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ABSTRAK 

Forecasting atau prediksi dalam kegiatan produksi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meramalkan 

segala hal yang terkait dengan produksi, penawaran, permintaan, dan penggunaan teknologi di dalam 

sebuah industri. Prediksi ini yang pada akhirnya sering digunakan oleh perusahaan maupun pihak 

manajemen operasional untuk membuat suatu perencanaan terkait kegiatan usahanya dalam beberapa 

periode tertentu. Sebagai alat untuk mengukur tingkat prediksi yang mendekati akurasi yang baik yang 

dapat dijadikan dasar acuan perhitungan sebuah proses bisnis kedepannya, perusahaan juga membutuhkan 

sebuah alat ukur yang akurat dan teruji berdasarkan jenis perkiraan itu sendiri. Metode NEURAL 

NETWORK  dengan backpropagation menghitung sebuah pola berdasarkan histori dari beberapa periode 
yang telah terjadi. Metode ini sering digunakan untuk mendapatkan keakuratan prediksi pada kegiatan 

forecasting. Ketidak akuratan peramalan persediaan stok packaging sebagai penunjang kebutuhan produksi 

mengakibatkan ruang persediaan barang melebihi kapasitas serta mengganggu proses produksi yang akan 

dijalankan, sehingga pemilihan metode peramalan yang sesuai sangat dibutuhkan. Penggunaan metode 

NEURAL NETWORK  dengan backpropagation untuk meningkatkan keakuratan prediksi pengadaan 

barang packaging di dalam penelitian ini sangat sesuai. Hasil Pelatihan Data dengan data input begin stock, 

consumption, incoming, dan safety stock serta data target adalah stock order menghasilkan nilai MSE 

terbaik sebesar 0.03603642 pada jumlah neuron 11 dengan nilai epoch 1000 serta batas maksimum 

kesalahan 6, sehingga data uji menghasilkan keakuratan nilai MAPE sebesar 0,52%. 

 

Kata Kunci  Forecasting, Peramalan, Prediksi, NEURAL NETWORK , Backpropagation. 

ABSTRACT 

Forecasting or prediction in production activities is an activity that aims to predict everything related to 

production, supply, demand, and use of technology in an industry. In the end, this prediction is often used 

by companies and operational management to make plans related to their business activities in certain 
periods. As a tool for measuring the level of predictions that are close to good accuracy which can be used 

as a reference for calculating a business process in the future, companies also need an accurate and tested 

measuring tool based on the type of estimate itself. The NEURAL NETWORK  method with 

backpropagation calculates a pattern based on the history of several periods that have occurred. This method 

is often used to obtain prediction accuracy in forecasting activities. Inaccurate packaging stock inventory 

forecasting to support production needs causes the inventory space to exceed capacity and the production 

process is disrupted, so the selection of an appropriate forecasting method is needed. The use of the 

NEURAL NETWORK  method with backpropagation to increase the accuracy of the prediction of the 

procurement of packaged goods in this study is very suitable. Results of Data Training with input data for 

begin stock, consumption, incoming, and safety stock and target data is the stock order yields the best MSE 

value of 0.03603642 on the number of neurons 11 with an epoch value of 1000 and a maximum error limit 

of 6, so that the test data resulted in the accuracy of the MAPE value of 0.52%.  
 

Keywords: Forecasting, Prediction, NEURAL NETWORK , Backpropagatio
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1. PENDAHULUAN 

Forecasting atau prediksi di dalam pengertian 

secara umum merupakan kegiatan yang bertujuan 

untuk meramalkan atau memprediksi segala hal 

yang terkait dengan produksi, penawaran, 

permintaan, dan penggunaan teknologi di dalam 

sebuah industri. Prediksi sering digunakan oleh 

perusahaan maupun pihak manajemen 

operasional untuk membuat suatu perencanaan 

terkait kegiatan usahanya dalam beberapa periode 

tertentu. 

Dalam membuat keputusan manajerial di sebuah 

industri, seorang manajer membutuhkan 
informasi dari berbagai sisi yang berbeda. Karena 

itu, seorang manajer perlu melakukan prediksi 

pada beberapa bidang penting, antara lain prediksi 

tentang perkembangan teknologi, prediksi tentang 

kondisi ekonomi, prediksi permintaan, dan 

sebagainya. Pada Perencanaan dan Pengendalian 

Produksi (PPC), bidang prediksi yang difokuskan 

adalah prediksi permintaan. 

Untuk menjamin sebuah tingkat prediksi yang 

mendekati akurasi yang baik serta dapat 

digunakan sebagai dasar acuan perhitungan 
sebuah proses bisnis kedepannya, Perusahaan 

juga membutuhkan sebuah alat ukur yang akurat 

dan teruji berdasarkan jenis perkiraan itu sendiri. 

NEURAL NETWORK  dengan backpropagation 

banyak digunakan dalam prediksi untuk 

mendapatkan tingkat keakurasian yang tinggi. 

NEURAL NETWORK  mencari pola dan 

hubungan dalam data yang sangat besar yang 

terlau rumit dan sulit untuk dianalisis manusia. 

2. PENELITIAN YANG TERKAIT 

“Forecasting Paint Products Using Artificial 

Neural Network  Algorithm” tahun 2019 oleh A 
Hadiansyah, I D Sumitra. Hasil penelitian ini 

didapat dari peramalan target pendapatan dengan 

algoritma Neural Network  sebesar 0.9987362 

yang menunjukan hasil terbaik mendekati nilai 

targetnya. 

“Analysis of Artificial Neural Network  Accuracy 

Using Backpropagation Algorithm In Predicting 

Process (Forecasting)” tahun 2017 oleh Sandy 
Putra Siregar, dan Anjar Wanto. Hasil penelitian 

menyatakan bahwa Model Arsitektur Neural 

Network  dengan perhitungan 3-48-1 dapat 
memprediksi dengan akurasi 100%. 

“Intelligent System for Improving Dosage 

Control” tahun 2017 oleh Fábio Cosme 

Rodrigues dos Santos, André Felipe Henriques 

Librantz, Cleber Gustavo Dias, and Sheila Gozzo 

Rodrigues. Hasil penelitian menyatakan bahwa 

simulasi dengan Neural Network  dibandingkan 

dengan tingkat dosis saat ini menunjukkan bahwa 

sistem yang diusulkan dapat mengurangi biaya 

bahan baku di pabrik pengolahan air. 

3. METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah Purposive Sampling yang merupakan salah 

satu teknik pengambilan sampel yang sering 

digunakan dalam penelitian. Purposive Sampling 

adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Secara bahasa, kata 

purposive berarti sengaja, jadi kalau diartikan 

secara sederhana, purposive sampling berarti 

teknik pengambilan sampel secara sengaja. 

3.2 Sumber Data 

Proses pengambilan data history untuk penelitian 

ini dilakukan menggunakan data kerja dimana 

penulis pernah bekerja pada bagian tersebut. 
Kemudian data tersebut di simpan di media 

penyimpanan yang kemudian akan digunakan 

sebagai masukan/input pada proses pengolahan 

data. Dari proses pengumpulan data tersebut, 

ditentukan pengukuran untuk masing-masing 

parameternya sehingga dapat diperoleh prediksi 

untuk kebutuhan packaging untuk produksi. 

3.3 Teknik Analisis Data 

Data yang dikumpulkan berupa data sekunder 

yaitu data forecast sales, stok produk packaging, 

dan hasil produksi sebanyak 91 hari (3 bulan). 

Variabel penelitian berupa data input dan output. 

Berikut input dan output: 

X1 = stok (pcs) 

X2 = hasil produksi (pcs) 

X3 = Incoming/ bahan baku datang(pcs) 

X4 = Safety Stock 

Y = *Stock Order/ Pengadaan bahan baku 

(pcs) 

Pelatihan memerlukan 79 sedangkan pengujian 

12.  

Dalam menentukan arsitektur jaringan, dilakukan 

beberapa kali percobaan untuk mendapatkan 
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jaringan terbaik dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1 Kumpulkan data masa lalu dan dibagi menjadi 

2 yaitu data pelatihan dan pengujian. 

2 Buat plot data masa lalu baik data pelatihan 

dan pengujian. 

3 Validasi model peramalan: Pelatihan data 

4 Normalisasi data input (x1, x2, x3, x4) dan 

output (y) dengan rumus : 

 

Keterangan: 𝛼 = data minimum 

b = data maksimum 

x = data asli 

X`= data hasil normalisasi 

5 Masukkan data pelatihan yang telah 

dinormalisasi pada command window 

MATLAB untuk membangun jaringan 

arsitektur Neural Network . Tentukan hidden 

layer, output, fungsi aktivasi dan algoritma 

pelatihan. 

6 Inisialisasi bobot awal dengan instruksi 

7 Setting parameter pelatihan (default) 

8 Jalankan simulasi program pelatihan. Hasil 

simulasi diberi label output jaringan yang akan 

dibandingkan dengan output (target). 
9 Arsitektur jaringan terbaik dipilih sampai 

diperoleh nilai MSE terkecil. Nilai bobot 

disimpan untuk melakukan pengujian data. 

10 Masukkan data pengujian ke command 

window MATLAB. 

11 Data pengujian diuji pada program dengan 

mengambil bobot terbaik dari pelatihan data. 

12 Jalankan program sama dengan pelatihan data 

13 Setelah mendapatkan hasil JST dilakukan 

pengujian data. 

14 Tahap selanjutnya dilakukan pengujian 

dengan MAPE untuk validasi model 
peramalan 

15 Jika Data aktual sama dengan Forecast maka 

MAPE berharga nol, yang artinya sangat 

akurat. 

 

3.4 Langkah-langkah Penelitian 

Dalam penelitian ini keseluruhan proses yang 

harus dilalui meliputi beberapa tahapan.  

Langkah awal dalam penelitian ini adalah 

mengidentifikasi masalah yang ada di tempat 

penelitian, kumpulkan semua permasalahan yang 

ada dan pilih salah satu masalah yang dapat 

diselesaikan dengan keilmuan komputer. 
Setelah teridentifikasi masalahnya yang dapat 

dijadikan penelitian, kemudian kumpulkan data-

data penunjang baik dari segi literatur maupun 

data-data dari lingkungan yang terkait dengan 

masalah tersebut. Kemudian tentukan kriteria-

kriteria penelitian, baik dari segi pembatasan 

masalah, maupun jumlah variable yang mungkin 

dapat mempengaruhi. 

Desain sistem penyelesaian terhadap penelitian 

ini, apakah akan membuat sebuah aplikasi sendiri 

atau menggunakan sebuah tools yang sudah ada, 

kemudian susun sistem sedemikian rupa sehingga 
pengujian dapat dilakukan. 

 

3.5 Pengumpulan Data dan Informasi 

Pengumpulan data dan informasi dilakukan 

dengan mengumpulkan data history terkait 

dengan peramalan yang telah dilakukan oleh 

karyawan perusahaan dikumpulkan untuk diolah. 

Data terkumpul dalam bentuk spread sheet yang 

disimpan dalam ruang penyimpanan server 

perusahaan. 

Data tersebut digunakan sebagai acuan untuk 
informasi pembelian kepada Supplier. Informasi 

yang terdapat di dalam spreadsheet tersebut 

adalah sebagai berikut, 

1. Tanggal dan Bulan, digunakan untuk 

menandai waktu terjadinya kegiatan 

2. Beginning stock, adalah stock awal di pagi hari 

sama dengan End Stock di hari kemarin. 

3. Consumption, adalah banyaknya barang yang 

dipakai untuk produksi 

4. Incoming, adalah banyaknya kedatangan 

barang dari supplier  

5. End stock, adalah stok akhir di akhir hari 
setelah dikurangi consumption dan 

ditambahkan dengan Incoming. Di dalam 

penelitian ini End Stock tidak digunakan 

sebagai variable karena nilainya sama dengan 

Beginning Stock. 

6. Average/month, adalah rata-rata banyaknya 

penggunaan barang untuk produksi dalam 1 

bulan 

7. Safety stock, adalah Stock aman didalam 

gudang supaya tidak terjadi ketimpangan 

permintaan produksi dengan kesediaan bahan 
baku. Nilai safety stock ditentukan oleh pihak 

manajemen. 
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8. *Stock Order, adalah Stock yang harus dipesan 

kepada supplier sesuai kebutuhan safety stock 

dan consumption barang. 

 

Tabel 1. Data Mentah Prediksi Pembelian 

ZZ0018 

 

3.6 Pengujian 

Setelah berjalannya sistem yang telah disusun, 

hasil dari sistem tersebut akan dilakukan 

pengujian dengan Mean Absolute Percentage 

Error.  

Mean Absolute Percentage Error (MAPE) 

digunakan untuk mengukur keakuratan hasil 
peramalan. MAPE memiliki satuan persentase 

(pecahan) yang digunakan ketika ada banyak data 

yang akan dibandingkan dengan data realnya. 

Rumus MAPE sebagai berikut: 

 

Gambar 1. Rumus MAPE 

Mean Absolute Percentage Error (MAPE) 

dihitung dengan menggunakan kesalahan absolut 

pada tiap periode dibagi dengan nilai observasi 

yang nyata untuk periode itu. Kemudian, merata-

rata kesalahan persentase absolut tersebut. 

Pendekatan ini berguna ketika ukuran atau besar 

variabel ramalan itu penting dalam mengevaluasi 

ketepatan ramalan. MAPE mengindikasi seberapa 

besar kesalahan dalam meramal yang 

dibandingkan dengan nilai nyata. 

3.7 Desain Sistem 

Desain sistem untuk pengolahan data Neural 

Network dibawah ini menggunakan Unified 

Modeling Language (UML) dengan 

menggunakan Activity Diagram. 

 

Gambar 2. Activity Diagram Olah Data Pelatihan 

Sebelum pengolahan data pelatihan dikumpulkan, 

user harus mengumpulkan data-data yang akan 

dijadikan variable penelitian, kemudian data 

tersebut dibagi menjadi 2 kurang lebih 70% untuk 

data pelatihan, dan 30% untuk data pengujian. 

Selesai data dipilah lakukan normalisasi pada 

kedua data tersebut dengan rumus, sehingga nilai 
menjadi berkisar dibawah 1(satu). Siapkan data 

variable input(x) dan data target(y), untuk 

pelatihan data. 

Olah data pelatihan tersebut dengan program 

MATLAB, kemudian setting untuk beberapa 

parameter yang berbeda, sehingga mendapatkan 

beberapa output yang berbeda dengan 

memperhatikan berbagai macam output 

variabelnya, baik output R pada diagram linier 

maupun grafik performance-nya. 

Selesai pengolahan data, kumpulkan output nilai 
MSE dari hasil pelatihan ke ke spreadsheet, dalam 

hal ini penulis menggunakan ms. Excel. 

 

 

Gambar 3. Activity Diagram Pelatihan Data 
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Setelah dilakukan pengumpulan data Pelatihan 

dengan berbagai parameter dan model arsitektur, 

kemudian hasil tersebut di kelompokkan ke dalam 

sebuah spreadsheet untuk dicari nilai MSE 

terkecilnya.  
Nilai MSE terkecil dipilih untuk digunakan model 

arsitektur dan parameternya dalam pengolahan 

data pengujian. 

 

 

Gambar 4. Activity Diagram Olah Data Uji 

Setelah user menentukan data terbaik untuk dapat 

digunakan arsitekturnya. Pindahkan data uji yang 

telah dinormalisasi ke dalam spreadsheet, dan 

setting parameter sesuai arsitektur terbaik.  
Perhatikan nilai R dan Performance-nya, 

kemudian pindahkan hasil output pengolahan ke 

dalam Excel. Setting rumus pada Excel untuk 

mendapatkan nilai MAPE dengan 

membandingkan data aktual dan hasil olah dengan 

Neural Network.  

Tentukan Nilai MAPE apakah nilai tersebut telah 

sesuai dengan kriteria, semakin nilai mendekati 

angka 0 (nol), maka nilai MAPE semakin akurat. 

4 HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pengelompokan Data 

Data yang dikumpulkan berupa data sekunder 

yaitu data stok, hasil produksi(sesuai penggunaan 

kaleng packaging), barang incoming, safety stock, 

dan stock order/ kebutuhan pengadaan bahan 

baku. Variabel penelitian berupa data input dan 

output. Berikut input dan output: 

X1 = stok awal (pcs) 

X2 = hasil produksi (pcs) 

X3 = Incoming/ bahan baku datang(pcs) 

X4 = Safety Stock 

Y = *Stock Order/ Pengadaan bahan baku 

(pcs). 

Tabel 2. Contoh Data Input dan Output 

 

Data di atas merupakan contoh data masa lalu 

yang digunakan dalam penelitian ini, penulis 

menguji data kaleng tipe ZZ0018 karena barang 

tersebut sering digunakan di Perusahaan. Data 

tersebut digunakan oleh penulis sebagai data 

pelatihan dan data pengujian. 

4.2 Normalisasi Data Input dan Output 

Untuk mengurangi dampak perhitungan 

komputasi yang terlalu besar, maka penulis 

melakukan normalisasi data ke dalam range 0,1 

s.d 0,9 menggunakan persamaan di bawah ini, 

 

Gambar 5. Rumus Normalisasi 

Keterangan:  

α = data minimum 

b = data maksimum 

x = data asli 

X`= data hasil normalisasi 

4.3 Pengolahan data pelatihan dengan 
MATLAB  

Pelatihan data digunakan untuk memvalidasi 

model jaringan. Dengan melakukan beberapa kali 

trial and error untuk mendapatkan jaringan 

terbaik pada hasil penentuan jumlah neuron yang 

di uji. Pada Tabel dibawah ini, dilakukan 

percobaan dengan perubahan beberapa jumlah 

neuron yang berbeda serta nilai epoch dan batas 

maksimum kesalahan.  

Hasil percobaan menghasilkan data error terkecil 

(MSE) yaitu 0.000016205 pada jumlah Neuron 11 

dengan nilai Epoch sebanyak 2000 serta Training 

Function menggunakan Trainscg. 
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Tabel 3. Pelatihan Data dengan Berbagai 

Rancangan Neural Network  

 
 

Pelatihan data dilakukan untuk mendapatkan nilai 

MSE terbaik, sehingga mendapatkan nilai 

peramalan yang mendekati data aktual. Jika hasil 

pengolahan Neural Network  tidak berbeda jauh 

dengan data aktual maka rancangan jaringan 

syaraf tiruan ini dapat dijadikan model pada tahap 

pengujian data. Perancangan arsitektur terbaik 
diperoleh jika mempunyai nilai error yang kecil.  

 

 
Gambar 6. Arsitektur Neural Network  Pelatihan 
 

Fungsi dalam lapisan tersembunyi (hidden layer) 

yang akan menghubungkan ke output/target. Jika 

error semakin kecil maka model rancangan 

arsitektur jaringan akan menjadi maksimal. Hasil 

pelatihan terbaik pada rancangan Neural Network  

akan digunakan kembali untuk pengujian data. 

Hasil bobot terbaik akan disimpan untuk proses 

pengujian data supaya dapat menghasilkan data 

yang maksimal pula. 

 

 
Gambar 7. Correlation Coefficient(R) data 

pelatihan 

 

Pembelajaran data latihan dapat dilihat pada nilai 

Correlation Coefficient (R) yaitu hasil 

perbandingan antara hasil prediksi dengan nilai 

sebenarnya, dimana jika hasil perhitungan nilai R 

semakin mendekati 1, maka hasil prediksi akan 
mendekati nilai sebenarnya. 

Training function pada penelitian ini 

menggunakan algoritma Trainscg. Trainscg 

adalah fungsi pelatihan jaringan yang mengupdate 

bobot dan nilai bias sesuai dengan metode gradien 

konjugasi yang diskalakan.  

Network Type yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah feed-forward backpropagation. Dalam 

jaringan feed-forward backpropagation informasi 

bergerak hanya dalam satu arah (maju) dari node 

input, melalui node tersembunyi kemudian 

menuju ke node output. 
Berikut beberapa parameter pelatihan yang diatur 

agar diperoleh hasil yang optimal: 

 

1. Epochs (iterasi) yang menunjukkan jumlah 

perulangan maksimum pelatihan yang dapat 

dilakukan. Pada default programnya terdapat 

1000 epochs. Pada pelatihan yang dilakukan 

penulis memberikan nilai 1000 dan 2000 

untuk training mendapatkan nilai maksimum. 

Penggunaan terlalu banyak nilai maksimum 

epoch, akan berakibat penggunaan waktu yang 
lama untuk melakukan pelatihan data. Namun 

jika terlalu sedikit nilai epoch, ada 

kemungkinan hasil nilai maksimum tidak 

diperoleh.  

2. Goal yang digunakan untuk menentukan batas 

nilai MSE agar iterasi diberhentikan. Pada 

penelitian ini digunakan goal sebesar 1.10-3 

atau 0,001 dan 0 untuk batas nilai MSE-nya. 

Jadi pada dibawah ini jika performance 

mencapai 0,001 berarti MSE yang diinginkan 

telah tercapai. 

 

 
Gambar 8. Grafik Performance Pelatihan 

 

3. Show berfungsi untuk menampilkan frekuensi 
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perubahan MSE. Penulis menggunakan 

program default sebesar 25. Tampilan ini 

terlihat pada command window. 

4. Momentum Constant dan Learning Rate. 

Momentum constant berfungsi untuk 
menurunkan gradient dengan memberi nilai 0-

1. Learning rate dan momentum constant ini 

harus saling berkoordinasi dengan baik agar 

mendapatkan error yang kecil. Pada penelitian 

kali ini untuk mendapatkan error yang paling 

kecil yaitu dengan learning rate (lr) 0,1 dan 

momentum constant (mc) 0,95. Karena tidak 

ada ketentuan parameter yang pasti untuk 

mendapatkan error yang kecil, peneliti 

memberikan nilai konstan dalam setiap 

pelatihannya. 

 
Gambar 9. Perbandingan Hasil Latih dan Target 

Asli 

 

4.4 Pengujian Data 
 

Berikut merupakan data pengujian sebelum 

mengalami normalisasi, 

 

Tabel 4 Input dan Output Pengujian 

 
 

Setelah dilakukan normalisasi untuk 

mendapatkan nilai antara 0.1 – 0.9, maka data 

menjadi seperti berikut, 

 

Tabel 5. Normalisasi Data Input dan Output 
Pengujian 

 
 

Pengujian data dilakukan untuk memvalidasi 
apakah hasil forecast dari model pelatihan yang 

dibangun dapat memberikan hasil yang maksimal 

dalam menghitung error peramalan. 

 
Gambar 10. Arsitektur Neural Network  Pengujian 

 

Pengujian data menggunakan 12 hari dari 91 hari. 

Pengujian yang dilakukan menggunakan hasil 

rancangan arsitektur terbaik dari hasil pelatihan 

sebelumnya, struktur jaringan yang digunakan 
terdiri dari satu lapis yang berisi 4 neuron input. 

Lapisan tersembunyi terdiri dari 11 neuron dan 

lapisan output terdiri dari 1 neuron. 

 

 
Gambar 11. Correlation Coefficient(R) data 

pengujian 

 

Nilai Correlation Coefficient(R) yang didapat dari 

hasil perbandingan antara hasil prediksi dengan 
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nilai sebenarnya yaitu 0.99975, dimana hasil 

perhitungan nilai R mendekati angka 1, maka 

hasil prediksi menjadi mendekati nilai 

sebenarnya. 

 

 
Gambar 12. Grafik Performance Pengujian 

 

Pada pengujian ini digunakan goal sebesar 1.10-3 

atau 0.001 untuk batas nilai MSE-nya. Jadi hasil 

uji performance telah mencapai 0.000000027142 

pada epoch ke 137. Nilai tersebut jauh dibawah 
nilai 0.001, sehingga MSE yang diinginkan telah 

tercapai. 

 

 
Gambar 13. Grafik Perbandingan nilai Neural 

Network  dan Target 

 

Dari Grafik perbandingan di atas dapat dilihat 

bahwa Output Neural Network  mendekati sejajar 
dengan Target yang disandingkan, hal ini 

menunjukkan bahwa hasil peramalan mendekati 

nilai aslinya yang ditargetkan. 

 

Tabel 6. Perhitungan data MAPE 

 
 

Pengujian data menggunakan MAPE untuk 

mengukur validasi jaringan. Pada Tabel 6 

dilakukan perbandingan aktual dengan Neural 

Nework. Pada keseluruhan data nilai MAPE yang 

didapat sebesar 0,52%. Jadi tingkat akurasi sangat 

baik karena dibawah 10%. 

4.5 Perbandingan Data Peramalan 
Perusahaan 

Untuk melihat perbedaan hasil penelitian dengan 

peramalan yang telah dilakukan di Perusahaan 

terlihat pada grafik berikut, 

 
. 

Gambar 14. Grafik Perbandingan Peramalan 

Perusahaan dengan Target 

Dari Grafik di atas menunjukkan bahwa  

masalah yang terjadi di Perusahaan adalah karena 

peramalan yang dilakukan oleh  Perusahaan 

terpaut jauh dari Target yang dituju. 
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Dari  hasil pengujian dan  perbandingan 

peramalan perusahaan dapat dilihat bahwa 

peramalan yang dilakukan dengan menggunakan 

metode Neural Network  backpropagation lebih 

akurat dibandingkan metode peramalan yang 
dilakukan oleh Perusahaan. 

 

4.6 Visualisasi Data 

Setelah mendapatkan model yang optimal dari 

pelatihan dan pengujian yang dilakukan, 

kemudian dibuat Graphic User Interface (GUI) 

yang bertujuan agar pengguna lebih mudah dalam 

menggunakan model tersebut dalam melakukan 

pengujian peramalan dengan data yang 

diinginkan. Adapun tampilan GUI tersebut adalah 

sebagai berikut, 

 

Gambar 15. Aplikasi Pengujian Forecast Raw 

Material 

Pada panel inputan terdapat beberapa parameter 

yang dapat diubah. Parameter yang dapat diubah 

yaitu Epoch, Show, Goal, Max Fail.  Epoch  diisi 

dengan banyaknya perulangan yang diinginkan, 

Show diisi dengan berapa banyak frekuensi 

perubahan MSE yang diinginkan, Goal diisi 

dengan batas nilai MSE agar proses iterasi 

diberhentikan, Max_File File adalah batas 

banyaknya kegagalan saat proses perulangan 

dilakukan. 

 

Gambar 16. Output Grafik 

Jika dilakukan proses maka akan tampil output 

Grafik seperti pada gambar di atas. Grafik tersebut 

akan menampilkan Model  Neural Netwok, 

Performance, Regresi dan Grafik perbandingan 

hasil Neural Network  dengan Targetnya. 

Tabel 7. Input dan Output Template 
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Template tabel di atas digunakan  sebagai tempat 

untuk data input, maupun data output. Data yang 

boleh diinput adalah pada kolom yang berwarna 

kuning dengan header Data Uji, sedang untuk 

hasil Normalisasi akan otomatis tampil pada 
kolom yang berwarna putih dengan header 

Normalisasi Data Uji, karena sudah diberikan 

formula pada tiap cellnya. Data output hasil 

proses  Neural Network  yang dijalankan akan 

ditampilkan pada kolom NN.   

5. KESIMPULAN 

Berbagai data atau informasi yang diperoleh dari 

hasil wawancara dan pengamatan langsung di 

lapangan pada proses pengadaan barang 

packaging (kaleng) di Perusahaan ditemukan 

permasalahan tentang ketidak akuratan dalam 

peramalan pengadaan barang sehingga sering 
terjadi kelebihan dan kekurangan stok yang akan 

digunakan dalam proses produksi. 

Berdasar studi literatur yang penulis lakukan, 

penggunaan Neural Network  backpropagation 

disarankan untuk digunakan pada penelitian jenis 

forecasting (peramalan), dimana hasil penelitian 

banyak menunjukan hasil mendekati akurat dalam 

peramalannya. 

Merujuk pada hasil pelatihan dan uji data yang 

telah dilakukan dalam penelitian ini, maka 

implikasi yang dapat diperoleh dalam beberapa 
aspek adalah sebagai berikut, 

 

5.1 Aspek System 

Berbagai temuan dalam penelitian ini 

memberikan dukungan secara empiris terhadap 

teori-teori yang telah disebutkan, antara lain: 

1. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa 

metode Artificial Neural Network  (ANN) 

backpropagation ini akurat untuk digunakan 

dalam melakukan peramalan pengadaan bahan 

bahan baku untuk keperluan proses produksi.  

2. Nilai MAPE yang dihasilkan dalam 

melakukan testing model, didapatkan sebesar 

0,52%. hal ini menunjukkan bahwa penerapan 

metode Artificial Neural Network  (ANN) 

backpropagation pada peramalan pengadaan 

bahan bahan baku sangat sesuai. 

 

5.2 Aspek Manajerial 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi Perusahaan. Adapun manfaat yang 

didapat adalah sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan 

pertimbangan dalam menggunakan metode 

peramalan dalam berbagai aspek di 

Perusahaan, khususnya pada bagian 

Production Planning and Inventory Control. 
2. Identifikasi mengenai penggunaan variable 

untuk menentukan forecasting dapat 

digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, 

sehingga didapatkan hasil peramalan yang 

lebih baik. 

 

5.3 Aspek Penelitian Selanjutnya 

Pertimbangan berikut dapat dijadikan acuan 

dalam melakukan penelitan selanjutnya dengan 

tema yang sama. 

1. Bagi perusahaan sejenis, penelitian ini dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan dan 

evaluasi dalam bidang forecasting penentuan 

stok atau pembelian bahan baku untuk 

kebutuhan produksi. 
2. Bagi pihak yang akan melakukan penelitian 

sejenis, dapat mempertimbangkan untuk 

menambahkan variable forecast Sales yang 

sudah akurat datanya, sehingga akan didapat 

hasil yang semakin akurat. 
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