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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Transportasi adalah aktivitas terjadinya perpindahan baik manusia ataupun 

barang menggunakan kendaraan atau mesin yang digerakkan manusia. Rosalia 

Indah adalah sarana transportasi darat dengan kendaraan berupa bus. Bus Rosalia 

Indah Transport Surabaya mempunyai kapasitas kursi berjumlah 36 orang. 

Dengan hanya 36 kursi penumpang untuk kelas executive jarak jauh ini suasana 

didalam bus jadi lebih nyaman. Rosalia Indah Transport Surabaya memiliki 5 

(lima) jurusan yaitu Surabya – Palembang, Surabaya – Bitung, Surabaya – Bogor, 

Surabaya – Merak dan Surabaya – Ciputat. Setiap harinya, Rosalia Indah 

Transport Surabaya memberangkatkan 1 (satu) bus untuk 1 jurusan, sehingga 

totalnya ada 5 (lima) bus yang berangkat dalam 1 hari. 

Seiring berjalannya waktu, jumlah penumpang bus Rosalia Indah 

Transport Surabaya mengalami naik turun. Menurut data dalam 3 (tiga) tahun 

terakhir, bahwa terjadi peningkatan untuk semua jurusan ketika mendekati hari 

besar seperti hari lebaran atau hari kemenangan Idul Fitri dan menjelang 

pergantian atau peralihan tahun. Hal tersebut memengaruhi kualitas pelayanan 

dalam ketersediaan kursi penumpang karena tidak mampu melayani ketersediaan 

kursi penumpang dengan baik disaat jumlah penumpang meningkat melebihi 

batas dari 36 kursi penumpang dalam 1 bus. Untuk itu diperlukan bus tambahan 

ketika terjadi kenaikan jumlah penumpang. Namun PT. Rosalia Indah Transport 

Surabaya belum mampu melaksanakan hal tersebut karena belum diketahui secara 

pasti mulai kapan dan sampai kapan jumlah penumpang bus akan meningkat. 

Sedangakan jumlah bus yang tersedia juga terbatas dan untuk menyiapkan 

keberangkatan sebuah bus juga dibutuhkan waktu dan persiapan. Oleh karena itu, 

untuk menyelesaikan kasus ini diperlukan sebuah sistem yang mampu 

meramalkan atau memrediksi jumlah penumpang di masa yang akan datang. 

Sehingga PT. Rosalia Indah Transport Surabaya dapat menyiapkan bus tambahan 

dengan tepat dan baik disaat jumlah penumpang bus meningkat dengan 

menyesuaikan ketersediaan dari jumlah bus yang ada. 
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Peramalan adalah menentukan nilai masa depan berdasarkan estimasi pola 

– pola didalam sekumpulan data [1]. Peramalan dapat dilakukan apabila ada data 

atau informasi yang berulang – ulang. Informasi tersebut diubah kedalam bentuk 

numeric dan bisa dikatakan bahwa pola – pola masa lalu akan terus berlanjut 

untuk masa depan [1]. Menurut Denar Putra Pamungkas dalam implementasi 

metode least square untuk prediksi penjualan tahu pong [2] peramalan adalah 

perkiraan ciri kuantitatif pada waktu tertentu dimasa mendatang.  

Metode peramalan yang diusulkan untuk menyelesaikan kasus ini adalah 

menggunakan Neural Network (Jaringan Syaraf Tiruan). Karena dari beberapa 

penelitian sebelumnya yang menggunakan Neural Network dalam kasus – kasus 

yang berbeda – beda, dimana didalam penelitian – penelitian tersebut mampu 

menghasilkan akurasi peramalan diatas 80%. Adapaun penelitian tersebut adalah 

penelitian yang dikerjakan oleh Sri Herawati tentang peramalan harga saham 

menggunakan empiricial mode decomposition dan jaringan syaraf tiruan [3], 

penelitian Daneswara Jauhari tentang prediksi suatu distribusi air PDAM dengan 

metode jaringan syaraf tiruan backpropagation di PDAM Malang [4], penelitian 

Reza Luthfianto tentang peramalan jumlah penumpang kereta api [5], penelitian 

Nayla Ma’rufah membandingkan metode fungsi transfer dan neural network 

untuk peramalan pendapatan operational bank [6], penelitian Mustakim mengenai  

performance comparison between support vector regression and artificial neural 

network for prediction of oil palm [7], penelitian Andri Triyono tentang 

penerapan metode jaringan syaraf tiruan untuk memerkirakan harga saham 

(IHSG) [8], penelitian Yongki Ujianto membandingkan performansi metode 

peramalan fuzzy time series dan neural network untuk  penutupan harga IHSG [9] 

dan penelitian yang dilakukan oleh Bernardinus Arisandi tentang Pengenalan 

Motif Batik Menggunakan Rotated Wavelet Filter dan Neural Network [10]. 

Dengan demikian solusi yang digunakan untuk penelitian ini adalah 

sebuah sistem yang mampu meramalkan atau memrediksi jumlah penumpang bus 

di masa depan menggunakan Neural Network Regression (NNR). Maka dari itu 

penelitian ini dilakukan untuk membantu mengetahui jumlah penumpang bus 

Rosalia Indah Transport Surabaya di masa depan. karena pelayanan ketersediaan 

kursi bagi penumpang merupakan sarana penting dalam mewujudkan kenyamanan 
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penumpang. Apabila kursi penumpang selalu penuh dan tidak ada alternatif lain, 

maka akan memengaruhi kualitas pelayanan dimasa yang akan datang dan 

kemungkinan terburuknya adalah jumlah penumpang akan berkurang seiring 

berjalannya waktu. Oleh karena itu semoga penelitian ini dapat membantu 

menyelesaikan permasalahan tersebut. 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari paparan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka bisa 

diperoleh suatu rumusan masalah yang terbagi menjadi beberapa hal sebagai 

berikut : 

a. Bagaimana menyusun data penumpang bus  untuk keperluan teknik regresi 

menggunakan Neural Network Regression. 

b. Bagaimana menerapkan teknik regresi menggunakan Neural Network 

Regression pada kumpulan data penumpang bus yang telah dibentuk. 

c. Bagaimana mengukur kesalahan prediksi dari teknik regresi Neural  

Network Regression. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan susunan pembentukan rumusan masalah, maka maksud atau 

tujuan penelitian ini adalah: 

a. Menyusun data penumpang bus untuk melakukan teknik regresi 

menggunakan Neural Network Regression. 

b. Melakukan teknik regresi menggunakan Neural Network Regression pada 

data penumpang bus. 

c. Menghitung nilai kesalahan prediksi dari teknik regresi Neural Network 

Regression. 

1.4. Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah ini dapat diproses dengan baik, maka perlu 

adanya batasan masalah. Batasan masalah yang akan diuraikan dan dibahas, 

meliputi : 

a. Data diperoleh dari kantor PT. Rosalia Indah Transport Surabaya berupa 

file excel dengan format xls. 

b. Data yang akan digunakan adalah penumpang bus selama 5 (lima) tahun, 

yaitu tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018. 



4 
 

c. Data dibagi terhitung dari tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 

Desember 2017 untuk data latih. Kemudian data dari tanggal 1 Januari 

2018 hingga 30 Juni 2018 digunakan sebagai data uji. 

d. Menggunakan algoritma Multilayer Perceptron (MLP). 

e. Menggunakan bahasa pemrograman Java 

f. Menggunakan library weka 

1.5. Metodologi 

a. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan sebuah step dimana seorang peneliti 

mempelajari topik yang ingin diteliti, dengan cara mengumpulkan 

informasi yang benar dan tepat melalui buku – buku ilmiah, karangan – 

karangan ilmiah, laporan penelitian, tesis dan disertai serta sumber tertulis 

baik tercetak maupun elektronik. Pada tugas akhir ini, studi pustaka yang 

akan dilakukan meliputi pemahaman algoritma regresi, pembuatan 

aplikasi, implementasi memakai bahasa pemrograman Java. 

b. Analisa Sistem 

Aplikasi dalam penelitian ini bermaksud untuk membantu 

memrediksi atau memerkirakan jumlah penumpang bus dimasa 

mendatang, sehingga pihak atau agen Rosalia Indah Sidoarjo dapat 

menentukan dengan pasti kapan bus akan ditambahkan dan berapa 

jumlahnya sesuai dengan tingkatan jumlah penumpang yang akan 

menempati kapasitas tersedia dari bus tambahan tersebut. 

c. Desain Sistem 

Membuat dan merancang kerangka desain dari sistem yang akan 

dibuat atau alur kerja sistem. Yaitu dilakukan pembuatan dengan metode 

yang akan digunakan. Dalam proses ini bisa menggunakan flow chart 

diagram sebagai wujud desain yang dibuat. 

d. Implementasi Metode 

Tahap implementasi berupa pengolahan data dari data set ke data 

train dan data test berdasarkan penjelasan – penjelasan pada bagian – 

bagian sebelumnya beserta hasil pengujiannya. Implementasi dikerjakan 

dari hasil desain dan analisa dengan menggunakan bahasa pemrograman. 
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Bahasa pemrograman yang diimplementasi adalah java. Selain itu 

algoritma yang digunakan dalam implementasi adalah algoritma MLP 

(Multilayer Perceptron). 

e. Pengujian Sistem 

Tahap ini diimplementasikan pengujian sistem dimana sistem 

melakukan teknik regresi dengan menggunakan data test. Dilihat dari nilai 

kesalahan yang menjadi tolak ukur, karena berangsur rendah nilai 

kesalahan maka hasil prediksi semakin akurat dan sebaliknya jika nilai 

kesalahan berangsur tinggi maka hasil prediksi menjadi kurang akurat. 

f. Pembuatan Laporan 

Kegitan ini dilaksanakan setelah semua tahap studi kasus dilakukan 

dan akan berjalan sampai dengan sistem ini selesai dan sesuai dengan 

maksud atau tujuan. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang diterapkan dalam laporan ini disusun 

menjadi beberapa bab sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Memuat suatu isi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

  Memuat suatu isi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk 

dilaksanakannya penelitian ini. Adapun landasan teori tersebut adalah 

kajian pustaka, data mining, regresi, neural network, Multilayer 

perceptron. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM  

  Membahas dan mengutarakan analisis suatu sistem dan 

perancangan suatu sistem, analisis sistem meliputi arsitektur sistem, 

deskripsi produk, flow chart, sedangkan perancangan sistemnya adalah 

perancangan antarmuka. 
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BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Melakukan kegiatan implementasi meliputi implementasi sistem 

dan implementasi aplikasi. Hasil pengujian aplikasi meliputi skenario 

pengujian dan hasil pengujian regresi. 

BAB V PENUTUP 

 Memaparkan dan menyimpulkan dari sistem yang dibuat serta saran untuk 

kepentingan mendatang. 


