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PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah dilakukan penelitian mengenai implementasi metode Jaringan 

Syaraf Tiruan Backpropagation untuk peramalan harga minyak bumi, maka dapat 

diambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk merancang sistem yang dapat membantu pemerintah dalam 

memprediksi harga minyak dilakukan proses-proses sebagai berikut: 

1) Pengumpulan data. 

2) Data preprocessing 

3) Perancangan struktur jaringan 

4) Penyusunan data set pelatihan dan data set pengujian 

5) Inisialisasi data 

6) Modifikasi algoritma pelatihan backpropagation 

7) Analisis sensitifitas 

8) Pemilihan jaringan optimal  

Pada penelitian ini, untuk menentukan jaringan yang paling optimal 

dilakukan 67 percobaan dengan variasi jumlah simpul tersembunyi, 

insialisiasi parameter learning rate, momentum, epoch maksimum, dan batas 

toleransi. Dari 67 percobaan tersebut, didapatkan hasil yang paling optimal 

dengan tingkat akurasi 91,3012%, yaitu pada percobaan ke-17. Percobaan 

ke-17 memiliki 12 lapisan masukan, 12 lapisan tersembunyi, 1 lapisan 

keluaran, persentase data latih 50%, nilai learning rate 0,5, dan momentum 

0,8. 

2. Untuk membantu pemerintah dalam memprediksi harga minyak bumi, 

dibuat suatu sistem peramalan harga minyak bumi menggunakan metode 

Jaringan Syaraf Tiruan algoritma backpropagation. Metode Jaringan Syaraf 

Tiruan backpropagation dapat diimplementasikan dalam sistem peramalan 

harga minyak bumi di Indonesia. Hasil implementasi dengan 
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3. backpropagation dapat menemukan jaringan yang optimal untuk sistem 

peramalan.  

4. Dibandingkan dengan penelitian peramalan harga minyak bumi 

sebelumnya, peramalan harga minyak bumi dengan backpropagation 

memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi. 

5.2 Saran 

Beberapa saran yang diberikan untuk penelitian lebih lanjut adalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mendapatkan data harga minyak 

bumi di Indonesia yang berfluktuasi dalam kondisi tertentu, misalkan dalam 

kondisi krisis ekonomi. 

2. Komposisi pembagian data yang lain perlu dicoba agar bobot optimum yang 

dapat mengenali pola dan meramalkan dengan baik tercapai. 

3. Variasi inisialisisi koefisien pelatihan perlu dicoba lebih banyak untuk 

mendapatkan jaringan yang terbaik. 

 


