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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Cuaca merupakan keadaan udara yang terjadi pada waktu dan daerah 

tertentu, yang  dapat berubah setiap waktu. Cuaca terbentuk dari gabungan 

beberapa unsur diantaranya suhu, kelembaban udara, kecepatan angin, tekanan 

udara, arah angin, dan lain sebagainya. Fenomena cuaca yang sering berubah 

secara extrim setiap saat, diperlukan penelitian untuk membuat keputusan suatu 

prediksi. Adanya penelitian dari berbagai pihak untuk mendapatkaninformasi 

kondisi cuaca secara tepat dan akurat, mendorong berkembangnya berbagai 

metode yang digunakan untuk memprediksi cuaca baik secara statis maupun 

dinamis. 

Beberapa metode yang telah digunakan untuk memprediksi cuaca dengan 

teknik modern baru memiliki ketepatan sekitar 69% yaitu dengan menggunakan 

metode fuzzy clustering (Syamsul Arifin, 2007) dengan data uji sebanyak 304 

hari.  Selanjutnya prediksi cuaca maritim menggunakan jaringan saraf tiruan 

(Andre Kresnawan, 2008) mampu menghasilkan ketepatan tingkat akurasi sebesar 

60,7% untuk prediksi arus laut, 72,4% untuk prediksi ketinggian gelombang laut, 

dan 26,122% untuk prediksi curah hujan[1].  

Pada penelitian ini digabungkan dua metode yaitu logika fuzzyyang 

mampu memodelkan fungsi-fungsi non-linier yang sangat komplek dengan 

menggunakan variable linguistic yang mudah dimengerti. Metode yang kedua 

yaitu jaringan syaraf tiruan yang mampu mengadaptasi fungsi-fungsi non-linier. 

Kedua metode tersebut digabung menjadi Adaptive Neuro Fuzzy Inference System 

(ANFIS). 

Pemilihan  metode ANFIS dalam prediksi ini dikarenakan logika fuzzy 

mampu menggunakan variabel linguistik dalam menentukan nilai keanggotaan 

dari parameter cuaca, sedangkan jaringan saraf tiruan mempunyai kemampuan 

untuk mengadaptasi karena parameter cuaca yang bersifat non-linear.Sehingga 

bisa meningkatkan tingkat akurasi  prediksi cuaca. Permasalahan yang harus 

diselesaikan dalam pelakasanaan tugas akhir ini adalah bagaimana meningkatkan 
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tingkat akurasi prediksi cuaca dengan menggunakan metode ANFIS. Sehingga 

penulis memilih judul Tugas Akhir " Implementasi Adaptive Neuro Fuzzy 

Inference System (ANFIS) untuk memprediksi cuaca” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah kerumitan, efisiensi, dan efektivitas yang sering timbul menjadi 

hambatan yang cukup besar. Dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan sebagai berikut :   

1. Bagaimana merancang sistem yang mampumemprediksi cuaca berdasarkan 

parameter yang diinputkan. 

2. Bagaimana penerapanmetode Adaptive Neuro Fuzzy Inference System 

(ANFIS) untuk memprediksi cuaca. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Data yang digunakan adalah data harian Stasiun Klimatologi Karang Ploso 

Kab. Malang mulai bulan april 2010 s/d maret 2011. 

2. Parameter yang digunakan adalah unsur-unsur cuaca yang meliputi, suhu, 

kelembaban, tekanan udara, dan kecepatn angin. 

3. Aplikasi dibuat dengan bahasa pemrograman java, berbasis aplikasi desktop. 

 

1.4 Tujuan  

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan Tugas Akhir ini  

1. Merancang sistem yang mampu memprediksi cuaca berdasarkan parameter 

yang diinputkan 

2. Menerapkan metode Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS)untuk 

memprediksi cuaca. 

 

1.5 Metodologi Penyelesaian Masalah 

1.5.1 Studi Pustaka 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan berbagai macam literatur, seperti 

paper, jurnal, artikel yang berhubungan dengan AlgoritmaANFIS. Bagaimana cara 

kerja ANFIS dalam memprediksi data. Dan juga mempelajari teori yang berkaitan 

dengan cuaca.  
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1.5.2 Merancang Desain Sistem 

Setelah mencari literatur dan memahami konsep–konsep dasar, dilakukan 

perancangan terhadap konsepdasar tersebut. Analisa yang dilakukan adalah 

bagaimanaketerkaitan antara konsep–konsep dasar tersebut danbagaimana 

menyelesaikan prediksi data menggunakan algoritma ANFIS(Adaptive Neuro 

Fuzzy Inference System). Setelah proses perancangan arsitektur dan sistem selesai, 

maka penyusun sistem dapat memulai menyusun suatu perancangan terhadap 

program aplikasi yang diperlukan untuk pengoperasian sistem.Pada saat 

merancang arsitektur program, penyusun harus merinci format input output serta 

prosedur proses yang efektif dalam UML Diagram (Use CaseDiagram, Activity 

Diagram, SequenceDiagram, dan Class Diagram). 

1.5.3 Mengimplementasikan desain aplikasi ke bahasa pemograman 

Dalam tahap ini, desain dan rancangan yang telah dibuat pada tahap 

sebelumnya diimplementasikan ke dalam bahasa pemograman java dan basis 

datanya menggunakan Mysql. 

1.5.4 Pengujian terhadap  Sistem 

Pengujian sistem yang didesain dilakukan secara offline dengan 

menggunakan program java. Tujuan dari pengujian ini sendiri adalah untuk 

mengatahui sejauh mana model yang telah dirancang dapat bekerja. Proses 

pengujianya meliputi klusterisasi  input data yang terdiri dari empat parameter 

yaitu : suhu, kelembaban, tekanan udara, dan kecepatn angin. Selanjutnya 

melakukan penghitungan derajat keanggotaan tiap-tiap input, derajat keanggotaan 

yang didapatkan dari tahap sebelumnya akan dikalikan satu sama lain untuk 

mendapatkan kuat penyulutan (fire strength), wi. Setelah mendapatkan kuat 

penyulitan, hasilnya akan dinormalisasi untuk mendapatkan nilai penyulutan 

ternormalisasi (normalized firing  strength), wi , setelah itu menentukan 

parameter-parameter konsekuensi yang adaptif. 

Dari semua sinyal yang dihasilakan dihitung keluaran keseluruhan sebagai 

penjumlahan semua sinyal yang datang dan dianggap sebagai output jaringan. 

Output jaringan yang dihasilkan ini akan dibandingkan dengan target output untuk 

mencari error jaringan.Jika error yang didapat masih lebih besar dari error yang 

diharapkan, maka akan diadakan perbaikan pada parameter konsekuen dan 

premis, hingga error yang didapatkan kurang atau sama dengan error yang 

didapatkan. 
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Setelah semua proses pengujian selesai dilakukan, mulai dari clustering, 

normalisasi fire strength, penentuan parameter konsekuensi dan perbandingan 

antara data output dan target output, maka hasilnya akan difuzzifikasi dan 

menghasilkan output yang diinterpretasikan kedalam variabl linguistik. 

1.5.5 Penyusunan Laporan Tugas Akhir 

Pada tahap ini akan disusun buku untuk melakukan dokumentasi dari 

pengerjaan tugas akhir. Dokumentasi tersebut agar memudahkan pengembangan 

aplikasi dikemudian hari. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan dalam Tugas Akhir ini terdiri dalam beberapa bagian bab yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang penguraian latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, maksud dan tujuan, metodologi pengerjaan  dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Memaparkan teori-teori yang terkait dengan cuaca dan unsur-unsurnya, 

metode Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS) dari berbagai 

referensi. 

BAB III  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Menjelaskan tentang proses analisa dan perancangan sistem prediksi 

cuaca dengan menggunakan metode ANFIS, termasuk langkah-langkah 

pemodelan ANFIS beserta algoritmanya.  

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

Membahas hasil yang diperoleh dari prediksi cuaca dengan metode 

ANFIS, setelah sebelumnya dilakukan pengujian terlebih dahulu.  

BAB V  PENUTUP 

Berisi kesimpulan dari seluruh rangkaian penelitian yang telah 

dilakukan serta saran kemungkinan pengembangan penelitian 

selanjutnya. 
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