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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi 

sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan. Hutan merupakan sumber 

daya alam yang memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial, pembangunan 

dan lingkungan hidup (Setia Zain S.H, 1998). Hutan memiliki berbagai manfaat 

bagi kehidupan manusia baik manfaat langsung yang dirasakan maupun yang tidak 

langsung. 

Hutan pinus yang dikelola PT. Tusam Hutani Lestari memiliki luas 97.300 

ha. PT Tusam Hutani Lestari merupakan salah satu pengelola produksi hutan di 

Aceh Tengah yang bertujuan untuk mengelola dan memproduksi tanaman hutan 

berupa kayu dan non kayu.  Salah satu hasil non kayu yang diproduksi oleh 

perusahaan ini berupa getah pinus. 

Menurut Perhutani tahun 2016, getah pinus memiliki jumlah permintaan 

tinggi baik di pasar lokal maupun internasional, dimana 80% produksinya 

dialokasikan untuk kebutuhan ekspor ke Eropa, India, Korea Selatan, Jepang dan 

Amerika (Perhutani, 2006). Berdasarkan data Perhutani tahun 2011, produksi 

gondorukem Perhutani Indonesia sebesar 55.000 ton dan  terpentin sebesar 11.700 

ton (Mahardi, 2013). Sedangkan permintaan gondorukem di dunia naik  sampai 1 

juta ton per tahun. Untuk mengimbangi permintaan getah pinus yang semakin 

meningkat (Statistik, 2008) dengan kestabilan pendapatan perusahaan, harus 

diiringi dengan perencanaan dan pengelolaan produksi yang baik. Perencanaan dan 

pengelolaan produksi getah pinus dapat dipenuhi jika data prediksi produksi getah 

pinus tersedia. 

Menurut direktur PT. Tusam Hutani Lestari dalam menentukan produksi 

getah pinus, perusahaan melakukan perhitungan berdasarkan jumlah produksi 

tahun sebelumnya. Namun, perhitungan hanya dilakukan secara garis besar dan 

belum optimal dalam menentukan produksi getah (Toyib, 2017). Untuk itu 
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dibutuhkan suatu metode prediksi yang dapat menentukan prediksi produksi getah 

pinus secara lebih detail. 

Saat ini telah tersedia prediksi produksi getah pinus yang dibangun melalui 

pendekatan statistik. Namun, sebagian besar belum memberikan informasi yang 

akurat. Penelitian sebelumnya mengenai prediksi produksi getah pinus  dilakukan 

oleh (Mahardi, 2013) dengan menggunakan metode Fuzzy Takagi- Sugeno-Kang. 

Penelitian ini menggunakan hutan tanaman sebagai objek penelitian dengan tiga 

variabel yaitu umur, kerapatan bidang dasar (KBD) dan kualitas tempat tumbuh 

(bonita). Penelitian tersebut menghasilkan nilai Root Mean Square Error (RMSE) 

sebesar 15,1215 dan nilai Root Mean Square Error (RMSE) analisis regresi sebesar 

21,9397. 

Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan untuk mengoptimasi 

pendekatan statistik yang dilakukan sebelumnya yaitu dengan menerapkan konsep 

JST. Jaringan syaraf tiruan merupakan salah satu cabang ilmu dalam bidang 

kecerdasan buatan dan alat dalam memecahkan masalah dalam bidang-bidang 

dengan dilakukan pengelompokan dan pengenalan pola. Jaringan syaraf tiruan 

sangat cocok dalam menentukan masalah prediksi (Puspitaningrum, 2006). Salah 

satu metode JST dalam prediksi adalah metode ERNN.  

Kelebihan lain dari ERNN adalah arsitekturnya memiliki feedback loop 

yang mampu mempelajari dependensi waktu dari data latih dan memprediksi data 

yang akan datang dalam menggunakan data uji (Harsono, Wibowo dan Dayawati, 

2011). Elmen Recurrent Neural Networ (ERNN) sangat bagus diterapkan pada 

kasus time series forecasting (Purnomo, Wibowo dan Suliyo, 2014). Jaringan 

syaraf Elman Recurrent Neural Network juga lebih sesuai dalam melakukan 

prediksi (Talahatu, Benarkah dan Jimmy, 2015). 

Adapun yang menjadi pertimbangan dalam memilih metode ERNN untuk 

memprediksi jumlah produksi getah pinus adalah berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh (Maulida, 2011) dengan judul penelitian yaitu “Penggunaan Elman 

Recurrent Neural Network dalam Peramalan Suhu Udara Sebagai Faktor yang 

Mempengaruhi Kebakaran Hutan”. Penelitian yang  menggunakan data suhu udara 

dari tahun 2000 – 2004 ini memberikan hasil tingkat keakuratan kesalahan dalam 
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menggunakan ERNN sebanyak 1,55% dalam memprediksi suhu udara. Tingkat 

error  metode ini lebih rendah dibandingkan dengan model ARIMA (3,11%) untuk 

data time series suhu udara. Penelitian lainnya yang menjadi dasar pemilihan 

metode ERNN adalah penelitian yang dilakukan oleh (Harsono, Wibowo dan 

Dayawati, 2011) dengan judul penelitian “Analisa dan Implementasi Elman 

Recurrent Neural Network dan Tabu Search pada Prediksi Harga Perak”. Penelitian 

ini memberikan hasil ERNN yang dapat memprediksi harga perak hingga 5 hari ke 

depan dengan akurasi 96,83% untuk data uji. 

Berdasarkan penjabaran di atas, maka akan dibangun sebuah aplikasi yang 

dapat memprediksi jumlah produksi getah pohon pinus pada PT Tusam Hutani 

Lestari dengan judul penelitian “Penerapan Jaringan Syaraf Tiruan Elman 

Recurrent Neural Network (ERNN) untuk Prediksi Produksi Getah Pinus 

(Studi Kasus : PT. Tusam Hutani Lestari)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, yang menjadi 

rumusan masalah dari permasalahan ini adalah “Bagaimana Penerapan Jaringan 

Syaraf Tiruan (JST) dengan metode Elman Recurrent Neural Network (ERNN) 

untuk prediksi produksi getah pinus dengan tingkat akurasi yang diperoleh ?”. 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi batasan masalah untuk 

ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah faktor yang mempengaruhi 

produksi getah pinus. Variabel yang digunakan adalah umur pohon, diameter 

pohon, jumlah pohon dalam 1 hektar (DKN), ketinggian tempat (DPL atau 

Daerah Perlindungan Laut) dan kemiringan tempat. Namun ada beberapa faktor 

juga yang mempengaruhi produksi getah pinus antara lain iklim, KBD atau 

sturktur tanah dan jumlah batang perpohon. Alasan penelitian ini menggunakan 

5 variabel dikarenakan PT TUSAM HUTAN LESTARI hanya memiliki data 

dari 5 variabel. 
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2. Data didapat dari laporan hasil produksi 2016, laporan hasil crusing 2016 dan 

peta top  PT. Tusam Hutani Lestari, data diambil di daerah Bener Meriah 

dengan petak 33, 35 dan 38. 

3. Data yang digunakan dalam penelitian ini tahun 2016 dengan jumlah 150 data. 

4. Hasil penelitian ini untuk memprediksi produksi getah pohon pinus dalam 1 

hari. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Menerapkan metode Elman Recurrent Neural Network (ERNN) untuk Prediksi 

Produksi Getah Pinus. 

2. Mengukur tingkat akurasi penggunaan metode Elman Recurrent Neural 

Network (ERNN). 

1.5 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar laporan ini dibagi atas enam bab yang terdiri dari 

beberapa subbab yakni: 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan teori-teori singkat tentang hal-hal yang berhubungan 

dengan judul, model pengembangan sistem serta tentang teori-teori yang 

mendukung pembuatan sistem prediksi produksi getah pinus.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang rangkaian tahapan dalam membuat sistem mulai dari 

pengumpulan data, analisa dan perancangan sampai implementasi dan 

pengujian yang digunakan dalam pengerjaan Tugas Akhir. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM  

Bab ini berisi tahapan analisa dan proses perancangan perangkat lunak 

sistem yang dapat mewakili proses kerja dalam prediksi produksi getah 

pinus pada PT Tusam Hutani Lestari. 
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BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Bab ini berisi mengenai implementasi dan pengujian sistem beserta 

kesimpulan yang diambil dari pengujian yang telah dilakukan terhadap 

sistem yang dirancang. 

BAB VI PENUTUP 

Pada bab ni terdapat kesimpulan dari semua pembahasan yang ada dengan 

saran-saran yang ditujukan bagi para pembaca atau pengembangan. 

 

 


