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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Global warming (pemanasan global) adalah penyebab utama dari perubahan 

iklim di hampir semua belahan dunia, termasuk di Indonesia. Perubahan iklim yang 

ekstrem dapat mengakibatkan curah hujan yang terlampau tinggi atau musim 

kemarau yang terlampau panjang yang mengakibatkan kerugian di berbagai aspek 

kehidupan.  

Curah hujan memiliki definisi sebagai ketinggian air hujan yang terkumpul 

dalam tempat yang datar, tidak menguap, tidak meresap dan tidak mengalir. 

Beberapa dampak yang diakibatkan dari perubahan curah hujan yang ekstrem 

diantaranya adalah banjir, gangguan di bidang transportasi, gangguan di bidang 

pertanian, dan gangguan kesehatan (Rusgiyono, dkk, 2015). 

 

Gambar 1.1 Lahan pertanian yang terdampak banjir 

(https://www.imcnews.id/po-content/uploads/sawah_banjir.jpg) 

 



2 
 

 

Gambar 1.2 Dampak banjir di bidang transportasi (https://s3-ap-southeast-

1.amazonaws.com/jawapos/thumbnails/670_446_curah-hujan-bulan-

januari-tinggi-bmkg-minta-warga-waspada_m_182761.jpeg) 

 

Curah hujan yang tidak teratur memberikan dampak negatif pada sektor 

pertanian. Curah hujan yang terlalu tinggi akan berdampak pada terjadinya banjir 

pada lahan-lahan pertanian yang dapat mengakibatkan gagal panen. Pada lahan 

pertanian sawah tadah hujan yang mengandalkan turunnya air hujan, apabila terjadi 

curah hujan terlalu kecil di suatu daerah, akan mengakibatkan kekeringan pada 

lahan pertanian sehingga akan berdampak pada penurunan hasil pertanian (Purba, 

dkk, 2016). 

Kita bisa melihat dampak dari curah hujan yang terlalu tinggi pada lahan 

pertanian pada Gambar 1.1. Penurunan produksi pertanian akan mengakibatkan 

harga-harga produk pertanian melambung tinggi sehingga masyarakat tidak mampu 

untuk membeli.  

Pada bidang transportasi juga sangat dipengaruhi oleh cuaca, khususnya 

udara dan laut. Cuaca hujan dan berawan akan mengakibatkan tanah longsor dan 

banjir pada ruas jalan dan penundaan penerbangan. Penerbangan dalam kondisi 

cuaca hujan dan berawan akan mengakibatkan kecelakaan. Gambar 2 

memerlihatkan ruas jalan sedang terdampak banjir. Hal ini akan membahayakan 

bagi pengendara, pengendara bisa masuk ke dalam lubang-lubang yang tidak 
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terlihat karena air, kendaraan yang mogok akibat mesin kemasukan air, atau yang 

lebih berbahaya yaitu kendaraan bisa saja hanyut. 

Saat ini informasi iklim dan klasifikasinya banyak menjadi acuan untuk 

bidang pertanian, transportasi, dan pariwisata seperti: pelayaran, penerbangan, dan 

masa pola tanam. Dari hasil beberapa penelitian dijelaskan bahwa iklim 

memengaruhi kondisi keadaan ekonomi di suatu daerah. Ada beberapa faktor yang 

memengaruhi curah hujan yaitu suhu, tekanan udara, kelembaban relatif, kecepatan 

angin, jumlah lapisan awan, dan penyinaran matahari (Navianti, dkk, 2012). 

Fenomena big data telah merevolusi dunia modern. Saat ini big data menjadi 

salah topik terpopuler dalam data mining menurut jajak pendapat yang dilakukan 

oleh kdnuggets.com. Dengan tren saat ini diperkirakan big data akan tetap populer 

di masa mendatang. Saat ini ketersediaan data dalam bidang iklim dan cuaca juga 

semakin meningkat. Data mengenai cuaca dan curah hujan sudah disediakan oleh 

Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG). Dengan ketersediaan data yang besar 

(big data) oleh BMKG maka perlu suatu metode untuk mengeksploitasi data 

tersebut akan mampu menghasilkan informasi tentang iklim dan cuaca untuk 

berbagai kepentingan. 

Ketersediaan data yang terkait iklim dan cuaca tersebut yang 

melatarbelakangi pengambilan prediksi curah hujan pada Tugas Akhir ini. 

Informasi mengenai kapan terjadinya curah hujan yang tinggi atau curah hujan yang 

rendah menjadi hal yang sangat diperlukan untuk mengantisipasi kondisi cuaca 

yang tidak menentu. Prediksi curah hujan secara otomatis berdasarkan data cuaca 

menjadi sesuatu yang penting untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik.  

Metode prediksi yang umum digunakan adalah Autoregressive Integrated 

Moving Average (ARIMA) dan Jaringan Saraf Tiruan (JST). Pemodelan ARIMA 

adalah pendekatan untuk memodelkan proses ARIMA yang digunakan untuk 

prediksi. Pendekatan yang menggunakan data deret waktu sebelumnya ditambah 

kesalahan untuk prediksi nilai masa depan. Model ARIMA bekerja pada asumsi 

stasioneritas (harus memiliki varians dan rata-rata yang konstan). Sedangkan 

jaringan saraf tiruan dapat bekerja tanpa adanya asumsi-asumsi. Dengan dasar 

inilah pada Tugas Akhir ini akan digunakan jaringan saraf tiruan untuk memrediksi 

curah hujan. 
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Jaringan saraf tiruan merupakan representasi otak buatan manusia yang 

diimplementasikan menggunakan program komputer yang mampu menyelesaikan 

sejumlah proses perhitungan dalam proses pembelajarannya. 

Salah satu algoritma JST yang populer dan telah berhasil digunakan adalah 

backpropagation. Algoritma backpropagation memungkinkan untuk menghindari 

kesulitan menggunakan aturan belajar. Algoritma backpropagation merupakan 

algoritma iteratif sederhana yang memiliki sifat komputasi yang baik meskipun 

dengan data yang berskala besar dan kompleks. Algoritma ini bekerja dengan cara 

mengoreksi kesalahan yang muncul dengan memerbaharui nilai bobot hingga 

diperoleh kesalahan yang minimum (Hutabarat, dkk, 2018).  

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan pada paragraf sebelumya 

maka pada penelitian Tugas Akhir ini curah hujan akan diprediksi dengan 

menggunakan JST Backpropagation. Curah hujan diprediksi dengan memerhatikan 

temperatur rata-rata, kelembaban nisbi rata-rata, curah hujan rata-rata dan 

kecepatan angin rata-rata. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka dirumuskan 2 masalah: 

1) Bagaimana memrediksi curah hujan dengan menggunakan jaringan saraf tiruan 

backpropagation? 

2) Bagaimana menganalisa akurasi hasil prediksi curah hujan dengan 

menggunakan jaringan saraf tiruan backpropagation? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi 

ini adalah sebagai berikut: 

1) Memrediksi curah hujan dengan menggunakan jaringan saraf tiruan 

backpropagation. 

2) Menganalisa dan mengetahui akurasi hasil prediksi curah hujan dengan 

menggunakan jaringan saraf tiruan backpropagation. 
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1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang digunakan pada skripsi ini adalah data curah hujan 

yang ada di wilayah Karangploso. 


