
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Koran adalah sebuah media cetak yang memberitakan kejadian yang 

terjadi  dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai topik. Topiknya bisa berupa 

ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan, olahraga, kriminalitas, fashion dan masih 

banyak lagi. Fungsi koran tidak lain adalah sebagai media pemberi informasi 

terbaru / terupdate kepada masyarakat. Setiap daerah di Indonesia memiliki 

perusahaan yang bergerak dalam penerbitan dan percetakan koran, salah satunya 

yang ada di provinsi Riau tepatnya di kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru memiliki 

perusahaan percetakan dan penerbitan koran yang telah berdiri sejak 1 Agustus 

2000 yakni koran Haluan Riau yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai. 

Koran Haluan Riau mencetak dan mendistribusikan koran ke seluruh 

wilayah di provinsi Riau yang dimana masa berlaku koran tersebut hanya sehari 

dan tidak seperti majalah yang masa berlakunya sampai 1 bulan. Jika koran yang 

didistribusikan hari ini ada yang  tidak terjual, maka koran tersebut harus di tarik 

karena informasi koran sudah basi atau sudah tidak update. Berdasarkan data yang 

ada didapatkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2016 tedapat 15.000 koran yang 

didistribusikan, namun koran yang terjual hanya 11.525 dan koran yang tidak 

terjual atau koran yang dikembalikan sebanyak 3.474 koran dimana harga 

produksi Rp 3.500/koran yang artinya terdapat kerugian sebesar Rp 12.159.000,00 

yang dialami pada tanggal 8 Agustus 2016 dan belum lagi hari berikutnya  

sehingga kerugian yang dialami Haluan Riau semakin bertambah. 

Untuk meminimalisir kerugian yang dialami oleh koran Haluan Riau, 

diperlukan sebuah sistem yang dapat memprediksi atau meramalkan jumlah 

penjualan koran sehingga Haluan Riau dapat mencetak koran sesuai dengan 

ramalan atau prediski yang telah dilakukan. Pada zaman sekarang ini teknologi 

semakin berkembang, berbagai macam ilmu yang telah ada dapat membantu 

manusia untuk meminimalisir kerugian yang dialami salah satu contohnya yaitu 
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Jaringan Syaraf Tiruan (JST). Jaringan Syaraf Tiruan yaitu suatu sistem 

pemrosesan informasi yang memiliki karakteristik-karakteristik menyerupai 

Jaringan Syaraf Biologi yang dimana sebuah mesin yang dirancang untuk 

memodelkan cara otak manusia mengerjakan fungsi atau tugas-tugas tertentu. 

Pada penelitian sebelumnya sudah ada yang meneliti mengenai peramalan 

permintaan koran yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fattah Sayyidina yakni 

Implemantasi Jaringan Syaraf Tiruan (JST) Backpropagation Untuk Peramalan 

Permintaan Koran (Studi Kasus : PT. Riau Pos Media Group Pekanbaru) dan 

penelitian oleh Sugiarti Lilis yakni Implemantasi Jaringan Syaraf Tiruan (JST) 

Elman Recurrent Neural Network (ERNN) Untuk Peramalan Permintaan Koran 

(Studi Kasus: PT. Media Haluan Mandiri Riau Pekanbaru). Perkembangan 

selanjutnya Jaringan Syarat Tiruan sudah mulai di kombinasikan dengan konsep 

yang lainnya yaitu fuzzy, salah satunya adalah metode Adaptif Neuro Fuzzy 

Inference System (ANFIS). Pada penelitian ini penulis akan melanjutkan 

penelitian yang dilakukan oleh Lilis menggunakan metode ANFIS untuk 

memprediksi penjualan koran Haluan Riau. Pada penelitian ini penulis terlebih 

dahulu akan menormalisasi data lalu mengcluster data menggunakan metode 

Fuzzy C-Means (FCM) dan akan digunakan ANFIS model Sugeno orde satu. 

Metode ANFIS dipilih sebagai metode dalam penelitian ini karena telah 

terdapat penelitian-penelitian mengenai prediksi/peramalan yang dimana pada 

penelitian tersebut di paparkan kelebihan dari metode ANFIS yakni mampu 

memprediksi dengan menghasilkan akurasi yang tinggi serta nilai error yang 

kecil, antara lain “Prediksi Tingkat Pengangguran Menggunakan Adaptif Neuro 

Fuzzy Inference System (ANFIS)” dengan akurasi sebesar 93,33% (Dewi dkk, 

2015), “Implementasi Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) untuk 

Peramalan Pemakaian Air di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal 

Semarang” dengan Sum Square Error (SSE) 0.0080107  (Hani’ah dkk, 2016), 

“Prediksi Suku Bunga Acuan (BI Rate) Menggunakan Metode Adaptif Neuro 

Fuzzy Inference System (ANFIS)” didapatkan nilai RMSE terbaik senilai 

0.0019165 (Nur dkk,2018). 
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Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis 

akan memberikan judul tugas akhir ini dengan judul “Peramalan Penjualan 

Koran Menggunakan Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS)” 

dengan 3 variable input yang akan digunakan yaitu produksi, biaya promosi dan 

biaya distribusi yang akan diproses menggunakan ANFIS serta keluaran berupa 

peramalan penjualan koran. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka dapat dibuat rumusan 

masalah pada penelitian tugas akhir ini yakni “Bagaimana Menerapkan Metode 

Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS) dalam Peramalan Penjualan 

Koran Haluan Riau”. 

1.3 Batasan Masalah 

Berikut ini adalah batasan masalah dalam penelitian tugas akhir ini. 

1. Variable yang digunakan dalam penelitian ini yaitu produksi, biaya 

promosi, biaya distribusi dan target. 

2. Data yang digunakan adalah data penjualan koran Haluan Riau dari 

tanggal 8 Agustus 2016 - 4 April 2017. 

3. Penelitian ini meramalkan penjualan koran Haluan Riau. 

4. Cluster data yang dilakukan sebanyak dua cluster, yakni cluster penjualan 

koran rendah dan tinggi. 

5. Menggunakan perhitungan Root Mean Square Error (RMSE) 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah 

Menerapkan Metode Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS) dalam 

Peramalan Penjualan koran Haluan Riau. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam tugas akhir terdiri dari 6 bab, antara lain : 

BAB I  PENDAHULUAN  

Pada bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan dibahas teori-teori yang berhubungan dengan 

penelitian yang diteliti yakni Meramalkan Penjualan Koran Haluan 

Riau Menggunakan Adaptive Neuro Fuzzy Inference System 

(ANFIS). 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai langkah-langkah yang akan 

dilakukan dalam proses penelitian Meramalkan Penjualan Koran 

Haluan Riau Menggunakan Adaptive Neuro Fuzzy Inference 

System (ANFIS). 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini menjelaskan analisa metode Adaptive Neuro Fuzzy 

Inference System (ANFIS) dalam Peramalan Penjualan Koran 

Haluan Riau serta analisa perancangan sistem. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini berisi batasan implementasi, bentuk hasil dari sistem 

yang telah dirancang sebelumnya dan melakukan pengujian. 

BAB VI PENUTUP  

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan 

juga berisi saran untuk penelitian selanjutnya. 

 


