
 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indeks Harga adalah patokan kondisi ekonomi secara umum. Indeks harga 

digunakan oleh para pemimpin agar dapat mengelola data-data yang ada sehingga 

bisa mengetahui perkembangan usaha atau kegiatan yang dilakukan, contohnya 

untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan ekonomi, sebagai 

ukuran tingkat kemajuan ekonomi, atau sebagai alat bagi pemerintah untuk 

menetapkan harga yang sesuai standar (menaikan atau menurunkan harga). Proses 

kenaikan harga secara berkelanjutan disebut sebagai inflasi. Salah satu indeks 

harga yang sering digunakan untuk mengukur inflasi yaitu Indeks Harga 

Konsumen(Riyanto, 2017). 

Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah indikator umum tingkat kenaikan 

harga secara terus-menerus di Indonesia yang dihitung dan diumumkan ke publik 

setiap bulannya oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Indeks Harga Konsumen dapat 

memberikan informasi mengenai perkembangan harga atau jasa yang dibayar oleh 

konsumen pada suatu wilayah. Tujuan perhitungan IHK yaitu untuk mengetahui 

harga dari sekelompok tetap barang atau jasa yang umumnya dikonsumsi oleh 

rumah tangga dalam jangka waktu tertentu. Indeks Harga Konsumen terdiri dari 

beberapa kelompok, salah satunya berdasarkan kelompok bahan makanan(Wanto 

& Windarto, 2017). Berdasarkan Berita Resmi Statistik No. 38/09/14/Th. XXI, 

3September 2018 disebutkan perkembangan indeks harga konsumen menurut 

kelompok pengeluaran tingkat inflasi tertinggi terjadi pada kelompok bahan 

makanan yaitu sebesar 0,63% (Gultom, 2017). Sub kelompok dari bahan makanan 

terdiri dari padi-padian (umbi-umbian, daging, ikan segar, ikan diawetkan, telur 

dan susu, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, bumbu-bumbuan, lemah 

dan minyak, serta bahan makanan lainnya). Indeks Harga Konsumen berdasarkan 

kelompok bahan makanan ini sangat penting dikarenakan bahan makanan 

merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari(Wanto, 2017).        
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Prediksi Indeks Harga Konsumen sangat besar dampaknya untuk 

membantu dan menunjang dalam kegiatan sosial ekonomi di Indonesia, 

khususnya di daerah-daerah. Biasanya hasil prediksi IHK dapat dilihat dibeberapa 

media namun masih banyak yang belum tau bagaimana cara memprediksi IHK 

tersebut. Indeks Harga Konsumen memiliki pengaruh yang besar terhadap laju 

inflasi ekonomi yang kedepanya akan berdampak besar terhadap tingkat per 

ekonomian di Indonesia(M, S, & Susiswo, 2013). Manfaat dilakukan prediksi ini 

bertujuan untuk mengetahui hasil prediksi Indeks Harga Konsumen dimasa 

mendatang sehingga dapat memperkirakan nilai IHK tersebut mengalami infalsi 

atau deflasi.  

Jaringan Syaraf Tiruan merupakan salah satu sistem pemrosesan informasi 

yang dibuat dengan cara meniru cara kerja otak manusia dalam menyelesaikan 

suatu masalah dengan melakukan proses belajar melalui perubahan bobot 

sinapsisnya(Lesnussa, Latuconsina, & Persulessy, 2015). Pada jaringan syaraf 

tiruan, masing-masing titik (node) melakukan perhitungan sederhana dan masing-

masing sambungan menyampaikan sinyal dari satu node ke node lainya, dimana 

masing-masing sambungan menyalurkan sinyal dari node satu ke node 

lainya(Widodo, Rachman, dan Amelia, 1969). 

Backpropagation merupakan model JST dengan layer yang jamak, 

Backpropagation melatih jaringan untuk mendapatkan keseimbangan antara 

kemampuan jaringan mengenal pola yang digunakan selama pelatihan serta 

kemampuan jaringan untuk memberikan respon yang benar terhadap pola 

masukan yang serupa dengan pola yang dipakai selama pelatihan(Suhendra & 

Wardoyo, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh (Fajriyanto, Syukur, & 

Supriyanto, 2017) dijelaskan bahwa backpropagation memiliki kelemahan yaitu 

konvergensi global optimum tidak slalu tercapai, depedensi pada inisialisasi 

connection weight, serta kemungkinan akan terjebak dalam local minimun. Untuk 

mengatasi masalah optimasi masalah bobot pada backpropagation maka 

diperlukan optimasi menggunakan metode Algoritma Genetika untuk membantu 

training neural network menggunakan Backpropagation dengan menentukan 
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inisialisasi connection weight dan bias dan kemudian difinalisasi dengan 

Backpropagation.  

Penelitian ini mengacu pada penelitian terkait yang berjudul penerapan 

JST (backpropagation) untuk prediksi curah hujan (studi kasus: Kota Pekanbaru). 

Penelitian tersebut menghasilkan tingkat akurasi 96% dan jaringan syaraf tiruan 

dengan metode backpropagation berhasil diterapkan ke dalam sistem dengan 

output keadaan curah hujan dan bobot. 

Penelitian terkait lainnya dengan judul Prediksi Waktu Panen Tebu 

menggunakan gabungan metode backpropagation dan algoritma genetika. Dalam 

penelitian tersebut menggunakan algoritma genetika untuk mengoptimasi nilai 

bobot awal dan bias awal dengan memilih nilai fitness terkecil untuk proses 

prediksi waktu panen tebu. Sedangkan backpropagation digunakan pada 

penyelesaian suatu masalah berkaitan dengan prediksi, identifikasi dan 

sebagainya(Suryaningrum, Ratnawati, dan Setiawan, 2017). Penelitian lain yang 

berjudul Peramalan Time Series Saham menggunakan Backpropagation Neural 

Network Berbasis Algoritma Genetika dengan akurasi 87%. Pada penelitian ini 

algoritma genetika digunakan agar menemukan nilai akurasi terbaik model Neural 

Network dengan cara mengoptimasikan parameternya(Prayitno, Muttaqin, & 

Syauqy, 2017). 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan maka dilakukan 

penelitian untuk memprediksi Indeks Harga Konsumen di Kota Pekanbaru. 

Algoritma genetika cocok digunakan untuk permasalahan optimasi dengan 

mengoptimasi nilai bobot awal dan bias awal dan memilih nilai fitness yag 

terkecil. Selanjutnya digunakan metode backpropagation untuk penyelesaian 

masalah prediksi Indeks Harga Konsumen. Metode backpropagation  digunakan 

karena mampu melakukan generalisasi dan ektraksi suatu pola data 

tertentu(Suryaningrum et al., 2017). Selain itu dengan backpropagation 

perhitungan dilakukan secara paralel sehingga proses lebih singkat. Data yang 

digunakan sebagai masukan adalah data time series Indeks Harga Konsumen 

perbulan, kemudian data tersebut dijadikan sebagai masukan awal untuk proses 

pelatihan dan pengujian menggunakan metode Algoritma Genetika 
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Backpropagation dan keluaran pelatihan pengujian tersebut berupa prediksi nilai 

Indeks Harga Konsumen. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian 

“Implementasi Algoritma Genetika Backpropagation Untuk Optimasi Prediksi 

Indeks Harga Konsumen Kota Pekanbaru”. Penelitian tersebut bertujuan agar bisa 

membantu pemerintah dalam mengatasi inflasi yang mempengaruhi 

perekonomian di Indonesia.     

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

mengimplementasikan metode algoritma genetika backpropagation untuk 

memprediksi Indeks Harga Konsumen Kota Pekanbaru. 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan penelitian ini tidak menyimpang dari apa yang telah 

dirumuskan, maka penulis membuat batasan masalah sebagai berikut: 

1. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik 

Kota Pekanbaru. 

2. Data yang digunakan merupakan data Indeks Harga Konsumen 

berdasarkan kelompok bahan makanan bersumber dari Badan Pusat 

Statistik Kota Pekanbaru dari bulan Januari tahun 2009 sampai dengan 

bulan Desember tahun 2018. 

3. Hasil output penelitian ini berupa prediksi Indeks Harga Konsumen 

perbulannya. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Dari uraian pada latar belakang dan batasan masalah, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah mengimplementasikan algoritma genetika backpropagation 

untuk optimasi prediksi Indeks Harga Konsumen di Kota Pekanbaru.  

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan 

permasalahan, batasan masalah, tujuan penelitian, sistematika 

penulisan. 
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BAB II  LANDASAN TEORI 

Bagian ini membahas tentang teori-teori yang mendukung dalam 

penelitian ini. Teori yang digunakan pada tugas akhir ini adalah 

tentang Indeks Harga Konsumen, teori jaringan syaraf tiruan, 

metode algoritma genetika, metode backpropagation, teori 

tentang prediksi, teori algoritma genetika-backpropagation, 

normalisasi, pengujian, penelitian terkait.  

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang rangkaian tahapan dalam penelitian, studi 

pustaka, pengumpulan data, analisa metode dan perancangan, 

implementasi dan pengujian serta kesimpulan dan saran.  

BAB IV  ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bagian ini berisi penjelasan tentang analisa dan perancangan 

dari sistem yang akan dibangun dengan menggunakan metode 

algoritma genetika dan backpropagation 

BAB V  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisikan implementasi sistem dari hasil perancangan 

yang telah dirancang sebelumnya dan selanjutnya akan 

dilakukan pengujian. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang 

sudah dilakukan.  

 


