
 
 

 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kualitas air merupakan standar mutu dari air terhadap pemakaian tertentu 

dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti kebutuhan untuk air minum, 

mandi dan cuci, peternakan, perikanan, air irigasi atau pertanian, rekreasi dan 

transportasi (Suripin, 2004). Pencemaran air dapat menjadi masalah regional 

maupun lingkungan global dan menjadi masalah dalam memenuhi kebutuhan air 

bersih. Semakin meningkatnya aktivitas kegiatan di daerah pinggiran sungai 

menyebabkan peningkatan potensi pencemaran pada badan perairan karena 

sebagian masyarakat beranggapan bahwa lingkungan perairan merupakan tempat 

pembuangan yang mudah dan murah. Selain itu, sungai juga digunakan sebagai 

sarana transportasi, perikanan, mandi-cuci-kakus (MCK) dan aktivitas lainnya. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan terhadap kualitas air secara berkala 

untuk mengetahui adanya pencemaran terhadap lingkungan tersebut (Badan 

Lingkungan Hidup Pekanbaru, 2015).  

Status kualitas air di Indonesia mempunyai pedoman yaitu berdasarkan 

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang 

Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Berdasarkan Keputusan Menteri tersebut, 

status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan air tersebut 

dalam kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam jangka waktu 

tertentu dan membandingkannya dengan baku mutu air yang ditetapkan. 

Penentuan status mutu dapat dilakukan dengan dua metode, kedua metode 

tersebut adalah metode STORET dan metode Indeks Pencemaran (IP) (Yusrizal, 

2014). Kelebihan dari metode STORET ini yaitu dapat menyimpulkan status mutu 

dari suatu air dalam jangka atau rentang waktu tertentu sehingga dapat dengan 

mudah dipahami masyarakat awam. Namun, kelemahan dari metode STORET  ini 

yaitu metode STORET membutuhkan beberapa seri data yang telah dikumpulkan 

sebelumnya untuk penentuan kualitas air sungai(Yusrizal, 2014). Metode Indeks 

Pencemaran (IP) memiliki kelebihan yaitu menentukan status mutu kualitas air 



 
 

I-2 
 

sungai hanya menggunakan satu seri data sehingga dapat mengurangi dari segi 

biaya dan waktu yang dibutuhkan cukup singkat. Adapun kelemahan metode IP 

yaitu karena yang dapat dilakukan perhitungan adalah data tunggal, sehingga 

sering terjadi data yang digunakan tidak cukup mewakili kondisi kualitas sungai 

yang sebenarnya(Yusrizal, 2014). Untuk mengatasi permasalahan yang telah 

dijelaskan diatsa dalam penentuan status mutu kualitas air sungai, peneliti 

mengusulkan penggunaan metode pembelajaran berupa penerapan kecerdasan 

buatan berupa metode jaringan syaraf tiruan dalam melakukan klasifikasi data 

untuk penentuan status mutu kualitas air sungai.  

Klasifikasi merupakan penelitian yang banyak dilakukan di bidang Neural 

Network atau Jaringan Syaraf Tiruan. Metode untuk klasifikasi yang diterapkan 

dalam jaringan syaraf tiruan yaitu Learning Vector Quantization. Metode 

Learning Vector Quantization (LVQ) merupakan sebuah metode pola klasifikasi 

yang mana setiap unit output (keluaran) mewakili sebuah kelas atau kategori 

tertentu (Rafflesia dan Irawan, 2010). Adapun kelebihan menggunakan jaringan 

LVQ ini yaitu selain dapat mencari jarak terdekat, selama pembelajaran unit 

output (keluaran) diposisikan dengan mengatur dan memperbaharui bobot melalui 

pembelajaran yang terawasi untuk memperkirakan hasil keputusan klasifikasi 

(Budianita & Prijodiprodjo, 2013).  

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Hamidi, Furqon, & Rahayudi, 2017) 

disebutkan bahwa penelitian tersebut menentukan klasifikasi kualitas air sungai 

yang keluarannya berupa 4 kelas yaitu kondisi baik, tercemar ringan, tercemar 

sedang dan tercemar berat. Hasil klasifikasi tersebut berdasarkan 7 parameter 

masukan yaitu Total Suspended Solid (TSS), Biochemical Oxygen Demand 

(BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Dissolved Oxygen (DO), minyak dan 

lemak, pH dan Fenol. Dengan menerapkan metode LVQ penelitian tersebut 

menghasilkan akurasi sebesar 81,13%. Hasil dari penerapan metod LVQ tersebut 

dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi, tetapi hasil akurasinya belum cukup 

baik. Kendala pada metode LVQ yaitu dalam menentukan bobot awal yang 

digunakan pada perhitungan yang dapat mempengaruhi hasil akurasi dari 

klasifikasi tersebut(Romadhona & Cholissodin, 2018). Sehingga perlu dilakukan 
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modifikasi pada algoritma LVQ untuk menghasilkan akurasi yang lebih optimal 

untuk klasifikasi kualitas air sungai.   

Pengoptimalan suatu algoritma dapat dilakukan dengan 

menggabungkannya dengan algoritma lain. Metode optimasi merupakan 

pencapaian suatu tindakan atau keadaan terbaik dari sebuah masalah (Suyanto, 

2014).  Salah satu algoritma optimasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan 

akurasi dari LVQ yaitu dengan menggunakan metode Particle Swarm 

Optimization (PSO). PSO merupakan metode lanjut heuristik berbasis populasi 

yang diusulkan oleh Kennedy dan Eberhart tahun 1995 (Laengle, Loyola, & 

Merigo, 2015). Di dalamnya, setiap partikel mewakili sebuah solusi yang 

mungkin untuk suatu permasalahan dan menyesuaikan berdasarkan tiga faktor 

yaitu pengetahuan tentang lingkungan (nilai fitness), historis atau pengalaman di 

masa lalu (memori) dan pengalaman historis atau pengalaman sebelumnya dari 

partikel yang terletak di dalam lingkungannya (pengetahuan sosial) (Laengle, 

Loyola, dan Merigo, 2015). 

Penelitian yang berkaitan dengan metode PSO dilakukan oleh (Artha 

Setyowati dan Firdaus Mahmudy, 2018) menghasilkan tingkat akurasi 87,3% 

dengan metode yang digunakan adalah LVQ-PSO. Hasil tersebut lebih baik 

dibandingkan dengan menggunakan metode LVQ yang menghasilkan akurasi  

80,6%. Selain itu penelitian oleh (Romadhona & Cholissodin, 2018) 

menghasilkan akurasi sebesar 93,334%. Hasil  dari penelitian tersebut lebih baik 

daripda menggunakan metode LVQ yang hanya menghasilkan akurasi sebesar 

84,268%. Kelebihan menggunakan PSO dijelaskan dalam penelitian yang 

dilakukan oleh (Asriningtias, Dachlan, dan Yudaningtyas, 2015) yang 

membuktikan bahwa, jika PSO leboh cepat konvergen atau mencapai nilai error 

minimum daripada metode algoritma genetika untuk proses pelatihan pada neural 

network. Proses PSO yang dilakukan cukup sederhana dibandingkan algoritma 

optimasi lainnya seperti algoritma genetika, karena PSO tidak memiliki proses 

crossover dan mutasi. Selain itu, parameter PSO lebih sedikit dibandingkan 

dengan algoritma genetika (Habiburrahman, Hakim, Cholissodin, & Widodo, 

2017).  
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Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan, pada penelitian ini akan 

dilakukan optimasi pada metode LVQ dengan menggunakan PSO untuk 

meningkatkan akurasi dari LVQ. Optimasi dengan Particle Swarm Optimization 

digunakan karena memiliki kelebihan dari segi kedayagunaan dan dapat 

diterapkan untuk mengoptimalkan bobot awal yang akan digunakan pada 

pelatihan Learning Vector Quantization. Oleh karena itu penulis tertarik 

melakukan penelitian “Optimasi Learning Vector Quantization Menggunakan 

Particle Swarm Optimization Untuk Klasifikasi Kualitas Air Sungai”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mengoptimasi 

bobot vektor awal Learning Vector Quantzation menggunakan metode Particle 

Swarm Optmization untuk klasifikasi kualitas air sungai.  

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Pada penelitian ini yang akan dioptimasi hanya vektor bobot awal yang akan 

digunakan pada proses pelatihan Learning Vector Quantization.   

2. Data yang digunakan yaitu sebanyak 150 data yang merupakan data dari 

sungai Siak, Rokan dan Indragiri.   

3. Data inputan yang digunakan berasal dari 14 parameter yaitu Total Suspended 

Solid (TSS), Total Dissolved Solid (TDS), Biochemical Oxygen Demand 

(BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Dissolved Oxygen (DO), Fosfat, 

Klorin Bebas, Nitrat, Nitrit, pH, Fecal Cloriform, Total Coliform, Minyak dan 

Deterjen.  

4. Kelas target pada penelitian ini terbagi menjadi 3 yaitu dalam kondisi baik, 

tercemar ringan dan tercemar sedang. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Dari uraian pada latar belakang dan batasan masalah, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah mengoptimasi bobot vektor awal Learning Vector 
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Quantization dengan menggunakan Particle Swarm Optimization untuk 

mengklasifikasikan kualitas air sungai.  

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

 Tahapan ini terdeapat latar belakang permasalahan, rumusan

 masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan sistematika

 penulisan dari penelitian yang dibuat. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Tahapan ini membahas teori-teori yang terkait dalam tugas akhir 

yang dibuat. Adapun teori yang digunakan pada tugas akhir ini 

tentang sungai, kualitas air, jaringan syaraf tiruan, metode 

Learning Vector Quantization, metode Particle Swarm 

Optimization, siklus PSO-LVQ, tahapan KDD, normalisasi, 

Pengujian Akurasi dan Penelitian Terkait. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Tahapan ini tentang rangkaian langkah-langkah yang akan 

dilakukan pada penelitian ini seperti studi pustaka, tahapan 

pengumpulan data, analisa dan perancangan, implementasi, 

pengujian sistem serta kesimpulan dan saran. 

BAB IV  ANALISA DAN PERANCANGAN 

 Tahapan ini berisikan tentang analisa kebutuhan, kemudian

 melakukan perancangan terhadap desain yang dibutuhkan

 untuk merancang dan membangun sistem  tersebut. 

BAB V  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Tahapan ini berisikan implementasi, pengujian yang dilakukan 

serta hasil kesimpulan. 

BAB VI PENUTUP 

Tahapan ini berisikan kesimpulan dan saran dalam pengerjaan 

penelitian ini. 

 


