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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1 Analisis Sistem 

Analisis sistem ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas 

tentang penelitian Prediksi Curah Hujan Menggunakan Jaringan Saraf Tiruan 

Backpropagation. Program yang akan dibangun ini adalah sebuah sistem yang 

mampu memrediksi besar curah hujan dengan menggunakan data temperatur rata-

rata, kelembapan nisbi rata-rata, dan kecepatan angin rata-rata. 

Program ini akan dibangun dengan menggunakan metode jaringan saraf 

tiruan backpropagation yang berjalan dengan bahasa pemrograman Matlab. Data 

yang digunakan adalah data yang diambil dari Stasiun Badan Meteorologi 

Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Karangploso, Kabupaten Malang. 

3.1.1 Analisis Kebutuhan Sistem 

Analisis kebutuhan sistem untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan 

untuk membangun program. Yang dibutuhkan untuk membangun program ini 

adalah aplikasi bahasa pemrograman, dan yang akan digunakan adalah Matlab 

2016b. Sedangkan untuk data yang dibutuhkan adalah temperatur rata-rata, 

kelembapan rata-rata, kecepatan angin rata-rata, dan curah hujan rata-rata yang 

diambil di Stasiun BMKG Karangploso, Kabupaten Malang. 

3.1.2 Analisis Data 

Bertujuan untuk mengetahui data-data apa saja yang dibutuhkan untuk 

membangun program ini. Data yang digunakan berupa data yang terdiri dari 4 

variabel setiap bulan, selama 4 tahun terakhir, mulai dari Januari 2014 hingga 

Desember 2017. Data-data tersebut terdiri dari temperatur rata-rata, kelembaban 

nisbi rata-rata, kecepatan angin rata-rata, dan curah hujan rata-rata. Data mulai 

tahun 2014 hingga 2016 digunakan sebagai data pelatihan, dan data tahun 2017 

digunakan sebagai data pengujian. Data-data tersebut disimpan dalam bentuk 

excel dan akan di-import ke dalam Matlab.  
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3.2 Pemodelan dan Rancangan Pengujian 

Performa JST backpropagation dipengaruhi arsitektur dari JST. Pada 

penelitian ini akan digunakan arsitektur sebagai berikut: 

1) Arsitektur 3-5-1. Pada arsitektur 3-5-1 mempunyai 3 neuron input yaitu 

temperatur rata-rata, kelembaban nisbi rata-rata, dan kecepatan angin rata-rata 

pada bulan sebelumnya. Jumlah neuron pada lapisan tersembunyi sebanyak 5 

neuron. Sedangkan pada lapisan keluaran berjumlah 1 neuron yaitu curah 

hujan rata-rata saat ini. 

2) Arsitektur 3-10-1. Pada arsitektur 3-10-1 mempunyai 3 neuron input yaitu 

temperatur rata-rata, kelembaban nisbi rata-rata, dan kecepatan angin rata-rata 

pada bulan sebelumnya. Jumlah neuron pada lapisan tersembunyi sebanyak 

10 neuron.  

3) Arsitektur 3-20-1. Pada arsitektur 3-20-1 mempunyai 3 neuron input yaitu 

temperatur rata-rata, kelembaban nisbi rata-rata, dan kecepatan angin rata-rata 

pada bulan sebelumnya. Jumlah neuron pada lapisan tersembunyi sebanyak 

20 neuron.  

4) Arsitektur 3-50-1. Pada arsitektur 3-50-1 mempunyai 3 neuron input yaitu 

temperatur rata-rata, kelembaban nisbi rata-rata, dan kecepatan angin rata-rata 

pada bulan sebelumnya. Jumlah neuron pada lapisan tersembunyi sebanyak 

50 neuron.  

5) Arsitektur 3-150-1. Pada arsitektur 3-150-1 mempunyai 3 neuron input yaitu 

temperatur rata-rata, kelembaban nisbi rata-rata, dan kecepatan angin rata-rata 

pada bulan sebelumnya. Jumlah neuron pada lapisan tersembunyi sebanyak 

150 neuron.  

Pemilihan arsitektur di atas merupakan rujukan dari penelitian yang 

dilakukan oleh Hutabarat, dkk, 2018. Lalu dilakukan trial dan error untuk 

mencari arsitektur yang mampu memberikan hasil yang lebih akurat. Maka 

dari itu dilakukan modifikasi pada jumlah neuron pada hidden layer, yakni 

dengan memberikan neuron-neuron tersebut nilai yang lebih besar dengan 

harapan mendapatkan MSE yang lebih baik. 

Selain arsitektur yang memengaruhi performa dari JST adalah learning rate 

atau laju pembelajaran. Menilik dari penelitian yang dilakukan oleh Maharani 
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pada 2009, maka pada penelitian ini akan digunakan 5 learning rate yaitu 

0,0001; 0,001; 0,01; 0,1; dan 1. 

 

3.3 Perancangan Sistem  

Digunakan untuk mengetahui alur prosedur dari program yang akan 

dibangun. 

 

Gambar 3.1 Flowchart Program Prediksi Curah Hujan 

1) Start, adalah proses dimana program mulai dijalankan. 

2) Input data, adalah proses memberikan input data yang akan digunakan 

dengan mengimport data curah hujan yang disimpan dalam format excel. 



23 
 

3) Inisialisasi bobot, adalah proses pemberian nilai bobot yang akan 

digunakan untuk proses pelatihan. 

4) Training data, adalah proses pelatihan terhadap data input. 

5) Testing data, proses untuk melakukan pengujian apakah hasil output akan 

sesuai dengan target atau tidak. 

6) MSE atau max epoch, di sini akan dihitung jika selisih (MSE) dari output 

aktual dengan output target terlalu besar, maka akan terus dilakukan 

proses pelatihan kembali dan melakukan pengubahan bobot hingga output 

aktual mendekati output target. Akan tetapi jika batas epoch/iterasi sudah 

tercapai maka proses akan berhenti. 

7) Output, adalah hasil output aktual yang paling mendekati output target. 

8) End, ketika proses telah selesai. 

 

3.4 Pengujian dan Analisis Performa 

Pada tahap ini data digunakan untuk pelatihan dan pengujian prediksi curah 

hujan. Pada penelitian data akan dibagi menjadi 2 bagian yaitu data pelatihan dan 

data uji. Data uji terdiri 81% dari jumlah data total dan 19% sisanya digunakan 

sebagai data uji. 

Pembelajaran jaringan saraf tiruan backpropagation bertujuan untuk 

meminimalkan error yang terjadi. Performa dari algoritma pembelajaran jaringan 

saraf tiruan backpropagation akan dievaluasi dengan menggunakan Mean Square 

Error (MSE). MSE didefiniskan oleh persamaan  
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dengan r adalah jumlah dari semua data yang dilatih dan 𝐸𝑠 adalah error. Error 

tersebut diartikan sebagai total selisih kuadrat antara target dan output dari 
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dimana Es  adalah fungsi kesalahan pada data ke-s ( 1, 2, ....s = ) 

    t
k

   adalah target  

y
k

  adalah output jaringan 

 m   adalah jumlah unit output. 

Tahap untuk melakukan pengujian dan performa yang didapatkan akan 

dilakukan dan dijelaskan pada BAB IV. 


