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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kebutuhan akan prediksi semakin meningkat pada era globalisasi saat ini 

sejalan dengan keinginan masyarakat khususnya pelaku bisnis untuk memberikan 

tanggapan yang cepat dan tepat terhadap perubahan di masa mendatang. Para 

pelaku bisnis selalu mencari informasi untuk menunjang usahanya seperti 

bagaimana cara mendapatkan biaya yang murah untuk menekan biaya operasional 

yang salah satunya dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata uang.  

Kurs atau nilai tukar antar mata uang (Exchange  Rate) adalah jumlah dari 

suatu mata uang yang diserahkan untuk mendapatkan mata uang yang lain. Nilai 

tukar ditentukan oleh bermacam-macam aturan, baik nilai tukar maupun aturan  

itu sendiri dapat berubah. Perubahan nilai tukar atau nilai kurs antar mata uang 

dapat berpengaruh besar terhadap penjualan, biaya, laba dan kesejahteraan 

individu. Selain komplikasi nilai tukar, masalah-masalah  internasional khusus 

dan unik lainnya yang muncul bersumber pada kesempatan dan resiko yang ada 

pada investasi dan peminjaman di luar negeri [14]. 

Kegiatan tukar  menukar valuta asing (foreign exchange) sering dilakukan 

oleh semua orang di dunia seperti berpergian ke negara lain, kegiatan ekspor-

impor, kebutuhan  pasar serta institusi bank. Kebutuhan informasi akan kurs 

menjadikan prediksi sebagai salah satu cara yang dapat digunakan untuk 

membantu para pelaku bisnis dalam mengambil keputusan.  

Prediksi dapat dilakukan dengan menganalisis pola data masa lalu. Salah 

satu metode yang biasa digunakan untuk prediksi adalah neural networks atau 

jaringan syaraf tiruan. Neural networks merupakan salah satu representasi buatan 

dari otak manusia yang selalu mencoba untuk mensimulasikan proses 

pembelajaran pada otak manusia tersebut. Neural networks berusaha meniru 

struktur atau arsitektur dan cara kerja otak manusia sehingga mampu 

menggantikan beberapa pekerjaan manusia. Pekerjaan seperti mengenali pola 

(pattern recognition), prediksi, klasifikasi, pendekatan fungsi adalah pekerjaan- 
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pekerjaan yang diharapkan dapat diselesaikan dengan menggunakan neural 

network. Salah satu contoh masalah yang dapat diselesaikan adalah prediksi kurs 

mata uang dengan menggunakan algoritma backpropagation. Backpropagation 

merupakan algoritma yang melakukan dua tahap perhitungan yaitu perhitungan 

maju untuk menghitung galat (error) antara keluaran aktual dan target serta 

perhitungan mundur yang mempropagasi balik galat tersebut untuk memperbaiki 

bobot-bobot sinaptik pada semua neuron  yang ada [2]. 

 Pada kasus ini, penulis menggunakan mata uang US Dollar karena 

menjadi salah satu mata uang yang berpengaruh terhadap ekonomi dunia 

mengingat US Dollar menjadi mata uang internasional. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka penulis akan membuat penelitian yang berjudul : “Prediksi Kurs 

US Dollar terhadap Rupiah menggunakan Metode Neural Network dengan 

Algoritma Backpropagation”. 

 

1.2 Rumusan  Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah 

dalam laporan tugas akhir ini adalah : 

1. Bagaimana mengimplementasikan metode backpropagation untuk 

prediksi kurs mata uang US Dollar terhadap Rupiah? 

2. Bagaimana menganalisa penggunaan learning rate, jumlah neuron 

hidden layer, epoch dan pembagian data sehingga mendapatkan error 

yang paling kecil? 

3. Bagaimana akurasi prediksi kurs menggunakan metode 

backpropagation? 
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1.3 Asumsi dan Batasan Masalah 

 Asumsi dan batasan diperlukan untuk mencegah permasalahan yang 

dibahas tidak melebar. Asumsi dan batasan masalah dalam laporan tugas akhir ini 

adalah: 

1. Data yang digunakan nilai tukar mata uang US Dollar terhadap Rupiah 

berdasarkan nilai tukar harian yang diambil dari website bank Indonesia 

http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Informasi+Kurs/Kurs+Transaksi+BI/ 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kurs yang digunakan adalah inflasi 

dan suku bunga.   

3. Aplikasi yang dibuat berbasis desktop. 

4. Pengujian menggunakan black-box. 

5. Data normalisasi pelatihan dan pengujian sudah ter-input dalam sistem.  

6. Jumlah Hidden layer yang digunakan sebanyak satu hidden layer. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun beberapa tujuan yang diharapkan pada laporan tugas akhir ini 

adalah: 

1. Mengimplementasi metode backpropagation untuk prediksi kurs mata 

uang US Dollar terhadap Rupiah. 

2. Menganalisa penggunaan learning rate, jumlah neuron hidden layer, 

epoch dan pembagian data sehingga mendapatkan error yang paling kecil. 

3. Mengukur akurasi prediksi kurs menggunakan metode backpropagation. 

 

  

http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Informasi+Kurs/Kurs+Transaksi+BI/
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1.5 Metode Penelitian 

Pembangunan aplikasi menggunakan metode prototyping. Tahapan-

tahapan yang dilakukan dalam pengembangan prototyping adalah sebagai berikut:  

a. Requirment (Listen to Customer) 

b. Build / Revise Mock-Up 

c. Test Drives Mock Up 

 

Gambar 1. 1 Model Prototyping [4] 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:  

1. Bab i pendahuluan, membahas mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat, batasan masalah, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan.  

2. Bab ii landasan teori,  berisi uraian tentang teori-teori yang 

mendukung dalam pembangunan aplikasi prediksi kurs.  

3. Bab iii  analisis sistem (prototype tahap awal), mengenai analisis 

prototype tahap awal pada aplikasi prediksi kurs menggunakan 

Metode Neural Network dengan Algoritma Backpropagation dan  

antarmuka yang siap digunakan. 

4. Bab iv  perancangan sistem (prototype tahap akhir), berisi 

prototype tahap akhir setelah terjadi beberapa perubahan. Perubahan 

yang terjadi sebagai penyempurnaan perangkat lunak dari tahap 

sebelumnya. 
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5. Bab v implementasi dan pengujian sistem, berisi tentang hasil 

implementasi dan pengujian sistem. 

6. Bab vi kesimpulan dan saran, berisi tentang kesimpulan yang 

didapatkan selama melakukan pengembangan serta saran-saran yang 

berkaitan dengan pengembangan aplikasi ini.  


