
  

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Cuaca adalah suatu kondisi udara di suatu tempat pada saat yang relatif 

singkat yang meliputi kondisi suhu, kelembaban, serta tekanan udara sebagai 

komponen utamanya (Yuniar, 2013). Cuaca merupakan salah satu variabel yang 

menentukan kondisi iklim. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada periode waktu 

tertentu. Salah satu faktor yang berpengaruh langsung terhadap tipe atau variasi 

iklim adalah curah hujan. Curah hujan adalah ketinggian air hujan yang terkumpul 

dalam tempat yang datar, tidak menguap, tidak meresap dan tidak mengalir 

(Ramadhani, 2014). Cuaca merupakan bagian dari keseharian manusia dan 

berubah-ubah (Atmaja, 2009). 

Kebutuhan informasi cuaca saat ini dirasakan semakin penting. 

Pemanfaatan informasi tersebut antara lain dalam membuat perencanaan dan 

pelaksanaan program diberbagai sektor pembangunan, pertanian, pariwisata 

maupun kegiatan ekonomi lainnya. Pekanbaru adalah ibukota Provinsi Riau dan 

merupakan wilayah pusat pertumbuhan baru yang berkembang cukup pesat dilihat 

dari hasil pembangunan ekonominya (Widiarsih, 2014). Kota Pekanbaru yang lahir 

melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 kini mengalami perkembangan 

yang pesat. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, maka pembangunan daerah Kota Pekanbaru merupakan 

bagian dari integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara terus-

menerus untuk menuju ke arah perubahan yang lebih baik (Darwin, 2016). 

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara 

maksimum berkisar antara 34,1 °C-35,6 °C dan suhu minimum antara 20,2 °C-23,0 

°C. Curah hujan antara 38,6–435,0 mm/tahun dengan keadaan musim hujan jatuh 

pada bulan Januari sampai dengan April dan September sampai dengan Desember. 

Musim kemarau jatuh pada bulan Mei sampai dengan Agustus. Kelembaban 

maksimum antara 96% sampai 100%. Kelembaban minimum antara 46% sampai 

62% (Adri, 2015).  
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Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, jumlah hari 

dan curah hujan cukup berfluktuasi selama tahun 2016 dengan jumlah hari hujan 

terbanyak dan curah hujan tertinggi jatuh pada bulan November. Di Kota Pekanbaru 

aktivitas prakiraan cuaca dilakukan dengan menggunakan peralatan berteknologi 

canggih oleh Stasiun Meteorologi Klas 1 Pekanbaru yang memiliki tugas dan fungsi 

mengamati, mengumpulkan data, mengolah data dan menyebarkan informasi 

kepada instansi  dan pihak terkait serta masyarakat yang berkaitan dengan 

perubahan iklim dan cuaca. Setiap harinya, Stasiun Meteorologi Klas 1 Pekanbaru 

memiliki tugas untuk melakukan prediksi cuaca berdasarkan data-data meteorologi.  

Namun, Stasiun Meteorologi Klas 1 Pekanbaru dalam memprediksi cuaca 

masih dilakukan secara manual dengan mengamati dan memonitoring citra satelit 

awan, citra radar cuaca, analisis streamline dan kondisi fisis serta dinamis atmosfer. 

Data tersebut diakses secara online dan di-update setiap saat untuk selanjutnya 

dianalisa. Melalui pengamatan dan serangkaian perhitungan, tim forecaster akan 

mengeluarkan prediksi cuaca yang terjadi pada masa yang akan datang (Saputri, 

2017). Pada tahun 2015, rata-rata verifikasi prakiraan cuaca harian untuk Kota 

Pekanbaru yang dilakukan oleh Stasiun Meteorologi Klas 1 Pekanbaru adalah 

sebesar  67% (BMKG, 2016). Oleh karena itu pihaknya diharapkan untuk dapat 

lebih intensif dalam memantau, menyediakan dan memberikan informasi prakiraan 

cuaca yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena informasi mengenai cuaca 

yang tepat sangatlah penting.  

Dikarenakan banyaknya tuntutan dari berbagai pihak yang membutuhkan 

informasi kondisi atmosfer yang lebih cepat, lengkap dan akurat maka keandalan 

akurasi prakiraan cuaca selama ini menjadi permasalahan utama (Subarna, 2009). 

Pencarian metode untuk memprediksi cuaca adalah kegiatan yang belakangan ini 

banyak dilakukan oleh para peneliti terhadap atmosfer atau cuaca. Sampai sekarang 

belum ada suatu metode baik matematika, statistika atau komputer yang mampu 

dengan tepat memberikan informasi prakiraan hujan. Hal ini disebabkan sangat 

kompleksnya sistem atmosfer terutama di wilayah Indonesia sebagai bagian dari 

wilayah tropis. Banyak parameter dan proses yang terlibat dan saling berkaitan satu 

sama lain (Juaeni, 2006). 
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 Penelitian tentang cuaca banyak dilakukan belakangan ini. Penerapan 

metode Association Rule oleh Fauzy (2016) menggunakan algoritma apriori pada 

simulasi prediksi hujan wilayah Kota Bandung. Hasil metode association rule 

mining dengan menggunakan algoritma apriori dapat diterapkan pada sistem 

simulasi prediksi hujan. Semakin tinggi minimum support dan minimum confidence 

yang digunakan maka semakin sedikit jumlah frequent itemset dan rule yang 

terbentuk serta akurasi semakin berkurang. Semua rule yang dihasilkan pada 

penelitian ini memiluki lift ratio lebih dari 1,00 sehingga dapat digunakan sebagai 

acuan dalam memprediksi hujan. Puspita (2016) melakukan perancangan sistem 

peramalan cuaca berbasis logika fuzzy dengan menggunakan metode sugeno 

menghasilkan tingkat keakuratan diatas 60%.  

 Sedangkan beberapa penelitian mengenai prakiraan cuaca untuk Kota 

Pekanbaru yang sudah pernah dilakukan sebelumnya yaitu penerapan jaringan 

syaraf tiruan (JST) backpropagation sebagai prediksi cuaca hujan (Adri, 2015). 

Penelitian terbaru dilakukan oleh Saputri (2017) dengan judul prediksi cuaca pada 

Kota Pekanbaru menggunakan Naïve Bayes dan visualisasi data cuaca berbasis web. 

Hasil dari penelitian tersebut setelah dilakukan implementasi, pengujian beserta 

analisis bahwa hasil pengujian menggunakan confusion matrix diperoleh klasifikasi 

dengan akurasi keakuratan adalah 61,905%. Hasil akurasi diperoleh setelah 

dilakukan pengujian terhadap data training sebanyak 213 set data dan data testing 

sebanyak 20% dari data training yaitu 42 data. Sedangkan pada tahun sebelumnya 

dilakukan penelitian estimasi pola cuaca Kota Pekanbaru menggunakan metode 

Probabilistic Neutral Network (PNN) memperoleh hasil akurasi 88,6% (Aszani dan 

Mustakim, 2016). Akurasi yang diperoleh PNN lebih tinggi daripada Naïve Bayes. 

PNN dikembangkan pertama kali oleh Donald Spech (Behera, 2016). PNN 

merupakan suatu metode JST yang menggunakan pelatihan supervised learning 

(Sawant, 2015). PNN biasanya digunakan untuk masalah klasifikasi (Sofha, 2016). 

PNN adalah salah satu pilihan yang tepat untuk melakukan prediksi karena 

kemudahan yang diberikan untuk memodifikasi jaringan ketika dilakukan 

penambahan atau pengurangan data pelatihan yang digunakan (Andriyanto, 2013).  



4 
 

PNN memecahkan masalah prediksi atau klasifikasi dengan 

mempertimbangkan setiap masukan pada layer input. Proses yang dilakukan oleh 

PNN dapat berlangsung lebih cepat bila dibandingkan dengan backpropagation. 

Hal ini disebabkan PNN hanya membutuhkan satu kali iterasi pelatihan bila 

dibandingkan dengan backpropagation yang membutuhkan beberapa kali iterasi 

pelatihan (Sofha, 2016).  

Widyawati (2010) melakukan penelitian perbandingan Radial Basis 

Function Neural Network (RBFNN) dan PNN untuk kasus penentuan waktu 

optimal persalinan. Hasil Pengujian PNN dengan performance goal sebesar 0 dan 

spread sebesar 0,2 memiliki tingkat kesalahan lebih rendah daripada RBFNN dan 

ketepatan lebih tinggi ketika melakukan pengujian dengan PNN. Jadi, PNN 

memiliki jaringan yang lebih baik dibandingkan dengan RBFNN untuk kasus 

tersebut.  

Pada kasus akurasi algoritma, beberapa hal terpenting sebelum melakukan 

klasifikasi adalah dalam proses penentuan data latih dan data uji. Kesalahan dalam 

menentukan pembagian data akan berakibat fatal dan mempengaruhi hasil akurasi 

algoritma (Mustakim, 2017). Penelitian oleh Babatunde (2016) menunjukkan 

bahwa teknik Random Sampling memiliki tingkat yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan metode K-Fold Cross Validation. Namun, K-Fold Cross Validation lebih 

cepat (0,36 detik) dibandingkan dengan Random Sampling (0,38 detik).  

Sedangkan penelitian oleh Mustakim (2017) dengan menggunakan data 

EMIS melakukan pembagian data latih dan data uji yang menghasilkan bahwa K-

Means Clustering memiliki nilai akurasi confusion matrix yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan K-Fold Cross Validation. Oleh karena itu pada penelitian ini, 

dilakukan pengembangan penelitian dan perancangan sistem prediksi cuaca Kota 

Pekanbaru menggunakan algoritma PNN dengan melakukan pemodelan pembagian 

data latih dan data uji. Penelitian yang dilakukan adalah mengolah data klimatologi 

Kota Pekanbaru yang tersimpan selama ini pada database sehingga bisa 

dimanfaatkan untuk memperoleh informasi dan merancang sistem prakiraan cuaca 

menggunakan metode PNN. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah yaitu bagaimana menerapkan Probabilistic Neural Network 

(PNN) sebagai sistem prakiraan cuaca Kota Pekanbaru. 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah: 

1. Penelitian menggunakan data time series Klimatalogi dan Curah Hujan Kota 

Pekanbaru pada tahun 2007-2016 sebanyak 3.653 record. 

2. Parameter data yang digunakan temperatur, kelembaban, tekanan udara dan 

angin dengan kelas output curah hujan. 

3. Tools yang digunakan dalam perhitungan manual yaitu neupy phyton 

machine learning. 

4. Melakukan beberapa percobaan kombinasi dua atribut dan tiga atribut. 

5. Pembagian data latih dan data uji menggunakan K-Fold Cross Validation 

dan K-means Clustering.  

6. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah phyton. 

7. Prakiraan menggunakan algoritma PNN pada penellitian ini diterapkan pada 

sebuah sistem informasi berbasis web untuk menampilkan hasil dari 

prakiraan cuaca Kota Pekanbaru.  

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengimplementasikan algoritma PNN terhadap kasus cuaca prakiraan 

cuaca Kota Pekanbaru dengan menggunakan pemodelan pembagian data 

berdasarkan K-Fold Cross Validation dan K-means Clustering.  

2. Membangun sistem yang dapat melakukan prakiraan cuaca Kota pekanbaru 

menggunakan metode PNN. 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memperoleh pola akurasi klasifikasi berdasarkan pembagian data 

menggunakan K-Fold Cross Validation dan K-means Clustering.  

2. Memberikan knowledge terkait model PNN. 
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3. Menghasilkan sistem prakiraan cuaca yang dapat dijadikan pengambilan 

keputusan oleh pihak Stasiun Meteorologi Pekanbaru. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir ini disusun agar pembuatan 

laporan dapat lebih terstruktur  dan lebih mudah dalam memahami penelitian yang 

dilakukan. Adapun sistematika penulisan tersebuat adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dari penelitian yang 

dilakukan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan laporan Tugas 

Akhir. 

BAB II     LANDASAN TEORI  

Bab ini membahas teori-teori yang berasal dari jurnal, buku serta studi 

kepustakaan yang di gunakan sebagai tinjauan dalam pembuatan 

laporan Tugas Akhir ini. 

BAB III   METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan membahas tentang metodologi penelitian yang digunakan 

dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Baik  metodologi dalam 

menganalisa perhitungan algoritma, analisa, perancangan dan 

implementasi sistem. 

BAB IV   ANALISA DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini dijelaskan analisa klasifikasi algoritma PNN dengan 

beberapa percobaan yang dilakukan seperti percobaan pembagian data 

menggunakan K-Fold Cross Validation dan K-means Clustering dan 

kombinasi atribut. Hasil yang diperoleh adalah sistem prakiraan cuaca 

dan implementasi hasil analisa algoritma PNN. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari laporan Tugas Akhir yang dibuat dan 

menjelaskan saran-saran penulis kepada pembaca agar penelitian ini 

dapat dikembangkan lagi untuk kedepannya.  


