
 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Cuaca dan Iklim 

Cuaca didefinisikan sebagai keadaan sesaat atmosfer yang tidak mengenal 

batas wilayah administrasi pemerintahan dan negara, dengan demikian informasi 

cuaca dituntut untuk bersifat umum dan menyeluruh bebas dari rahasia. Di 

Indonesia informasi prakiraan cuaca yang sudah dikenal oleh masyarakat adalah 

berawan, cerah dan hujan. Sementara itu untuk terjadinya hujan dikaitkan dengan 

proses fisis dan dinamika atmosfer diketahui melalui parameter-parameternya 

seperti adanya massa udara, gaya vertikal dan energi (Zakir, 2013). 

Cuaca dan iklim memiliki hubungan yang saling berhubungan. Pada 

dasarnya cuaca adalah keadaan udara pada saat dan di wilayah tertentu yang relatif 

sempit dan pada jangka waktu yang singkat. Iklim adalah keadaan cuaca rata-rata 

dalam waktu satu tahun yang penyelidikannya dilakukan dalam waktu yang lama 

(minimal 30 tahun) dan meliputi wilayah yang luas. Iklim memiliki waktu lebih 

panjang pada suatu daerah. Iklim dapat mencakup pola cuaca disuatu daerah, masa 

dingin, gelombang panas, frekuensi dan intensitas badai. Sedangkan cuaca itu 

terbentuk dari gabungan unsur cuaca dan jangka waktu cuaca bisa hanya beberapa 

jam dan keadaannya bisa berbeda-beda untuk setiap tempat (Anshari, 2013).  

2.2 Unsur Cuaca 

Unsur cuaca pada umumnya ada unsur-unsur yang mempengaruhi keadaan 

cuaca dan iklim suatu daerah atau wilayah maritim, yaitu: suhu udara, angin, 

tekanan udara, kelembaban udara dan curah hujan. Suhu udara adalah derajat panas 

dari aktivitas molekul dalam atmosfer. Biasanya pengukuran suhu atau temperatur 

udara dinyatakan dalam skala Celcius (C), Reamur (R) dan Fahrenheit (F) 

(Anshari, 2013). Angin adalah gerak udara yang sejajar dengan permukaan bumi. 

Udara bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah.  

Kekuatan angin ditentukan oleh kecepatannya, makin cepat angin bertiup 

maka makin tinggi atau besar kekuatannya. Tekanan udara adalah suatu gaya yang 

timbul akibat adanya berat dari lapisan udara besarnya tekanan udara diukur dengan 
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barometer dan dinyatakan dengan milibar (mb). Kelembaban udara adalah 

banyaknya uap air yang terkandung dalam massa udara pada saat dan tempat 

tertentu. Curah hujan yaitu jumlah air hujan yang turun pada suatu daerah dalam 

waktu tertentu. Curah hujan diukur dalam harian, bulanan dan tahunan. Menurut 

BMKG, berdasarkan curah hujannya hujan diklasifikasikan menjadi hujan sedang 

dengan curah hujan 20-50 mm per hari, hujan lebat dengan curah hujan 50-100 mm 

per hari dan hujan sangat lebat dengan curah hujan di atas 100 mm per hari. 

2.3 Data Mining 

Data mining adalah suatu istilah yang digunakan untuk menemukan 

pengetahuan yang tersembunyi di dalam kumpulan data. Data mining merupakan 

proses semi otomatik yang menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan 

buatan dan machine learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi 

pengetahuan potensial dan berguna yang bermanfaat yang tersimpan di dalam 

database besar (Bhuvaneswari, 2012). Data mining adalah proses pemilihan, 

mengeksplorasi dan pemodelan data dalam jumlah besar untuk menemukan pola 

atau hubungan yang jelas dan berguna dalam proses analis data (Bellazzi  dan 

Zupan, 2008).  

Data mining adalah proses menganalisis data dengan berbagai perspektif 

dan meringkasnya kedalam informasi yang berguna, dimana informasi 

tersebut bisa digunakan untuk meningkatkan pendapatan, memotong biaya atau 

keduanya (Goela, 2012 dalam Ulysses, 2013). Data mining telah menguat menjadi 

sebuah bentuk konsentrasi dalam ilmu kecerdasan buatan. Sejak tahun 1960 data 

mining terus dikembangkan untuk memaksimalkan kemampuan basis data yang 

kemampuan dan kapasitasnya juga terus meningkat secara pesat (Pereira dkk, 

2011). Keragaman data dan pendekatan data mining menimbulkan banyak 

tantangan dalam penelitian di bidang data mining. Penggunaan teknik data mining 

untuk memecahkan masalah merupakan tugas penting bagi peneliti.  

Berikut ini adalah beberapa tren dalam data mining yang digunakan untuk 

mengejar tantangan tersebut (Han dkk, 2014). 

1. Pertumbuhan yang cepat dalam kumpulan data. 
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2. Penyimpanan data dalam data warehouse sehingga seluruh perusahaan 

memiliki akses ke dalam database yang handal. 

3. Adanya peningkatan akses data melalui navigasi web dan internet. 

4. Teknik kompetisi bisnis untuk meningkatkan penguasaan pasar dalam 

globalisasi ekonomi. 

5. Perkembangan teknologi perangkat lunak untuk data mining (ketersediaan 

teknologi). 

6. Perkembangan yang hebat dalam kemampuan komputasi dan 

pengembangan kapasitas media penyimpanan. 

 Dari definisi-definisi yang telah disampaikan, hal penting yang terkait 

dengan data mining adalah sebagai berikut: 

1. Data mining merupakan suatu proses otomatis terhadap data yang sudah 

ada. 

2. Data yang akan diproses berupa data yang sangat besar. 

3. Tujuan dari data mining adalah mendapatkan hubungan atau pola yang 

mungkin memberikan indikasi yang bermanfaat. 

2.3.1 Pengelompokan Data Mining 

Data mining dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tugas yang 

dapat dilakukan, yaitu: 

1. Klasifikasi 

Dalam klasifikasi, terdapat target variabel kategori. Seperti: Penggolongan 

pendapatan, dapat dipisahkan dalam tiga kategori yaitu pendapatan tinggi, 

pendapatan sedang dan pendapatan rendah.  

Contoh lain klasifikasi dalam bisnis dan penelitan sebagai berikut: 

a. Menentukan apakah suatu transaksi kartu kredit merupakan transaksi 

yang curang atau bukan.  

b. Memperkirakan apakah suatu pengajuan hipotek oleh nasabah 

merupakan suatu kredit yang baik atau buruk.  

c. Mendiagnosa penyakit seorang pasien untuk mendapatkan termasuk 

kategori penyakit apa.  
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2. Estimasi 

Estimasi hampir sama dengan klasifikasi, kecuali variabel target estimasi 

lebih ke arah numerik daripada ke arah kategori. Model dibangun 

menggunakan record lengkap yang menyediakan nilai dari variabel target 

sebagai nilai prediksi. Selanjutnya pada peninjauan berikutnya, estimasi 

nilai dari variabel target dibuat berdasar nilai variabel prediksi. Sebagai 

contoh: akan dilakukan estimasi tekanan darah systolic dari pasien rumah 

sakit berdasarkan umur pasien, jenis kelamin, index berat badan dan level 

sodium darah. Hubungan antara tekanan darah systolic dan nilai variabel 

prediksi dalam proses pembelajaran akan menghasilkan model estimasi. 

Model estimasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk kasus baru lainnya.  

Contoh lain yaitu estimasi nilai indeks prestasi kumulatif mahasiswa 

program pascasarjana dengan melihat nilai indeks prestasi mahasiswa 

tersebut pada saat mengikuti program sarjana. 

3. Prediksi 

Prediksi hampir sama dengan klasifikasi dan estimasi, kecuali bahwa dalam 

prediksi nilai dari hasil akan ada di masa mendatang.  

Contoh dari prediksi dalam bisnis dan penelitian yaitu:  

a. Prediksi curah hujan dalam tiga hari kedepan. 

b. Prediksi penjualan sepeda motor honda dalam jangka waktu dua tahun 

terakhir.  

Beberapa metode dan teknik yang digunakan dalam klasifikasi dan estimasi 

dapat pula digunakan (untuk keadaan yang tepat) untuk prediksi. 

4. Pengklasteran 

Pengklasteran merupakan pengelompokan record, pengamatan, atau 

memperhatikan dan membentuk kelas obyek-obyek yang memiliki 

kemiripan. Klaster adalah kumpulan dari record yang memiliki kemiripan 

satu dengan yang lainnya dan memiliki ketidakmiripan dengan record-

record dalam klaster lain. Pengklasteran berbeda dengan klasifikasi yaitu 

tidak adanya variabel target dalam pengklasteran. Pengklasteran tidak 
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mencoba untuk melakukan klasifikasi, mengestimasi atau memprediksi nilai 

dari variabel target. Akan tetapi algoritma pengklasteran mencoba untuk 

melakukan pembagian terhadap keseluruhan data menjadi kelompok-

kelompok yang memiliki kemiripan (homogen), yang mana kemiripan 

record dalam satu kelompok akan bernilai maksimal sedangkan kemiripan 

dengan record dalam kelompok lain akan bernilai minimal.  

Contoh pengklasteran dalam bisnis dan penelitian adalah:  

a. Mendapatkan kelompok-kelompok konsumen untuk target pemasaran 

dari suatu produk bagi perusahaan yang tidak memiliki dana pemasaran 

yang besar.  

b. Untuk tujuan audit akuntansi, yaitu melakukan pemisahan terhadap 

perilaku financial dalam baik dan mencurigakan.  

c. Melakukan pengklusteran terhadap ekspresi dari gen untuk 

mendapatkan kemiripan perilaku dari gen dalam jumlah besar.  

5. Asosiasi 

Tugas assosiasi dalam data mining adalah menemukan atribut yang muncul 

dalam satu waktu. Dalam dunia bisnis lebih umum disebut sebagai analisis 

keranjang belanja.  

Contoh assosiasi dalam bisnis dan penelitian yaitu:  

a. Meneliti jumlah pelanggan dari perusahaan telekomuniasi seluler yang 

diharapkan untuk memberikan respon positif terhadap penawaran 

upgrade layanan yang diiberikan.  

b. Menemukan barang dalam supermarket yang dibeli secara bersamaan 

dan barang yang tidak pernah dibeli secara bersamaan.  

2.3.2 Proses Data Mining 

Istilah data mining dan Knowledge Discovery in Database (KDD) sering 

kali digunakan secara bergantian untuk menjelaskan proses penggalian informasi 

tersembunyi dalam suatu basis data yang besar. Sebenarnya kedua istilah tersebut 

memiliki konsep yang berbeda, tetapi berkaitan satu sama lain. Dan salah satu 

tahapan dalam keseluruhan proses KDD adalah data mining (Gilbert dkk, 2008). 
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Proses KDD yang paling umum adalah disajikan dalam peta konseptual yang 

membuat lebih mudah proses seleksi adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 Proses KDD  

(Sumber: Gibert at all, 2008) 

1. Data Selection  

Dalam tahap ini membuat himpunan data target, pemilihan himpunan data 

atau memfokuskan pada subset variabel atau sampel data, dimana penemuan 

(discovery) akan dilakukan. Pemilihan (seleksi) data dari sekumpulan 

data operasional perlu dilakukan sebelum tahap penggalian informasi dalam 

KDD dimulai. Data hasil seleksi yang akan digunakan untuk proses data 

mining, disimpan dalam suatu berkas, terpisah dari basis data operasional. 

2. Data Preprocessing  

Proses ini bertujuan untuk mentransformasikan data input ke dalam format 

yang sesuai untuk kemudian dianalisa. Dalam tahap ini dilakukan proses 

penggabungan data dari berbagai sumber, pembersihan data untuk 

menghilangkan noise data dan data ganda serta memilih atribut data yang 

diperlukan bagi proses data mining. 

 

http://informatika.web.id/data-mining.htm
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3. Data Transformation  

Coding adalah proses transformasi pada data yang telah dipilih sehingga 

data tersebut sesuai untuk proses data mining.  

4. Data Mining  

Data mining adalah proses mencari pola atau informasi menarik dalam data 

terpilih dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Teknik, metode 

atau algoritma dalam data mining sangat bervariasi. Pemilihan metode atau 

algoritma yang tepat sangat bergantung pada tujuan dan proses KDD secara 

keseluruhan.  

5. Pattern Evolution  

Dalam tahap ini hasil dari teknik data mining berupa pola-pola yang khas 

maupun model prediksi dievaluasi untuk menilai apakah hipotesa yang ada 

memang tercapai. Bila ternyata hasil yang diperoleh tidak sesuai hipotesa, 

ada beberapa alternative yang dapat diambil seperti menjadikannya umpan 

balik untuk memperbaiki proses data mining, mencoba teknik data mining 

lain yang lebih sesuai atau menerima hasil ini sebagai suatu hasil yang di 

luar dugaan yang mungkin bermanfaat. Ada beberapa teknik data mining 

yang menghasilkan hasil analisa berjumlah besar seperti analisa prediksi. 

Visualisasi hasil analisis akan sangat membantu untuk memudahkan 

pemahaman dari hasil data mining.  

2.4 Klasifikasi 

Klasifikasi merupakan suatu pekerjaan menilai objek data untuk 

memasukkannya ke dalam kelas tertentu dari sejumlah kelas yang tersedia. Dalam 

klasifikasi ada dua pekerjaan utama yang dilakukan, yaitu pembangunan model 

sebagai prototype untuk disimpan sebagai memori dan penggunaan model tersebut 

untuk melakukan pengenalan atau klasifikasi atau prediksi pada suatu objek data 

lain agar diketahui di kelas mana objek data tersebut dalam model yang sudah 

disimpannya (Prasetyo, 2014). 

Menurut Bellazzi (2008), klasifikasi merupakan suatu aktivitas untuk 

memasukkan suatu objek ke dalam kelas tertentu dari total jumlah kelas yang 

tersedia. Klasifikasi juga merupakan suatu bentuk analisis data bahwa ekstrak 



 

 

14 

 

model menggambarkan kelas data penting. Klasifikasi memiliki berbagai aplikasi, 

termasuk deteksi penipuan, sasaran pemasaran, kinerja prediksi, manufaktur dan 

diagnosis medis karena akurasi yang tinggi, tingkat prediksi dan metode otomatis 

untuk mencari hipotesis. Algoritma seperti Support Vector Machine, Naive Bayes, 

Decisien tree, hiking dan lain-lain digunakan untuk beragam macam klasifikasi dan 

prediksi (Padmavathi dan Ramanujam, 2015). 

2.5 Forecasting 

Forecasting adalah peramalan atau perkiraan mengenai sesuatu yang belum 

terjadi. Peramalan ini biasanya dilakukan dengan menggunakan data dari masa lalu 

yang dianalisis dengan menggunakan metode-metode tertentu. Melalui forecasting 

diharapkan dapat mengurangi ketidakpastian dimasa depan. Hal ini menunjukkan 

bahwa forecasting merupakan alat bantu yang sangat penting dalam perencanaan 

yang efektif dan efisien (Chen et all, 2016). Algoritma forecasting hampir sama 

dengan algoritma estimasi  dimana label atau target atau class bertipe numerik, yang 

membedakan adalah data yang digunakan merupakan data rentet waktu (data time 

series) (Gorunescu, 2011). 

2.6 Jaringan Syaraf Tiruan 

Jaringan Syaraf Tiruan (JST) adalah sistem informasi pengolahan yang 

memiliki karakteristik kinerja tertentu yang sama dengan jaringan syaraf. JST 

menyerupai cara kerja otak manusia dalam dua hal, yaitu pengetahuan yang 

diperoleh kedalam jaringan melalui proses belajar dan kekuatan hubungan antar sel 

syaraf (neuron) yang dikenal dengan bobot sipnatik untuk menyimpan pengetahuan 

(Saputra, 2011).  

JST adalah merupakan salah satu representasi buatan otak manusia yang 

selalu mencoba untuk mensimulasikan proses pembelajaran otak manusia tersebut. 

Istilah buatan digunakan karena jaringan syaraf ini diimplementasikan dengan 

menggunakan program komputer yang mampu menyelesaikan sejumlah proses 

perhitungan selama proses pembelajaran. Ada beberapa tipe JST, namun hampir 

semuanya memiliki komponen-komponen yang sama.  

Seperti halnya otak manusia, JST juga terdiri atas beberapa neuron dan di 

antara neuron-neuron tersebut terdapat adanya hubungan. Neuron-neuron tersebut 



 

 

15 

 

akan mempresentasikan informasi yang diterima melalui sambungan keluarnya 

menuju ke neuron-neuron lainnya. Pada JST, hubungan ini dikenal dengan nama 

bobot. Informasi tersebut disimpan pada suatu nilai tertentu pada bobot tersebut.  

Berikut ini adalah bagian-bagian JST antara lain: 

a. Neuron (node) 

Merupakan unit pemrosesan sederhana. Dalam neuron ini terdapat 

mekanisme-mekanisme pengolahan data, antara lain: perkalian input 

dengan bobot dan fungsi aktivasi. 

b. Bobot (weight) 

Bobot adalah nilai pemberat dari suatu input yang masuk pada JST. 

Pada JST, bobot akan mengalami proses adaptasi agar didapatkan suatu 

fungsi JST yang sesuai dengan yang diinginkan. 

c. Fungsi Aktivasi Jaringan Syaraf Tiruan 

Hasil penjumlahan dari setiap input yang telah dikalikan matrik 

pembobot akan dibandingkan dengan suatu nilai ambang (treshold) 

tertentu melalui fungsi aktivasi setiap neuron. Beberapa fungsi aktivasi 

antara lain: 

1) Fungsi Undak Biner 

2) Fungsi Bipolar 

3) Fungsi Linear 

4) Fungsi Saturating Linear 

5) Fungsi Simetric Saturating Linier 

6) Fungsi Sigmoid Biner 

7) Fungsi Sigmoid Bipolar 

d. Lapis (layer) 

Merupakan sekumpulan neuron yang menjalankan fungsi yang sama. 

Dalam penerapannya, JST terdiri atas beberapa layer diantaranya layer 

input, lapis tersembunyi (hidden layer) dan layer output. Gambar 

berikut menunjukkan struktur neuron biologis dan neuron JST. 
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Gambar 2.2  Struktur Neuron Biologis 

(Sumber: Atmaja, 2009) 

 

Gambar 2.3 Struktur Neuron JST 

(Sumber: Atmaja, 2009) 
 

Tampak bahwa neuron buatan ini sebenarnya mirip dengan sel neuron 

biologis. Neuron-neuron buatan tersebut bekerja dengan cara yang sama pula 

dengan neuron-neuron biologis. Informasi (disebut dengan input) akan dikirim ke 

neuron dengan bobot kedatangan tertentu. Input ini akan diproses oleh suatu fungsi 

perambatan yang akan menjumlahkan semua nilai-nilai bobot yang datang. Hasil 

penjumlahan ini kemudian akan dibandingkan dengan suatu nilai ambang 

(threshold) tertentu melalui fungsi aktivasi setiap neuron.  

Apabila neuron tersebut melewati suatu nilai ambang tertentu, maka neuron 

tersebut akan diaktifkan, dan jika neuron tersebut diaktifkan maka neuron tersebut 

akan mengirimkan output melalui bobot-bobot output-nya ke semua neuron yang 

berhubungan dengannya. Demikian seterusnya. Pada JST, neuron-neuron akan 

dikumpulkan dalam lapisan (layer) yang disebut dengan lapisan neuron (neuron 
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layer). Biasanya neuron-neuron pada satu lapisan akan dihubungkan dengan 

lapisan-lapisan sebelum dan sesudahnya. Informasi yang diberikan pada JST akan 

dirambatkan lapisan ke lapisan, mulai dari lapisan input sampai ke lapisan output 

melalui lapisan lainnya, yang sering dikenal dengan nama hidden layer,  tergantung 

pada algoritma pembelajarannya, bisa jadi informasi tersebut akan dirambatkan 

secara mundur pada jaringan. 

2.7 Probabilistic Neural Network (PNN) 

Probabilistic Neural Network (PNN) dikembangkan pertama kali oleh 

Donald F. Specht pada tahun 1988 (Behera, 2016). PNN merupakan JST yang dapat 

digunakan untuk menyelesaikan masalah klasifikasi. 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).  

PNN adalah suatu metode jaringan saraf tiruan yang menggunakan 

pelatihan supervised (Sawant, 2015). JST Probabilistik tergolong dalam 

pembelajaran terawasi (supervised learning) karena keluaran yang diharapkan telah 

diketahui sebelumnya dan merupakan model yang dibentuk berdasarkan penaksir 

fungsi peluang (Putra, 2013). Walaupun demikian, keakuratan dari klasifikasi PNN 

sangat ditentukan oleh nilai 𝜎 (parameter penghalus) dan pola pelatihan yang 

digunakan. Tidak ada metode untuk menentukan nilai dari parameter penghalus. 

Nilai parameter penghalus tergantung pada model data (Saputra, 2015). Nilai 

parameter penghalus tidak dapat ditentukan secara langsung, tetapi bisa didapatkan 

melalui metode optimasi atau dari hasil coba-coba (Sofha, 2016).  

Arsitektur dari PNN terdiri dari empat layer, yaitu input layer, pattern layer, 

summation layer dan decision layer atau output layer seperti Gambar 2.4.  

Terdapat empat layer di dalam PNN yaitu: 

1. Input layer 

Input layer berfungsi untuk menampung data masukan. Pada input layer 

setiap vektor masukan harus dilakukan normalisasi dahulu dengan rumus 

sebagai berikut: 
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X−Xmin

𝑋𝑚𝑎𝑥−𝑋𝑚𝑖𝑛   
 ..........................................................................................  (2.1) 

 

Gambar 2.4. Arsitektur PNN  

(Sumber: Fattah, 2015) 

 

Pada input layer tidak terjadi proses komputasi. Layer input berfungsi untuk 

mendistribusikan masukan ke neuron–neuron di pattern layer. Input layer 

ini terhubung secara penuh ke layer berikutnya. 

2. Pattern Layer 

Tiap neuron pada pattern layer akan melakukan perhitungan probabilitas 

(jarak) antara input dengan data yang tersimpan pada neuron pattern layer. 

Pattern layer berfungsi untuk mengkomputasi ukuran jarak antara data 

input dan data pelatihan yang dipresentasikan oleh neuron. Pattern layer 

berisi data pelatihan, yang diwakili sebagai neuron dan dinotasikan sebagai 

xij. Pada layer kedua ini dilakukan komputasi dengan Rumus 2.2. 

 

𝑝(𝑥|𝐶𝑘) =
1

(2𝜋) 

𝑚
2

 𝜎𝑘
𝑚|𝐶𝑘|

∑ exp[−||𝑥 − 𝑤𝑖||2
𝑝𝑖∈𝐶𝑘 /(2𝜎𝑘

2 )] ..............  (2.2) 

dimana:  

|𝐶𝑘| : jumlah pola latih pada kelas Ck. 

m     : Merupakan dimensi vektor pola masukan. 

𝑤𝑖   : Adalah vektor bobot pada pola latih ke-i. 

𝜎𝑘  : Parameter penghalus (spread) (Saputra, 2015). 
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3. Summation Layer 

Selanjutnya, summation layer akan menerima input dari tiap neuron pattern 

layer dan akan menjumlahkannya sehingga akan didapat berapa 

kemungkinan suatu input x masuk ke dalam suatu kelompok. 

4. Output Layer 

Pada output layer diambil nilai maksimum dari vektor output kemudian 

menghasilkan nilai keputusan kelas. Keputusan dari masalah klasifikasi 

dapat diformulasikan dengan cara yang lebih umum untuk meminimalkan 

resiko yaitu dengan meminimalkan peluang. Aturan keputusan bayes dalam 

kasus ini cukup sederhana untuk menentukan kelas Ck, yaitu dengan 

memilih Pr (x|Ck) yang paling besar, hal ini berarti: 

𝑑(𝑥) = 𝐶𝑘    𝑗𝑖𝑘𝑎      𝑝(𝑥|𝐶𝑘) > 𝑝(𝑥|𝐶𝑖) Pr(𝐶𝑗)  ..............................   (2.3) 

  

Dimana output layer akan menghasilkan hasil klasifikasi berdasarkan hasil 

dari summation neuron yang memiliki nilai yang paling besar.   

2.8 Stasiun Meteorologi Klas 1 Pekanbaru 

Sejarah pengamatan meteorologi dan geofisika di Indonesia dimulai pada 

tahun 1841 diawali dengan pengamatan yang dilakukan secara perorangan oleh Dr. 

Onnen, Kepala Rumah Sakit di Bogor. Tahun demi tahun kegiatannya berkembang 

sesuai dengan semakin diperlukannya data hasil pengamatan cuaca dan geofisika.   

Pada tahun 1866, kegiatan pengamatan perorangan tersebut oleh Pemerintah Hindia 

Belanda diresmikan menjadi instansi pemerintah dengan nama Magnetisch en 

Meteorologish Observatorium atau Observatorium Magnetik dan Meteorologi 

dipimpin oleh Dr. Bergama.  

Pada tanggal 21 Juli 1947 Jawatan Meteorologi dan Geofisika diambil alih 

oleh Pemerintah Belanda dan namanya diganti menjadi Meteorologisch en 

Geofisika Dienst. Sementara itu, ada juga Jawatan Meteorologi dan Geofisika yang 

dipertahankan oleh Pemerintah Republik Indonesia, kedudukan instansi tersebut di 

Jl. Gondangdia Jakarta. Pada tahun 1949, setelah penyerahan kedaulatan Negara 

Republik Indonesia dari Belanda, Meteorologisch en Geofisika Dienst diubah 

menjadi Jawatan Meteorologi dan Geofisika dibawah Departemen Perhubungan 
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dan Pekerjaan Umum. Pada tahun 1965, namanya diubah menjadi Direktorat 

Meteorologi dan Geofisika, kedudukannya tetap dibawah Departemen 

Perhubungan Udara. Pada tahun 1972, Direktorat Meteorologi dan Geofisika 

diganti namanya menjadi Pusat Meteorologi dan Geofisika, suatu instansi setingkat 

eselon II di bawah Departemen Perhubungan dan pada tahun 1980 statusnya 

dinaikkan menjadi suatu instansi setingkat eselon I dengan nama Badan 

Meteorologi dan Geofisika, dengan kedudukan tetap berada dibawah Departemen 

Perhubungan.  

Pada tahun 2002, dengan keputusan Presiden RI Nomor 46 dan 48 tahun 

2002, struktur organisasinya diubah menjadi Lembaga Pemerintah Non 

Departemen (LPND) dengan nama tetap Badan Meteorologi dan Geofisika. 

Terakhir, melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008, Badan Meteorologi 

dan Geofisika berganti nama menjadi Badan Meteorologi, Klimatologi dan 

Geofisika (BMKG) dengan status tetap sebagai Lembaga Pemerintah Non 

Departemen. Pada tanggal 1 Oktober 2009 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika disahkan 

oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Di Pekanbaru, 

diberi nama Stasiun Meteorologi dan Klimatologi Klas 1 Pekanbaru. Berada 

dikawasan komplek bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru-Riau. 

2.9 Cuaca Kota Pekanbaru 

Pekanbaru terletak antara 101o 14’–101o34’ bujur timur dan 0o25’-0o45’ 

lintang utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. 

Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian 

berkisar antara 5-11 meter. Kota Pekanbaru pada umumnya beiklim tropis dengan 

suhu udara maksimum berkisar antara 34,1 oC-35,6 oC dan suhu minimum antara 

20,2 o C–23,0 o 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%-100%. Kelembaban minimum antara 46%-

62% (Adri, 2015).  Pada tahun 2016 suhu udara maksimum pada bulan Agustus dan 

suhu udara minimun pada bulan Februari. Sedangkan jumlah hari hujan dan curah 
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hujan cukup berfluktuasi selama tahun 2016. Jumlah hari hujan terbanyak jatuh 

pada bulan November dan curah hujan tertinggi juga pada bulan November (BPS, 

2017)  

2.10 K- Fold Cross Validation 

K-Fold Cross Validation  dilakukan untuk membagi data menjadi  training 

set  dan  test set.  Inti dari validasi ini adalah membagi data secara acak ke dalam k 

himpunan bagian yang diinginkan.  K-Fold  Cross  Validation  mengulang  k-kali  

untuk  membagi  sebuah himpunan secara acak menjadi  k  himpunan bagian yang 

paling bebas, setiap ulangan disisakan satu  himpunan bagian untuk pengujian dan  

himpunan bagian lainnya digunakan untuk pelatihan (Rao dalam Mustakim, 2017) 

K-Fold Cross Validation digunakan dalam rangka menemukan parameter 

terbaik dari satu model. Ini dilakukan dengan cara menguji besarnya error pada 

data testing. Dalam cross validation, data dibagi ke dalam k sampel cross dengan 

ukuran yang sama. Dari k subset data yang digunakan akan dipakai k-1 sampel 

sebagai data training dan 1 sampel sisanya untuk data testing. Namun, secara teori 

tidak ada tolak ukur yang pasti untuk nilai k. Keuntungan  K-Fold  Cross  Validation  

dibandingkan  dengan  variasi  cross validation  seperti  Repeated  random  sub-

sampling  validation  adalah  semua  data digunakan  untuk  data  uji  maupun  data  

latih.  

Selanjutnya dilakukan proses training dan testing kemudian dihitung rata-

rata error (error mean). Setiap running akan ditemukan error untuk data testing, 

model yang memberikan rata-rata error terkecil dipilih menjadi metode terbaik. 

Pada cross validation, memliki ketidakpastian dalam menentukan uji cross (Last, 

2006).  

2.11 Confusion Matrix 

Confusion matrix adalah tool yang digunakan untuk evaluasi model 

klasifikasi untuk memperkirakan objek yang benar atau salah. Sebuah matrix dari 

prediksi yang akan dibandingkan dengan kelas yang asli dari masukan atau dengan 

kata lain berisi informasi nilai aktual dan prediksi pada klasifikasi (Patil, 2013). 
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Tabel 2.1 Confusion Matrix Dua Kelas 

Classification Prediction Class 

Class = Yes Class = No 

Class = Yes a (true positive TP) b (false negative FN) 

Class = No c (false positve FP) d (true negative TN) 

Adapun perhitungan tingkat akurasi pada Confusion matrix 2 kelas 

berdasarkan Rumus 2.4. 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =  
𝑇𝑃+𝑇𝑁

𝑇𝑃+𝐹𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑁
=  

𝐴+𝐷

𝐴+𝐵+𝐶+𝐷
 .......................................................... (2.4) 

2.12 K-Means Clustering 

Dari beberapa teknik  klastering yang paling sederhana dan umum dikenal 

adalah klastering k-means. Untuk melakukan klastering ini, nilai k harus ditentukan 

terlebih dahulu. Biasanya user atau pemakai sudah memilki informasi awal tentang 

objek yang sedang dipelajari, termasuk berapa jumlah klaster (cluster) yang paling 

tepat. Secara detail bisa menggunakan ukuran ketidakmiripan untuk 

mengelompokkan objek. Ketidakmiripan bisa diterjemahkan kedalam konsep jarak. 

Jika jarak dua objek atau data titik cukup dekat, maka dua objek itu mirip. Semakin 

dekat berarti semakin tinggi kemiripannya. Semakin tinggi nilai jarak, semakin 

tinggi ketidakmiripannya (Santosa dalam Selviana, 2016).  

Proses clustering dimulai dengan mengidentifikasi data yang akan di 

cluster, Xij (i=1,..,n; j=1,..,m) dengan n adalah jumlah data yang akan di cluster dan 

m adalah jumlah variabel. Pada awal iterasi, pusat setiap cluster ditetapkan secara 

bebas (sembarang), Ckj (k=1,...k; j=1,..,m). Kemudian dihitung jarak antara setiap 

data dengan setiap pusat cluster. Untuk melakukan penghitungan jarak ke-i (xi) 

pada pusat cluster ke-k (ck), diberi nama (dik), dapat digunakan formula Euclidean 

seperti Rumus 2.5. 

𝑑𝑖𝑘√∑ (𝐶𝑖𝑗 − 𝐶𝑘𝑗
𝑚
𝑗=1 )2 .......................................................................... (2.5) 

Suatu data akan menjadi anggota dari cluster  ke-k apabila jarak data 

tersebut ke pusat cluster ke-k bernilai paling kecil jika dibandingkan dengan jarak 

ke pusat cluster lainnya. Hal ini dapat dihitung dengan menggunakan Rumus 2.6  

kelompokkan data-data yang menjadi anggota pada setiap cluster. 
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 𝑚 ∑  𝑑𝑖𝑘
𝑘
𝑘=1 √∑ (𝐶𝑖𝑗 − 𝐶𝑘𝑗

𝑚
𝑗=1 )2 ........................................................... (2.6) 

Nilai pusat cluster yang baru dapat dihitung dengan cara mencari nilai rata-

rata dari data yang menjadi anggota pada cluster tersebut, dengan menggunakan 

Rumus 2.7. 

𝐶𝑘𝑗 =  
∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑝
𝑖=1

𝑝
 ................................................................................. (2.7) 

Dimana xij € Cluster  ke-k. 

P = banyaknya anggota cluster ke-k. 

Algoritma K-means clustering adalah sebagai berikut: 

1. Pilih jumlah cluster k. 

2. Inisialisasi k pusat cluster ini bisa dilakukan dengan barbagai cara. Yang 

paling sering dilakukan adalah dengan cara random. Pusat-pusat cluster 

diberi nilai awal dengan angka-angka random. 

3. Tempatkan setiap data atau objek ke cluster terdekat kedekatan dua objek 

ditentukan berdasar jarak kedua objek tersebut. Demikian juga kedekatan 

suatu data cluster tertentu ditentukangan jarak antara data dengan pusat 

cluster. Ini penggunakan Rumus 2.5. 

4. Hitung kembali pusat cluster dengan keanggotaan cluster yang sekarang 

pusat cluster adalah rata-rata dari semua data atau objek dalam cluster 

tertentu. Ini menggunakan Rumus 2.6. 

5. Tugaskan lagi setiap objek dengan memakai pusat cluster yang baru. Jika 

pusat cluster  sudah tidak berubah lagi, maka proses peng-cluster-an selesai. 

Ini menggunakan Rumus 2.7. 

6. Kembali lagi ke langkah tiga sampai pusat cluster tidak mengalami 

perubahan signifikan dari nilai SSE (Sum of Squared Errors). 

2.13 Validasi Silhouette Index (SI) 

Analisa metode silhouette dapat digunakan untuk validasi algoritma k-

means. Hal ini dilakukan dengan melihat besar nilai s dari hasil perhitungan dengan 

menggunakan bantuan software Matlab. Hasil perhitungan nilai silhouette 

coeffisien dapat bervariasi antara -1 hingga 1. Jika si = 1 berarti objek i sudah berada 
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dalam cluster yang tepat. Jika nilai si = 0 maka objek i berada di antara dua cluster  

sehingga  objek  tersebut  tidak  jelas  harus dimasukan ke dalam cluster A atau 

cluster B. Akan tetapi, jika   si =   -1   artinya   struktur   cluster   yang   dihasilkan 

overlapping,  sehingga  objek i lebih  tepat  dimasukan  ke dalam cluster yang lain. 

Untuk mempermudah dalam melakukan  analisa,  nilai  s dikonversikan  ke  dalam  

dua nilai, yaitu 1 jika nilai silhouette-nya lebih besar dari 0 dan bernilai 0 jika nilai 

silhouette-nya lebih kecil dari nol. Sehingga ketika hasil dari penjumlahan nilai s 

yang dikonversikan   tadi   jumlahnya   paling   besar   diantara cluster yang lainnya, 

maka artinya hasil cluster yang dihasilkan  merupakan  cluster  yang  terbaik  karena 

semakin sedikit nilai s yang nilainya dibawah 0. 

Untuk menghitung nilai SI dari sebuah data ke-i, ada 2 komponen yaitu ai 

dan bi. Berikut formula untuk perhitungan SI: 

𝑆𝐼 =
1

𝑚𝑗
∑ 𝑆𝐼𝑖

𝑗𝑚𝑗

𝑖=1
  ................................................................................... (2.8) 

Sementara nilai SI global didapatkan dengan menghitung rata-rata nilai SI 

dari semua cluster seperti pada Rumus 2.9. 

𝑆𝐼 =
1

𝑘
∑ 𝑆𝐼𝑗

𝑘
𝑗=1   ................................................................................... (2.9) 

2.14 Matlab 

Matrix laboratory (Matlab) yaitu sebuah program untuk menganalisis dan 

mengkomputasi data numerik. Matlab merupakan suatu bahasa pemrograman 

matematika lanjutan yang dibentuk dengan dasar pemikiran yang menggunakan 

sifat dan bentuk matriks. Matlab juga merupakan bahasa pemrograman yang 

dikembangkan oleh The Mathwork Inc. yang hadir dengan fungsi dan karakteristik 

yang berbeda dengan bahasa pemrograman lain yang sudah ada lebih dahulu 

seperti Delphi, Basic maupun C++ (Prasetyo, 2014). 

2.15 SQLite 

SQLite merupakan sebuah perpustakaan proses yang menerapkan 

kemandirian, tanpa server, tidak adanya konfigurasi mesin dan basis data SQL 

transaksional. Kode untuk SQLite berada dalam domain publik dengan demikian 

bebas untuk digunakan untuk tujuan apapun, komersial atau swasta.  SQLite adalah 

mesin basis data SQL yang tertanam. Tidak seperti kebanyakan basis data SQL 
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lainnya, SQLite tidak memiliki proses server yang terpisah. SQLite membaca dan 

menulis secara langsung ke file disk biasa. Basis data SQL lengkap dengan berbagai 

tabel, indeks, triggers dan views terkandung dalam sebuah file disk tunggal.  

2.16 Bahasa Pemrograman Phyton 

Python adalah bahasa pemrograman yang fleksibel dan sederhana yang 

didefinisikan dalam dokumennya. Python adalah bahasa pemrograman tingkat 

tinggi, dinamis, berorientasi objek dan bertujuan umum yang menggunakan 

interpreter dan dapat digunakan dalam domain aplikasi yang luas (Nosrati, 2011). 

Python diklaim sebagai bahasa yang menggabungkan kapabilitas dan kemampuan 

dengan sintaksis kode yang sangat jelas dan dilengkapi dengan fungsionalitas 

pustaka standar yang besar serta komprehensif. Python mendukung multi 

paradigma pemrograman, utamanya (tidak dibatasi) pada pemrograman 

berorientasi objek, pemrograman imperatif dan pemrograman fungsional. Salah 

satu fitur yang tersedia pada python adalah sebagai bahasa pemrograman dinamis 

yang dilengkapi dengan manajemen memori otomatis.  

Seperti halnya pada bahasa pemrograman dinamis lainnya, python 

umumnya digunakan sebagai bahasa skrip meski pada praktiknya penggunaan 

bahasa ini lebih luas mencakup konteks pemanfaatan yang umumnya tidak 

dilakukan dengan menggunakan bahasa skrip. Python dapat digunakan untuk 

berbagai keperluan pengembangan perangkat lunak dan dapat berjalan di berbagai 

platform sistem operasi. 

2.17 Penelitian Terdahulu 

Penelitian oleh Fauzy (2016) menerapkan metode association rule 

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 memiliki nilai lift ratio lebih dari 

satu sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam memprediksi hujan. Puspita 

(2016) melakukan perancangan sistem peramalan cuaca berbasis logika fuzzy 
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dengan menggunakan metode sugeno menghasilkan tingkat keakuratan diatas 60%. 

Kunang (2016) melakukan penelitian pengembangan sistem informasi monitoring 

cuaca kecamatan seberang ulu I berbasis web. Dengan parameter input yaitu 

tekanan udara, angin, temperatur, kelembaban udara dan curah hujan. Sistem yang 

dikembangkan tersebut bisa membaca data AWS untuk kondisi cuaca. Dilengkapi 

juga dengan kondisi harian, bulanan dan tahunan yang dilengkapi grafik yang bisa 

dijadikan acuan masyarakat untuk melihat cuaca secara detail. 

Sedangkan beberapa penelitian mengenai prakiraan cuaca di Pekanbaru yang 

sudah pernah dilakukan sebelumnya yaitu Penerapan jaringan syaraf tiruan (JST) 

backpropagation sebagai prediksi curah hujan (Adri, 2015). Penelitian terbaru 

dilakukan oleh Saputri (2017) tentang prediksi cuaca pada Kota Pekanbaru 

menggunakan Naive 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 terhadapa 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 

Neural Network (PNN) memperoleh hasil akurasi 88,6% (Aszani dan Mustakim, 

2016).  Akurasi yang diperoleh PNN lebih tinggi daripada Naive Bayes.  

Penelitian tentang PNN banyak sekali dilakukan belakangan ini. Widyawati 

(2010) melakukan penelitian perbandingan Radial Basis Function Neural Network 

(RPFNN) 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. Malik (2015) 

melakukan penelitian tentang Identifikasi kesalahan menggunakan dataset DGA 

berdasarkan PNN. Hasil penelitian tersebut PNN melakukan prediksi lebih baik 

daripada Multi Layer Perception (MLP). 
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Sawant (2015) melakukan penelitian tentang klasifikasi gambar 

menggunakan PNN dan menghasilkan kesimpulan bahwa akurasi PNN lebih tinggi 

daripada klasifikasi neural network lainnya. Pada tahun yang sama, penelitian oleh 

Sofha dkk dengan judul klasifikasi data berat bayi lahir menggunakan PNN dan 

regresi logistik. Pada penelitian tersebut diketahui bahwa metode PNN lebih baik 

daripada metode regresi logistik. Berikutnya penelitian oleh Yu dkk (2016) tentang 

diagnosis kesalahan pemindahan daya minyak berdasarkan PNN. Selain PNN 

dilakukan juga perbandingan menggunakan algoritma lainnya seperti 

backpropagation neural network, decision tree, bayes algorithm dan algoritma 

fuzzy. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa PNN mendapatkan posisi 

akurasi tertinggi yaitu mencapai 80%.  


