
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau) 

memiliki beberapa fakultas yang terdiri dari banyak jurusan di dalamnya, 

salah satunya adalah Jurusan Ilmu Komunikasi. Jurusan tersebut memiliki 

banyak mata kuliah yang harus diambil oleh seluruh mahasiswanya. Mata 

kuliah yang akan diambil mahasiswa terdiri dari dua kategori yaitu mata 

kuliah wajib dan mata kuliah pilihan kejuruan. Mata kuliah wajib merupakan 

persyaratan untuk pengajuan mata kuliah kejuruan yang akan diambil oleh 

mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi pada semester 1 (satu) dan 2 (dua). 

Beberapa mata kuliah prasyarat ini yang berkaitan dengan mata kuliah 

kejuruan yaitu mata kuliah pengantar jurnalistik, pengantar public relation, 

dasar penyiaran, dasar komputer, filsafat ilmu, retorika dan sistem sosial 

budaya Indonesia. Masing-masing dari mata kuliah wajib tersebut merupakan 

syarat untuk pengambilan mata kuliah kejuruan di semester 3 (tiga). 

Sedangkan mata kuliah pilihan kejuruan diambil sebagai tujuan untuk 

pengajuan Tugas Akhir (TA) mahasiswa. 

Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN 

Suska Riau selama ini belum menggunakan sistem dalam penentuan 

konsentrasi jurusan untuk masing-masing mahasiswa. Konsentrasi jurusan 

yang ada pada Jurusan Ilmu Komunikasi terbagi menjadi tiga kategori yaitu 

jurusan JIAR (Jurnalistik), PIAR (Public Relation) dan BIAR (Broadcasting). 

Jurusan JIAR yaitu konsentrasi jurusan mendalami tentang ilmu jurnalistik, 

maka pada konsentrasi jurusan JIAR ini para mahasiswa mempelajari tentang 

penulisan berita acara yang menjadi dasar PIAR dan BIAR. Jurusan PIAR 

yaitu konsentrasi jurusan yang mendalami tentang Public Relation yang para 

mahasiswanya mempelajari tentang opini publik dan lain-lain. Jurusan BIAR 

yaitu Broadcase Relation, dimana mahasiswanya mendalami tentang ilmu 
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penyiaran seperti penyampaian berita, pembuatan film, pembuatan iklan dan 

lain sebagainya. Di setiap konsentrasi jurusan tersebut terdapat banyak mata 

kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa. Mata kuliah tersebut ada yang 

sama dan ada yang berbeda setiap jurusannya. Dengan kata lain setiap 

semester dari mulai semester 3 (tiga), mata kuliah masing-masing jurusan 

berbeda dan ada beberapa yang sama. Konsentrasi jurusan itu sendiri 

bertujuan untuk menentukan topik TA yang akan diambil oleh mahasiswa.  

Jurusan Ilmu Komunikasi dalam penentuan konsentrasi jurusan hanya 

menggunakan pilihan minat bakat mahasiswa, dengan kata lain mahasiswa 

dibebaskan dalam pemilihan konsentrasi jurusan yang akan diambil dan 

sebagai penentu topik TA mahasiswa tersebut. Minat bakat ini sendiri terdiri 

dari pilihan 1 (satu) dan pilihan 2 (dua) konsentrasi Jurusan Ilmu Komunikasi. 

Namun cara tersebut dapat mempersulit mahasiswa dalam pengerjaan TA. 

Dikarenakan konsentrasi jurusan dipilih harus berdasarkan kemampuan atau 

keahlian yang dimiliki oleh mahasiswa. Salah satu faktor yang juga 

mempengaruhi pemilihan minat bakat dari mahasiswa ialah dengan 

menyesuaikan keadaan ekonomi yang dialami mahasiswa. Jika seorang 

mahasiswa mengalami kondisi ekonomi yang kurang baik, maka sudah 

dipastikan mahasiswa tersebut tidak akan mengambil konsentrasi jurusan 

broadcasting. Konsentrasi jurusan broadcasting dikenal dengan jurusan yang 

mahal, dikarenakan mahasiswa wajib memiliki kamera DSLR dan laptop atau 

notebook untuk menunjang semua aktifitas dan kinerja dari konsentrasi 

jurusan tersebut. Masalah ini tidak hanya terjadi pada Jurusan Ilmu 

Komunikasi, akan tetapi terjadi juga pada jurusan lainnya yang ada pada UIN 

Suska Riau. Solusi dari permasalahan di atas ialah dengan menerapkan ilmu 

Jaringan Syaraf Tiruan. 

Jaringan Syaraf Tiruan (JST) merupakan satu representasi dari sebuah 

kinerja otak manusia yang disimulasikan ke sebuah sistem atau aplikasi 

tertentu dan mengembangkan simulasi kerja otak manusia ke sebuah sistem 

yang akan dibuat (Kusumadewi, 2004). JST ini sendiri banyak digunakan 

untuk memprediksi dan peramalan pada berbagai bidang. Banyak metode-
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metode yang ditawarkan dalam pemakaian Jaringan Syaraf Tiruan misalnya 

Preceptron, LVQ dan Backpropagation Neural Network (BPNN). Namun, 

BPNN memiliki keunggulan dibandingkan dengan metode lainnya pada 

bidang peramalan dengan pengenalan pola-pola yang kompleks 

(Puspitaningrum, 2006). 

Backpropagation (BPNN) adalah sebuah metode jaringan syaraf tiruan. 

Salah satu bidang dimana BPNN dapat diaplikasikan dengan baik adalah 

bidang peramalan (forecasting) dan BPNN merupakan metode yang sangat 

baik dibanding dengan metode yang lain (Siang, 2005). Penelitian terdahulu 

menggunakan metode BPNN yang dilakukan oleh (Agustin, 2012) yang 

membahas tentang seleksi penerimaan mahasiswa baru pada Jurusan Teknik 

Komputer dengan menggunakan BPNN memiliki tingkat akurasi 95.2% dan 

penelitian oleh (Kosasi, 2013) yang membahas tentang prediksi nilai sekolah 

memiliki tingkat akurasi 93.67% serta penelitian yang dilakukan oleh 

(Nurkhozin, 2011) yang membahas tentang optimasi BPNN dan Learning 

Vector Quantization (LVQ) dalam klasifikasi diabetes yang menghasilkan 

akurasi pada BPNN sebesar 99.2% dan pada LVQ sebesar 97.7%. 

Berdasarkan penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa metode 

BPNN sangat cocok dan bagus digunakan untuk melakukan peramalan atau 

prediksi di bidang mana pun karena memiliki tingkat akurasi yang tinggi 

dibandingkan dengan metode yang lain. 

 Melalui proyek TA ini, akan dibuat suatu aplikasi yang dapat 

menentukan konsentrasi jurusan masing-masing mahasiswa Jurusan Ilmu 

Komunikasi menggunakan metode BPNN. Oleh karena itu, penulis akan 

melakukan sebuah penelitian mengenai “Penerapan Backpropagation Neural 

Network dalam Penentuan Konsentrasi Jurusan Mahasiswa”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang masalah di atas, maka 

dapat diambil rumusan masalah yaitu, bagaimana penerapan jaringan syaraf 
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tiruan menggunakan metode BPNN dalam penentuan konsentrasi jurusan 

masing-masing mahasiswa UIN Suska Riau Jurusan Ilmu Komunikasi ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Diambil dari uraian rumusan masalah diatas maka dapat diambil 

batasan masalah sebagai berikut ini : 

1. Dalam penentuan konsentrasi jurusan hanya membahas pada mahasiswa 

semester 3 (tiga) studi S1 dan telah lulus matakuliah tertentu atau 

matakuliah prasyarat. 

2. Input data untuk penelitian ini adalah data nilai-nilai matakuliah (sebagai 

prasyarat matakuliah pada konsentrasi jurusan) mahasiswa pada semester 

sebelum penentuan konsentrai jurusan yaitu semester 1 dan 2. Data yang 

dipakai ialah 100 data mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi UIN Suska 

Riau. 

3. Variabel input yang dipakai 7 (tujuh) yaitu nilai dasar penyiaran, nilai 

retorika, nilai pengantar public relation, nilai sistem sosial budaya 

Indonesia, nilai pengantar jurnalistik, nilai filsafat ilmu dan nilai dasar 

komputer.  

4. Jumlah output sama dengan jumlah konsentrasi jurusan yang tersedia pada 

Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yaitu 

Jurnalistik, Public Relation dan Broadcasting.  

5. Performance (kinerja) dari BPNN, menghitung akurasi dan error dengan 

Mean Square Error (MSE). 

6. Pengujian dengan menggunakan User Acceptance Test (UAT). 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah menerapkan JST untuk menentukan 

konsentrasi jurusan untuk masing-masing mahasiswa pada Jurusan Ilmu 

Komunikasi dengan menggunakan metode BPNN. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Berikut ini adalah urutan penulisan laporan penelitian dalam 

Perancangan Pembuatan Sistem  yang akan dibuat : 

BAB I PENDAHULUAN 

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

penulisan dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang teori-teori yang mendukung perancangan 

sistem prediksi yang akan dibuat. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas metodologi penelitian atau langkah-langkah penelitian 

yang dilakukan untuk membuat sistem. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisi tentang analisa berupa data yang dibutuhkan, kemudian 

melakukan perancangan terhadap desain yang dibutuhkan untuk 

merancang dan membangun jaringan syaraf tiruan untuk prediksi jumlah 

mahasiswa yang akan mengambil matakuliah pilihan tertentu pada Jurusan 

Teknik Informatika dengan menggunakan metode BPNN. 

BAB V  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi tentang implementasi sistem yang sudah jadi berdasarkan 

analisa dan desain sistem yang telah dibuat. 

BAB VI  KESIMPULAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang membangun untuk 

sistem agar dapat dikembangkan untuk kedepannya agar dapat 

disempurnakan untuk masa yang akan datang. 


