
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

PT. Sinar Niaga Sejahtera awal mulanya hanya ada di Pulau Jawa. 

Perusahaan ini mulai merambah keluar Pulau Jawa pada tahun 1998, dan mulai 

berdiri di Pekanbaru pada tahun 2001. Produk pertama kali yang diproduksi oleh 

perusahaan ini yaitu pilus dan makanan yang berbahan tepung. Setelah makanan 

yang berbahan tepung sukses dalam penjualan, maka perusahaan menambah 

pembuatan produk yang berbahan kacang tanpa tepung seperti kacang kulit hingga 

memproduksi minuman seperti mountea dan okky jelly. Salah satu produk makanan 

yang diprediksi penjualannya yaitu Pilus Garuda Food. 

Pilus Garuda Food merupakan salah satu produk makanan ringan yang paling 

banyak diminati. Dalam proses produksi, pilus Garuda Food dikemas dalam bentuk 

plastik dengan berat 10g/pcs dan dipasarkan dalam bentuk dus untuk setiap 

outletnya (Dasopang, 2017). Penjualan produk Pilus Garuda Food banyak ditemui 

di swalayan, mall, mini swalayan. Penjualan yang dilakukan sering kali banyak 

yang tidak habis terjual. Banyaknya penjualan yang dilakukan perharinya, tidak 

memberikan jaminan bahwa produk yang dipasarkan akan laku terjual. Sehingga 

produk pilus garuda Food yang tidak laku terjual mengakibatkan kerugian pada 

perusahaan. 

Berdasarkan hasil interview pada 1 Maret 2017 dengan Manager PT Sinar 

Niaga Sejahtera, Bapak Ali diperoleh fakta bahwa, pada bulan April 2016 terdapat 

451 produk Pilus Garuda Food yang return. Adanya produk yang return, maka 

perusahaan mengalami kerugian. Berdasarkan harga jual per dus dengan harga 

Rp.48.128, kerugian yang diperoleh pada bulan April yaitu Rp.21.705.728. 

Kerugian ini hanya untuk bulan April saja, belum lagi untuk bulan yang lainnya 

pada tahun 2016 yang menyebabkan angka kerugian bertambah (Dasopang, 2017). 
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Perkembangan teknologi menjadikan setiap perusahaan lebih bersaing dalam 

melakukan pemasaran. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan 

pemasaran yaitu menjaga hubungan dengan pelanggan (outlet). Kepuasan 

pelanggan akan kualitas produk yang diproduksi tentu diperlukan untuk 

menimalisir kerugian. Kerugian dapat berupa stock bahan pangan pembuatan 

pruduk Pilus Garuda Food pada saat terjadinya kelebihan memproduksi. Pada saat 

kelebihan produksi, maka stock bahan pangan untuk produksi selanjutnya akan 

mengalami kekurangan. Sehingga dibutuhkan biaya kembali untuk membeli stock 

bahan pangan yang semestinya sudah ada. 

Salah satu bidang ilmu yang mengalami perkembangan di bidang teknologi 

informasi yaitu Jarigan Syaraf Tiruan (JST). Jaringan Syaraf Tiruan merupakan 

salah satu representasi dari buatan fungsi otak manusia yang selalu mampu 

melakukan proses pembelajaran. Adanya istilah buatan dikarenakan 

pengimplementasian jaringan syaraf ini menggunakan program komputer yang 

dapat menyelesaikan sejumlah proses perhitungan selama pembelajaran 

(Suhardiyanto dkk, 2007). Salah satu contoh penerapan Jaringan Syaraf Tiruan 

yaitu Elman Rcurrent Neural Network (ERNN).  

ERNN merupakan jaringan recurrent yang parsial karena pada umumnya 

koneksinya berupa feed forward. Perbedaan utama dari pembaharuan feed forward, 

yaitu adanya tambahan layar context neuron yang menyediakan pola hidden unit 

agar dapat diumpan balik ke dirinya sendiri sehingga menjadikan proses iterasi, 

kecepatan update parameter dan konvergensi menjadi lebih cepat (Permana dkk, 

2014). ERNN menjadi salah satu penggunaan metode yang efisien dalam 

melakukan prediksi yang akurat (Sundaram, 2016). 

Penelitian terkait mengenai penggunaan metode ERNN oleh (Permana dkk, 

2014) yang meneliti tentang Evaluasi Kelayakan Mahasiswa Magang 

Menggunakan ERNN memiliki tingkat akurasi 90,91% dengan menggunakan 

sebuah hidden layer dan 20 unit neuron dalam menentukan kelayakan mahasiswa 

yang akan mengikuti proses magang berdasarkan kompetensi yang dimiliki. 

Penelitian lainnya oleh (Zheng, 2015) yang meneliti tentang prediksi prakiraan 

harga saham, berdasarkan hasil penelitiannya mengatakan bahwa nilai prediksi dan 
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nilai sebenarnya memiliki nilai yang mendekati. Kesalahan hanya terjadi sebesar 

0.026908826. Penggunaan metode ERNN memiliki kinerja yang baik dalam 

memprediksi prakiraan harga saham. Selanjutnya oleh (Sundaram, 2016) yang 

meneliti tentang prediksi kematian akibat polusi hasil penelitiannya mengatakan 

bahwa dengan menggunakan metode ERNN dijadikan sebagai usulan dalam 

penggunaan metode yang efisien dalam melakukan proses prediksi yang akurat. 

Metode ini mampu memberikan hasil pendekatan yang cocok untuk melakukan 

prediksi terhadap kematian yang diakibatkan oleh polusi. Penelitian yang dilakukan 

oleh (Swathi, 2015) yang meneliti tentang diagnosa penyakit kanker payudara 

menggunakan metode ERNN mengatakan bahwa dengan menerapkan metode ini 

dapat mendukung dokter dalam melakukan diagnosa terhadap kanker payudara 

yang akan digunakan sebagai mesin pembelajaran agar dapat terhindar dari biopsi. 

Sehingga dapat mnegurangi pembiayaan yang tidak diperlukan, bahkan sel kanker 

ganas juga dapat di diagnosis secara efisien berdasarkan input dan atribut yang telah 

diberikan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pada penelitian ini akan dibangun sistem 

prediksi menggunakan Elman Recurrent Neural Network (ERNN) untuk kasus 

prediksi penjualan Pilus Garuda Food.                                                                          

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat diperoleh 

suatu rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana menerapkan Jaringan Syaraf Tiruan metode Elman Recurrent 

Neural Network (ERNN) untuk prediksi penjualan Garuda Food. 

2. Bagaimana mengukur tingkat akurasi metode Elman Recurrent Neural 

Network (ERNN). 

1.3 Batasan Masalah 

Terdapat beberapa batasan masalah yang diperlukan agar penelitian yang 

dilakukan sesuai dengan keinginan dan mencapai tujuan. Adapaun batasan masalah 

dari penelitian ini yaitu: 
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1. Data pada penelitian ini diambil dari PT. Sinar Niaga Sejahtera. 

2. Data yang digunakan diambil pada Januari 2012 – Desember 2016. 

3. Produk yang akan diprediksi penjualannya yaitu Pilus Garuda Food. 

4. Output dari sistem ini yaitu prediksi berupa angka penjualan untuk bulan 

kedepannya.  

5. Variable yang digunakan yaitu harga jual, biaya promosi, jumlah tempat 

pemasaran, return dan penjualan. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian dilakukan karena adanya tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini 

yaitu: 

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

Prediksi Penjualan Pilus Garuda Food. 

2. Mengukur tingkat akurasi penggunaan metode Elman Recurrent Neural 

Network (ERNN). 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika dari penulisan Tugas Akhir ini akan diuraikan menjadi beberapa 

bagian, yaitu: 

BAB I. PENDAHULUAN  

Pendahuluan menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah,         

Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II. LANDASAN TEORI 

Landasan Teori menguraikan tentang Jaringan Syaraf Tiruan (JST), Elman 

Recurrent Neural Network (ERNN), Normalisasi, Performance Method, User 

Acceptance Test (UAT), Prediksi Garuda Food, dan Kajian Pustaka. 

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi Penelitian menguraikan tentang Studi Pustaka, Pengumpulan 

Data, Analisa dan Perancangan Sistem, Implementasi dan Pengujian Sistem serta 

Kesimpulan dan Saran. 
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BAB IV. ANALISA DAN PERANCANGAN  

Analisa dan Perancangan menguraikan tentang analisa dan perancangan 

sistem yang akan dibangun dengan menggunakan metode Elman Recurrent Neural 

Network (ERNN). 

BAB V. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Implementasi dan Pengujian menguraikan tentang perangkat unak yang 

digunakan serta kesimpulan dari pengimplementasian dan pengujian yang 

dilakukan dengan menggunakan metode Elman Recurrent Neural Network 

(ERNN). 

BAB VI. PENUTUP 

Penutup menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh pada 

saat penelitian agar pembaca dapat melakukan inonvasi terhadap penelitian yang 

ada.


