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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Musim hujan  merupakan musim yang mutlak ada di sebagian belahan benua 

dunia. Dan curah hujan pasti memiliki intensitas yang berbeda. Faktor penyebabnya 

dapat terjadi karena suhu udara pada suatu wilayah atau juga karena kadar volume air 

yang dibawa oleh awan. Perkiraan curah  hujan yang tepat dan akurat amatlah 

dibutuhkan oleh semua pihak. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data perkiraan 

yang tepat dan akurat  harus ditunjang dengan data hasil pengamatan dan pengolahan 

yang tepat.  

Pengukur hujan dapat menjadi alat pengukuran yang efektif untuk lokasi 

tertentu, tetapi tidak memungkin untuk memasang alat pengukur tersebut di berbagai 

tempat dan dalam jumlah yang banyak pula pada setiap kurang lebih jarak meter atau 

kilometer pada suatu lokasi atau wilayah yang akan dilakukan pengujian. Di 

Indonesia biasa dikenal dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 

(BMKG), dengan menggunakan data dari radar BMKG tersebut akan diolah dan 

dianalisa intensitas curah hujan yang akan di uji. Namun, terkadang prediksi ini tidak 

sama persis dengan pengukuran yang diambil dengan menggunakan alat pengukur 

hujan.  

Di dunia meteorologi dan klimatologi dalam upaya untuk meningkatkan 

prediksi curah hujan pada negara yang bersangkutan, US National Weather Service 

meningkatkan jaringan radar mereka untuk menjadi polarimetrik. Radar polarimetrik 

ini mampu menyediakan data berkualitas tinggi dari radar Doppler konvensional 

karena mereka mengirimkan pulsa gelombang radio dengan baik dengan dua orientasi 

yaitu orientasi horisontal dan vertikal. Radar Doppler merupakan jenis radar yang 

menggunakan efek Doppler untuk mengukur kecepatan radial dari sebuah objek yang 

masuk daerah tangkapan radar. Radar jenis ini sangat akurat dalam mengukur 

kecepatan radial. Dari radar polarimetrik juga dapat digunakan untuk menghasilkan 

produk multi-polarisasi, seperti Horizontal – Horizontal (HH), Horizontal – Vertikal 
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(HV), dan Vertikal – Vertikal (VV). Pulsa gelombang ganda membuat lebih mudah 

untuk menyimpulkan ukuran dan jenis curah hujan karena air hujan menjadi datar 

karena mereka bertambah besar, sedangkan kristal es cenderung memanjang secara 

vertikal [1]. Oleh karena itu, dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan 

teknologi dari berbagai disiplin ilmu, saat ini curah hujan khususnya curah hujan 

perjam telah dapat diprediksi dengan melakukan beragam pendekatan-pendekatan 

data mining, dan ini merupakan salah satunya yang menggunakan data dari radar 

polarimetrik menggunakan algoritma Support Vector Machine (SVM’s) regresi [2] 

sebagai proses prediksi. Metode algoritma SVM ini adalah metode turunan dari 

algoritma Naive Bayes yang menerapkan minimalisasi resiko eror. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa 

permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 Mengapa perlu prediksi curah hujan? 

 Bagaimana proses prediksi dilakukan? 

1.3   Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

 Dari data nilai radar polarimetrik dapat dilakukan prediksi curah hujan per 

jam pada wilayah di Midwestern, Amerika Serikat menggunakan data 

polarimetrik dari US National Weather Service. 

 Pada proses penelitian ini menggunakan alat pengukur curah hujan dan hasil 

dari radar akan diambil kesimpulan akhir pengamatan lebih akurat dengan 

mengetahui nilai eror prediksi. 

1.4  Batasan Masalah 

Ada pun batasan masalah dari Tugas Akhir ini adalah : 

 Berkas data polarimetrik mengambil dari data milik US National Weather 

Service.  

 Diameter pengukuran radar dengan alat pengukur atau nilai Radardist_km 2 

km. 

 Minute_past memiliki interval 4. 
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 Output yang diharapkan berupa nilai curah hujan 15 menit selanjutnya. 

1.5 Metodologi 

1.5.1 Studi Pustaka 

Membaca literature, jurnal, serta buku yang berhubungan dengan prediksi 

curah hujan per jam, algoritma Support Vector Machine, dan radar reflektivitas yang 

berguna sebagai referensi dalam melakukan prediksi curah hujan perjam 

menggunakan data dari radar polarimetrik. 

1.5.2  Analisis dan Pengujian 

Adapun proses anlisis dan pengujian data dapat dilihat pada agar lebih mudah 

dipahami. 

 Data 

Pada tahap ini data dari radar polarmetrik disediakan oleh www.kaggle.com yang 

file data nya berbentuk format CSV (Comma Separate Value) dan memiliki data 

training dan data test. 

 Data Pelatihan 

Data yang digunakan untuk melakukan analisa adalah data dalam runtutan waktu 

satu bulan, data adalah sebagai berikut : 

 Train.zip. Ini terdiri dari pengamatan radar di alat pengukur di Midwestern 

AS selama 20 hari setiap bulan selama musim tanam jagung.  

 Test.zip. Ini terdiri dari pengamatan radar di alat pengukur di Midwestern 

AS selama 10/11 hari yang tersisa setiap bulan dari tahun yang sama 

sebagai training set.  

 Kernel Prediksi dalam SVM 

Teknik pengujian menggunakan fungsi polinomial. Fungsi Polinomial. Secara default 

pengerjaan juga dilakukan dengan menggunakan kernel polinomial. 

1.6   Preprocessing 

 Data Selection 

Proses pemilihan data yang akan dilkakukan proses pelatihan dan pengujian. 

Data akan disortir dan dipilih berdasarkan batasan masalah dan parameter yang 

penting dalam proses pelatihan nantinya.  

http://www.kaggle.com/
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  Windowing  

Karena data bersifat time series untuk proses pengujian maka harus dilakukan 

transformasi untuk menghasilkan fitur yang lebih banyak untuk proses prediksi maka 

perlu dilakukan proses windowing terlebih dahulu. Proses windowing yang 

digunakan menggunakan teknik Moving Average. Proses windowing adalah metode 

rata-rata bergerak untuk meratakan data yang tidak beraturan [7].  

1.7  Metode Algoritma Support Vector Machine (Regression) 

SVM adalah metode yang baik untuk prediksi time series karena 

menggunakan prinsip minimalisasi resiko struktural [5]. SVM merupakan metode 

algoritma yang sering digunakan untuk proses kalsifikasi dan regresi. Pada algoritma 

SVM  yang merupakan turunan dari algoritma naive bayes ini juga bergantung  jenis 

kernel dan fungsi kernel parameter yang digunakan, serta juga harus mencerminkan 

distribusi input (x) nilai dari data pelatihan. SVM pada umumnya membangun model 

linier untuk menerapkan batas-batas kelas nonlinear dengan cara mengubah input ke 

dalam ruang fitur berdimensi tinggi [5]. SVM ini salah satu teknik yang relatif baru 

dibandingkan dengan teknik lain, tetapi memiliki keunggulan performansi yang lebih 

baik di berbagai bidang aplikasi seperti bioinformatics, pengenalan tulisan tangan, 

klasifikasi teks dan lain sebagainya. SVM juga memiliki keunggulan pemisah class 

terbaik yang tidak hanya meminimalkan empirical risk  yaitu rata-rata error pada data 

training, tetapi juga  memiliki generalisasi yang baik. Generalisasi adalah 

kemampuan sebuah hipotesis untuk meregresi data yang tidak terdapat dalam data 

pelatihan dengan benar. 

................(1) 

Keterangan : 

αn        = Lagrange yang bernilai nilai 0 

α∗n      = Lagrange yang bernilai nilai 0 

G        = nilai Gram matrix 

(xn,x)  = variabel dari nilai data training 

b         = nilai real 
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1.8 Implementasi dan Pengujian 

Pengujian ini merupakan tahap proses uji proses data, data yang dipakai 

pengujian adalah data tes. Pertama pengumpulan data kemudian atur batasan masalah 

terutama diameter radar yang dilakukan untuk pengambilan data dan data di ambil 

berdasarkan diameter radar dan interval minute yang ditentukan menggunakan 

program Netbean Java. Selanjutnya melakukan windowing dengan teknik Moving 

Average yang efektif untuk menentukan normalisasi time series data untuk kurun 

waktu 15 menit. Setelah data windowing selesai selanjutnya masuk ke algoritma 

dengan kemungkinan menggunakan tools R dan metode algoritma pengujian 

melakukan dengan menggunakan Support Vector Machine sebagai metode 

algoritmanya. Dan dilanjutkan dengan pengujian dilakukan dengan dua fungsi kernel 

yang sudah ditentukan yaitu fungsi Polinominal. Pengujian validitas hasil akan 

dilakukan dengan cara membandingkan curah hujan hasil keluaran dari aplikasi 

dengan curah hujan sebenarnya. Evaluasi validitas ini  dengan menggunakan RMSE 

(Root Mean Square Error)  dengan rumus sebagai berikut : 

................(2) 

Keterangan : 

n    =  periode waktu 

yi   = nilai aktual atau nilai expected (prediksi) pada data train 

yi ̂  = nilai hasil pengujian 

Semakin kecil nilai RMSE, semakin baik tingkat prediksinya. Tingkat baiknya 

sebuah model peramalan dalam melakukan prediksi ditentukan oleh nilai terkecil dari 

masing-masing metode perhitungan eror prediksi data. 


