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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di era modern saat ini berbagai sektor mengalami perkembangan sangat 

pesat. Suatu contoh pada sektor transportasi, hampir semua jenis kendaraan roda 

empat maupun roda dua setiap tahunnya semakin banyak yang memiliki 

kendaraan tersebut. Semua jenis kendaraan tersebut digunakan sebagai faktor 

pendukung segala aktivitas dalam kehidupan setiap individu. Berangkat dari 

peristiwa tersebut pada saat musim liburan banyak kendaraan yang melakukan 

aktivitas penyebrangan melalui pelabuhan. Dilihat dari data tahun 2013 pada 

musim libur hari Raya Idul fitri yang di lansir media elektronik sebanyak 8670 

unit roda 2 (total yang sudah kembali sebesar 49% yaitu sebesar 43312 unit), dan 

roda 4 campuran sebesar 4939 unit (total yang sudah kembali baru 82% yaitu 

sebesar 28964). Selain itu efek dari keadaan ini area parkir dalam pelabuhan 

menjadi penuh, sehingga jika ada kendaraan yang akan menyebrang maka akan 

dialihkan keluar area pelabuhan. Antrian panjang sering terjadi saat musim liburan 

– liburan tertentu misalnya pada bulan menjelang hari raya Idul Fitri. Antrian ini 

mengakibatkan jumlah kapal ferry terbatas, dikarenakan jumlah kendaraan lebih 

banyak daripada kapal ferry. Selain keterbatasan unit kapal ferry dikarenakan juga 

pihak pelabuhan tidak cukup memiliki fasilitas dermaga.  

Dari permasalahan ini timbul suatu pemikiran mengenai bagaimana cara 

memprakirakan jumlah unit kapal ferry agar sesuai dengan kebutuhan pelabuhan 

penyebrangan. Dalam studi kasus ini sebelumnya memprakirakan dengan cara 

menggunakan data tahun sebelumnya sebagai acuan dalam prakiraan penyediaan 

unit kapal ferry, akan tetapi cara ini tidak efektif dalam melakukan sebuah 

prakiraan tanpa menggunakan suatu sistem. Dan pada penelitian ini metode yang 

digunakan yaitu metode Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS). 

Metode ANFIS merupakan metode yang menggunakan jaringan syaraf tiruan 

untuk mengimplementasikan system inferensi fuzzy. Dalam proses pengerjaan 

ANFIS menggunakan software MATLAB dan di dalam software ini tersedia 

toolbox fungsi-fungsi yang digunakan untuk membuat prediksi deret waktu 



2 
 

apakah format command line atau dalam bentuk GUI. Metode ini dipilih karena 

memiliki semua kelebihan yang dimiliki oleh sistem inferensi fuzzy dan sistem 

jaringan syaraf tiruan. Dengan penggunaan metode ANFIS ini di harapkan 

nantinya dapat membantu memprakirakan banyaknya jumlah akomodasi kapal 

ferry, sehingga tidak terjadi antrian hingga keluar area pelabuhan PT ASDP 

INDONESIA FERRY (PERSERO) cabang Gilimanuk. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang skripsi ini maka dapat diambil beberapa rumusan 

masalah yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana menentukan prakiraan unit kapal ferry yang dibutuhkan dengan 

menggunakan metode ANFIS ? 

2. Bagaimana menentukan angka atau kriteria ideal yang akan dijadikan sebagai 

standar dalam metode ANFIS ? 

 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah : 

1. Melakukan prakiraan unit kapal ferry yang dibutuhkan dalam bulan – bulan 

tertentu (hari raya idul fitri kurang 7 hari). 

2. Membuat prakiraan unit kapal ferry yang ideal sehingga mendapat kesesuaian 

agar tidak memadati diluar area PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) 

cabang Gilimanuk. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan-batasan masalah tersebut sebagai berikut : 

1. Menggunakan Metode ANFIS 

2. Data yang digunakan pada Hari Raya Idul Fitri kurang 7 hari (H-7) sampai 

kurang 1 hari pada pukul 08.00 – 20.00 WITA. 

3. Tidak meninjau isi dari kendaraan. 

4. Faktor Cuaca. 
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5. Input Kendaraan dalam bentuk konversi luas 

6. Hasil dari output berupa luas kemudian dikonversi dalam bentuk jumlah kapal. 

7. Kendaraan yang meliputi jenis kendaraan roda 2, roda 4, dan kendaraan jenis 

bus seperti yang tertera pada lampiran. 

8. Menggunakan Graphic User Interface (GUI). 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini sebagai berikut : 

1. Yaitu melakukan pengkajian berdasarkan teori-teori yang didapat dari 

perpustakaan atau sumber lainnya yang berupa buku, internet, ataupun dari 

buku laporan penelitian. 

2. Studi lapangan, memperoleh data secara langsung dengan pencatatan jumlah 

inputan kendaraaan yang melintasi melalui PT ASDP INDONESIA FERRY 

(PERSERO) cabang Ketapang - Gilimanuk. 

3. Peramalan dan pengujian hasil peramalan 

1. Menentukan parameter input yang akan diramalkan dengan menggunakan 

metode ANFIS dengan program m-file pada MATLAB. 

2. Simulasi digunakan mengetahui hasil peramalan dan membandingkan 

presentase antara data output target dengan data hasil peramalan 

menggunakan metode ANFIS dengan program m-file pada MATLAB. 

Penyusunan skripsi, dari hasil perencanaan dan pengujian sistem aplikasi tersebut 

kemudian dianalisa dan diambil suatu kesimpulan yang akhirnya disusunlah buku 

naskah skripsi ini mencakup semua langkah dalam perencanaan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan, batasan masalah, metode penelitian dan sistematika pembahasan 

tentang skripsi. 
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BAB II DASAR TEORI 

Pada Bab II ini akan memaparkan teori yang mendasari penyusunan skripsi 

ini. 

BAB III PERANCANGAN SISTEM 

Berisi tentang pemaparan data yang diperlukan dan teknis prakiraan 

mengenai penambahan jumlah akomodasi kapal ferry dengan penerapan metode 

ANFIS. Selain itu pada bab ini berisi teori pembuatan GUI.  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi analisa simulasi tentang prakiraan lonjakan kendaraan agar diketahui 

penggunaan jumlah akomodasi kapal ferry. Dari data real kemudian akan 

dibandingkan dengan akurasi prakiraan dari metode ANFIS. 

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran dari penulis. 
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