dapat 
memilih kebutuhan mereka. Ketika memilih, pengguna masih dalam ruang lingkup 
website portal. Website portal memanjakan penggunanya terutama dalam hal 
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pelayanan internet, seperti berita (news), olah raga (sports), mesin pencari (search 
engine), publikasi website (web publication), peta (maps), jual beli (shopping), dan surel 
(email).” 

 
2.9. UML 

Yuni Sugiarti (2018, h. 99) mengatakan bahwa “Pemodelan (modeling) adalah 
proses merancang peranti lunak sebelum melakukan pengodean (coding). Model 
peranti lunak dapat dianalogikan seperti pembuatan blueprint pada pembangunan 
gedung. Unified Modeling Language (UML) adalah sebuah bahasa yang telah menjadi 
standar dalam industri untuk evaluasi, merancang, dan mendokumentasikan sistem 
peranti lunak. UML menawarkan sebuah standar untuk merancang model sebuah 
sistem. UML juga dapat digunakan untuk aplikasi modeling procedural seperti VB atau 
C.” 

 
Use Case Diagram 

Yuni Sugiarti (2018, h. 108) mengatakan bahwa “Use Case diagram merupakan 
pemodelan untuk menggambarkan behavior dan mendeskripsikan sebuah interaksi 
antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat.” 

 
Activity Diagram 

Yuni Sugiarti mengatakan bahwa (2018, h. 133) “Activity diagram 
menggambarkan workflow (aliran kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses 
bisnis. Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa diagram aktivitas 
menggambarkan kegiatan sistem bukan apa yang dilakukan aktor, jadi aktivitas yang 
dapat dilakukan oleh sistem.” 

 
Sequence Diagram 

Yuni Sugiarti (2018, h. 130) mengatakan bahwa “Diagram sekuens (sequence) 
menggambarkan behavior objek pada Usecase dengan mendeskripsikan waktu hidup 
dan message yang dikirimkan dan diterima antarobjek. Banyaknya diagram sekuens 
yang harus digambar adalah sebanyak pendefinisian Usecase yang memiliki proses 
sendiri atau yang penting semua Usecase telah didefinisikan interaksi jalannya pesan 
sudah dicakup pada diagram sekuens.” 

 
3. PERANCANGAN SISTEM 
3.1. Perancangan UML 

 
Gambar .1 Use Case Diagram Admin 
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Gambar 2. Use Case Diagram User/Staff IT 

 
3.2. Perancangan Database 

 
Gambar 3. Relasi tabel pada database 

 
3.3. Membangun Model 

Metode membangun sistem prediksi penggunaan bandwidth dan spesifikasi 
server portal Universitas Darma Persada berbasis web ini menggunakan Elman 
Recurrent Neural Network. 

Recurrent neural network (RNN) yang juga disebut jaringan umpan balik adalah 
jenis jaringan pada neural network dimana terdapat loop sebagai koneksi umpan balik 
dalam jaringan. Jaringan RNN adalah jaringan yang mengakomodasi output jaringan 
untuk menjadi input pada jaringan tersebut yang kemudian digunakan untuk 
menghasilkan output yang baru. RNN merupakan jaringan dengan kemampuan dinamis 
karena perilaku jaringan tidak hanya bergantung pada input saat ini saja melainkan 
pada operasi sebelum jaringan.  

Berikut adalah arsitektur jaringan Elman Recurrent Neural Network dengan 4 
input, 1 lapisan tersembunyi dan 11 neuron, dan 1 lapisan output. 
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Gambar 4. Arsitektur Jaringan Model Elman Recurrent Neural Network 

 
Persamaan matematis model tersebut adalah persamaan : 
 

𝑦 ∗ =  ∑ 𝑣𝑘
11
𝑘=1

1−exp(−(∑ ∑ 𝑦𝑡−𝑖𝑤𝑖𝑘(𝑎)+11
𝑘=1

4
𝑖=1 ∑ ∑ 𝑢𝑗𝑤𝑗𝑘(𝑏)

11
𝑘=1 +𝑏𝑘

11
𝑗=1 ))

1+exp(−(∑ ∑ 𝑦𝑡−𝑖𝑤𝑖𝑘(𝑎)+11
𝑘=1

4
𝑖=1 ∑ ∑ 𝑢𝑗𝑤𝑗𝑘(𝑏)

11
𝑘=1 +𝑏𝑘

11
𝑗=1 ))

+  𝑏0  (1) 

 
Keterangan : 

𝑦 ∗ : variabel output 

𝑦𝑡−𝑖 : variabel input, i = adalah lag yang signifikan dari plot ACF 

𝑧𝑘 : neuron lapisan tersembunyi, k = 1,2,3…q 

𝑢𝑗 : variabel input yang berada pada neuron tambahan (neuron context) 
dengan j = 1,2…q 

𝑏𝑘 : bobot bias pada neuron ke-k pada lapisan tersembunyi dengan k = 1,2…q 

𝑏0 : bobot bias pada neuron lapisan output 

𝑤𝑖𝑘(𝑎) : bobot dari lapisan input ke-i menuju neuron ke-k pada lapisan tersembunyi 

𝑤𝑗𝑘(𝑏) : bobot dari lapisan input (neuron tambahan) ke-j menuju neuron ke-k pada 
lapisan tersembunyi 

𝑣𝑘 : bobot dari neuron ke-k pada lapisan tersembunyi yang menuju lapisan 
output dengan k = 1,2…q 
 

Model RNN adalah model dengan koneksi umpan balik dari neuron tersembunyi 
menuju neuron tambahan pada lapisan output. Dari neuron tambahan pada lapisan 
output tersebut, diperoleh dua bobot tambahan yaitu bobot dari neuron tersembunyi 
serta bobot dari neuron tambahan menuju neuron tersembunyi serta bobot dari neuron 
tambahan menuju lapisan output. Operasi keluaran lapisan tambahan (input) ke-k ke 
lapisan tersembunyi dapat dihitung dengan persamaan  

𝑢𝑗 =
1−exp(−(∑ ∑ 𝑦𝑡−𝑖𝑤𝑖𝑘(𝑎)+𝑏𝑘

11
𝑘=1

4
𝑖=1 ))

1+exp(−(∑ ∑ 𝑦𝑡−𝑖𝑤𝑖𝑘(𝑎)+𝑏𝑘
11
𝑘=1

4
𝑖=1 ))

      (2) 

Dan operasi keluaran dari neuron tambahan menuju ke lapisan output dapat dihitung 
dengan persamaan  

𝑇𝑘  = 

1−exp(−(∑ ∑ 𝑦𝑡−𝑖𝑤𝑖𝑘(𝑎)+11
𝑘=1

4
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11
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𝑗=1 ))
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𝑘=1

4
𝑖=1 ∑ ∑ 𝑢𝑗𝑤𝑗𝑘(𝑏)
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𝑗=1 ))

     (3) 
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Selanjutnya dari nilai-nilai yang didapatkan, dapat digunakan untuk menghitung output 
jaringan. Output jaringan dapat dihitung menggunakan persamaan  

𝑦 ∗= ∑ 𝑣𝑘1𝑇𝑘 + 𝑏0
4
𝑘=1         (4) 

 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1. Hasil  
Spesifikasi Hardware Saat Membangun Model 

Uji coba implementasi pengoperasian aplikasi sistem prediksi penggunaan 
bandwidth dan spesifikasi server portal Universitas Darma Persada ini dilakukan secara 
offline dengan menggunakan spesifikasi komputer sebagai berikut. 

 
Processor : Intel(R) Core(TM) i5-7200 CPU @ 2.50GHz 2.71Ghz 
Memori : 12.0 GB 
Penyimpanan : 1TB 

 
Aplikasi dan Interface : 
 

 
Gambar 5. Tampilan halaman Login 

 

 
Gambar 6. Tampilan halaman utama 
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Gambar 7. Tampilan halaman data latih 

 

 
Gambar 8. Tampilan halaman grafik rerata 

 

 
Gambar 9. Tampilan halaman RNN 

 

 
Gambar 10. Tampilan halaman prediksi bandwidth 
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4.2. Pembahasan 
Model sistem prediksi penggunaan bandwidth dan spesifikasi server portal 

Unsada ini menggunakan jaringan RNN dengan proses training untuk menemukan 
parameternya dari Matlab. Dengan bantuan Matlab ddiperoleh parameter-parameter 
yang dibutuhkan untuk melakukan perhitungan RNN seperti nilai-nilai variabel, 
konstanta, dan bias. Nilai-nilai parameter yang dipakai untuk aplikasi ini sesuai dengan 
Matlab yaitu: 
1. Terdapat 3 lapisan penyusun NN yaitu lapisan input (input layer), lapisan tersembunyi 

(hidden layer), dan lapisan output (output layer). Nilai lapisan-lapisan tersebut adalah 
layer pertama yaitu 28, layer kedua yaitu 28, dan layer ketiga yaitu 1 

2. Adanya epoch yang dilakukan selama proses perhitungan RNN. Nilai yang dipakai 
untuk epoch adalah 1000. 

3. Learning rate adalah laju pembelajaran. Semakin besar nilai learning rate, semakin 
besar pula langkah pembelajaran. Semakin kecil learning rate, maka proses 
pembelajaran akan sangat lama. Sehingga perlu pemilihan nilai yang tepat untuk 
learning rate. Nilai default untuk learning rate adalah 0.01. Sedangkan nilai yang 
dipakai untuk learning rate adalah 0.9. 

4. Target error adalah target nilai fungsi kinerja. Iterasi akan dihentikan apabila nilai 
fungsi kinerja kurang dan atau sama dengan target error. Nilai default untuk kinerja 
tujuan adalah 0. 

 
Pengujian melalui form pengujian dimana user memasukkan data sesuai form 

yaitu Jumlah Loop Data, Lama Prediksi (Hari), dan Status. Jumlah loop data merupakan 
jumlah yang diinginkan oleh user untuk memperoleh bilangan konstanta untuk 
dimasukkan ke rumus RNN,  perhitungan ini dibatasi hanya hingga 15 kali looping. Lama 
prediksi merupakan masukan user untuk memprediksi jumlah hari ke depannya. Status 
berupa proses dan final. Serta keterangan jika user ingin menambahkan suatu 
keterangan terhadap prediksi yang dilakukannya. 

Sistem selanjutnya memproses nilai-nilai variabel, konstanta, dan bobot bias 
yang telah di generate dari data latih di Matlab. Kemudian dengan batuan PHP akan 
memproses perhitungan tersebut menggunakan data latih untuk membentuk pola 
formula atau rumus RNN yang sudah diprogramkan. Output model pada PHP dihitung 
menggunakan persamaan : 

𝑦 ∗= ∑ 𝑣𝑘1𝑇𝑘 + 𝑏0

4

𝑘=1
 

 
5. KESIMPULAN 
 Dari Uraian diatas dapat disimpulkan: 
1. Sistem yang dikembangkan mampu mengenali pola dan dapat melakukan prediksi 

dalam hal penggunaan bandwidth dan spesifikasi server dengan membangun model 
menggunakan metode jaringan saraf tiruan elman  

2. Terdapat kecenderungan naik kebutuhan bandwidth server dan spesifikasi server 
portal Unsada sesuai prediksi model. 
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