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ABSTRAK 

 
Harta yang berlebih dalam agama Islam dianjurkan untuk melakukan zakat, ada 8 golongan penerima zakat yaitu 

Fakir, Miskin, Amil, Riqab, Ghorimin, Sabilillah, Ibnu sabil dimana dalam menentukan apakah penerima zakat 

tersebut berhak atau tidak untuk menerima zakat perlu diketahui dari beberapa kriteria. Pembuatan sistem untuk 

melakukan klasifikasi terhadap penerima zakat dengan menggunakan metode Learning Vector Quantization (LVQ) 

adalah suatu metode untuk melakukan pembelajatan atau pelatihan pada latihan kompertitif yang terawasi. Hasil 

yang diperoleh dari lapisan kompetitif tergantung pada jarak antara vektor-vektor input. Pengujian sistem pada 

penelitian ini dapat dilakukan klasifikasi penerima zakat. Hasil evaluasi Accuracy Score klasifikasi penerima zakat 

dengan ketentuan 6 atribut (usia, penghasilan, tanggungan, keadaan rumah, pendidikan dan penunjang kesehatan) 

dengan prosentase tingkat kebenaran 62.857%,  sedangkan hasil uji coba klasifikasi penerima zakat dengan 

ketentuan 2 atribut (usia dan penghasilan) dengan prosentase tingkat kebenaran 64.286%. Berdasarkan hasil uji 

coba, nilai kebenaran terbaik terdapat pada model kedua yaitu 64.286%. 

 
Kata kunci : klasifikasi, penerima zakat, jaringan syaraf tiruan, learning vector quantization 

 

1. PENDAHULUAN 

Mengelompokkan penerima zakat pada suatu daerah 

perlu pertimbangan yang matang dengan mengetahui 

tingkatan sosial yang dimiliki calon penerima zakat. 

Zakat secara etimologi berasal dari kata zakat artinya, 

“berkah, bersih, dan baik.“ Zaka dapat pula “berarti 

tumbuh dan berkembang“. Secara terminologi, zakat 

berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan 

Allah diserahkan pada orang-orang yang berhak“[1]. 

Jaringan syaraf tiruan (JST) merupakan salah satu 

metode yang diaplikasikan untuk melakukan 

pengelompokkan diantara banyak metode yang ada. 

Tahun 1940 secara garis besar diasosiasikan dengan 

cara kerja otak manusia dengan logika numerik yang 

diadaptasi ke dalam pelaratan komputer [2]. Desa 

Panuwaun Kecamatan Cigandamekar Kabupaten 

Kuningan memiliki 6 kriteria dalam menentukan 

penerima zakat yaitu usia, penghasilan, lama 

pendidikan, jumlah tanggungan, harga jual rumah 

serta biaya pemasangan penunjang kehidupan. 

Berdasar pada kriteria tersebut dilakukan seleksi ciri 

untuk mengetahui ciri yang paling berpengaruh dalam 

menentukan penerima zakat dengan metode 

klasifikasi yang digunakan adalah Learning Vector 

Quantization (LVQ). Apakah sistem dapat 

mengimplementasikan algoritma LVQ dan 

memperlihatkan tingkat akurasi sebelum dilakukan 

seleksi ciri dan setelah dilakukan seleksi ciri dengan 

melihat aspek penerima zakat. 

2. LANDASAN TEORI 

2.1. Normalisasi Min-Max 

Normalisasi merupakan skala nilai dari data atribut 

sehingga menurun dalam rentang yang kecil, seperti 

0.0 – 1.0. Normalisasi min-max melakukan 

transformasi linear pada data asli. Misal minA dan 

maxA adalah nilai minimum dan maksimum dari 

atribut. Berikut persamaan normalisasi min-max: 
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Dimana: 

   = nilai data normalisasi 



   = nilai data asli 

     = nilai minimal data asli 

     = nilai maksimal data asli 

         = batas minimal nilai normalisasi 

         = batas maksimal nilai normalisasi 

2.2. Jaringan Syaraf Tiruan 

Jaringan syaraf tiruan (JST) sistem pemrosesan 

informasi yang memiliki karakteristik menyerupai 

jaringan syaraf biologi (JSB). JST tercipta sebagai 

suatu generalisasi model matematis dari pemahaman 

manusia (human cognition) [3].  

 

Gambar 2.1 Model Neuron Sederhana 

Pada Gambar 2.1 menunjukkan neuron syaraf tiruan 

sederhana dengan fungsi aktivasi F yang akan 

mengonal N masukan (X1, X2, X3, ...., Xn) yang 

masing-masing memiliki bobot W1, W2, W3, ...., W4 

dengan rumus: 

     ∑    

 

   

 

Keuntungan penggunaan JST yaitu sistem nonlinier, 

memiliki kemampuan memetakan hubungan yang 

tidak linier, mengatasi control nonlinier, 

pembelajaran dan beradaptasi dan applicable untuk 

multivariable proses. 

2.1 Klasifikasi  

Klasifikasi merupakan proses menemukan 

sekumpulan model (atau fungsi) yang 

menggambarkan dan membedakan konsep atau kelas-

kelas data, dengan tujuan agar model tersebut dapat 

digunakan untuk memprediksi kelas dari suatu objek 

atau data yang label kelasnya tidak diketahui. 

Klasifikasi terdiri atas dua tahap, yaitu pelatihan dan 

prediksi sebuah model domain permasalahan dari 

setiap instance yang ada. Penentuan model tersebut 

berdasarkan analisis pada sekumpulan data pelatihan, 

yaitu data yang label kelasnya telah diketahui. Pada 

tahap klasifikasi, dilakukan prediksi kelas dari 

instance (kasus) baru yang telah dibuat pada tahap 

pelatihan [4]. 

2.2 Seleksi Ciri 

Seleksi ciri dilakukan dengan menggunakan 

perangkat lunak bebas yaitu WEKA. Algoritma yang 

digunakan adalah C4.5 dikenal dengan J48. 

Algoritma C4.5 mengkontruksi pohon keputusan dari 

data pelatihan, yang berupa kasus-kasus atau record – 

record dalam basis data. Setiap kasus berisikan nilai – 

nilai dari atribut untuk sebuah kelas. Setiap atribut 

dapat berisi data diskrit atau kontinu (numerik). Akan 

tetapi, atribut kelas hanya bertipe diskrit dan tidak 

boleh kosong [5]. 

2.1. Learning Vector Quantization 

Algoritma LVQ dibagi menjadi dua yaitu pelatihan 

dengan tujuan akhir memperoleh bobot akhir. 

Sedangkan algoritma pengujian diselesaikan dengan 

melakukan perhitungan nilai output (kelas vektor) 

yang terdekat dengan vektor input, atau dapat 

disamakan dengan proses pengklasifikasian 

(pengelompokkan) [6]. 

Keterangan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

x vektor pelatihan 

(training/input)(x1,…,xi,…,xn). 

T kategori atau kelas yang benar dari 

vektor pelatihan. 

wj bobot vektor untuk unit keluaran ke-j 

(W1j,…,Wij,…,Wnj). 

||x – wj|| jarak Euclidean (euclidean distance) 

antara vektor input dan (untuk vektor 

bobot) ke-j unit output. 

decRate Nilai pengurangan learning rate. 

Berikut ini adalah langkah-langkah algoritma 

pembelajaran untuk algoritma learning vector 

quatization. 

Langkah 0 Inisialisasi vektor sebagai acuan; 

Inisialisasi learning rate, α(0). 

Langkah 1 Selama stopping condition adalah false, 

lakukan langkah 2 – 6. 

Langkah 2 Untuk setiap input pelatihan vektor x, 

lakukan langkah 3 – 4. 

Langkah 3 Cari j sehingga ||x – wj|| adalah 

minimum. 

Langkah 4 Memperbarui bobot wj dengan 

ketentuan: 

 Jika T = Cj, maka lakukan persamaan 

berikut: 

 wj (new) = wj (old) + α [x – wj (old)] 



Jika T ≠ Cj, maka lakukan persamaan 

berikut: 

 wj (new) = wj (old) – α [x – wj (old)] 

Langkah 5 Memperkecil learning rate, seperti 

persamaan berikut 

 α =  decRate * α; α =  α - decRate; 

Langkah 6 Uji stop condition, yaitu kondisi yang 

mungkin menetapkan sebuah jumlah 

tetap dari iterasi atau rating 

pembelajaran (learning rate) mencapai 

nilai yang cukup kecil. 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Obyek Penelitian 

Obyek dari penelitian adalah penerima zakat pada 

suatu daerah yaitu desa Panawuan sebagai variabel 

masukkan JST. Dataset merupakan data yang 

diperoleh pada tahun 2018 berdasar pada tingkat 

kesejahteraan masyarakat terutama kepala keluarga.  

3.2 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dimulai dengan melakukan 

observasi yaitu melihat data yang diterima dari hasil 

survey badan amil zakat dan pemerintah desa 

Panawuan sehingga dapat diketahui kebutuhan dari 

sistem dan melakukan studi literatur atau mempelajari 

beberapa studi terkait penelitian yang dilakukan guna 

memperoleh gambaran sistem yang dirancang. 

Analisa dan perancangan dilakukan dengan 

melakukan analisa sistem guna mengetahui informasi 

dan komponen yang diperlukan untuk membangun 

aplikasi. Tahap Analisa data dilakukan untuk 

mengetahui kebutuhan data yang akan dipergunakan 

di dalam sistem yang berupa proses pelatihan dan 

pengujian data. Tahap perancangan dibutuhkan untuk 

merancang desain sistem sedemikian rupa guna 

memenuhi tujuan dari perancangan sistem, antara lain 

desain input yang merupakan data masukkan untuk 

diproses ke dalam sistem untuk pelatihan. Data yang 

telah dinormalisasi dengan rentang nilai 0 – 1 dan 

disimpan dalam format .CSV. Desain proses, 

membuat rancangan yang terdiri dari function-

function perhitungan mencakup pelatihan dan 

pengujian sistem. Desain output, merupakan hasil 

akhir dari aplikasi yang memiliki informasi tentang 

keakuratan sistem dalam mengelompokkan penerima 

zakat. Desain interface, merupakan pengembangan 

desain tampilan sebuah aplikasi untuk memudahkan 

pengguna tanpa menghilangkan unsur-unsur penting 

dalam penyampaian informasi. 

 

3.3 Implementasi Sistem 

Sistem dirancang dengan menggunakan tools 

Microsoft Visual Studio C# dan dilihat hasil 

validitas sistem dari hasil pengujian data dengan 

menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan Learning 

Vector Quantization. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Analisa Sistem  

Sistem dirancang dengan penyelesaian menggunakan 

jaringan syaraf tiruan LVQ. Hasil klasifikasi pada 

sistem dirancang berdasarkan data penerima zakat. 

Hasil pelatihan LVQ digunakan dalam pengujian 

untuk mengetahui tingkat keakuratan sistem.  

4.2 Analisis Data 

Dataset penerima zakat terdiri dari 235 data kepala 

keluarga mengenai kesejahteraan hidup berdasar pada 

6 kriteria yaitu usia, penghasilan, jumlah tanggungan, 

keadaan rumah, jenjang pendidian terakhir dan 

penunjang kesehatan dengan 133 data target 

diklasifikasikan sebagai penerima zakat dan 102 data 

target diklasifikasikan tidak berhak menerima zakat. 

Informasi atribut secara lengkap dijelaskan pada 

Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Deskripsi Dataset Atribut Penerima Zakat 

No. 

Atribut (X) 

Deskripsi 

1 Usia penerima zakat 

2 Penghasilan 

3 Jumlah tanggungan anak 

4 Keadaan rumah 

5 Jenjang pendidikan terakhir 

6 Penunjang kesehatan 

Sampel data dari dataset Penerima Zakat ditunjukkan 

pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Sampel Data Penerima Zakat 

Data 

ke- 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 Target 

1 50 1,000,000 2 1 SMP 1 YA 

2 62 2,500,000 3 2 SD 3 Tidak 

3 35 1,500,000 2 2 SMP 2 Tidak 

4 29 2,500,000 1 3 SMA 2 Tidak 

… … … … … … … … 

233 78 3,500,000 2 3 S2 3 Tidak 



 

Tabel 4.2 Lanjutan 

Data 

ke- 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 Target 

234 41 1,450,000 1 2 S1 2 Tidak 

235 37 5,000,000 2 3 D3 3 Tidak 

Keterangan: 

X4  → Nilai 1 : Lantai 1 tidak berkeramik 

 Nilai 2 : Lantai 1 berkeramik 

 Nilai 3 : Lantai 2 berkeramik 

X6  → Nilai 1 : Tidak ada saluran air kotor dan 

septic tank 

 Nilai 2 : Tidak ada PDAM 

 Nilai 3 : Lengkap 

Dataset kemudian diubah menjadi numeric yang 

bernilai rasional karena algoritma LVQ menggunakan 

perhitungan secara numeric. Informasi mengenai 

sampel dataset yang diubah menjadi numeric dengan 

nilai rasional dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Sampel Data Penerima Zakat Numeric 

Dat
a 

ke - 

X

1 
X2 

X

3 
X4 

X

5 
X6 

Targ

et 

1 
5

0 

1,000,0

00 
2 

100,000,0

00 
9 

1,500,0

00 
Ya 

2 
6

2 

2,500,0

00 
3 

175,000,0

00 
6 

2,500,0

00 

Tida

k 

3 
3

5 

1,500,0

00 
2 

175,000,0

00 
9 

1,000,0

00 

Tida

k 

4 
2

9 

2,500,0

00 
1 

500,000,0

00 

1

2 

1,000,0

00 

Tida

k 

…. … … … … … … … 

233 
7

8 

3,500,0

00 
2 

500,000,0

00 

1

8 

2,500,0

00 

Tida

k 

234 
4

1 

1,450,0

00 
1 

175,000,0

00 

1

6 

1,000,0

00 

Tida

k 

235 
3
7 

5,000,0
00 

2 
500,000,0
00 

1
5 

2,500,0
00 

Tida
k 

 
Keterangan: 

X4  →   Nilai 100,000,000  :  Lantai 1 tidak 

berkeramik. 

 Nilai 175,000,000  :  Lantai 1 berkeramik. 

 Nilai 500,000,000  :  Lantai 2 berkeramik. 

X6  → Nilai 1,000,000  : Tidak ada PDAM. 

 Nilai 1,500,000  : Tidak memiliki saluran 

air kotor dan septic 

tank. 

 Nilai 2,500,000  : Memiliki PDAM dan 

saluran air kotor atau 

septick tank (lengkap). 

4.3 Rancangan Data Praproses 

Dataset dipartisi menjadi data pelatihan dan 

pengujian. Normalisasi yang digunakan dengan 

metode normalisasi min-max dimana nilai minimum 

normalisasi adalah 0 dan nilai maksimum normalisasi 

adalah 1. Nilai data yang dinormalisasi pada atribut 

harus sesuai dengan nilai data maksimum dan nilai 

data minimum setiap atribut. Sebagian contoh, data 

yang dinormalisasi yaitu data pertama pada atribut 

ke-2 dengan nilai 1,000,000; nilai minimum pada 

atribut ke-2 yaitu 450,000 dan nilai maksimum pada 

atribut ke-2 yaitu 5,000,000 maka akan dimasukkan 

fungsi normalisasi max-min, sebagai ilustrasi 

dijelaskan pada persamaan di bawah ini: 

 

            
              

              
(       )  (   )        

 

Hasil normalisasi data pertama pada atribut ke-2 yaitu 

0.12, normalisasi dilakukan dari data ke-1 hingga data 

ke-235 dan menggunakan nilai minimum dan 

maksimum pada masing-masing atribut dari atribut 

ke-1 hingga ke-6. Sehingga, semua dataset penerima 

zakat telah dinormalisasi. Sampel data normalisasi 

dari dataset penerima zakat pada Tabel 4.4. 

 

Tabel 4.4 Sampel Dataset Hasil Normalisasi 

Penerima Zakat 

Data 

ke- 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 Target 

1 0.63 0.20 0.40 0.20 0.50 0.60 1 

2 0.78 0.50 0.60 0.35 0.33 1.00 2 

3 0.44 0.30 0.40 0.35 0.50 0.40 2 

4 0.36 0.50 0.20 1.00 0.67 0.40 2 

… … … … … … … … 

233 0.98 0.70 0.40 1.00 1.00 1.00 2 

234 0.51 0.31 0.20 0.35 0.67 0.40 2 

235 0.46 1.00 0.40 1.00 0.83 1.00 2 

 

Target terdiri dari dua klasifikasi yaitu YA dan 

TIDAK sehingga YA diubah menjadi bernilai 1 

sedangkan TIDAK diubah menjadi bernilai 2. Setelah 

melakukan normalisasi selanjutnya melakukan partisi 

data yang akan dipartisi menjadi 2 partisi tiap model. 

Sebagai contoh dalam dataset penerima zakat yang 

telah dinormalisasi terdiri dari 235 data yang dipartisi 

bagian dimana data ke-1 sampai data ke-165 sebagai 

data partisi pertama, data ke-166 sampai data ke-235 

sebagai data partisi kedua. Sebagai ilustrasi akan 

ditunjukkan  pada Gambar 4.1. 

 



 

Gambar 4.1 Partisi Dataset Penerima Zakat 

 

Data Partisi pertama digunakan sebagai data pelatihan 

dan data partisi kedua digunakan sebagai data 

pengujian.  

4.4 Seleksi Ciri 

Gambar 4.2. merupakan hasil dari classifier output 

dari aplikasi Weka. Dari hasil tersebut dapat 

diketahui bahwa data yang dimasukkan sebanyak 165 

yang benar dalam klasifikasi sebanyak 152 dan 

klasifikasi yang salah sebanyak 13. Tingkat 

keakuratan yaitu 92.1212%. 

 

 

Gambar 4.2 Clasifier Output 

Tampilan pohon keputusan yang menghasilkan 

kesimpulan bahwa yang terbentuk dari aturan weka 

dengan data sebagai berikut: 

1. Jika Penghasilan > 0.29 maka tidak berhak 

menerima zakat. 

2. Jika Penghasilan <= 0.29 dan Usia > 0.51 maka 
berhak menerima zakat. 

3. Jika Penghasilan <= 0.29 dan 0.49 < Usia <= 0.51 

maka berhak menerima zakat. 

4. Jika Penghasilan <= 0.29 dan Usia <= 0.49 maka 

tidak berhak menerima zakat.  

  

 

Gambar 4.3 Pohon Keputusan 

Berdasarkan pohon keputusan yang telah diketahui 

melalui weka, maka dapat diketahui 2 atribut utama 

yang akan dilakukan pelatihan dan pengujian yaitu 

penghasilan dan usia selain 6 atribut data asli yang 

telah diperoleh dari badan amil zakat desa Panawuan. 

4.5 Algoritma Pelatihan 

Pada bagian ini, menjelaskan tentang rancangan 

pelatihan. Dalam sistem terdapat 2 model algoritma. 

Model pertama menggunakan algoritma LVQ dengan 

bobot awal acak dan data pelatihan dengan 6 atribut. 

Kedua, menggunakan algoritma LVQ dengan bobot 

awal acak dan data pelatihan dengan 2 atribut.  

a. Rancangan Model Pertama 

Langkah yang dikerjakan adalah: 

1. Panggil data pelatihan yang telah 

dinormalisasi dengan nama file (Data Latih 6 

Attribut.csv). 

2. Tampilkan data pada tabel 1 dan tetapkan nilai 

parameter alfa, minimum error, penuruan alfa 

dan maksimum iterasi. 

3. Inisialisasi bobot awal secara acak dan tampil 

pada tabel 2. 

4. Mencari jarak vector. 

5. Menentukan klaster data dengan memilih jarak 

vector yang minimum. 

6. Lakukan perulangan selama (alfa>=minimum 

alfa), hitung nilai bobot dan perubahan nilai 

alfa serta penambahan iterasi atau epoch. 

7. Tampilkan bobot akhir pada tabel 3. 

b. Rancangan Model Kedua 

Langkah yang dikerjakan adalah: 

1. Panggil data pelatihan yang telah 

dinormalisasi dengan nama file (Data Latih 2 

Attribut.csv). 

2. Tampilkan data pada tabel 1 dan tetapkan nilai 

parameter alfa, minimum error, penuruan alfa 

dan maksimum iterasi. 

3. Inisialisasi bobot awal secara acak dan tampil 



pada tabel 2. 

4. Mencari jarak vector. 

5. Menentukan klaster data dengan memilih jarak 

vector yang minimum. 

6. Lakukan perulangan selama (alfa>=minimum 

alfa), hitung nilai bobot dan perubahan nilai 

alfa serta penambahan iterasi atau epoch. 

7. Tampilkan bobot akhir pada tabel 3. 

4.6 Algoritma Pengujian 

Pada bagian ini, melakukan pengujian dengan dua 

model seperti pada pelatihan dengan dua model. 

Pertama, melakukan uji data dengan 6 atribut. Kedua, 

melakukan uji data dengan 2 attribut. 

a. Rancangan Model Pertama 

Setelah diperoleh bobot akhir, tahap selanjutnya 

merupakan tahap pengujian. Langka-langkah 

dalam pengujian yang dilakukan sebagai berikut: 

1. Panggil data yang akan diuji dengan nama file 

(Data Uji 6 Attribut.csv). 

2. Membaca bobot akhir pada tabel 3. 

3. Mencari jarak vektor. 

4. Tentukan klaster data dengan memilih jarak 

vektor yang minimum. 

5. Tampilkan hasil klasifikasi dan presentasi 

kebenaran. 

b. Rancangan Skenario Kedua 

Setelah diperoleh bobot akhir, tahap selanjutnya 

merupakan tahap pengujian. Langka-langkah 

dalam pengujian yang dilakukan sebagai berikut: 

1. Panggil data yang akan diuji dengan nama file 

(Data Uji 2 Attribut.csv). 

2. Membaca bobot akhir pada tabel 3. 

3. Mencari jarak vektor. 

4. Tentukan klaster data dengan memilih jarak 

vektor yang minimum. 

5. Tampilkan hasil klasifikasi dan presentasi 

kebenaran. 

4.7 Rancangan Sistem 

Use Case diagram ditunjukkan pada Gambar 4.4 yang 

menjelaskan tentang kinerja sistem. 

 

Gambar 4.4 Use Case Diagram Sistem 

Proses kerja pada use case diagram adalah peran user 

atau pengguna melakukan training atau pelatihan 

algoritma LVQ dengan data yang sudah tersedia 

untuk dilatih. Sehingga, pengguna mendapatkan hasil 

bobot akhir dan pengguna dapat mengklasifikasi 

suatu data baru yang belum diketahui apakah 

penerima zakat tersebut berhak atau tidak untuk 

menerima zakat. Pengguna dapat memasukkan data 

baru pada sistem. Data baru akan diklasifikasi dengan 

hasil bobot akhir dari pelatihan sehingga 

mendapatkan hasil klasifikasi. 

Activity Diagram berperan sebagai verifikasi model 

dari use case diagram, alur model kejadian dari use 

case diagram dan memvalidasi use case dengan 

meninjau activity diagram. Dalam perancangan 

sistem ini terdapat dua activity diagram yaitu activity 

diagram melakukan training atau pelatihan dan 

activity diagram mengklasifikasi penerima zakat. 



 

Gambar 4.5 Actvity Diagram Pelatihan 

Dalam melakukan training atau pelatihan, pada 

gambar 4.5, actor atau pengguna menekan tombol 

open data selanjutnya menekan tombol lihat data 

untuk menampilkan data pada tabel, dilanjutkan 

dengan menentukan parameter nilai alfa, penuruan 

alfa, maksimum iterasi dan minimum error, setelah 

menentukan parameter tersebut dilanjutkan dengan 

menekan tombol pelatihan. Selanjutnya, sistem 

melakukan proses training sesuai pada rancangan 

pelatihan hingga menghasilkan kumpulan bobot 

terakhir. Kumpulan bobot terakhir tersebut akan 

digunakan pada proses pengujian data. 

 

Gambar 4.6 Activity Diagram Pengujian 

Activity diagram mengklasifikasikan penerima zakat, 

actor atau pengguna memasukkan data penerima 

zakat yang terdiri dari 70 data yang disediakan atau 

bias melakukan input manual. Jika pengguna telah 

memanggil 70 data atau input data selanjutnya 

menekan tombol pengujian. Sistem mengambil bobot 

akhir dari hasil pelatihan sebelumnya. Menghitung 

nilai Euclidian Distance masing-masing bobot. Dicari 

nilai Euclidian Distance yang terdekat atau terkecil 

dengan kelas. Sehingga data tersebut mendapatkan 

kelas sesuai dengan nilai yang terdekat. Sistem 

selanjutnya menampilkan hasil penerima zakat 

kepada pengguna sesuai hasil yang didapatkan. 

4.8  Pembahasan 

Pelatihan dan pengujian yang dilakukan melalui dua 

model. Pertama dengan 6 atribut, maka akan 

dipaparkan hasil uji coba dengan 6 atribut di bawah 

ini dengan ketentuan seperti pada tabel hasil uji coba. 

Tabel 4.5 Hasil Uji Coba Model Perama 

Pelatihan 

Pengujian 
Alfa (α) 

Dec 

α 

Max 

Iterasi 

Iterasi 

Tercapai 

Error 

Minimum 

0.001 0.1 1000 4 0.000001 58.571% 

 0.01 1000 2 0.000001 38.571% 

 0.001 1000 1 0.000001 62.857% 

0.0001 0.1 1000 3 0.000001 38.571% 

 0.01 1000 2 0.000001 51.429% 

 0.001 1000 1 0.000001 51.429% 

0.00001 0.1 1000 2 0.000001 30.000% 

 0.01 1000 1 0.000001 24.286% 

 0.001 1000 1 0.000001 30.000% 

Berdasarkan tabel di atas hasil pengujian terbaik 

62.857% berada pada nilai alfa 0.001, penurunan nilai 

alfa 0.001, iterasi tercapai pada nilai 1. Sedangkan 

pelatihan dan pengujian dengan 2 atribut akan 

dipaparkan hasil uji coba dengan 2 atribut di bawah 

ini dengan ketentuan seperti pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Hasil Uji Coba Model Kedua 

Pelatihan 

Pengujian Alfa 

(α) 

Dec 

α 

Max 

Iterasi 

Iterasi 

Tercapai 

Error 

Minimum 

0.001 0.1 1000 4 0.000001 58.571% 

 0.01 1000 2 0.000001 38.571% 

 0.001 1000 1 0.000001 62.857% 

 

Tabel 4.6 Lanjutan 

Pelatihan 

Pengujian 
Alfa (α) 

Dec 

α 

Max 

Iterasi 

Iterasi 

Tercapai 

Error 

Minimum 



0.0001 0.1 1000 3 0.000001 45.714% 

 0.01 1000 2 0.000001 40.000% 

 0.001 1000 1 0.000001 62.857% 

0.00001 0.1 1000 2 0.000001 51.429% 

 0.01 1000 1 0.000001 51.429% 

 0.001 1000 1 0.000001 64.286% 

 
Berdasarkan tabel di atas hasil pengujian terbaik 

64.286% berada pada nilai alfa 0.00001, penurunan 

nilai alfa 0.001, iterasi tercapai pada nilai 1. 

5. PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Beberapa kesimpulan yang diperoleh dari penelitian 

yang telah dilakukan sebagai berikut: 

a. Sistem yang telah dibangun dapat 

mengimplementasikan algoritma learning vector 

quantization pada klasifikasi penerima zakat 

berdasarkan kriteria badan amil zakat desa 

Panawuan. 

b. Sistem yang telah dibangun dapat menunjukkan 

hasil yang berbeda dari dua model yang telah diuji. 

Pertama, model dengan 6 atribut pelatihan dan 

pengujian yaitu usia, penghasilan, jumlah 

tanggungan, keadaan rumah, pendidikan terakhir 

dan penunjang kesehatan dengan tingkat akurasi 

62.857%. Kedua, dengan 2 atribut dari hasil 

seleksi ciri yaitu usia dan penghasilan dengan 

tingkat akurasi 64.286%. Dapat disimpulkan 

bahwa 2 ciri yang diperoleh dari hasil seleksi ciri 

merupakan ciri 

 

5.2. Saran 

Beberapa saran yang dihasilkan dari penelitian ini 

yang mungkin dapat digunakan pada penelitian 

selanjutnya sebagai berikut: 

a. Penelitian selanjutnya dapat mengoptimalkan 

penggunaan histori agar data yang telah dilakukan 

penelitian dan pengujian dapat dilihat kembali 

untuk dilakukan analisa lebih lanjut. 

b. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan data 

praproses dan bobot awal yang beragam untuk 

mendapatkan hasil evaluasi yang lebih baik. 
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