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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Setiap negara memiliki kesatuan mata uang sendiri-sendiri untuk 

melakukan kegiatan ekonomi dalam negerinya masing-masing, yang berbeda 

dengan mata uang negara lain. Untuk memenuhi kebutuhannya baik itu  

pemerintah maupun pihak swasta (perorangan atau lembaga/perusahaan)  

yang tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri sendiri, melainkan dari luar 

negeri, maka suatu negara harus memiliki devisa atau mata uang dari 

berbagai negara lain untuk mengadakan trasaksaksi ekonomi dan keuangan 

internasional sehingga kebutuhannya dapat terpenuhi. Dari sinilah awal mula  

terjadinya perdagangan mata uang asing atau valuta asing (currency 

exchange) antar negara. Perdagangan mata uang atau valuta asing  pada masa 

lalu dilakukan secara konvensionil, selalu menghadirkan fisik mata uang itu 

sendiri. Dengan berkembang teknologi yang pesat seiring perkembangan 

zaman, perkembangan teknologi tersebut mempermudah, meperingan dan 

membuat lebih praktis manusia dalam melakukan aktifitas, hal ini menutut 

sumber daya manusia agar selalu terus berinovasi disegala bidang. 

Perkembangan teknologi di bidang informasi dan perhubungan, 

mengakibatkan perubahan besar dalam tatanan peri kehidupan manusia 

termasuk pada  bidang  ekonomi baik itu domestic ataupun  internasional, 

dengan memanfaatkan teknologi yang ada sekarang ini perdagangan tersebut 

dapat diikuti dan diprediksi apa yang harus dilakukan dalam mengadakan 
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trasaksaksi  ekonomi dan keuangan internasional, terutama yang meliputi 

perdagangan (ekspor dan impor barang maupun jasa) dan investasi (ekspor 

dan impor modal) yang dilakukan oleh para konsumen, kelompok bisnis, 

investor, dan spekulan, bank investasi, dan komersil, Perdagangan mata uang 

asing atau valuta asing (currency exchange) saat ini dapat dilakukan secara 

interaktif tanpa menghadirkan fisik mata uang. 

Mata uang asing atau valuta asing (valas) yang sering digunakan sebagai 

alat pembayaran dan kesatuan hitung dalam transaksi ekonomi dan keuangan 

internasional disebut sebagai hard currency, yaitu mata uang yang nilainya 

relative stabil dan kadang-kadang mengalami apresiasi atau kenaikan nilai 

terhadap mata lainya. Salah satu mata uang asing (valuta asing) yang paling 

dominan dan banyak digunakan dalam kegiatan ekonomi dan keuangan 

internasional  baik itu oleh pemerintah maupun swasta adalah mata uang 

dollar Amerika Serikat (USD). 

Nilai tukar valuta asing khususnya dollar AS dapat mengalami apresiasi 

atau depresiasi terhadap mata uang lainya (dalam hal ini rupiah), karena di 

pengaruhi oleh berbagai faktor seperti : naik turunnya harga minyak dunia, 

keamanan regional, kebijakan moneter bank dunia, isu politik dunia dan  

kondisi makro ekonomi Indonesia seperti : naik turunnya  tingkat inflasi, 

suku bunga, tingkat pendapatan masyarakat, suhu politik, kebijakan 

pemerintah dibidang moneter, keamanan dalam negeri yang tidak kondusif. 

Dengan mengetahui kondisi masa depan nilai tukar valuta asing terhadap 

rupiah  dengan menggunakan prediksi runtun waktu atau deret berkala (time 
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series) baik jangka panjang maupun jangka pendek berguna bagi penyusunan 

rencana bagi para pelaku ekonomi untuk mempersiapkan segala sesuatu 

sedini mungkin, sehingga hasil yang dicapai dapat optimal, para pelaku 

ekonomi diantaranya : pelaku pasar uang, para konsumen, kelompok bisnis 

(perusahaan importir dan eksportir),  investor, speckulator, bank investasi 

dan komersil, pemerintah dan bank sentral. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Faranita Surwi (2005) dengan 

judul “PREDIKSI FLUKTUASI INDEKS DOLLAR AS TERHADAP 

RUPIAH DENGAN MENGGUNAKAN METODE ANFIS (Adaptif  

Neuro-Fuzzy Inference System)”. Metode yang digunakan pada 

penelitian diatas adalah penerapan ANFIS orde satu sugeno dengan 

membership function (fungsi keanggotaan) tipe kurva bentuk lonceng (bell 

curve), tipe Gauss, tipe Tringular, sehingga dapat memprediksi fluktuasi 

dollar AS terhadap rupiah untuk masa yang akan datang berpatokan pada 

data-data yang telah lalu dan berhasil memprediksi nilai tukar dollar AS  

terhadap rupiah dengan galat maksimum  Rp.242,66 , galat minimum Rp –

Rp.220,39  dan galat rata-rata –Rp.38,67. 

Pada penelitian ini akan dirancang perangkat lunak prediksi nilai tukar 

valuta asing terhadap rupiah  dengan metode yang berbeda dengan penelitian 

sebelumnya, jika penelitian sebelumnya menggunakan Adaptif Neuro-Fuzzy 

Inference System yaitu gabungan antara Neural Network dengan Fuzzy logic, 

maka penelitian prediksi nilai tukar valuta asing  pada penelitian ini  

menggunakan  dua metode yaitu Jaringan Syaraf Tiruan (Backpropagation 
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Neural Network)  dan algoritma genetika (Genetic Algorithm). Dimana 

prediksi nilai tukar valuta asing dengan metode-metode ini diharapkan 

meempunyai hasil yang  sama atau lebih baik dari penelitian sebelumnya. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan 

berbagai permasalahan yang akan dihadapi, antara lain : 

1. Bagaimana membuat prediksi yang terbaik antara Jaringan Syaraf Tiruan 

Backpropagation dan Algoritma Genetika  yang sesuai dengan data-data 

yang digunakan. 

2. Bagaimana penerapan proses pemrograman Jaringan Syaraf Tiruan 

Backpropagation dan Algoritma Genetika  menggunakan perangkat 

lunak Pengolah MATLAB 7.0  untuk memproses dan menyelesaikan  

masalah pemodelan dan pengujiannya. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dari pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3. Penelitian ini membuat simulasi perangkat lunak suatu sistem prediksi 

dengan menggunakan metode Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation 

dan metode Algoritma Genetika, dimana pada metode Algoritma 

Genetika ini adalah modifikasi dari Jaringan Syaraf Tiruan Lavenberg-

Marquardt Backpropagation  dengan Algoritma Genetika dengan objek  

penelitian  nilai tukar dollar AS (USD) terhadap rupiah. 
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4. Penelitian ini membatasi jumlah hidden layer (lapisan tersembunyi)  yang 

digunakan untuk prediksi dengan 1 hidden layer saja mengingat untuk 

tujuan prediksi sudah cukup memuaskan  berdasarkan pada penelitian 

terdahulu dan referensi-referensi yang ada. 

5. Membandingkan hasil prediksi nilai  tukar  dollar AS  terhadap rupiah 

dari system ini dengan nilai tukar tukar  dollar AS  terhadap rupiah yang 

sebenarnya. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Membuktikan bahwa metode prediksi dengan metode Jaringan  

Syaraf Tiruan Backpropagation dan metode Algoritma Genetika  dapat 

diaplikasikan untuk membuat system prediksi nilai tukar  dollar AS terhadap 

rupiah  pada masa yang akan datang 

          

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan penelitian ini : 

1. Memberikan masukan dan informasi tentang metode prediksi nilai tukar  

dollar AS terhadap rupiah pada waktu yang akan datang, sebagai 

pengetahuan akademis secara informal dan formal diantaranya bagi 

pelaku pasar uang, parakonsumen, kelompok bisnis, investor, speckulator, 

bank investasi dan komersil, pemerintah dan bank sentral. 

2. Menemukan suatu model prediksi yang mempunyai akurasi yang baik 

sehingga hasilnya dapat dipakai dalam menentukkan  nilai tukar dollar AS 

terhadap rupiah. 
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1.6  Metode Penelitian 

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini  

adalah sebagai berikut : 

1. Studi Pustaka 

 Mencari buku-buku dan artikel-artikel yang relevan dengan judul 

nantinya dapat digunakan sebagai penunjang. 

2. Observasi dan Eksperimen 

 Metode ini digunakan untuk mendapatkan data dengan cara melakukan 

pengamatan dan uji coba secara langsung pada saat penelitian. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

      Untuk dapat mempermudah pembahasan tugas akhir ini, maka penulisan 

disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum penelitian dan  

penulisan laporan yang meliputi latar belakang masalah, pokok 

permasalahan,pembahasan masalah, tujuan dan manfaat, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini akan dibahas dasar teori mengenai kajian pustaka, 

kurs, valas, deret berkakala, Jaringan Syaraf Tiruan, Jaringan Syaraf 

Tiruan Backpropagation , dan  Algoritma Genetika. 
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BAB III   METODE  PENELITIAN 

Dalam bab ini memaparkan tentang materi penelitian, alat penelitian, 

subjek penelitian dan jalan penelitian yang meliputi pengumpulan 

data dan simulasi. 

BAB IV  ANALISA HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dibahas tentang proses mengkaji dan menganalisa 

unjuk kerja system prediksi menggunakan metode Jaringan Syaraf 

Tiruan Backpropagation dan Algoritma Genetika sebagai perangkat 

lunak dengan menggunakan MATLAB 7.0 yang bertujuan untuk 

memprediksi naik turunnya nilai tukar dollar AS terhadap rupiah, 

sehinga dapat ditentukan nilai tukar waktu yang akan datang (future 

values). 

BAB V  PENUTUP 

Dalam bab terakhir ini berisi kesimpulan seluruh rangkaian kegiatan 

hasil penelitian, serta saran-saran bagi perbaikan dan pengembangan 

yang di mungkinkan. 
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