
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah kualitas udara yang terjadi di dunia pada saat ini selalu dikaitkan

dengan perkembangan kota-kota besar, dan hampir tidak ada kota besar yang ada

di dunia yang terhindar dari gejala terjadinya pencemaran udara. Tingkat kualitas

udara yang terjadi kian hari makin rendah karena tingginya tingkat pencemaran

udara yang ada di kota besar tersebut. Kota-kota besar yang ada di Indonesia juga

mengalami pencemaran udara, hal ini diakibatkan meningkatnya pengguna jalan

raya yang menggunakan bahan kendaraan bermotor, pembangunan industri,

pembakaran lahan, penumpukan sampah sehingga kualitas udara mengalami

perubahan yang cukup drastik (Dede, dkk, 2003).

Zat pencemar yang terkandung di udara selain dihasilkan oleh aktivitas

manusia juga dihasilkan oleh proses alam seperti gunung meletus. Di dalam zat

pencemar udara mengandung berbagai komponen senyawa unsur seperti karbon

monoksida (CO), nitrogen dioksida (NO2), sulfur dioksida (SO2), particulate

matter (PM10), ozon (O3), dan nitrogen monoksida (NO) (Laboratorium Udara

Pekanbaru, 2009). Apabila unsur senyawa tersebut memiliki kadar kandungan

yang tinggi, akan dapat menganggu kesehatan manusia terutamanya pada

gangguan pernapasan hingga dapat menyebabkan kematian.

Kualitas udara yang ada pada tiap harinya perlu diukur dan diklasifikasi

dengan akurat. Hasil klasifikasi yang akurat akan sangat membantu pemerintah

dalam membuat suatu kebijakan. Kebijakan ini bertujuan untuk berusaha

mengendalikan pencemaran agar berada pada standar mutu kualitas udara yang

dapat bermanfaat sebaik-baiknya terhadap kelangsungan makhluk hidup.

Saat ini informasi hasil klasifikasi kualitas udara yang dilakukan hanya

disajikan dalam papan public data display informasi kualitas udara yang hanya

dapat di lihat oleh para pengguna jalan di Tuanku Tambusai (PDD I) dan Jalan

Sudirman kantor Walikota (PDD 2), sehingga hal ini dinilai kinerja nya kurang
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maksimal. Seharusnya dengan berkembangnya teknologi informasi sekarang ini

seperti media  internet yang dapat diakses dari lokasi mana pun dapat membantu

dalam melakukan menyebarkan dan memberikan informasi kualitas udara yang

terjadi pada kualitas udara saat itu juga mempermudah warga yang berada di

rumah dalam mengakses informasi kualitas udara yang sedang terjadi. Untuk

mempermudah tersebut, penulis ingin membangun suatu sistem komputerisasi

berbasis web dengan menggunakan salah satu teknik klasifikasi pada data mining

yaitu k-nearest neighbor. Alasan menggunakan data mining adalah membantu

untuk menemukan pengetahuan informasi yang tersembunyi dalam database yang

memiliki data yang besar dengan model perhitungan statistik dan matematika.

Algoritma k-nearest neighbor ini telah banyak diteliti dan diterapkan oleh

beberapa peneliti lainnya. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penerapan

algoritma k-nearest neighbor seperti di antaranya adalah Ahmad, Ridok dkk

(2010) meneliti tentang pengelompokkan dokumen berbahasa Indonesia dengan

menggunakan algoritma k-nearest neighbor. Nobertus, dkk (2013) melakukan

penelitian tentang Algoritma k-nearest neighbor dalam klasifikasi data hasil

produksi kelapa sawit pada PT. Minamas. Kemudian Elia, (2010) yang meneliti

tentang “Air Quality Index Prediction using Nearest Neighbor Technique” yaitu

melakukan prediksi tingkat pencemaran udara yang terjadi.

Berdasarkan studi yang dilakukan terhadap penelitian yang sudah ada

sebelumnya, maka penulis ingin membangun suatu sistem klasifikasi kualitas

udara berbasis web menggunakan algoritma k-nearest neighbor dengan

menggunakan model perhitungan jarak euclidean distance untuk dikategorikan

berdasarkan pada Indeks Standar Kualitas Udara  yang berlaku pada saat ini, dan

penulis memberi judul penelitian tugas akhir ini dengan judul “Klasifikasi

Kualitas Udara Pekanbaru Menggunakan Algoritma K-Nearest Neighbor

dengan Euclidean Distance Berdasarkan Kategori Indeks Standar

Pencemaran Udara (ISPU)”.
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1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat dibuat dari penelitian tugas akhir ini yaitu

“bagaimana merancang dan membangun sistem klasifikasi kualitas udara berbasis

web untuk kota Pekanbaru dengan menerapkan algoritma k-nearest neighbor

dengan euclidean distance berdasarkan kategori Indeks Standar Pencemaran

Udara (ISPU)”.

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah ini dibuat supaya pembahasan dari penelitian yang

dilakukan ini tidak menyimpang dari apa yang telah dirumuskan pada rumusan

masalah. Adapun batasan masalahnya yaitu :

1) Penelitian ini menggunakan data parameter pencemaran udara yang mana

meliputi karbon monoksida (CO), nitrogen dioksida (NO2), sulfur dioksida

(SO2), particulate matter (PM10), ozon (O3), dari tiga stasiun udara yang ada

di wilayah kota Pekanbaru.

2) Mengkategorikan atau mengklasifikasikannya berdasarkan kelas status

kategori ISPU (Indeks Standar Pencemaran Udara) yaitu Baik, Sedang, Tidak

Sehat, Sangat Tidak Sehat, dan Berbahaya.

3) Sistem yang dibangun berbasiskan web dengan menggunakan pemograman

PHP dan MYSQL.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian tugas akhir ini adalah

untuk membangun sistem klasifikasi kualitas udara yang berbasis web untuk kota

Pekanbaru menggunakan algoritma k-nearest neighbor dengan euclidean distance

berdasarkan kategori Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU)”.

1.5. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Berikut merupakan rencana susunan sistematika penulisan laporan

penelitian yang akan dibuat. Penulisan rencana susunan ini secara ideal, ialah

sebagai berikut :
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BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang deskripsi umum dari tugas akhir ini, yang meliputi latar

belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, serta

sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi penjelasan tentang konsep parameter kualitas pencemaran udara, serta

mengenai metode yang akan diterapkan, yaitu konsep dasar algoritma k-

nearest neighbor dalam mengklasifikasikan data.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah langkah secara sistematis dan logis yang

disusun tahap demi tahap dalam pembuatan sistem. Setiap tahap saling

berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya, dimana suatu tahapan

dapat dilakukan setelah tahapan sebelumnya selesai dikerjakan.

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN

Bab ini akan membahas analisa dan perancangan yang meliputi deskripsi

sistem, analisa sistem dan perancangan sistem.

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai penerapan algoritma k-nearest

neighbor ke dalam sistem serta pengujiannya.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan yang didapatkan dari

pembahasan tentang sistem pengklasifikasian kualitas udara dengan

menggunakan algoritma k-nearest neighbor, disertai beberapa saran sebagai

hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan.


