
  

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Belajar merupakan perubahan dalam perilaku sebagai hasil dari 

pengalaman atau latihan. Proses belajar mengajar merupakan suatu kewajiban 

bagi manusia yang menginginkan kehidupan yang baik di dunia ini. Setiap tahun, 

setiap siswa (Sekolah Menengah Atas) SMA yang berencana melanjutkan jenjang 

pendidikannya ke perguruan tinggi harus memutuskan pilihan, bidang atau 

jurusan apa yang akan diambil untuk melanjutkan pendidikannya.  

Penentuan jurusan merupakan hal yang penting bagi calon mahasiswa 

untuk masuk ke dalam Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi 

Swasta (PTS), hal ini dikarenakan penjurusan merupakan suatu keputusan untuk 

mengasah dan mendalami kemampuan masing-masing calon mahasiswa baru. 

Menentukan jurusan merupakan sesuatu yang cukup sulit untuk diputuskan oleh 

kebanyakan siswa SMA sederajat, terutama yang tidak banyak memiliki referensi 

dan mencari informasi terkait dengan pendidikan perguruan tinggi.  

 Perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN 

Suska Riau) selama ini belum menerapkan sistem prediksi penentuan jurusan bagi 

calon mahasiswa baru, dimana calon mahasiswa baru langsung menentukan 

jurusan pada saat mendaftar, hal ini mengakibatkan calon mahasiswa yang telah 

menjadi mahasiswa kesulitan untuk mengikuti perkuliahan karena tidak sesuai 

dengan kemampuan. Akibatnya baru berjalan beberapa semester pada program 

studi yang mereka pilih, ternyata banyak yang memutuskan untuk pindah ke 

program studi lain. Oleh sebab itu calon mahasiswa harus mempunyai prediksi 

untuk menentukan jurusan yang akan diambil. 

Prediksi dalam konteks komputasi merupakan salah satu kegiatan 

matematis. Prediksi telah dilakukan bertahun-tahun sebelum adanya komputer, 

yaitu dengan menggunakan alat hitung seperti kalkulator. Dengan dibantu 
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komputer dan pendekatan jaringan syaraf tiruan diharapkan dapat membantu 

mahasiswa untuk memprediksi jurusan apa yang akan diambil.  

Terdapat beberapa metode yang bisa diterapkan dalam prediksi pada 

jaringan syaraf tiruan, diantanya metode Backpropagation Neural Network 

(BPNN), Learning Vector Quantization (LVQ) dan Kohonen Neural Network. 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode BPNN. Berdasarkan penelitian 

yang membahas tentang Prediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dengan 

menggunakan metode BPNN, dalam penelitian tersebut didapat kesimpulan 

bahwa nilai akurasi hasil prediksi menggunakan algoritma BPNN adalah 95,93%, 

sehingga algoritma BPNN memiliki hasil prediksi yang baik dalam memprediksi 

indeks harga saham. (Marleny dan Vincent, 2013) 

Penelitian yang membahas tentang Penggunaan Jaringan Syaraf Tiruan 

menggunakan metode Backpropagation Neural Network untuk Seleksi 

Penerimaan Mahasiswa Baru Pada Jurusan Teknik Komputer Di Politeknik 

Negeri Sriwijaya. Pada penelitian ini di dapatkan kesimpulan dengan 3 hidden 

layer, dengan jumlah neuron 35, iterasi 5000 dengan fungsi aktivasi tansig 

mampu mendekati regresi 0.8563. selain itu, penelitian ini masih dapat dilakukan 

pengembangan arsitektur jaringan syaraf tiruan BPNN sampai pada tahap 

prediksi, dengan memasukkan variabel yang lain seperti, nilai rata–rata rapor, 

akreditas sekolah dan penghasilan orang tua (Agustin dan Toni, 2012). 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan melakukan “Implementasi Jaringan Syaraf Tiruan (JST) 

Backpropagation Neural Network untuk Prediksi Penentuan Jurusan Calon 

Mahasiswa studi kasus UIN Suska Riau” yang diharapkan dapat membantu calon 

mahasiswa dalam memprediksi penentuan jurusan di UIN Suska Riau serta dapat 

mengukur tingkat akurasi dan menghitung error.   

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka dapat 

disimpulkan sebuah rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu 

bagaimana implementasi Jaringan Syaraf Tiruan (JST) untuk memprediksi 
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penentuan jurusan calon mahasiswa yang tepat untuk siswa SMA sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki oleh siswa yang bersangkutan menggunakan metode 

Backpropagation Neural Netwok (BPNN). 

1.3 Batasan Masalah  

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membatasi permasalahan sebagai 

berikut: 

a.  Penentuan jurusan pada penelitian ini hanya membahas program studi S1 

jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di UIN Suska Riau menggunakan data 

tahun 2014 dan 2015. 

b. Hanya membahas Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri 

(SNMPTN) Undangan. 

c. Variabel data masukan untuk pelatihan (training) dan pengujian (testing) pada 

penelitian ini diambil dari nilai rapor semester 1, 2, 3, 4 dan 5 yang diujikan 

dalam Ujian Nasional seperti (Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, 

Biologi, Fisika, dan Kimia), akreditas sekolah, dan jenis sekolah. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tugas akhir ini adalah 

implementasi jaringan syaraf tiruan backpropagation neural network untuk 

membantu calon mahasiswa memprediksi penentuan jurusan di UIN Suska Riau 

dan dapat menghitung akurasi dan error berdasarkan nilai rapor, akreditas sekolah 

dan jenis sekolah.  

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB  I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan dasar-dasar dari penulisan penulisan tugas akhir, 

yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, serta sistematika penulisan laporan tugas akhir. 
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BAB   II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas studi literatur yang berhubungan dengan topik 

penelitian, yang terdiri dari Jaringan Syaraf Tiruan, BPNN, Prediksi, 

pengujian tingkat akurasi dan error, Sistem Penerimaan Mahasiswa 

Baru UIN Suska riau dan Penelitian Terkait. 

BAB  III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas langkah-langkah yang dilakukan dalam 

menyelesaikan kasus tugas akhir ini yang terdiri dari Studi Literatur, 

Pengumpulan Data, Analisa, Perancangan, Implementasi, Pengujian, 

Kesimpulan dan Saran. 

BAB  IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini membahas tentang analisa dari perancangan yang dilakukan 

dalam penelitian ini sekaligus menjelaskan perancangan terhadap 

aplikasi yang akan di bangun. 

BAB  V  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini membahas tentang langkah-langkah penerapan metode BPNN 

dalam memprediksi penentuan jurusan pada UIN Suska Riau dan 

melakukan pengujian akurasi dan error terhadap penerapan metode 

tersebut. 

BAB VI  PENUTUP 

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran mengenai hasil 

analisa, hasil implementasi dan hasil pengujian yang telah di lakukan 

terhadap penerapan metode BPNN dalam memprediksi penentuan 

jurusan pada UIN Suska Riau. 


