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ABSTRACT 
 

Pekanbaru City is a city with a tropical climate with a minimum air temperature of 20.2ºC-23.0ºC and 

a maximum of 34.1ºC-35.6ºC and precipitation of 38.6- 435.0mm/year with the average rainy season 

from September until April. A prediction of precipitation is required to avoid the impact caused by 

the high precipitation. This research aims to predict the precipitation period of Pekanbaru City from 

2016 until 2020 using the Back Propagation Neural Network method. The data evaluated in monthly 

data such as precipitation, wind speed, air temperature, humidity, air pressure, and duration of 

sunlight. This method uses the Matlab R2018a program for programming data and Microsoft Excel 

for evaluating data and grouping data respectively. The architecture used is composed of 5 input 

layers using the logsig activation function, 5 hidden layers using the logsig activation function, and 1 

output layer using the purelin function. This study divides the data into two parts, i.e., from 2016 

until 2019 as training data and from 2020 as a test. The results for the CGB train network training 

produced the smallest MSE value of 0.00015336 and the network testing produced the best 

precipitation prediction in February with an error of 0.99736598% where the precipitation was 

163.63201mm and the precipitation data was BMKG 162mm. 

Keywords: Precipitation, artificial neural network, back propagation, prediction. 

 

ABSTRAK 

 

Kota Pekanbaru merupakan kota yang beriklim tropis dengan suhu udara minimum antara 20,2ºC-

23,0ºC dan suhu udara maksimum antara 34,1ºC - 35,6ºC serta curah hujan antara 38,6-

435,0mm/tahun dengan musim hujan jatuh pada bulan September sampai bulan Januari. Prediksi 

curah hujan diperlukan untuk menghindari terjadinya dampak yang ditimbulkan akibat tingginya 

curah hujan yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi curah hujan di Kota Pekanbaru 

dari tahun 2016-2020 dengan menggunakan metode Jaringan Saraf Tiruan Propagasi Balik. Data yang 

digunakan berupa data bulanan seperti data curah hujan, kecepatan angin, suhu udara, kelembaban, 

tekanan udara serta lama penyinaran matahari. Metode ini menggunakan program matlab R2018a 

untuk pemrograman data dan Microsoft exel untuk pengelompokan dan pembagian data.  Arsitektur 
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yang digunakan tersusun dari 5 lapisan masukan menggunakan fungsi aktivasi logsig, 5 lapisan 

tersembunyi menggunakan fungsi aktivasi logsig, dan 1 lapisan keluaran menggunakan fungsi 

purelin. Penelitian ini membagi data menjadi dua bagian yaitu data tahun 2016 hingga 2019 sebagai 

data latih dan data tahun 2020 sebagai data uji. Hasil penelitian pada pelatihan jaringan train CGB 

menghasilkan nilai MSE terkecil sebesar 0.00015336 dan pada pengujian jaringan menghasilkan 

prediksi curah hujan terbaik terdapat pada bulan februari dengan persentase eror 0.99736598% 

dimana besar curah hujan 163.63201mm dan curah hujan data BMKG 162mm. 

Kata kunci: Curah Hujan, jaringan syaraf tiruan, propagasi balik, prediksi. 

 

1. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara maritim yang 

terletak di antara dua samudera dan dua benua, 

dan dilewati oleh garis khatulistiwa [1]. Posisi 

ini menyebabkan Indonesia menjadi titik temu 

dua jenis sirkulasi utama dunia, yaitu sirkulasi 

meridional (utara-selatan) dan zonal (timur-

barat) yang dikenal dengan sirkulasi Hadley 

atau biasa dikenal dengan siklus Walker. 

Peristiwa tersebut sangat mempengaruhi 

curah hujan di Indonesia [2]. 

 

Pemanasan global menyebabkan perubahan 

pola iklim pada hampir seluruh permukaan 

bumi. Efek pemanasan global yang 

ditimbulkan seperti naiknya suhu permukaan 

bumi, naiknya permukaan air laut, dan 

perubahan cuaca yang ekstrim di berbagai 

belahan dunia. Menurut hasil penelusuran 

data bencana internasional, jumlah bencana 

alam yang termasuk kategori bencana global 

adalah 345 bencana [3]. Hasil penelusuran ini 

sejalan dengan penelitian IPCC bahwa 

pemanasan global akan meningkatkan 

frekuensi dan intensitas kejadian iklim 

ekstrim [4]. 

  

Cuaca merupakan suatu kondisi fisis atmosfer 

selama periode yang singkat. Kondisi ini 

sering berubah secara tidak teratur pada 

kondisi waktu tertentu sehingga sulit untuk 

memprediksi cuaca secara tepat. Informasi 

cuaca merupakan kebutuhan utama untuk 

mendukung kegiatan di berbagai sektor, yang 

dapat berupa prakiraan curah hujan. 

Informasi tentang banyaknya curah hujan 

adalah salah satu unsur penting dan besar 

pengaruhnya terhadap segala macam aktifitas 

kehidupan seperti : pertanian, perkebunan, 

perikanan, penerbangan, pelayanan publik, 

dan sebagainya [5].  

Indonesia merupakan salah satu negara 

beriklim tropis sehingga wilayahnya memiliki 

curah hujan yang cukup tinggi. Kota 

Pekanbaru merupakan kota yang beriklim 

tropis dengan suhu udara minimum antara 

20,2ºC-23,0ºC dan suhu udara maksimum 

antara 34,1ºC - 35,6ºC serta curah hujan antara 

38,6-435,0mm/tahun dengan musim hujan 

jatuh pada bulan September sampai bulan 

Januari. Prediksi curah hujan diperlukan untuk 

menghindari terjadinya dampak yang 

ditimbulkan akibat tingginya curah hujan yang 

terjadi. Curah hujan tidak dapat ditentukan 

secara pasti, namun  curah hujan dapat 

diprediksi atau diperkirakan. Data historis 

besarnya curah hujan beberapa waktu yang 

lampau dapat digunakan untuk memprediksi 

curah hujan yang akan terjadi di masa yang 

akan datang. Ada banyak cara yang dapat 

dilakukan untuk memprediksi besarnya curah 

hujan, salah satunya dengan menggunakan 

metode jaringan saraf tiruan (Artificial Neural 

Network) [6]. Penelitian ini bertujuan untuk 

melakukan prediksi curah hujan di Kota 

Pekanbaru dengan menggunakan metode 

jaringan saraf tiruan propagasi balik yang 

dipengaruhi oleh faktor cuaca seperti curah 

hujan, kecepatan angin, suhu udara, 

kelembaban, tekanan udara serta lama 

penyinaran matahari. Representasi buatan 

merupakan istilah bagi JST untuk 

menstimulasikan proses pembelajaran otak 
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manusia. Sifat non-linier dari kondisi cuaca 

menjadikan JST sebagai metode yang efektif 

melakukan adaptasi . Metode prediksi melalui 

memorisasi dan generalisasi data menjadikan 

kemampuan JST dapat mengetahui kejadian 

yang akan datang [7] 

2. METODE PENELITIAN 

Data curah hujan dan parameter cuaca yang 

digunakan adalah data sekunder yang 

diperoleh dari BMKG Kota Pekanbaru. Data 

tersebut berupa data bulanan dari tahun 2016 

hingga 2020. Selanjutnya data tersebut 

dinormalisasikan (menyesuaikan data latih dan 

data uji) sebelum masuk ke tahap prediksi. 

Setiap data yang telah dinormalisasikan akan 

berada pada rentang [0,1] dengan 

menggunakan persamaan:  

𝑥𝑏𝑎𝑟𝑢 =
𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛
 

Proses selanjutnya adalah menentukan data 

latih yakni data tahun 2016 – 2019 sedangkan 

data uji adalah data tahun 2020. Setelah 

membagi data menjadi dua bagian lalu 

ditentukan arsitektur jaringan dan fungsi 

aktivasinya, kemudian dilakukan proses 

pelatihan jaringan dengan tujuan untuk 

mengidentifikasi pola-pola dari data masukan 

pada data latih untuk prediksi pada jaringan 

yang menghasilkan data keluaran yang 

dibandingkan pada data target.  

Proses terakhir adalah melakukan pengujian 

terhadap jaringan untuk generalisasi dari 

masukan data baru dengan menunjukkan 

akurasi jaringan dalam mengenali data 

pengujian. Kemudian dilakukan prediksi 

terhadap data dari hasil pelatihan dan 

pengujian. Keluarannya berupa prediksi curah 

hujan yang akan dibandingkan dengan data 

yang diperoleh dari BMKG Kota Pekanbaru. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pengolahan Data  

 

Data grafik parameter cuaca dan curah hujan 

yang telah dinormalisasikan dapat dilihat pada 

Gambar 1. Pembangunan JST harus memiliki 

jumlah data masukan dan target jaringan yang 

sama besar. Gambar 1 menunjukkan data 

sekunder rata-rata bulanan dari tahun 2016 – 

2019 yang telah dinormalisasikan kemudian 

data tersebut dikelompokkan menjadi data 

pelatihan yang terdiri dari 288 data dan 

pengujian jaringan yang terdiri dari 72 data. 

Gambar 1. Grafik hubungan parameter cuaca dan curah hujan 
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Arsitektur Jaringan  

 

Hasil terbaik yang diperoleh, dipengaruhi oleh 

arsitektur jaringan. Gambar 2 merupakan 

rangkaian arsitektur yang memiliki hasil 

terbaik dari model lain. Rangkaian tersebut 

terdiri dari 5 lapisan masukan dan 5 lapisan 

tersembunyi dengan menggunakan fungsi 

aktivasi sigmoid biner, dan 1 lapisan keluaran 

yang menggunakan fungsi aktivasi purelin. 

Kriteria jaringan yang diberikan ialah epoch 

maksimum 2.000 dan learning rate 0,1. 

Pelatihan Jaringan 

Pelatihan jaringan menggunakan 5 macam 

train yaitu traincgb, traingdx, trainlm, traingda, 

dan traincgf dimana pada proses pelatihan 

traincgb memiliki nilai MSE terkecil yaitu 

menghasilkan MSE 0.00015336 pada epoch ke 

344 yang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut. 

 

Tabel 1 Kinerja model JST pada beberapa 

fungsi pelatihan. 

Fungsi Pelatihan Epoch MSE 

Traincgb          344 0.00015336 

Traingdx        1000 0.0013685 

Trainlm           39 0.001279 

Traingda       1000 0.001828 

Traincgf       1003 0.00077554 

Pengujian Jaringan 

Tahap pengujian pada model JST dilakukan 

dengan memberikan pola data yang baru yang 

belum pernah digunakan pada proses 

pelatihan. Data ini memang sudah dipisahkan 

sejak awal atau ketika tahapan praproses data. 

Data yang dimasukkan ke JST adalah data 

parameter cuaca tahun 2020 sebanyak 60 data 

sebagai input dan data curah hujan tahun 2020 

sebanyak 12 data sebagai output. Data yang 

diperoleh dari BMKG dan data hasil dari 

prediksi JST dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 2 . Rangkaian arsitektur JST 

 

Gambar 3. Grafik Hubungan Data Curah Hujan BMKG dan Hasil Prediksi JST 
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4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data 

dari penelitian berjudul “Prediksi Curah 

Hujan di Kota Pekanbaru dengan 

Menggunakan Metode Jaringan Syaraf 

Tiruan Propagasi Balik” dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Hasil prediksi Curah Hujan untuk 

tahun 2020 selama satu tahun yaitu 

mulai bulan januari hingga bulan 

desember memberikan hasil sebagai 

berikut : 

a. Curah hujan tertinggi terdapat pada 

bulan November yaitu sebesar 

317.6456 mm. 

b. Curah hujan terendah terdapat pada 

bulan September yaitu sebesar 
68.56451 mm 

2. Secara umum hasil prediksi curah 

hujan dengan jaringan syaraf tiruan 
dibandingkan dengan data yang 

diperoleh dari BMKG memberikan 

hasil yang cukup baik dimana hasil 

prediksi JST terbaik ada pada bulan 

Januari yakni dengan persentase eror 

0.997366% dengan kapasitas curah 

hujan prediksi 163.632 mm dan 

kapasitas curah hujan BMKG 162mm 

sedangkan hasil prediksi JST dengan 
eror terbesar ada pada bulan Februari 

yakni 73.69605%. 

 

5. REFERENSI 

 
[1] Hidayat,A. 2016. Analisis Curah Hujan 

Efektif dan Curah Hujan 

berbagai Periode Ulang untuk 

Wilayah Kota Tasikmalaya dan 

Kabupaten Garut. Jurnal 

Siliwangi Vol.2. no. 2. 

[2] Chokngamwong,R., and L.S.Chui.2008. 

Thailand Daily Rainfall and 

Comparison with TRMM 

Products. J. Hydrometeor.,9 

[3] Boer, Rizaldi., dan Perdinan.  2008.  

Adaptation to climate variability 

and climatechange: Its socio-

economic aspect. Paper 

presented at the EEPSEA 

Conference On Climate Change: 

Impacts, Adaptation, And Policy 

In South East Asia With A 

Focus On Economics, Socio-

Economics And Institutional 

Aspects. Bali. 

[4] IPCC (Intergovernmental Panel on 

Climate Change). 2007. Climate 

change 2007Synthesis report. 

Contribution of Working Groups 

I, II and III to the Fourth 

Assessment Report of the 

Intergovernmental Panel on 

Climate Change. 

[5] Noya, V.H.P., F.Y. Rumlawang, Y.A. 

Lesnussa. 2014. Aplikasi 

Transformasi Fourier untuk 

Menentukan Periode Curah 

Hujan di Kabupaten Seram 

Bagian Barat, Provinsi Maluku. 

Jurnal Matematika Integratif 

Vol.10 No.2, Oktober 2014, pp 

85-94. 

[6] Oktaviani, C., 2013. Prediksi Curah 

Hujan Bulanan Menggunakan 

Jaringan Syaraf Tiruan dengan 

Beberapa Fungsi Pelatihan 

Backpropagation, Jurnal Fisika 

UNAND, Vol.2, No.4, 228-237. 

[7] Siang, JJ., 2005. Aplikasi Jaringan 

Syaraf Tiruan dan Pemrograman 

Menggunakan MATLAB, 

Yogyakarta. 


