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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bab ini penulis menyampaikan kesimpulan dan saran pengembangan 

sebagai penutup laporan tugas akhir. 

6.1  Kesimpulan 

Dari pelaksanaan tugas akhir dan proses pembuatan aplikasi prediksi kurs 

US Dollar terhadap Rupiah menggunakan Metoda Neural Network dengan 

Algoritma Backpropagation, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Aplikasi yang telah dibangun ini memiliki fitur kelola backpropagation yang 

terbagi atas dua proses yaitu proses training dan proses testing. Pada proses 

training akan menghasilkan bobot dan bias yang akan digunakan pada proses 

testing, sehingga dapat melakukan perhitungan untuk prediksi kurs US Dollar 

terhadap Rupiah. 

2. Aplikasi yang telah dibangun memiliki fitur input data parameter yang terdiri 

dari jumlah neuron hidden layer, learning rate, maximuum epoch, target 

error dan pembagian data. Dari hasil pengujian diketahui bahwa prediksi 

optimal learning rate untuk mendapatkan error terkecil adalah 1 dengan 

error 0,01799. Prediksi optimal jumlah neuron hidden layer yang mendekati 

error terkecil adalah 10 dengan error 0,01728. Prediksi optimal pembagian 

data yang mendekati error terkecil adalah 70% data training dan 30% data 

testing dengan error 0,00698, sedangkan prediksi optimal epoch untuk 

mendapatkan error terkecil adalah 1000 dengan error 0,01646.  

3. Tingkat akurasi dari aplikasi prediksi kurs US Dollar terhadap Rupiah 

menggunakan algoritma Backpropagation sebesar 97,54% yang didapat 

dengan menggunakan parameter pada poin 2. 
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6.2  Saran 

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap aplikasi yang dibangun, ditemukan 

beberapa hal yang menjadi pertimbangan pada saat akan melakukan 

pengembangan dari aplikasi ini di masa yang akan datang. Untuk itu penulis 

menyampaikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Memiliki fitur input data sehingga data kurs dapat selalu di update. 

2. Parameter yang digunakan sebagai faktor yang mempengaruhi kurs lebih 

banyak dan bervariasi seperti supply and demand foreign currency (ekspor-

impor), posisi balance of payment (BOP), tingkat pendapatan, serta faktor 

eksternal lainnya yang dapat mempengaruhi kurs baik secara langsung 

maupun tidak langsung sehingga akan dihasilkan prediksi yang lebih baik. 

3. Prediksi kurs tidak hanya dapat memprediksi kurs dalam jangka pendek tetapi 

juga digunakan untuk prediksi kurs dalam jangka panjang misalnya prediksi 

bulanan atau tahunan. 

 


