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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

A. Analisis permasalahan. 

Banyak variabel cuaca yang mempengaruhi curah hujan, namun tidak 

semua variabel tersebut mempunyai korelasi yang kuat terhadap terjadinya hujan. 

Beberapa variabel cuaca yang cukup mempengaruhi curah hujan antara lain Suhu 

Udara, kelembaban udara, kecepatan angin, dan jarak yang ditempuh oleh angin. 

Salah satu teknik yang digunakan untuk mendapatkan parameter 

kemungkinan hujan tersebut adalah dengan menggunakan sensor suhu 

kelembaban, dan kecepatan angin. Dimana sensor akan membaca setiap kondisi 

lingkungan sekitar, kemudian data yang diperoleh dari sensor tersebut di simpan 

ke dalam database kemudian diolah dan di tampilkan berdasarkan dengan  rule 

algoritma C4.5 sebagai pembentuk  If  kondisi yang nantinya akan di terapkan 

pada sistem web. Setelah itu data akan dijadikan sebuah parameter prediksi 

kemungkinan turun hujan. 

 

1. Analisis sistem. 

Analisis sistem yaitu apa saja yang akan dilakukan oleh sistem dan apa 

yang akan di harapkan dari sistem yang telah di bangun. Analisis sistem pada 

pembahasan tugas akhir ini antara lain: 

a. Membangun sistem aplikasi yang dapat memberikan informasi berupa 

prediksi kemungkinan hujan. 

b. Mengatur bagamana sistem dapat menerima data dan mengolah data yang 

akan di jadikan sebuah prediksi kemungkinan hujan dari sensor. 

c. Mengatur sistem aplikasi yang dibangun agar dapat terkoneksi dengan alat 

sensor yang telah di rancang untuk sensing data dan mengolah data. 

 

2. Analisa data. 

Sebelum di proses menggunakan C4.5, Data sinoptik yang telah 

dikumpulkan, dari 1782 data akan di bagi menjadi dua yaitu 1100 sebagai data 

training dan 682 sebagai data testing, kemudian diseleksi lagi dengan memilih 
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Tabel  3.1 kode standarisasi badan organisasi astronomi 

parameter data mana saja yang akan dijadikan parameter prediksi kemungkinan 

hujan. Kemudian data juga diubah ke dalam bentuk katagori nilai yang bukan lagi 

berbentuk kode-kode yakni dikategorikan kedalam suhu udara, kecepatan angin, 

kelembapan udara, dan tekanan udara. Perangkat lunak yang digunakan untuk 

mengolah data tersebut yaitu software Microsoft Exel 2010 dan Rapidminer 

karena lebih mudah digunakan, sebab data mentah yang telah diperoleh pada 

dasarnya berbentuk numerik yang hanya dipisahkan dengan tanda koma. Dengan 

perangkat lunak ini data dapat diubah kedalam bentuk tabel yang sudah di 

kategorikan berdasarkan parameter data yang ada. Untuk mendapatkan suatu pola 

Decision Tree C4.5 perlu digunakan data training unuk membentuknya. Data yang 

di gunakan adalah data stasiun cuaca mulai tahun 2015 hingga tahun 2016 . 

Di dalam RAW data tersebut ada simbol atau kode standar yang memang 

digunakan oleh organisasi badan meteorologi dan astronomi dalam 

pengelompokan data berdasarkan parameter cuaca yang digunakan. Oleh karena 

itu sebelum data tersebut diolah maka kita harus mengetahui kode kode tersebut 

diantaranya yaitu : 

 

No KODE KETERANGAN 

1 STN Nomor atau kode stasiun pengamat cuaca 

sekaligus nomor lokasi . 

2 WBAN Kode Instansi yang melakukan pengamatan 

cuaca. 

3 YEARMODA Keterangan tahun, bulan, dan tanggal. 

4 TP Temperatur (c) 

5 H Humidity/kelembaban udara 

6 SLP Tekana permukaan laut 

7 STP Tekanan yang di baca stasiun cuaca 

8 WDSP Kecepatan angin (knot) 

9 MXSPD Kecepatan angin berkelanjutan (knot) 

10 GUST Hembusan angin maksimal (knot) 

11 T_MAX Suhu maksimal (c) 

12 T_MIN Suhu minimal (c) 

13 PRCP Jumlah curah hujan (mm) 

14 SNDP Jumlah salju turun  

15 FRSHTT Indikator Outlook hujan 0= tidak  1= ya 
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Gambar 3.1 RAW Data Sinoptik 2015-2016 

Gambar 3.2 Data Yang Sudah Melalui Proses tahap Seleksi 

Di dalam penelitian ini, dari beberapa parameter yang ada pada raw data 

cuaca tersebut dilakukan pemilihan lagi parameter mana saja yang akan 

digunakan dalam menentukan cuaca hujan atau tidak. Parameter yang dipilih 

tersebut antara lain yaitu TP (temperatur), HR (Humidity), WD (keadaan angin). 

Hal ini di karenakan parameter tersebut sudah dapat mewakili dari beberapa 

parameter yang ada seperti yang telah digunakan Stasiun pemantau cuaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3. Komparasi pemodelan data menggunakan Algoritma C4.5. 

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk pemodelan decision tree 

Algoritma C4.5 dengan memakai data training yang berjumlah 1100 data cuaca, 

yaitu: 
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a. Menyiapkan data training yang di gunakan dalam penelitian ini, data berjumlah 

1100 record dan sudah melalui proses penyempurnaan pengolahan data. 

b. Hitung Entropy total serta setiap atribut. 

c. Hitung Gain dari setiap atribut suhu, kelembaban, dan kecepatan angin. 

d. Membuat Decision tree dari hasil perhitungan tersebut. 

 

4. Pembuatan tabel keputusan. 

 Berdasakan data yang ada akan dibuat tabel keputusan untuk menentukan 

hujan atau tidak dengan melihat Temperatur, Humidity (kelembaban), dan windy 

(keadaan angin). 

- Algoritma secara umum: 

- Pilih atribut sebagai akar. 

- Buat cabang untuk tiap nilai. 

- Bagi kasus dalam cabang. 

- Ulangi proses utk setiap cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki 

kelas yang sama. 

Memilih atribut berdasarkan nilai “gain” tertinggi dari atribut-atribut yang 

ada.  

Perhitungan Gain: 

Keterangan: 

- S : himpunan jumlah kasus 

- A : atribut (suhu,kelembaban, atau kecepatan angin) 

- n  : jumlah partisi atribut A 

- | Si | : jumlah kasus pada partisi ke-i 

- | S |  : jumlah kasus dalam S  

 

Perhitungan Entropy: 

Keterangan: 

- S : himpunan kasus 

- A : atribut (suhu,kelembaban, atau kecepatan angin) 

http://2.bp.blogspot.com/-ticnD2ZKjP4/VzwL62ZkjiI/AAAAAAAAAKg/aJm6QQd9yJ8r8qvoVq__17ehcQ_N5ve8QCK4B/s1600/2.PNG
http://4.bp.blogspot.com/-4npuGZdZdHI/VzwLtqJXciI/AAAAAAAAAKY/8wyDcYxldxomUPDMltralDIf5TtBDoGRgCK4B/s1600/1.PNG
http://2.bp.blogspot.com/-ticnD2ZKjP4/VzwL62ZkjiI/AAAAAAAAAKg/aJm6QQd9yJ8r8qvoVq__17ehcQ_N5ve8QCK4B/s1600/2.PNG
http://4.bp.blogspot.com/-4npuGZdZdHI/VzwLtqJXciI/AAAAAAAAAKY/8wyDcYxldxomUPDMltralDIf5TtBDoGRgCK4B/s1600/1.PNG
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- n  : jumlah partisi S 

- pi : proporsi dari Si terhadap S 

 

Perincian algoritma ( langkah 1) 

- Menghitung jumlah kasus seluruhnya, jumlah berkeputusan “Hujan” maupun 

“Tidak Hujan”. 

- Menghitung Entropy dari semua kasus yg terbagi berdasarkan atribut 

“Temperature (TP)”,“Humidity (H)”, “Windy (WD)”. 

- Lakukan penghitungan Gain untuk setiap atributnya. 

 

Nilai Jumlah_kasus Hujan Tidak_Hujan Entropy Gain 

Total 1100 503 586 1.000200  

H (%)     0.021 

>60.0 1087 501 586 0.995582  

≤60.0 0 0 0 0  

T (C)     1.000 

>24.0 1100 503 586 1.000200  

≤24.0 0 0 0 0  

WD     0.020 

>1.0 927 341 586 0.949008  

≤1.0 162 162 0 0  

 

Entropy total = -(503/1100)*log2 (503/1100) + -(586/1100)* log2 (586/1100) 

Hasil perhitungan entropy total: 

Setelah menemukan nilai entropy total, maka selanjutnya hitunglah 

entropy setiap atribut yang ada, kemudian hitung Gain dari setiap atribut tersebut. 

 

Tabel 3.2 Tabel keputusan 
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Menghitung Gain Humidty (H): 

Gain H= Entropy total – (Jumlah atribut H/Jumlah total)* Entropy H 

Gain H = 1.000200 – (1087/1100)*0.99 + (2/1100)*0  = 0.021 

 

  

Lakukan Hitung Gain dengan cara yang sama pada temperature (T), dan 

windy (W). 

Sepert yg terlihat pada tabel dari hasil perhitungan, diperoleh bahwa 

atribut dgn Gain tertinggi adalah T yaitu 1,000 Maka T menjadi node akar, T 

memiliki dua nilai yaitu “Hujan” dan “Tidak Hujan” . T“≤24.0” sudah 

mengklasifikasikan kasus menjadi 1 yaitu keputusannya “Tidak Hujan”, 

sedangkan untuk T “>24.0” masih perlu dilakukan perhitungn lagi (karena masih 

terdapat nilai “Hujan” dan “Tidak Hujan”). 

Pohon keputusan Node 1 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 hasil perhitungan gain H 

Gambar 3.3 Node akar Utama 
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Perincian Algoritma langkah 2 

 

 

 

 

 

Hasil perhitungan langkah 2 

Nilai Jumlah_kasus Hujan Tidak_Hujan Entropy Gain 

T>24.0 1100 503 586 1.000200  

H     0.021 

>60.0 1087 501 586 0.995582  

≤60.0 0 0 0 0  

W     0.20 

>1.0 927 341 586 0.949008  

≤1.0 162 162 0 0  

 

Didapat Gain tertinggi  “H”  0,021 Maka “H” menjadi node cabang dari 

atribut T  yang bernilai “>24.0”. Berdasarkan atribut “H” terdapat dua nilai yaitu 

>60.0 dan ≤60.0. 

karena H“>60.0” masih bernilai “Tidak Hujan” dan “Hujan ” Sedangkan 

H“≤60.0” bernilai  “Tidak Hujan”, maka masih perlu dilakukan perhitungan lagi 

pada nilai H >60.0. Akar lanjutan dari node 1 dapat dilihat pada gambar dibawah. 

 Pohon keputusan 1.1 

 

 

 

 

 

 

Pilih Node akar T >24.0 dan hitung: 

- Jumlah kasus 

- Jumlah Keputusan “Hujan” 

- Jumlah keputusan “Tidak Hujan” 

- Entropy 

Atribut: 

- Humidty (H) 

- Windy (W) 

Tabel 3.4 Hasil perhitungan gain ke dua 

Gambar 3.4 Node akar kedua 
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Dari hasil perhitungan tersebut atribut terakhir yang masih tersisa adalah 

temperatur (W) yang memiliki gain terkecil dan juga memiliki dua nilai yaitu >1.1 

dan ≤1.0 dan masing masing nilai sudah terklasifikasi bahwa nilai W“>1.0” 

memiliki keputusan “ Tidak Hujan” dan sedangkan nilai W≤1.0 yang memiliki 

keputusan “Hujan”, maka tidak perlu dilakukan perhitungan lagi cukup 

memasukan kedua nilai tersebut menjadi akar atribut H yang bernilai >60.0. 

Pohon keputusan 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Klasifikasi data berdasarkan rule C4.5. 

Pre-prosesing adalah suatu proses dimana data yang telah terkumpul dan 

disimpan di dalam database,  akan di proses kembali dengan menggunakan rule 

yang di proleh dari data hasil klasifikasi pohon keputusan C4.5 yang telah di 

dapatkan kemudian di cari nilai rata ratanya dari jumlah sensing data yang di 

peroleh. Kemudian data akan di tampilkan pada halaman web dalam bentuk 

prediksi cuaca. 

Pada skema di bawah ini merupakan alur tahap pre-prosesing data sebelum 

di tampilkan dalam bentuk prediksi cuaca. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Node akar ketiga 

T >24.0 H >60.0 W >1.0 

prediksi="Tidak Hujan" 

T >24.0 H >60.0 W <1.0 

prediksi="Hujan" 

T <=24.0 H <=60.0 W >1.0 

prediksi="Tidak Hujan" 

 

 

DATA 

Pre-prosesing 

Dengan hasil 

keputusan 

Klasifikasi C4.5 

Di tampilkan di 

WEB 

Gambar 3.6 Rangkaian alur proses  
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B. Arsitektur alat dan sistem. 

 

 

 

1. Sumber data.  

Dari gambar diatas dijelaskan bahwa, data cuaca yang berasal dari BMKG 

tahun 2015-2015 akan di olah menjadi dua jenis data  anatara lain sebagai data 

training dan data test. Data yang akan digunakan  dari total jumlah data sebanyak 

1782 akan di bagi menjadi 1100 sebagai data training dan 682 sebagai data test 

yang mana data tersebut nantinya akan di olah menggunakan algoritma data 

mining C4.5. 

2. Pengolahan Data. 

Data yang telah terbagi kemudian di ujikan menggunakan metode C4.5, 

dan hasilnya nanti akan di gunakan sebagai penentu rule yang akan di terapkan 

pada proses if kondisi  pada program yang di rancang. 

 Adapun rincian pengolahan data dapat dijelaskan pada penjabaran berikut: 

a. Komparasi data berdasarkan ilmu perhitungan C4.5.  

Berdasakan data yang ada akan dibuat tabel keputusan untuk menentukan 

hujan atau tidak dengan melihat Temperatur, Humidity (kelembaban), dan windy 

(keadaan angin). 

Gambar 3.7 Rangkaian alat sensor  
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- Algoritma secara umum: 

- Pilih atribut sebagai akar. 

- Buat cabang untuk tiap nilai. 

- Bagi kasus dalam cabang. 

- Ulangi proses utk setiap cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki 

kelas yang sama. 

Memilih atribut berdasarkan nilai “gain” tertinggi dari atribut-atribut yang 

ada.  

Perhitungan Gain: 

Keterangan: 

- S : himpunan jumlah kasus 

- A : atribut (suhu,kelembaban, atau kecepatan angin) 

- n  : jumlah partisi atribut A 

- | Si | : jumlah kasus pada partisi ke-i 

- | S |  : jumlah kasus dalam S  

 

Perhitungan Entropy: 

Keterangan: 

- S : himpunan kasus 

- A : atribut (suhu,kelembaban, atau kecepatan angin) 

- n  : jumlah partisi S 

- pi : proporsi dari Si terhadap S 

 

Perincian algoritma ( langkah 1) 

- Menghitung jumlah kasus seluruhnya, jumlah berkeputusan “Hujan” maupun 

“Tidak Hujan”. 

- Menghitung Entropy dari semua kasus yg terbagi berdasarkan atribut 

“Temperature (TP)”,“Humidity (H)”, “Windy (WD)”. 

- Lakukan penghitungan Gain untuk setiap atributnya. 

 

http://2.bp.blogspot.com/-ticnD2ZKjP4/VzwL62ZkjiI/AAAAAAAAAKg/aJm6QQd9yJ8r8qvoVq__17ehcQ_N5ve8QCK4B/s1600/2.PNG
http://4.bp.blogspot.com/-4npuGZdZdHI/VzwLtqJXciI/AAAAAAAAAKY/8wyDcYxldxomUPDMltralDIf5TtBDoGRgCK4B/s1600/1.PNG
http://2.bp.blogspot.com/-ticnD2ZKjP4/VzwL62ZkjiI/AAAAAAAAAKg/aJm6QQd9yJ8r8qvoVq__17ehcQ_N5ve8QCK4B/s1600/2.PNG
http://4.bp.blogspot.com/-4npuGZdZdHI/VzwLtqJXciI/AAAAAAAAAKY/8wyDcYxldxomUPDMltralDIf5TtBDoGRgCK4B/s1600/1.PNG
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Nilai Jumlah_kasus Hujan Tidak_Hujan Entropy Gain 

Total 1100 503 586 1.000200  

H (%)     0.021 

>60.0 1087 501 586 0.995582  

≤60.0 0 0 0 0  

T (C)     1.000 

>24.0 1100 503 586 1.000200  

≤24.0 0 0 0 0  

WD     0.020 

>1.0 927 341 586 0.949008  

≤1.0 162 162 0 0  

 

Entropy total = -(503/1100)*log2 (503/1100) + -(586/1100)* log2 (586/1100) 

Hasil perhitungan entropy total: 

Setelah menemukan nilai entropy total, maka selanjutnya hitunglah 

entropy setiap atribut yang ada, kemudian hitung Gain dari setiap atribut tersebut. 

Menghitung Gain Humidty (H): 

Gain H= Entropy total – (Jumlah atribut H/Jumlah total)* Entropy H 

Gain H = 1.000200 – (1087/1100)*0.99 + (2/1100)*0  = 0.021 

 

  

Tabel 3.5 Tabel keputusan 

Gambar 3.6 hasil perhitungan gain H 
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Lakukan Hitung Gain dengan cara yang sama pada temperature (T), dan 

windy (W). 

Sepert yg terlihat pada tabel dari hasil perhitungan, diperoleh bahwa 

atribut dgn Gain tertinggi adalah T yaitu 1,000 Maka T menjadi node akar, T 

memiliki dua nilai yaitu “Hujan” dan “Tidak Hujan” . T“≤24.0” sudah 

mengklasifikasikan kasus menjadi 1 yaitu keputusannya “Tidak Hujan”, 

sedangkan untuk T “>24.0” masih perlu dilakukan perhitungn lagi (karena masih 

terdapat nilai “Hujan” dan “Tidak Hujan”). 

Pohon keputusan Node 1 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perincian Algoritma langkah 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilih Node akar T >24.0 dan hitung: 

- Jumlah kasus 

- Jumlah Keputusan “Hujan” 

- Jumlah keputusan “Tidak Hujan” 

- Entropy 

Atribut: 

- Humidty (H) 

- Windy (W) 

Gambar 3.8 Node akar Utama 
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Hasil perhitungan langkah 2 

Nilai Jumlah_kasus Hujan Tidak_Hujan Entropy Gain 

T>24.0 1100 503 586 1.000200  

H     0.021 

>60.0 1087 501 586 0.995582  

≤60.0 0 0 0 0  

W     0.20 

>1.0 927 341 586 0.949008  

≤1.0 162 162 0 0  

 

Didapat Gain tertinggi  “H”  0,021 Maka “H” menjadi node cabang dari 

atribut T  yang bernilai “>24.0”. Berdasarkan atribut “H” terdapat dua nilai yaitu 

>60.0 dan ≤60.0. 

karena H“>60.0” masih bernilai “Tidak Hujan” dan “Hujan ” Sedangkan 

H“≤60.0” bernilai  “Tidak Hujan”, maka masih perlu dilakukan perhitungan lagi 

pada nilai H >60.0. Akar lanjutan dari node 1 dapat dilihat pada gambar dibawah. 

 Pohon keputusan 1.1 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil perhitungan tersebut atribut terakhir yang masih tersisa adalah 

temperatur (W) yang memiliki gain terkecil dan juga memiliki dua nilai yaitu >1.1 

dan ≤1.0 dan masing masing nilai sudah terklasifikasi bahwa nilai W“>1.0” 

memiliki keputusan “ Tidak Hujan” dan sedangkan nilai W≤1.0 yang memiliki 

keputusan “Hujan”, maka tidak perlu dilakukan perhitungan lagi cukup 

memasukan kedua nilai tersebut menjadi akar atribut H yang bernilai >60.0. 

Tabel 3.7 Hasil perhitungan gain ke dua 

Gambar 3.9 Node akar kedua 



36 
 

Pohon keputusan 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Perancangan alat. 

Alat yang di bangun merupakan berasal dari komponen - komponen 

elektronik berupa modul sensor serta wireless yang memiliki fungsi masing 

masing dalam penerapanya, antara lain modul sensor sebagai penangkap data 

cuaca sekitar dan modul wireless sebagai sarana komunikasi antara sensor dengan 

komputer server. 

4. Perancangan database dan halaman web. 

Merupakan tahap perancangan basis data yang berfungsi sebagai tempat 

penampung data yang telah di peroleh dari hasil sensing alat sensor, yang di 

rancang guna memperoleh dan membaca data secara realtime kemudia di 

tampilkan di halaman web prediksi cuaca yang sebelumnya telah melalui proses if 

kondisi yang diterapkan berdasarkan nilai akhir perhitungan C4.5. 

 

C. Analisis masalah dan kebutuhan sistem 

a. Analisa masalah. 

Analisis perancangan alat antara lain: 

d. Merancang alat yang terdiri dari arduino Uno, sensor DHT11, dan sensor 

kecepatan angin (Anemometer). 

 

Gambar 3.10 Node akar ketiga 

T >24.0 H >60.0 W >1.0 

prediksi="Tidak Hujan" 

T >24.0 H >60.0 W <1.0 

prediksi="Hujan" 

T <=24.0 H <=60.0 W >1.0 

prediksi="Tidak Hujan" 
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e. Cara mengatur  alat agar dapat melakukan sensing dan pengiriman data hasil 

sensing ke komputer server berupa data suhu, kelembaban, dan kondisi angin. 

f. Mengatur dan memberikan algoritma pada alat, sesuai dengan parameter 

terpilih untuk menentukan kemungkinan hujan yang didapatkan dari hasil 

pengolahan data sinoptik cuaca. Dimana data cuaca tersebut pada sebelumnya 

telah di komparasi dan diolah dengan menggunakan algoritma klasifikasi 

C4.5. 

 

 

b. Analisa kebutuhan dari alat. 

 Analisis kebutuhan dari alat merupakan hal-hal yang dapat dilakukan oleh 

alat sebagai perangkat pengukuran keadaan cuaca untuk menentukan 

kemungkinan hujan. Analisis kebutuhan dari alat yang akan dirancang antara lain:  

a. Alat sensor yang dirancang dapat bekerja dengan baik, dimana sensor satu 

dengan yang lain dapat melakukan record data dengan maksimal. 

b. Alat dapat melakukan pengukuran kondisi cuaca alam terbuka untuk 

mendapatkan nilai yang dapat dijadikan acuan kemungkinan hujan. 

c. Alat dapat mengirimkan data hasil sensing ke komputer server melalui jaringan 

nirkabel (wireless). 

 

c. Komponen penyusun alat. 

a. Arduino Uno R3 Atmega328. 

b. Sensor suhu dan kelembaban (DHT11). 

c. Sensor kecepatan angin (Anemometer). 

d. Modul WiFi ESP8266. 

e. Laptop OS Windows 7 Ultimate. 

Gambar 3.11 Gambaran umum perancangan prangkat  
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f. Kabel serial USB to Arduino Uno R3. 

g. Project Board dan  

h. kabel jumper. 

 

d. Tujuan pengembangan alat. 

Alat ini di buat dan dikembangkan dengan tujuan agar pengguna dapat 

melakukan pengukuran kondisi cuaca serta dapat mengetahui dan memperkirakan 

kemungkinan kondisi cuaca yang akan terjadi di suatu wilayah, guna 

mempersiapkan segala kemungkinan sebelum melakukan aktivitas seperti 

berpergian keluar rumah. 

 

e. Diagram alur cara kerja alat. 

Pada gambar alur di atas dijelaskan, data yang di dapatkan dari hasil 

pengukuran sensor akan dikirim ke komputer server melalui jaringan nirkabel dan 

data tersebut akan disimpan kedalam database dan di kelompokan berdasarkan 

parameter waktu,suhu, kelembaban, kecepatan angin, dan prediksi. 

Setelah data tersimpan di database, data akan di tampilkan di halaman web 

yang telah dibuat dalam bentuk prediksi cuaca jangka pendek. Dengan ketentuan 

data dari hasil pengukuran sensor pada hari ini akan dijadikan acuan prediksi 

kemungkinan hujan pada hari yang akan datang. 

 

f. Perancangan sistem aplikasi web. 

Untuk menampilkan sebuah prediksi kemungkinan hujan dari hasil 

pengukuran alat sensor yang telah dibuat, maka di buat juga sebuah sistem 

berbasis web sederhana yang nantinya akan digunakan untuk menampilkan 

informasi prediksi kemungkinan hujan tersebut. 

Web tersebut di desain menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 

menggunakan data base MySql. Dan untuk aktivitas server serta upload data ke 
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database dan web, dibutuhkan juga aplikasi XAMPP sebagai komukasi jaringan 

lokal agar lebih mudahkan dalam mengakses dan juga terjangkau. 

Kebutuhan sistem web merupakan hal-hal yang dapat dilakukan oleh 

sistem sebagai perangkat bantu prediksi kemungkinan hujan. Analisis kebutuhan 

dari aplikasi web yang akan dibangun antara lain: 

a. Aplikasi dapat menampilkan informasi kemungkinan hujan dengan acuan data 

yang di dapat dari database hasil dari pengukuran sensor yang dikirim. 

b. Aplikasi dapat menampilkan antarmuka yang dapat memudahkan pengguna 

dalam membaca informasi prediksi kemungkinan hujan yang ada di dalamnya. 

 

g. Alur Flowchart sistem. 

Alur kerja pada sistem dapat di gambarkan pada flowchart gambar 3.9 

yang terbagi menjadi dua alur yaitu diantaranya alur pada sensing sensor dan alur 

pada sistem aplikasi. 

 

 

 
Gambar 3.12 A. Flowchart alur alat sensor, B.  flowchart alur sistem 
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Pada gambar 3.10A di atas digambarkan bahwa alur prediksi kemungkinan 

hujan data yang dibaca oleh sensor dikirim ke komputer server dan kemudian di 

simpan kedalam database sebelum data di olah sebagai parameter prediksi 

kemungkinan hujan. 

Sedangkan pada gambar 3.10B alur flowchart yang terdapat pada sistem 

yaitu tahap pengolahan data. Data yang ada di dalam database diklasifikasikan 

berdasarkan rule C4.5 untuk menentukan kemungkinan hujan atau tidak, seperti 

pada gambar diatas bisa dilihat pada bagian perulangan yang ada pada flowchart, 

apabila data sudah terklompokan maka data akan di tampilkan ke web dalam 

bentuk informasi prediksi kemungkinan hujan. 

h. Perancangan antarmuka interface.

Aplikasi yang dibangun secara umum mempunyai tampilan yang 

sederhana dan cukup mudah dipahami yang mana tampilan tersebut dibangun 

menggunakan bahasa pemrograman PHP, seperti  rancangan tampilan  antarmuka 

dapat dilihat pada gambar berikut. Data yang akan ditampilkan dari sensor pada 

web akan di ambil dari nilai rata rata jumlah data yang di kirim dari hasil sensing 

secara terus menerus serta telah melalui pre-prosesing dengan rincian nilai suhu, 

kelembaban, dan kecepatan angin akan di jumlahkan sesui parameternya, 

kemudian di bagi dengan jumlah sensing yang di kirim dari sensor. Hasil yang di 

tampilkan seperti gambar di bawah. Data yang ditampilkan sebelumnya telah 

dikategorikan berdasarkan if kondisi yang di sesuaikan dengan nilai dari hasil 

pengolahan data dengan algoritma C4.5. 

Gambar 3.13 Tampilan Interface web 


