
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang saat ini. 

Perusahaan – perusahaan di Indonesia pada saat ini mulai berkembang dan 

selalu mencari inovasi agar perusahaan tersebut selalu mengalami kemajuan. 

Untuk bisa menyaingi perusahaan lainnya dibutuhkan perkembangan  ilmu 

teknologi dengan penjualan beras yang semakin banyak bedasarkan jumlah 

penduduk semakin bertambah. Tuntutan kebutuhan masyarakat Indonesia 

semakin hari semakin bertambah apalagi kebutuhan primer sangat 

dibutuhkan, salah satu contoh adalah beras. Tuntutan kebutuhan tersebut 

diakibatkan populasi yang ada di Indonesia saat ini meningkat. Tanpa 

mengikuti perkembangan jaman, beras akan selalu dibutuhkan sehingga 

membutuhkan sistem yang membantu proses perusahaan agar mengefesiensi 

suatu perkerjaan pada perusahaan yang menyediakan beras untuk di jual ke 

masyarakat. Kondisi pada saat ini penjualan beras sangatlah banyak sehingga 

terkadang perusahaan membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 

membantu meramalkan suatu produksi beras sehingga diperlukan sistem 

dalam memprediksi penjualan. 

Peramalan (forecasting) didefinisikan sebagai alat atau teknik untuk 

memprediksi atau memperkirakan suatu nilai pada masa yang akan datang 

dengan memperhatikan data atau informasi masa lalu maupun pada saat ini 

(Nachrowi, 2004). Terdapat banyak metode yang dapat digunakan dalam 

melakukan peramalan, salah satunya ialah metode jaringan syaraf tiruan. 

Jaringan Syaraf Tiruan (JST) merupakan sistem pemroses informasi yang 

dibentuk sebagai generalisasi model matematika dari jaringan syaraf biologi 

(Siang, 2005). JST banyak diaplikasikan pada peramalan khususnya sales 
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forecasting, karena kelebihannya pada prediksi dan pengenalan pola. Banyak 

penelitian yang menyimpulkan bahwa metode JST lebih baik daripada 

metode-metode peramalan konvensional (Sun dkk, 2008). Banyak metode 

JST yang digunakan untuk melakukan peramalan. Huang dkk (2006) 

berpendapat bahwa metode-metode JST yang telah ada sebelumnya memiliki 

kelemahan-kelemahan terutama dalam hal laju pembelajaran (learning 

speed). Hal ini disebabkan karena semua parameter pada jaringan ditentukan 

menggunakan suatu metode pembelajaran. Parameter yang dimaksud adalah 

bobot input dan bias yang menghubungkan antara layer satu dengan layer 

yang lain. Oleh karena itu Huang (2004), memperkenalkan sebuah metode 

pembelajaran baru dalam JST bernama Extreme Learning Machine (ELM). 

ELM memiliki learning speed yang cepat dan mampu menghasilkan 

good generalization performance (Huang dkk, 2006). ELM memiliki 

kelebihan dari metode yang sudah ada seperti Backpropagation (BP) 

terutama dalam hal konsumsi waktu. Kinerja metode ELM dalam kasus 

peramalan lebih baik dibandingkan dengan metode Backpropagation karena 

nilai error yang dihasilkan pada ELM lebih kecil daripada nilai error yang 

dihasilkan BP (Khotimah dkk, 2010) 

Algoritma kelelawar dikembangkan berdasarkan kelebihan mampu 

melakukan ekolokasi, dengan kemampuan tersebut kelelawar mampu 

mengetahui letak mangsa. Dengan kelebihan tersebut algoritma ini dapat 

memberikan hasil yang optimal (Khan, dkk., 2012). Algoritma kelelawar 

merupakan metode optimasi metaheuristik yang dapat digunakan sebagai 

feature selector dalam kasus klasifikasi. Algoritma Kelelawar memberikan 

perfoma yang lebih baik bila dibandingkan dengan beberapa algoritma 

lainya seperti Algoritma Genetika, Particle Swarm Opimization dan 

Geometric Particle Swarm Optimization (Ahmed, dkk., 2013). 

 

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, akan sangat menarik jika 

dilakukan penelitian mengenai Hybrid Jaringan Syaraf Tiruan Metode 
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Extreme Learning Machine (ELM) dan Bat Algorithm (BA) untuk 

meramalkan penjualan beras 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah 

yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah: 

1. Bagaimana menerapkan Hybrid Jaringan Syaraf Tiruan Metode Extreme 

Learning Machine (ELM) dengan Bat Algorithm (BA) untuk meramalkan 

penjualan beras? 

2. Bagaimana membuat program yang terkait dengan penerapan Hybrid 

Jaringan Syaraf Tiruan Metode Extreme Learning Machine (ELM) 

dengan Bat Algorithm (BA) untuk meramalkan penjualan beras? 

3. Bagaimana mengimplementasikan program pada contoh kasus? 

 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Menerapkan Hybrid Jaringan Syaraf Tiruan Metode Extreme Learning 

Machine (ELM) dengan Bat Algorithm (BA) untuk meramalkan 

penjualan beras? 

2. Membuat program yang terkait dengan penerapan Hybrid Jaringan Syaraf 

Tiruan Metode Extreme Learning Machine (ELM) dengan Bat Algorithm 

(BA) untuk meramalkan penjualan beras. 

3. Mengimplementasikan program pada contoh kasus. 

 

1.4 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Memperluas penerapan metode jaringan saraf tiruan dalam bidang 

penjualan. 

2. Menambah ilmu pengetahuan tentang teori-teori matematika khususnya 

di bidang terapan matematika mengenai aplikasi kecerdasan buatan.  
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3. Menjadi bahan pertimbangan dan perbandingan untuk penggunaan 

metode lainnya yang dapat mendukung perkembangan ilmu sains dan 

teknologi pada masa mendatang. 

 

1.5 Batasan dan Asumsi 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Data yang digunakan dalam skripsi adalah tahun 2013 sampai 2017.  
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