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ABSTRAK 

 Transportasi laut memiliki andil secara ekonomis dalam perdagangan 
internasional, nasional, dan antar pulau. Salah satu penyebab terjadinya 
kecelakaan pada transportasi laut adalah ketinggian gelombang yang besar, 
ketinggian gelombang tersebut didapatkan dari Badan Meteorologi dan Geofisika 
(BMKG) yang kemudian diinfokan kepada kapal yang akan berlayar sesuai 
dengan ketentuan syahbandar. Salah satu  jalur pelayaran yang berisiko 
kecelakaan di Indonesia adalah jalur pelayaran Surabaya – Banjarmasin. 
Penelitian ini memprediksi ketinggian gelombang yang berada pada longitude : 
112.747800 E latitude : 6.874824 S, longitude : 113.908806 E latitude : 4.648136 
S dan longitude : 114.484300 E latitude :  3.540425 S berdasarkan kecepatan 
angin menggunakan algoritma Jaringan Syaraf Tiruan (JST), Nonlinier 
Autoregressor Exogenous (NLARX), dan Sverdruv Munk Bretchsneider (SMB). 
Data yang digunakan adalah data kecepatan angin dan ketinggian gelombang 
antara tahun 2006 sampai dengan maret 2011 dengan pengukuran tiap jam 
sehingga terdapat 42000 data. RMSE ketinggian gelombang menghasilkan 0.24 
menggunakan JST, 0.16 menggunakan NLARX, dan 0.05 menggunakan SMB.  

Kata kunci : ketinggian gelombang, kecepatan angin, JST, NLARX, SMB  
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ABSTRACT   

Marine transportation has contributed economically in international 
trade, national, and international. One of the causes of accidents at sea 
transportation is a big wave height, wave height is obtained from the Meteorology 
and Geophysics Agency (BMKG) which then diinfokan to the ship that will sail in 
accordance with the provisions of the port. One of the cruise lines that are at risk 
of accidents in shipping lanes Surabaya Indonesia - Banjarmasin. This study 
predicts that the wave height is at (1) longitude: 112.747800 E latitude: 6.874824 
S, (2) longitude: 113.908806 E latitude: 4.648136 S and (3) longitude: 
114.484300 E latitude: 3.540425 S. Wind speed using an algorithm based on 
Artificial Neural Networks (ANN), Nonlinear Autoregressor Exogenous (NLARX), 
and Sverdruv Munk Bretchsneider (SMB). Data used is the data of wind speed 
and wave height between 2006 to March 2011 with measurements every hour so 
that there are 42000 data. RMSE wave height 0.24 using neural network, 0.16 
using NLAR, and 0.05 using SMB.  
 
Key Words : wave height, wind speed, JST, NLARX, SMB 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Transportasi laut memiliki andil secara ekonomis pada perdagangan 

internasional, nasional, dan antar pulau. Laut Jawa merupakan salah satu jalur 

pelayaran yang memiliki tingkat kepadatan tinggi. Disisi lain, terjadinya potensi 

kecelakaan pelayaran di Indonesia cukup tinggi.  Jalur pelayaran Surabaya – 

Banjarmasin merupakan jalur yang memiliki potensi kecelakaan yang cukup 

tinggi di perairan Indonesia (Arifin, 2012). Gelombang dapat bersifat 

menguntungkan dan  merugikan. Gelombang yang  menguntungkan dapat 

membantu  kapal untuk berlayar, sehingga tinggi gelombang merupakan hal yang 

penting dalam transportasi laut (Asma, 2012). 

Salah satu tantangan dalam transportasi laut adalah meminimalkan kecelakaan 

baik dari segi internal (kapal itu sendiri) maupun eksternal (lingkungan). Faktor – 

faktor yang dapat menimbulkan kecelakaan dalam transportasi laut yang terjadi 

diantaranya adalah 41% kesalahan manusia (human error), 38% bencana alam 

(force majeure), dan 21% karena struktur kapal (Sutomo, 2007). Terbukti dengan 

banyaknya jumlah kasus kecelakaan di laut. Tanggal 15 Januari 2009 

tenggelamnya perahu di Lotus Prima Majene Barat Sulawesi, pada tanggal 14 

Januari 2009; tenggelamnya Bangka Jaya Cargo Expres karena ombak besar di 

Cape Berikat, Bangka Belitung; 22 november 2009 tenggelamnya kapal laut 

Dumai Express 10 di perairan Tanjung Balai Karimun; 14 Maret 2012, Kapal 

Layar Motor Haslan 02 diterjang gelombang besar sehingga menyebabkan kapal 

tersebut terbelah di perairan Tuban Jawa Timur; Juni 2012 media masa lokal 

Maluku, memberitakan hilangnya 2 orang nelayan asal Kecamatan Banda akibat 

gelombang tinggi; 5 Januari 2013 kapal tanker terdampar akibat cuaca buruk di 

pantai Merak; 11 April 2013 sejumlah kapal nyaris tabrakan di pelabuhan Slamet 

Riyadi, Ambon karena cuaca buruk dan gelombang tinggi.  

Ketinggian gelombang (Hs) merupakan gelombang individu yang dapat 

mewakili gelombang lainnya (Djatmiko, 2012). Ketinggian gelombang adalah 

tinggi rata – rata dari 1/3 gelombang tertinggi dan digunakan sebagai acuan 
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pelayaran. Istilah ini bermula dari Perang Dunia II (Walter Munk) menggunakan 

ketinggian gelombang signifikan untuk mengestimasi tinggi gelombang (Moeini, 

2007). Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bertugas sebagai 

pengamat cuaca yang memprediksikan cuaca menggunakan  metode konvensional 

(statistik maupun dinamik). Metode Sverdruv Munk Bretchneider (SMB) 

merupakan salah satu metode konvensional yang awalnya ditemukan oleh 

Sverdruv dan Munk pada tahun 1947 kemudian pada tahun 1958 Bretschneider 

melanjutkan penelitian Sverdruv dan Munk, sehingga menemukan persamaan 

yang dapat memprediksi ketinggian gelombang berdasarkan kecepatan angin dan 

cocok digunakan di daerah lepas pantai, laut lepas, laut dalam, laut dangkal, dll 

(Watanabe, 2013).  

Ketinggian gelombang yang dipengaruhi oleh kecepatan angin menghasilkan 

grafik nonlinier seperti yang terdapat pada bab empat. Kecerdasan buatan 

merupakan algoritma buatan yang mampu menyelesaikan masalah nonlinier pada 

pengendalian, prediksi, transportasi, kesehatan, dll (Sutojo, 2010). Penelitian 

sebelumnya (Aisjah, 2011) memprediksi ketinggian gelombang pada laut jawa 

menggunakan kecerdasan buatan yaitu  algoritma fuzzy logic dan menghasilkan 

keakuratan sebesar 74,82%. Jaringan syaraf  tiruan (JST) merupakan algoritma 

dari Artificial Intelligence (AI) yang meniru konsep sistem jaringan syaraf pada 

tubuh manusia. Jaringan syaraf tiruan merupakan struktur matematika dengan 

elemen proses atau node yang mudah (Sedki, 2009), jaringan syaraf tiruan 

merupakan metode yang efisien untuk hubungan  masukan - keluaran yang 

kompleks (Aliev, 2000). Pendapat lain mengatakan bahwa jaringan  syaraf  tiruan  

merupakan proses distribusi informasi paralel dan mampu mengolah sistem 

nonlinier dengan baik (Paras, 2007) karena kelebihan inilah penelitian ini 

memeilih jaringan syaraf tiruan untuk memprediksi ketinggian gelombang. 

Penelitian – penelitian sebelumnya menggunakan algoritma jaringan syaraf  tiruan 

untuk memprediksi curah hujan (RF) dan kelembaban (RH) dengan menggunakan 

data temperatur minimum – maksimum, curah hujan dan kelembaban (Paras, 

2007), prediksi ketinggian gelombang signifikan menggunakan jaringan syaraf 

tiruan dan membandingkannya dengan metode regresi (Kemal, 2008), prediksi 

ketinggian gelombang signifikan dengan 3 variasi waktu keluaran (Paplinska, 

2 
 



2006), dan prediksi ketinggian gelombang dengan interval 12 dan 24 jam, 5 dan 

10 hari (Makarynskyy, 2004). Selain menggunakan metode kepakaran untuk 

prediksi, metode numerik juga dapat digunakan untuk memprediksi ketinggian 

gelombang, salah satu metode numerik yang dapat digunakan untuk system 

nonlinier adalah metode Nonlinier Autoregressor Exogenous (NLARX) yang 

sukses untuk menyelesaikan identifikasi non linier (Kumar, 2013). NLARX dapat 

memetakan antara data masukan (u) dan keluaran (y). Dengan mengacu pada 

penelitian - penelitian di sebelumnya, maka penelitian ini akan memprediksi 

ketinggian gelombang dengan menggunakan algoritma JST, NLARX, dan SMB 

berdasarkan kecepatan angin.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana membandingkan konsep 

prediktor ketinggian gelombang menggunakan metode Jaringan Syaraf Tiruan, 

Nonlinier Autoregressor with Extragenous, dan Sverdruv Munk Bretchsneider. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan tujuan dalam penelitian ini, diberikan beberapa 

batasan  masalah sebagai berikut: 

1 Data ketinggian gelombang dan kecepatan angin di ambil dari data BMKG 

Perak II mulai tahun 2006 - 2011. 

2 Studi kasus untuk lokasi pengamanan jalur pelayaran Surabaya-

Banjarmasin adalah (1) Latitude 6.874824o S longitude 112.747800o E, (2) 

Latitude 4,648136o S longitude 113,908806o E dan (3) Latitude 3.540425o 

S longitude 114.484300o E.  

3 Metode prediksi ketinggian gelombang yang digunakan adalah Jaringan 

Syaraf Tiruan (JST), Nonlinier Autoregressor Exogenous (NLARX), dan 

Sverdruv Munk Bretchneider (SMB). 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah diperolehnya kerakteristik dari metode 

JST, NLARX, dan SMB sebagai prediktor cuaca. 
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

Metode ramalan cuaca yang digunakan oleh Badan Meteorologi Klimatologi 

dan Geofisika (BMKG) yaitu menggunakan Radar Cuaca dan Citra Satelit 

MTSAT. Penggunaan satelit memungkinkan untuk memonitor daerah yang sulit 

dijangkau. Satelit NOAA yaitu Seastar dengan sensor yang dapat 

mentransmisikan data suhu permukaan laut. Data – data tersebut kemudian 

digunakan untuk analisa dan peramalan gelombang sebagai informasi 

meteorology kelautan menggunakan software windwave-05. Software ini 

dikembangkan berdasarkan model MRI-II tahun 1994 dari Asean Specialized 

Meteorological Center (ASMC), Singapura. 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Salah satu data yang dibutuhkan dalam bidang pelayaran adalah data 

ketinggian gelombang signifikan, dimana ketinggian gelombang signifikan yang 

diukur BMKG adalah H1/3, H1/10, dan H1/100. H1/3 adalah rata – rata dari 1/3 

gelombang tertinggi, H1/10 adalah rata – rata dari 1/10 gelombang tertinggi, H1/100 

adalah rata – rata dari 1/100 gelombang tertinggi. Dari 3 macam ketinggian 

gelombang signifikan yang didata oleh BMKG, H1/3 lah yang dibutuhkan dalam 

pelayaran karena gelombang kecil tidak berpengaruh besar (National Weather 

Service Weather Forecast Office). Faktor – faktor yang mempengaruhi gelombang 

adalah angin. Prediksi ketinggian gelombang di laut Jawa telah dilakukan 

menggunakan algoritma fuzzy berdasarkan aturan if-then dan menghasilkan 

tingkat keakuratan sebesar 81,84% (Aisjah, 2012). 

Jaringan Syaraf Tiruan  merupakan algoritma kepakaran yang lain yang 

sering digunakan untuk memprediksi kecepatan angin. Kelebihan jaringan syaraf 

tiruan yaitu sebagai sistem black box yang mampu menyelesaikan sistem nonlinier 

(Makarynskyy, 2004). Jaringan syaraf tiruan juga dapat memprediksi data 

gelombang meskipun ada sebagian data dan terbukti menghasilkan koreksi 

korelasi (R) sebesar 0.9 (Bhattacharya, 2003).  
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Prediksi ketinggian gelombang menggunakan JST menghasilkan performansi 

terbaik dengan Root Mean Square Eror (RMSE) sebesar 0,095. Pada perancangan 

JST tersebut, digunakan 4 lapisan masukan yaitu gelombang (Hs dan direction) 

dan angin (speed dan direction), lapisan tersembunyi sebanyak 7, dan lapisan 

keluaran sebanyak 1 (Hs) dengan iterasi sebanyak 2000 (Paplinska, 2006). 

Penelitian lain dilakukan dengan membandingkan JST dan metode regresi 

sebagai prediktor ketinggian gelombang dilakukan oleh Gunaydin (2008) di 

Atlanta. Rancangan tersebut menghasilkan R sebesar 0.904.  

 

2.2 Gelombang 

Gelombang merupakan fluida dinamis merupakan aliran fluida cair yang 

memiliki pola khas yang dapat diformulasikan secara matematis dengan 

mempertimbangkan kaidah dan hukum tertentu (Djatmiko, 2012). Gelombang 

adalah faktor utama dalam penentuan tata letak pelabuhan, alur pelayaran, dan 

perencanaan bangunan pantai. (Triatmodjo, 1999). Penyebab terjadinya 

gelombang : 

1. Angin 

 

 

Gambar 2.1 Ripples  (Ramlan, 2012) 

 

Angin yang berhembus di atas permukaan air akan memindahkan energi yang 

dimilikinya pada air (Triatmodjo, 1999). Angin yang berhembus secara terus – 

menerus akan menyebabkan timbulnya ripple atau riak ditunjukkan  pada gambar 

2.1 dan selanjutnya akan berkembang menjadi gelombang-gelombang baru 
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tersendiri. Semakin besar kecepatan angin yang berhembus, maka semakin besar 

pula gelombang yang terbentuk (Ramlan, 2012). Angin dengan kecepatan besar 

(badai) yang terjadi di atas permukaan laut dapat membangkitkan fluktuasi muka 

air laut yang besar.  

 

2. Gempa bumi 

Letusan gunung api atau gempa bumi yang terjadi di laut dapat menimbulkan 

tsunami. Variasi gelombang yang terbentuk yaitu antara 0.5 – 30 m dan 

periodenya antara beberapa menit sampai sekitar satu jam (Triatmodjo, 1999). 

Berbeda dengan gelombang yang dibangkitkan oleh angin, gelombang tersebut 

hanya menggerakkan air laut bagian atas, gelombang yang dibangkitkan oleh 

gempa bumi (tsunami) dapat menggerakkan air dari permukaan sampai dengan 

dasar kedalaman laut. Istilah lain dari tsunami adalah tidal wave (gelombang 

pasang). Faktor – faktor tsunami yang disebabkan oleh gempa bumi diantaranya 

kedalaman pusat gempa di dasar laut, kedalaman air di atas episentrum, kekuatan 

gempa M yang dinyatakan dalam skala Richter (Triatmodjo, 1999) 

  

3. Gelombang pecah 

Gelombang yang bergerak ke arah tepian pantai, batu, kapal, dll akan pecah  

(break water). Pecahan dari gelombang tersebut akan membentuk gelombang 

baru dengan arah rambat yang berlawanan dengan arah datangnya gelombang. 

Gelombang pecah dipengaruhi oleh kemiringan, yaitu perbandingan antara tinggi 

dan panjang gelombang. 

 

0.142         (2.1) 

Dimana : 

H0 = tinggi gelombang 

L0 = panjang gelombang 

 

Gelombang dari laut dalam yang bergerak menuju pantai akan bertambah 

kemiringannya sampai akhirnya tidak stabil dan pecah pada kedalaman tertentu 
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yang disebut dengan kedalaman gelombang pecah. Tinggi dan kedalaman 

gelombang pecah dapat dilihat pada persamaan 5 dan 6 (CERC, 1984). 

 

′ . ′/ /           (2.2) 

 

1.28          (2.3) 

Dimana : 

Hb = tinggi gelombang pecah 

db = kedalaman gelombang pecah 

 

 

Gambar 2.2 Gelombang pecah (Ramlan, 2012) 

 

2.3 Statistik Gelombang  

Gelombang yang ada di alam adalah tidak teratur (acak) yang kompleks 

dimana tiap – tiap gelombang memiliki karakteristik berbeda, sehingga 

gelombang alam harus dianalisa secara statistik (Triatmodjo, 1999). Analisa 

statistik gelombang diperlukan untuk mendapatkan beberapa karakteristik 

gelombang seperti gelombang representative (H1/10, H1/3,H1/100) (Djatmiko, 

2012). Distribusi tinggi gelombang dapat didekati dengan distribusi teoritis dari 

Rayleigh (Longuet, 1952). 
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Gambar 2.3 Distribusi rayleight (Triamodjo, 1999)  

 

2.3.1 Gelombang Representatif 

Analisa statistik gelombang menghasilkan karakteristik gelombang 

individu seperti gelombang representative (H100, H10, Hs, dan sebagainya). 

Persamaan 2.4 merupakan ketinggian gelombang 10% (H1/10) dimana H1/10 adalah 

rata – rata 10 persen gelombang tertinggi dari pencatatan gelombang, H1/100 

adalah rata – rata gelombang, dan H1/3 pada persamaan 2.5 adalah rata – rata 33.3 

persen gelombang tertinggi dari pencatatan gelombang. H1/3 merupakan tinggi 

gelombang yang digunakan sebagai pedoman pelayaran dan disebut juga 

gelombang signifikan Hs. Digunakannya gelombang tertinggi karena gelombang 

rendah tidak banyak mempengaruhi pelayaran (Ainsworth, 2009). Ketinggian 

gelombang signifikan merupakan variabel yang berpengaruh terhadap kelayakan 

pelayaran (Nahavandchi, 2012).  

 

  / ∑ /          (2.4) 

 

∑ /                     (2.5) 

 

/ ∑ /
                                                                                       (2.6) 

 

Dimana : 

H1/10 = ketinggian gelombang 10% 

Hs = ketinggian gelombang signifikan 

H1/100 = ketinggian gelombang 100% 

N  = jumlah gelombang 
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Hi = tinggi gelombang 

 

Hubungan antara ketinggian gelombang dan kecepatan angin menurut Sverdruv 

Munk Bretchneider  dapat dilihat pada persamaan 2.7 dimana persamaan tersebut 

dapat digunakan untuk mencari ketinggian gelombang pada daerah yang tidak 

memiliki batas fetch seperti samudra 

 

0.21                      

 (2.7)   

Dimana: 

Hs = ketinggian gelombang signifikan (m) 

Vw = kecepatan angin (m/s)  

g = percepatan gravitasi (m/s2) 

 

 

Gambar 2.4 Distribusi statistik ketinggian gelombang (Ainsworth, 2009) 

 

Ahli kelautan (Walter Munk) mendefinisikan ketinggian gelombang sebagai 

sepertiga dari gelombang tertinggi (diukur dari palung ke puncak) yang terjadi 

dalam suatu periode tertentu, dikatakan gelombang tertinggi karena gelombang 

kecil tidak berpengaruh besar (National Weather Service Weather Forecast 

Office). Pada gambar 2.4 ketinggian gelombang disimbolkan dengan Hs dan 

merupakan parameter yang penting bagi distribusi statistik gelombang laut 

(Ainsworth, 2009).  
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2.4 Angin 

Angin adalah gerakan udara yang bergerak sejajar dengan permukaan bumi. 

Angin merupakan besaran vektor yang memiliki kepatan dan arah (Triatmodjo, 

1999). Angin yang bergerak dengan kecepatan rendah dapat menimbulkan ripple 

atau gelombang kecil, semakin besar kecepatan angin maka semakin besar pula 

gelombang yang terjadi (Ramlan, 2012). Laksamana Inggris dan ahli hidrography 

(Beaufort, 1946) membuat pedoman skala kecepatan angin, yang sering disebut 

pula sebagai skala beaufort dan disimbolkan dengan B. Beaufort menggunakan 

rumus 2.8 untuk mengetahui kecepatan angin dan meramalkan ketinggian 

gelombang. Laksamana Beauford mengindikasikan bahwa semakin tinggi skala 

Beauford, maka semakin tinggi gelombang yang terjadi (Fossen, 1994). 

 

0.836 /         (2.8) 

 

Dimana : 

Vw = kecepatan angin  

B = skala beaufort 

 

Keadaan laut adalah referensi numerik yang umum digunakan untuk mengukur 

dan menjelaskan tingkat gelombang tinggi pada suatu waktu. Skala beaufort 0 

merupakan keadaan laut diklarifikasikan mulai dari laut tenang dan ketinggian 

gelombang sama dengan nol, kondisi ini merupakan kondisi yang langka 

(Djatmiko, 2012). Skala beauford yang umum terjadi yaitu mulai skala 1, 2, dan 

setersnya. kriteria tinggi gelombang yang mempengaruhi pelayaran adalah 

sebagai berikut:  

1. 1.0 – 2.0 m : berbahaya bagi perahu nelayan  

2. 2.0 – 3.0 m : berbahaya bagi perahu nelayan dan tongkang  

3. 3.0 – 4.0 m : berbahaya bagi perahu nelayan, tongkang dan ferry  

4. > 4.0 : berbahaya bagi semua kapal  
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Kecepatan angin dinyatakan dalam knot. Satu knot adalah panjang garis bujur 

melalui khatulistiwa yang ditempuh dalam satu jam. 1 knot setara dengan 1.852 

km/h atau setara dengan 0.5 m/s.  

 

2.5 Jaringan Syaraf Tiruan 

Kecerdasan buatan berasal dari bahasa Inggris “Artificial Intelligence” yang 

biasa disingkat dengan AI. Arti dari kecerdasan buatan merujuk pada system yang 

mampu berpikir serta mengambil keputusan seperti yang dilakukan oleh manusia 

(Sutojo, 2011). Jaringan syaraf tiruan merupakan algoritma yang popular dalam 

AI dan telah banyak diaplikasikan pada bidang transportasi, pengendalian, 

prediksi, financial, dll (Karlaftis, 2011). Jaringan syaraf tiruan (JST) merupakan 

suatu  Artificial Intelligence yang meniru konsep sistem jaringan syaraf pada 

tubuh manusia, dengan node - node yang berhubungan antara satu dengan yang 

lainnya seperti pada gambar 2.5 (Sedki, 2009). Artificial artinya buatan, 

sedangkan  intelligence adalah suatu kata sifat yaitu cerdas. Jaringan syaraf  tiruan 

adalah paradigma pengolahan informasi oleh system syaraf secara biologis 

(Sutojo, 2011). Kelebihan jaringan syaraf tiruan diantaranya (Makarynskyy, 

2004): 

 Dapat digunakan untuk peramalan sistem nonlinier 

 Mempermudah pemetaan keluaran system tanpa mengetahui proses 

yang terjadi (black-box) 

 Memiliki kemampuan untuk mempelajari suatu proses berdasarkan 

data yang diberikan  training (Sutojo, 2011) 

 Mampu merepresentasikan informasi yang diterima selama proses 

training (Sutojo, 2011) 

Baik tidaknya suatu model jaringan syaraf tiruan ditentukan oleh (Sutojo, 2011) : 

‐ Arsitektur jaringan, yaitu sebuah arsitektur yang menentukan pola antar 

neuron 

‐ Metode pembelajaran, yaitu metode yang digunakan untuk menentukan 

dan mengubah bobot 

‐ Fungsi aktivasi 

‐ Pemilihan masukan (Paplinska, 2006) 
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2.5.1 Arsitektur Jaringan 

Arsitektur jaringan adalah hubungan antar neuron. Neuron – neuron tersebut 

terkumpul dalam lapisan – lapisan yang disebut lapisan neuron. Lapisan – lapisan 

tersebut adalah (Sutojo, 2011) : 

1. Lapisan masukan  

Merupakan unit masukan yang bertugas menerima pola masukan yang 

menggambarkan suatu permasalahan. 

2. Lapisan tersembunyi  

Merupakan unit tersembunyi dimana keluaran nya tidak dapat diamati 

secara langsung. 

3. Lapisan keluaran  

Unit keluaran yang merupakan solusi jaringan syaraf tiruan 

 

Arsitektur jaringan yang sering digunakan : 

1. Lapisan Tunggal 

Jaringan ini terdiri dari satu lapisan masukan dan satu lapisan 

keluaran. Setiap unit lapisan masukan selalu terhubung dengan unit yang 

terdapat pada lapisan keluaran. Seperti yang terdapat pada gambar 2.5 

dimana jaringan ini menerima masukan kemudian mengolahnya menjadi 

keluaran tanpa melalui lapisan tersembunyi (Sutojo, 2011). Lapisan 

tunggal digunakan oleh Asma dimana arsitektur jaringan untuk fungsi 

AND terdiri dari 2 lapisan masukan yaitu X1 dan X2 kemudian lapisan 

masukan tersebut akan memprediksi Y yaitu keluaran model AND dan 

bobot W1 adalah  2x1 (Asma, 2012) 

 

 

Gambar 2.5 Lapisan tunggal (Asma, 2012) 
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2. Lapisan Banyak 

 

Gambar 2.6 Lapisan banyak (Shahidi, 2009) 

 

Jaringan ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan masukan, lapisan 

tersembunyi, dan lapisan keluaran. Jaringan ini mampu menyelesaikan 

masalah yang lebih kompleks dibandingkan dengan lapisan tunggal (Shahidi, 

2009). Gambar 2.6 merupakan contoh dari lapisan banyak yang terdiri dari 1 

lapisan masukan (kecepatan angin yang diukur 10m dari permukaan laut), 5 

lapisan tersembunyi, dan 1 lapisan keluaran (ketinggian gelombang). Gambar 

tersebut memiliki bobot W1 sebanyak 1x5 dan W2 sebanyak 5x1. 

 

2.5.2 Algoritma Pembelajaran 

     Proses pembelajaran  jaringan syaraf tiruan terdiri dari forward, backward, 

dan update bobot. Semakin banyak training yang terjadi maka akan semakin kecil 

eror yang dihasilkan pada keluaran (Sutojo, 2011). Sehingga semakin kecil pula 

eror suatu sistem. 

Metode learning jaringan syaraf tiruan, yaitu : 

1. Supervised Learning 

metode dimana  jaringan syaraf tiruan belajar dari pasangan data masukan dan 

target, pasangan ini disebut training pair. Jaringan ditraining oleh training pair, 

dimana masukan menghasilkan nilai di keluaran, keluaran tersebut akan 

dibandingkan dengan target keluaran. Selisih dari keluaran jaringan syaraf tiruan 

dan keluaran target akan dihitung besar eror. Eror ini akan didapatkan selisih yang 
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terdapat di bobotnya. Maka terdapat bobot baru yang memiliki eror yang lebih 

kecil dari eror yang pertama.  

Jaringan syaraf tiruan yang menggunakan metode supervised learning 

diantaranya : 

a. Back Propagation 

Merupakan metode penurunan gradient untuk meminimalkan kuadrat eror 

keluaran (Sutojo, 2011). Tahapan – tahapan  yang dilakukan dalam 

pelatihan jaringan yaitu forward propagation, backpropogation, dan 

perubahan bobot dan bias. Sekitar 90% bahkan lebih, BP telah berhasil 

diaplikasikan pada bidang financial, pengendalian, prediksi, dan masih 

banyak lagi (Hermawan, 2006). 

 

b. Biderectional Associative Memory 

c. Hopfield Network 

merupakan jaringan syaraf tiruan dengan unsupervised training. Pertama 

kali dikenalkan oleh Hopfield tahun 1982.  Jaringan ini memiliki suatu 

layer pengolah. Setiap unit pengolah mempunyai sebuah nilai aktivitas atau 

kondisi (state) yang bersifat biner (Hermawan, 2006). 

 

2. Non-Supervised (Unsupervised) Learning 

Model dalam konsep sistem biologis. Teori ini dikembangankan oleh 

Kohonen (1984) dan beberapa ilmuwan lainnya. Unsupervised learning tidak 

diperlukan target keluaran, training hanya terdiri dari masukan, tanpa pasangan 

target. Algoritma training merubah bobot untuk menghasilkan keluaran.  

 

2.5.3 Fungsi Aktivasi 

Fungsi aktivasi untuk menentukan keluaran suatu neuron. Mengaktifkan 

jaringan syaraf tiruan berarti mengaktifkan neuron pada jaringan syaraf tiruan 

tersebut. Beberapa fungsi aktivasi dalam mengaktifkan jaringan syaraf tiruan 

adalah fungsi aktivasi linier, fungsi aktivasi logsig, dan fungsi aktivasi tanh. 

Fungsi aktivasi linier memiliki nilai keluaran yang sama dengan nilai masukannya 

(Sutojo, 2011) seperti pada persamaan 2.9. Fungsi aktivasi logsig memiliki range 
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dari 0 sampai 1 dengan persamaan 2.10, dan fungsi aktivasi tanh memiliki range 

dari -1 sampai 1 dengan persamaan pada 2.11. Gambar 2.7 merupakan fungsi 

aktivasi linier, logsig, dan tanh dimana sumbu x merupakan masukan dan sumbu y 

merupakan keluaran. 

 

xy              (2.9) 

 
xe

xfy 


1

1
                                  (2.10) 
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2

2

1

1







          (2.11) 

 

Dengan : 

x = masukan 

y = output 

 

   

(a)                                                     (b) 

 

(c) 

Gambar 2.7 Fungsi Aktivasi (a) linier (b) logsig (c) tanh (Sutojo, 2011) 
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 2.5.4 Preprocessing Data 

Preprocessing data atau  scalling data diperlukan untuk mempercepat 

konvergensi saat melakukan training dan validasi pada identifikasi jaringan syaraf 

tiruan (Gunaydin, 2008).  Salah satu metode yang sering digunakan yaitu metode  

min-max,  dimana metode ini cukup sederhana tetapi memiliki kekurangan jika 

data masukan baru melebihi batas maksimum scalling (Kresnawan, 2010). 

Metode ini adalah metode scalling dengan cara seperti pada persamaan berikut : 

 

)min()max(

)min(1
2 XX

XX
X




 .......................           (2.12)                             

  

Dengan : 

X2  = data yang sudah terskala 

X1   = data belum terskala 

Min(X) = data minimum  

Max(X) = data maksimum  

 

Metode ini pada intinya adalah  sama yaitu membawa data pada range 0-1. 

Sehingga distribusi data setelah discaling berada dikisaran 0 sampai 1. Setelah 

diproses dalam model jaringan syaraf tiruan maka data dikembalikan lagi pada 

range data awal yaitu dengan cara menggunakan persamaan kebalikan dari 

metode scalling tersebut (descalling).  

Descaling adalah mengembalikan nilai scaling ke nilai sebenarnya. Data yang 

diperlukan yaitu nilai minimum dan maksimum data awal, seperti pada persamaan 

2.13. 

 

                                                       (2.13) 

Dengan : 

X2  = data yang sudah discaling 

X1   = data belum discaling 

Min(X) = nilai data paling minimum dari data awal 

Max(X) = nilai data paling maksimum dari data awal 
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Kelebihan metode min – max (Kresnawan, 2010) : 

 Perhitungan yang cukup mudah. 

 Sangat umum digunakan. 

 Sangat cocok digunakan untuk jenis data apapun termasuk data yang tidak 

boleh bernilai negatif. 

                                                                                        

2.5.5 Performansi Network 

Performansi yang dihasilkan oleh jaringan syaraf tiruan akan dievaluasi 

menggunakan fitness atau Normalized Root Mean Square Error (NRMSE) seperti 

yang ditunjukan pada persamaan 2.14. NRMSE adalah indikator dari rata-rata 

kesalahan (average eror) pada analisa. Semakin kecil fit yang dihasilkan, maka 

semakin rendah tingkat keakuratan suatu prediktor, demikian pula sebaliknya 

semakin besar nilai fitness maka semakin tinggi tingkat keakuratan prediktor 

(Gunaydin, 2008). NRMSE fitness value. Perhitungan fit dalam bentuk persen 

menggunakan : 

 

100 1
‖ ‖

‖ ‖
      (2.14) 

Dimana : 

y = data prediksi  

 = data validasi 

 

Root Mean Square Error (RMSE) adalah indikator dari rata-rata kesalahan 

(average eror) pada analisa. Semakin kecil RMSE yang dihasilkan, maka semakin 

valid nilai model tersebut (Gunaydin, 2008). 

 

Σ
      (2.15) 

Keterangan : 

N = jumlah data 

xi = pengukuran  

yi = prediksi  
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2.6 Metode NLARX Sebagai Prediktor Tinggi Gelombang 

Teknik modeling Nonlinier Autoregressive Exogenous (NLARX) merupakan 

metode yang sukses untuk menyelesaikan identifikasi non linier (Kumar, 2013). 

NLARX dapat memetakan antara data masukan (u) dan keluaran (y) yang tersedia 

berdasarkan orde model yang diinginkan (Arifianto, 2014). Dimana orde terdiri 

dari na adalah autoregresor, nb adalah exogenous regresor, dan nk adalah delay 

masukan ke keluaran. Stuktur ARX terdapat pada persamaan 2.16 sedangkan 

prediksi keluaran model nonlinier pada waktu t terdapat pada persamaan 2.17: 

 

 

Gambar 2.8 Struktur NLARX 

 

A(q)*y(t) = B(q)*u(t-nk) + e(t)      (2.16) 

 

Dimana : 

A(q) = 1 + a1q
-1 + a2q

-2 + …. + anaq
-na 

y(t) = keluaran 

B(q) = b1 + b2q
-1 + b3q

-2 + … + anbq
-nb+1 

u(t) = masukan 

e(t) = eror 

 

y(t) = F(x(t))         (2.17) 

 

dimana : 

y(t) = prediksi 

x(t) = regressor 

F     = fungsi nonlinier 
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2.7 Metode SMB Sebagai Prediktor Tinggi Gelombang 

Salah satu metode peramalan gelombang adalah metode yang dikenalkan 

oleh Sverdrup dan Munk (1947) dan dilanjutkan oleh Bretschneider (1958), 

metode ini dikenal sebagai metode SMB (Sverdrup Munk Bretschneider) (Bulbul, 

2009). 

Sverdrup dan Munk (1947) mengajukan formula semi empiris untuk 

memprediksi gelombang.  Mereka menjelaskan mekanisme transfer energi dari 

angin untuk gelombang dengan menggunakan tegangan angin normal dan 

tangensial. Kemudian Bretschneider (1952a , 1952b) telah medimodifikasi model  

Sverdrup dan Munk. Formula yang direvisi adalah hubungan gelombang oleh 

Sverdrup dan menggunakan prediksi gelombang tambahan sekarang dikenal 

sebagai Sverdrup - Munk - Bretschneider (persamaan 2.18) atau dalam formula 

prediksi gelombang SMB. Bretschneider (1958, 1970) telah lebih lanjut merevisi 

hubungan SMB dengan memasukkan lebih banyak data. Formula ini dapat 

digunakan untuk mencari ketinggian gelombang pada laut, selat, danau, dll 

(Woodroffe, 2003). 

 

0.283 tanh 0.0125
.

      (2.18) 

 

Dimana : 

Vw= kecepatan angin (m/s) 

F = jarak fetch (m) 

g = percepatan gravitasi (m/s2) 

Hs = ketinggian gelombang (m) 

 

2.8 Interpolasi Lagrange 

Interpolasi lagrange digunakan untuk mendapatkan fungsi polynomial P(x) 

berderajat yang melewati sejumlah titik data. Untuk mendapatkan fungsi 

polynomial berderajat satu yang melewati dua buah titik (x0,y0) dan (x1,y1), 

langkah pertama yang dilakukan adalah mendefinisikan fungsi tersebut menjadi 

fungsi polynomial pada titik – titik yang diketahui. Jika terdapat dua titik, maka 
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fungsi polynomial yang dibutuhkan adalah dua, yaitu persamaan 2.19 dan 2.20, 

persamaan 2.19 mewakili titik pertama dan persamaan 2.20 mewakili titik kedua. 

 

L0 x           (2.19) 

L1 x           (2.20) 

 

Persamaan 2.19 dan 2.20 dijadikan fungsi polynomial total seperti pada 

persamaan 2.21 yaitu gabungan dari keseluruhan polynomial yang terbentuk. 

P(x) = L0(x)y0 + L1(x)y1  (2.21) 

Jika persamaan 2.19 dan 2.20 disubstitusikan dengan persamaan 2.21, maka 

didapatkan persamaan 2.22 

 

P x y0 y1                                                                          (2.22) 

 

Dimana : 

P(x) = fungsi polynomial 

x0 = koordinat sumbu x titik 1 

x1 = koordinat sumbu x titik 2 

y0 = koordinat sumbu y titik 1 

y1 = koordinat sumbu y titik 2 

L0(x) = fungsi polynomial I 

L1(x) = fungsi polynomial II 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai langkah – langkah pengerjaan 

penelitian ini, terdiri dari diagram alir penelitian, pengambilan data, perancangan 

jaringan syaraf tiruan, serta perhitungan ketinggian gelombang. 

 

3.1 Diagram Alir Penelitian 

Pada bab ini membahas tentang langkah – langkah dalam memprediksi 

ketinggian gelombang. Tahapan – tahapan yang dilakukan pada penelitian ini 

dapat dijabarkan melalui flow chart  pada gambar 3.1. 

 

 

Gambar 3.1 Flowchart metodologi 
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Gambar 3.1 tersebut menjelaskan langkah – langkah  pengerjaan yaitu 

dimulai dengan studi literatur tentang ketinggian gelombang, Jaringan Syaraf 

Tiruan, Nonlinier Autoregressor with Extragenous, dan Sverdruv Munk 

Bretschneider berdasarkan jurnal, teori dan buku yang menunjang. Kemudian 

dilakukan pengambilan data di Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 

(BMKG) II Surabaya berupa kecepatan angin dan ketinggian gelombang 

berdasarkan peramalan software windwave05 antara tahun 2006 sampai dengan 

2011. Data kecepatan angin dan ketinggian gelombang akan digunakan sebagai 

masukan pada perancangan algoritma jaringan syaraf tiruan (JST), nonlinier 

autoregressor exogenous (NLARX), dan sverdruv munk bretschneider (SMB) 

untuk memprediksi ketinggian gelombang pada waktu yang akan datang atau jam 

berikutnya menggunakan matlab 2013b.  

 Baik tidaknya suatu  model dipengaruhi oleh masukan (Paplinska, 2006), 

sehingga harus diketahui terlebih dahulu proses yang terjadi di dalam sistem 

tersebut. Ketinggian gelombang laut yang dibangkitkan oleh angin dipengaruhi 

oleh kecepatan angin dan ketinggian gelombang sebelumnya. Dalam pengerjaan 

ini kecepatan angin dan ketinggian gelombang akan memprediksi ketinggian 

gelombang pada waktu berikutnya. Misalkan kecepatan angin saat ini, ketinggian 

gelombang saat ini, dan ketinggian gelombang pada jam – jam  sebelumnya akan 

memprediksi ketinggian gelombang pada jam berikutnya. Prediksi tersebut 

dilakukan menggunakan JST, SMB, dan NLARX. 

 

3.2 Pengambilan Data 

Pengambilan data di lapangan merupakan data masukan dan data keluaran 

variabel gelombang yang dimiliki oleh BMKG Perak II Surabaya yang diukur per 

jam selama 5 tahun antara tahun 2006 sampai dengan 2011 sebanyak 42000 data 

di tiga titik seperti pada gambar 3.2 yaitu Longitude : 112.747800 E   Latitude : 

6.874824 S , Longitude : 113.908806 E Latitude : 4.648136 S dan Longitude : 

114.484300 E Latitude :  3.540425 S. Selanjutnya titik yang berada di perairan 

Surabaya dengan Longitude : 112.747800 E   Latitude : 6.874824 S akan disebut 

sebagai titik A, titik yang berada di laut Jawa Longitude : 113.908806 E Latitude : 

4.648136 S akan disebut sebagai titik B, dan titik yang berada di perairan 
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Banjarmasi Longitude : 114.484300 E Latitude :  3.540425 S akan disebut sebagai 

titik C. 

Keluaran yang dicari adalah ketinggian gelombang, sedangkan masukannya 

adalah kecepatan angin dan ketinggian gelombang sebelumnya. Pemilihan data 

masukan dapat mempengaruhi kualitas prediksi. Faktor utama gelombang adalah 

kecepatan angin. Kecepatan angin tersebut telah digunakan beberapa peneliti 

untuk prediksi gelombang diantaranya Paplinska (2006),  Mandal (2010), dan 

Shahidi (2012). Data ketinggian gelombang sebelumnya juga dapat digunakan 

untuk  memprediksi ketinggian gelombang yang akan datang (Agrawal, 2004).  

 

 

Gambar 3.2 Lokasi pengambilan data 

 

3.3 Interpolasi  

Pengambilan data dilakukan pada tiga titik, yaitu Longitude : 112.747800 E   

Latitude : 6.874824 S yang terletak di perairan Surabaya (titik A), Longitude : 

113.908806 E Latitude : 4.648136 S yang terletak di laut Jawa (titik B) dan titik 

yang ketiga Longitude : 114.484300 E Latitude :  3.540425 S yang terletak di 

perairan Banjarmasin (titik C). Jarak antara titik AB pada gambar 3.2 sebesar 279 

km, jarak BC sebesar 141 km sehingga jarak AC sebesar 420 km. Untuk 

mendapatkan data diantara titik A, B, dan C, maka dilakukan interpolasi diantara 

titik – titik tersebut. Jarak titik AB sebesar 279 km, 1 titik interpolasi mewakili 50 

km ke depan dan kebelakang, sehingga jarak titik A menuju titik 1 sejauh 100 km, 
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dan jarak titik 1 ke titik 2 sejauh 100 km. Untuk titik BC dilakukan interpolasi 

ditengah jarak tersebut (titik 3), sehingga jarak titik B ke titik 3 sejauh 70.5 km. 

Dapat dilihat pada gambar 3.3 merupakan titik A, B, dan C, serta titik interpolasi 

1, 2, dan 3.  

     

 

Gambar 3.3 Lokasi titik pengamatan 

 

Pada gambar 3.3 terdapat 3 titik yaitu titik A, B, dan C, kita misalkan (x0,y0), 

(x1,y1), dan (x2,y2). Untuk mengetahui kecepatan angin di titik 1, maka harus 

dilakukan interpolasi, langkah pertama yaitu dengan mendapatkan fungsi 

polynomial pada titik A seperti pada persamaan 3.1, dimana x adalah jarak titik 1 

dari titik A, x0 adalah jarak titik awal (titik A), x1 jarak titik B dari titik A, dan x2 

adalah jarak titik C dari titik A sehingga nilai dari fungsi polynomial titik A 

didapatkan. Hal yang sama juga dilakukan terhadap titik B, dan titik C seperti 

pada persamaan 3.2 dan 3.3. setelah fungsi polynomial di ketiga titik didapatkan, 

selanjutnya dicari fungsi polynomial gabungan pada persamaan 3.4 dimana y0 

adalah kecepatan angin di titik A, y1 adalah kecepatan angin di titik B, dan y2 

adalah kecepatan angin di titik C. 

 

0         (3.1) 

1        (3.2) 
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2        (3.3) 

P(x) = L0(x)y0 + L1(x)y1 + L2(x)y2     (3.4) 

 

Disubstitusikan menjadi : 

0 1 2  (3.5) 

 

Dimana : 

L0(x) = fungsi polynomial titik A 

L1(x) = fungsi polynomial titik B 

L2(x) = fungsi polynomial titik C 

P(x) = fungsi polynomial keseluruhan 

x0, y0 = koordinat titik A 

x1,y1 = koordinat titik B 

x2,y2 = koordinat titik C 

 

3.4 Perancangan Jaringan Syaraf Tiruan 

Langkah – langkah  perancangan Jaringan Syaraf Tiruan (JST) dapat dilihat 

pada gambar 3.4 dimana data masukan dan data keluaran discaling terlebih 

dahulu, hal tersebut dimaksudkan agar range data masukan dan data keluaran  

seragam. Scaling data menggunakan metode  min – max sebanyak 42000 data. 

Setelah dilakukan  scaling, kemudian ditentukan banyaknya data training 

sebanyak 33600 dan 8400 data validasi. Dilanjutkan perancangan arsitektur model 

menggunakan Multi Layer Perceptron (MLP) dan metode learning menggunakan 

backpropagation. Setelah itu baru dilakukan descaling data yang gunanya untuk 

mengembalikan data yang telah terskala kembali ke data awal. Setelah itu dapat 

terlihat model validasi JST. Hasil validasi ini lah yang akan digunakan untuk 

mengetahui besar fitness pada JST, jika besar fitness menunjukan kurang dari 

90% maka perlu memperbaiki arsitektur jaringan, sebaliknya jika besar fitness 

menunjukan lebih dari 90% maka perancangan prediktor ini telah selesai.     
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Gambar 3.4 Algoritma Jaringan Syaraf Tiruan 

 

3.4.1 Preprocessing Data 

Langkah pertama yang dilakukan pada algoritma jaringan syaraf tiruan 

adalah scalling data kecepatan angin. Metode yang digunakan pada proses 

scalling yaitu metode  min-max (Papslinska, 2006; Kresnawan, 2010). Seluruh 

data berjumlah  42000 discalling menggunakan persamaan 2.12, hasil scalling 

kecepatan angin barkisar antara 0 hingga 1, dengan minimal 0 dan maksimal 1. 

Fungsi dari scalling adalah untuk mempercepat  konvergensi saat melakukan 

training dan validasi pada identifikasi jaringan syaraf tiruan (Gunaydin, 2008).  

 

3.4.2 Arsitektur JST 

Setelah didapatkan scaling data masukan dan data keluaran, maka langkah 

selanjutnya adalah menentukan jumlah training dan validasi. 80% dari 

keseluruhan data digunakan untuk training dan sisanya 20% digunakan untuk 



 
29 

 

validasi, diharapkan dengan proses training 80% JST mampu menghasilkan 

prediksi yang baik (Paplinska, 2006; Makarynskyy, 2004; Gunaydin, 2008; 

Mandal, 2010). Jumlah total data sebanyak 42000 data, sehingga data training 

yang digunakan sebanyak 33600 data kecepatan angin dan ketinggian gelombang, 

sedangkan data validasi sebanyak 8400 data kecepatan angin dan ketinggian 

gelombang.  

Setelah didapatkan jumlah data training dan validasi, langkah selanjutnya 

adalah  merancang arsitektur jaringan. Pada penelitian ini, arsitektur jaringan 

menggunakan Multi Layer Perceptron (MLP) yang terdiri dari lapisan masukan, 

lapisan tersembunyi, dan lapisan keluaran. MLP ini juga digunakan oleh 

Paplinska (2006), Makarynskyy (2004), Gunaydin (2008), dan Mandal (2010) 

dalam merancang arsitektur JST untuk prediksi ketinggian gelombang sehingga 

menghasilkan eror yang kecil. Rancangan Arsitektur JST ditunjukan pada gambar 

3.5, yaitu 3 lapisan masukan (kecepatan angin saat ini (Vw(t)), ketinggian 

gelombang saat ini (Hs(t)), dan ketinggian gelombang satu jam sebelumnya (Hs(t-

1))). Lapisan tersembunyi yang digunakan sebanyak 7, dan lapisan keluaran yang 

digunakan sebanyak 1 yaitu ketinggian gelombang pada jam berikutnya (Hs(t+1)). 

Fungsi aktifasi yang digunakan adalah tangent hyperbolic (tanh) untuk 

setiap lapisan tersembunyi, dan linier (lin) untuk lapisan keluaran digunakannya 

tanh dan linier karena dipakai juga oleh Agrawal (2004) dan Paplinska (2006) 

untuk memperoleh prediksi ketinggian gelombang dengan eror yang kecil. 

Dimensi bobot hasil pemodelan digambarkan pada persamaan 3.6 adalah untuk 

W1 (bobot dari lapisan masukan ke lapisan tersembunyi) sama dengan jumlah 

lapisan masukan ditambah dengan bias kemudian dikalikan dengan jumlah node 

tersembunyi. Sedangkan untuk W2 (bobot dari lapisan tersembunyi ke lapisan 

keluaran) digambarkan pada persamaan 3.7 berdimensi jumlah node tersembunyi 

ditambah bias kemudian dikalikan dengan jumlah keluaran. 

1 ∑ 	 ∑ 	          (3.6) 

2 ∑ 	 ∑ 	          (3.7) 

Dalam setiap training digunakan 2000 iterasi dengan learning rate (α) 

sebesar 0,01. Setelah seluruh struktur di-training dan divalidasi maka seluruh 
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struktur tersebut dibandingkan nilai fitness-nya. Nilai fitness yang terbesar yang 

dipakai dan diimplementasikan pada software sebagai model prediktor. 

 

 

Gambar 3.5 Arsitektur JST 

 

3.4.3 Descalling 

Setelah dilakukan penyusunan  jaringan syaraf tiruan, langkah selanjutnya 

adalah melakukan descalling atau normalisasi data. Descalling dilakukan untuk 

mengubah data scalling yang bernilai 0 sampai 1 kembali menjadi nilai 

sebenarnya sebelum di scalling dengan menggunakan persamaan 2.15. 

 

3.5 Perancangan Nonlinier Autoregressor Exogenous 

 Langkah – langkah pengerjaan  prediksi ketinggian gelombang menggunakan 

Nonlinier Autoregressor Exogenous (NLARX) dapat dilihat pada gambar 3.6, 

data masukan sama dengan pembuatan algoritma JST yaitu kecepatan angin saat 

ini (Vw(t)), ketinggian gelombang saat ini (Hs(t)), dan ketinggian gelombang 

pada satu jam sebelumnya (Hs(t-1)), sedangkan data keluarannya berupa 

ketinggian gelombang pada satu jam berikutnya (Hs(t+1)) seperti pada gambar 

3.7. Setelah menentukan data masukan dan data keluaran, langkah selanjutnya 

adalah menskala data masukan dan data keluaran. kemudian menentukan berapa 
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banyak data yang akan digunakan untuk estimasi dan validasi. Setelah 

menentukan banyaknya data estimasi dan validasi, kemudian menentukan 

besarnya nilai na, nb, dan nk untuk mendapatkan maksimum fitness. Dimana na 

adalah autoregresor, nb adalah exogenous regresor, dan nk adalah delay masukan 

ke keluaran. Inisialisasi nilai na, nb, dan nk ditentukan secara trial eror.  

 

 

Gambar 3.6 Algoritma NLARX 

 

 
Gambar 3.7 Diagram blok NLARX 

 

3.6 Perancangan Sverdruv Munk Bretschneider 

Tahapan dalam perancangan prediktor dengan menggunakan metode SMB 

dapat dilihat pada gambar 3.8, sesuai dengan persamaan 2.18 dengan 

menggunakan kecepatan angin, akan menghasilkan ketinggian gelombang. Selain 

menggunakan kecepatan angin dalam menentukan ketinggian gelombang, 
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diperlukan juga panjang fetch pada persamaan 2.18. Berdasarkan data dari 

BMKG, fetch pada titik A sebesar 467.79 km, titik B sebesar 120.30 km, dan pada 

titik C sebesar 484.12 km. Hasil prediksi ketinggian gelombang yang terjadi 

ternyata menghasilkan eror yang besar, sehingga dilakukanlah modifikasi metode 

SMB agar sesuai dengan ketinggian gelombang di Surabaya. Modifikasi tersebut 

dilakukan dengan menambahkan ketinggian gelombang saat ini (Hs(t)) hasil dari 

prediksi SMB ditambahkan dengan selisih atau eror ketinggian gelombang antara 

hasil prediksi SMB dengan data BMKG (e(t-1)) pada 1 jam sebelumnya seperti 

yang terdapat pada gambar 3.9 dan keluarannya adalah ketinggian gelombang 

pada 1 jam berikutnya (Hs(t+1)) 

 

Gambar 3.8 Algoritma SMB modifikasi 

 

 

Gambar 3.9 Diagram blok metode SMB modifikasi 
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BAB IV  

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

  

Dalam bab ini akan dijelaskan hasil prediksi kecepatan angin menggunakan 

algoritma jaringan syaraf tiruan, serta perhitungan ketinggian gelombang 

menggunakan metode NLARX dan SMB.  

 

4.1 Data Angin dan Gelombang 

Pengambilan data angin dan ketinggian gelombang berdasarkan data yang 

diambil dari BMKG II Surabaya. Lokasi pengambilan data terletak pada longitude 

: 112.747800 E, latitude : 6.874824 S (titik A), lokasi pengambilan data kedua 

terletak pada longitude : 113.908806 E latitude : 4.648136 S (titik B), dan lokasi 

pengambilan data ketiga terletak pada longitude : 114.484300 E, latitude : 

3.540425 S (titik C). Pengukuran angin dan gelombang dilakukan tiap jam selama 

5,5 tahun yaitu antara tahun 2006 sampai Maret 2011, sehingga data yang 

diperoleh sebanyak 42000 data angin dan gelombang.   

Gambar 4.1 adalah gambar perbandingan kecepatan angin di titik A, B dan C 

selama 5,5 tahun, dimana garis berwarna biru adalah kecepatan angin di titik A 

(Surabaya), garis berwarna merah adalah kecepatan angin di titik B (Laut Jawa), 

dan garis berwarna hijau adalah kecepatan angin di titik C (Banjarmasin). Dapat 

dilihat bahwa kecepatan angin di titik A, B dan C memiliki pola yang sama, yaitu 

apabila kecepatan di titik A tinggi maka kecepatan angin di titik B, dan C juga 

tinggi, demikian pula sebaliknya apabila kecepatan angin di titik A rendah, maka 

kecepatan angin di titik B, dan C juga rendah. Gambar berwarna merah memiliki 

kecepatan angin yang lebih tinggi dibandingkan kecepatan angin di titik A dan 

titik C, hal tersebut dikarenakan titik B berada di tengah sedangkan titik A dan C 

berada di pinggir serta kedalaman titik B lebih besar dibandingkan titik A dan titik 

C.  
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Kecepatan angin di titik A atau di perairan Surabaya, memiliki kecepatan 

minimum sebesar 0.02 knot dan kecepatan maksimum sebesar 16.81 knot. 

Berdasarkan skala beauford, kecepatan angin sebesar 16.81 knot termasuk dalam 

skala nomer 5. Hal tersebut menjelaskan keadaan angin kencang dan dapat 

membangkitkan gelombang setinggi 2-3 meter. Dengan ketinggian gelombang 

tersebut akan berbahaya bagi kapal nelayan dan tongkang untuk berlayar. Selama 

5 tahun di perairan Surabaya terdapat 330 kali pengukuran kecepatan angin 

dengan skala beauford 4 dan 7 kali kecepatan angin dengan skala beauford 5. 

Skala beaufort 4 berbahaya bagi nelayan untuk berlayar, sedangkan skala 

beauford 5 berbahaya bagi nelayan dan tongkang berlayar. 

Gambar 4.2 merupakan kecepatan angin dan ketinggian gelombang yang 

sudah terskala 0 sampai 1 di titik A. Kecepatan angin digambarkan oleh garis 

berwarna biru, sedangkan ketinggian gelombang digambarkan oleh garis 

berwarna merah. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa ketinggian gelombang 

mengikuti kecepatan angin, semakin besar kecepatan angin, maka semakin tinggi 

gelombang yang terjadi, sebaliknya semakin kecil kecepatan angin maka semakin 

rendah ketinggian gelombang.  

Kecepatan maksimum angin dari gambar 4.2 sebelum terskala sebesar 

16.81 knot pada tanggal 7 Februari 2009 dan dapat menimbulkan gelombang 

dengan ketinggian 0.69 meter. Dari gambar 4.2 dapat terlihat semakin besar 

kecepatan angin, maka ketinggian gelombang juga akan semakin besar. Selain 

tanggal 7 Februari 2009, juga terjadi kecepatan angin yang besar diantaranya 

tanggal 29 Desember 2007 sebesar 14.9 knot, 9 Februari 2008 sebesar 13.9 knot, 

6 Februari 2011 sebesar 12.7 knot, dan 14 Januari 2010 sebesar 15,2 knot. Dari 

data BMKG, diketahui pada tanggal 29 Desember 2007 sebesar 0.65 meter, 9 

Februari 2008 sebesar 0.62 meter, 14 Januari 2010 sebesar 0.68 meter, dan 6 

Februari 2011 sebesar 0.54 meter.  
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Kecepatan angin di titik B atau laut Jawa memiliki kecepatan minimum 

sebesar 0.04 knot dan maksimum sebesar 27.92 knot pada tanggal 27 Desember . 

Kecepatan angin tersebut dalam skala beaufort termasuk skala no 7 dan prediksi 

ketinggian gelombang berada sekitar 4 – 5.5 meter. Dengan prediksi beaufort 

tersebut, maka tidak boleh ada satu pun kapal berlayar. Dalam 5,5 tahun terjadi 46 

kali angin berhembus pada skala beaufort no 7.  

Gambar 4.3 merupakan data kecepatan angin dan ketinggian gelombang 

pada titik B yang telah terskala 0 sampai 1. Gambar berwarna biru merupakan 

kecepatan angin pada titik B, dan gambar berwarna merah merupakan ketinggian 

gelombang. Kecepatan angin di titik C atau perairan Banjarmasin, memiliki 

kecepatan minimum sebesar 0.03 knot dan kecepatan angin maksimum sebesar 

13.36 knot. Kecepatan angin maksimum tersebut tergolong skala no 4 dalam skala 

beauford yang berarti angin dengan tersebut dapat membangkitkan gelombang 

dengan ketinggian 1 sampai 2 meter dan dapat membahayakan bagi nelayan yang 

akan berlayar. Pengukuran kecepatan angin yang tergolong skala 4 selama lima 

tahun sebanyak 144 kali. 

 

Tabel 4.1 Statistik Kecepatan Angin 

Vw 
Titik A Titik B Titik C 

Min Max Rerata Min Max Rerata Min Max Rerata

2006 0.07 11.06 3.90 0.23 25.04 12.40 0.03 11.49 5.36 

2007 0.03 14.89 3.80 0.04 27.92 10.81 0.12 13.36 4.93 

2008 0.02 13.86 4.04 0.22 24.38 11.64 0.05 10.36 5.10 

2009 0.08 16.81 3.72 0.19 25.77 11.14 0.04 11.21 4.97 

2010 0.03 15.49 3.48 0.10 27.29 7.89 0.07 10.86 3.53 

2011 0.43 14.35 6.18 0.22 25.94 10.56 0.04 12.28 4.25 

Rata – rata 4.19  10.74  4.69 

 

Gambar 4.4 merupakan kecepatan angin dan ketinggian gelombang yang 

sudah terskala 0 sampai 1 di titik B. Kecepatan angin digambarkan oleh garis 

berwarna biru, sedangkan ketinggian gelombang digambarkan oleh garis 

berwarna merah. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa ketinggian gelombang 
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mengikuti kecepatan angin, semakin besar kecepatan angin, maka semakin tinggi 

gelombang yang terjadi, sebaliknya semakin kecil kecepatan angin maka semakin 

rendah ketinggian gelombang. Kecepatan maksimum angin dari gambar 4.3 

sebelum terskala sebesar 13.36 knot pada bulan Januari 2007 dan dapat 

menimbulkan gelombang dengan ketinggian 2.31 meter. Dari perbandingan 

kecepatan angin maksimum serta ketinggian gelombang yang dihasilkan pada 

kedua titik tersebut, dimana kecepatan angin maksimum pada titik A sebesar 

16.68 knot dan titik B sebesar 13.36 knot, menghasilkan ketinggian gelombang 

sebesar 0.69 untuk titik A dan 2.31 meter untuk titik B. sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ketinggian gelombang tidak hanya dipengaruhi oleh 

kecepatan angin tetapi juga ketinggian gelombang pada waktu sebelumnya 

(Bhattacharya, 2003).  

Dari grafik 4.2 sampai dengan grafik 4.4 terjadi 5 bukit dan 5 lembah, 

yang artinya bukit adalah keadaan dimana kecepatan angin semakin besar 

sehingga gelombang semakin tinggi. Hal ini biasanya terjadi pada musim 

penghujan yaitu bulan Oktober sampai April, dan lembah adalah keadaan dimana 

kecepatan angin semakin rendah sehingga ketinggian gelombang juga menjadi 

rendah. Keadaan seperti itu terjadi pada musim kemarau yaitu antara bulan April 

sampai dengan bulan Oktober. Lima bukit dan lima lembah menunjukkan 

terjadinya 5 musim penghujan dan 5 musim kemarau.   

Pada tebel 4.1, titik A memiliki kecepatan maksimum pada tahun 2009 

yaitu sebesar 16.81 knot, rata – rata angin berhembus kencang hampir sama tiap 

tahunnya, tetapi pada tahun 2011 rata – rata angin berhembus kencang melebihi 

tahun – tahun sebelumnya yaitu sebesar 6.18 knot/tahun. Titik B memiliki 

kecepatan angin tertinggi yaitu sebesar 27.92 knot pada tahun 2007. Sedangkan 

kecepatan angin tiap tahunnya memiliki maksimum rata – rata sebesar 12.40 

knot/tahun dan kecepatan angin rata – rata selama 5.5 tahun adalah 10.74 knot/5.5 

tahun. Titik C memiliki kecepatan angin maksimum sebesar 13.36 pada tahun 

2007 dan kecepatan maksimum rata – rata pertahun sebesar 5.36 pada tahun 2006. 

Sedangkan kecepatan angin rata – rata selama 5.5 tahun adalah 4.69 knot/5.5 

tahun. 
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4.2 Validasi Jaringan Syaraf Tiruan 

Gelombang yang terjadi di alam adalah gelombang kompleks dimana masing 

– masing gelombang memiliki karakteristik yang berbeda – beda, sehingga harus 

dianalisa menggunakan statistik. Analisa statistik gelombang menghasilkan 

karakteristik gelombang individu seperti gelombang representative (Triatmojo, 

1999). Untuk memprediksi ketinggian gelombang pada titik A yang berada di 

perairan Surabaya (longitude : 112.747800 E latitude : 6.874824 S), titik B pada 

laut Jawa (Longitude : 113.908806 E Latitude : 4.648136 S), dan titik C yang 

berada di perairan Banjarmasin (longitude : 114.484300 E latitude :  3.540425 S) 

digunakan metode jaringan syaraf tiruan (JST), nonlinier autoregressor exogenous 

(NLARX), dan sverdrup munk bretschneider (SMB). 

 

 

 

Gambar 4.5 Validasi Ketinggian Gelombang di Titik A, B, dan C 

 

Data validasi sebanyak 8400 data mulai tanggal 3 Februari 2010 sampai 

denggan 21 November 2010, validasi JST pada longitude 112.747800 E dan 

latitude 6.874824 S (titik A) menghasilkan fitness sebesar 94.99%, pada longitude 

113.908806 E dan latitude 4.648136 S (titik B) menghasilkan fitness sebesar 

96.85%, dan pada longitude 114.484300 E dan latitude 3.540425 S (titik C) 

menghasilkan fitness sebesar 97.57%. Gambar 4.5 merupakan data validasi pada 

data pertama sampai data ke 8400 pada titik A, B, dan C. Dimana garis berwarna 
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biru adalah ketinggian gelombang berdasarkan data dari BMKG dan garis 

berwarna merah adalah hasil prediksi JST. Grafik validasi tersebut dimana data 

validasi mengikuti data dari BMKG.  

Titik A memiliki ketinggian gelombang paling rendah, hal itu disebabkan 

karena letak titik A yang berada di daerah pesisir atau dekat dengan daratan. 

Sedangkan titik B memiliki ketinggian gelombang yang paling tinggi, hal itu 

disebabkan karena letak titik B berada tengah laut. Kecepatan angin yang 

berhembus ditengah laut lebih besar dibandingkan kecepatan angin yang 

berhembus di pesisir, sehingga ketinggian gelombang di tengah laut lebih besar 

dibandingkan daerah pesisir (Triatmodjo, 1999). Pada jam ke 3500 sampai jam ke 

4500 atau 29 Juni 2010 sampai dengan 9 Agustus 2010 terjadi ketinggian 

gelombang yang lebih besar bila dibandingkan dengan ketinggian gelombang 

yang terjadi dalam kurun waktu Februari sampai dengan November 2010.    

Hasil dari validasi JST akan menghasilkan bobot, yaitu bobot pertama (W1) 

sebanyak 4x7, dimana 4 terdiri dari 3 masukan dan 1 bias, sedangkan 7 adalah 

lapisan tersembunyi. Bobot kedua (W2) sebanyak 8x1 dimana 8 terdiri dari 7 

lapisan tersembunyi dan bias. Bobot – bobot ini akan digunakan untuk 

memprediksi ketinggian gelombang.  

 

Tabel 4.2 Perbandingan fitness validasi JST dan SMB  

Validasi Titik A Titik B Titik C 

JST 96.01% 96.85% 97.53% 

NLARX 94.99% 97.67% 97.73% 

 

4.3 Interpolasi 

Pada sub bab 3.3, dilakukan interpolasi di 3 titik, yaitu titik 1 dan 2 berada 

diantara titik A dan titik B, sedangkan titik 3 berada diantara titik B dan titik C 

(gambar 3.3). Gambar 4.6 merupakan gambar perbandingan kecepatan angin pada 

titik A, B, C, 1, 2, dan 3.  
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Gambar warna biru merupakan data kecepatan angin di titik A, warna hijau 

tua menunjukan kecepatan angin di titik B, warna merah menunjukan kecepatan 

angin di titik C, warna hijau muda menunjukan kecepatan angin di titik 1, warna 

kuning menunjukan kecepatan angin di titik 2, dan warna magenta menunjukan 

kecepatan angin di titik 3.Data hasil interpolasi menunjukan kecepatan angin 

tertinggi di titik 1 sebesar 26.11 knot, di titik 2 sebesar 30.38 knot, dan di titik 3 

sebesar 21.73 knot.  

Gambar 4.7 merupakan gambar ketinggian gelombang di titik A, B, C,1, 2, 

dan 3. Gambar berwarna biru merupakan ketinggian gelombang di titik A, warna 

hijau tua menunjukan ketinggian gelombang di titik B, warna merah menunjukan 

ketinggian gelombang di titik C, warna hijau muda menunjukan ketinggian 

gelombang di titik 1, warna kuning menunjukan ketinggian gelombang di titik 2, 

dan warna magenta menunjukan ketinggian gelombang di titik 3. Dari hasil 

interpolasi, ketinggian gelombang pada titik 1 sebesar 2.5 m, di titik 2 sebesar 3.4 

m, dan di titik 3 sebesar 2.97 m. 

 

4.4 Prediksi Ketinggian Gelombang 

Setelah diketahui bobot JST dari hasil validasi, maka dapat dilakukan prediksi 

ketinggian gelombang menggunakan bobot tersebut. Bobot pertama (W1) 

sebanyak 4x7, dimana 4 merupakan 3 lapisan masukan (kecepatan angin saat ini 

(Vw(t)), ketinggian gelombang saat ini (Hs(t)), dan ketinggian gelombang 1 jam 

sebelumnya (Hs(t-1))) ditambah 1 bias, dan 7 merupakan lapisan tersembunyi. 

Bobot kedua (W2) sebanyak 8x1, dimana 8 merupakan 7 lapisan tersembunyi 

ditambah 1 bias, dan 1 merupakan lapisan keluaran (ketinggian gelombang 1 jam 

berikutnya (Hs(t+1))) seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.5. 

Validasi menggunakan NLARX, dengan na sebesar 5, nb sebesar 2, dan nk 

sebesar 1. Didapatkan fitness pada titik A sebesar 94.99%, titik B sebesar 97.67%, 

dan titik C sebesar 97.73% seperti yang terlihat pada tabel 4.2. Data prediksi yang 

digunakan antara 21 November 2010 sampai dengan 2 April 2011 sebanyak 1446 

data. Sedangkan prediksi menggunakan SMB dilakukan seperti pada gambar 3.8. 
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Gambar 4.6 merupakan prediksi ketinggian gelombang menggunakan JST, 

NLARX, dan SMB pada tanggal 17 September 2010 sampai dengan 28 Oktober 

2010 sebanyak 1446 data, dimana garis biru menunjukan data BMKG, garis biru 

menunjukan prediksi menggunakan NLARX, garis merah menunjukan prediksi 

menggunakan JST, dan garis hijau menunjukan prediksi menggunakan SMB.  

Tabel 4.3 RMSE prediksi ketinggian gelombang 

Titik JST NLARX SMB 

A 0.03 0.04 0.02 

B 0.41 0.23 0.06 

C 

1 

2 

3 

0.15 

0.12 

0.38 

0.32 

0.10 

0.26 

0.13 

0.2 

0.03 

0.03 

0.09 

0.07 

Rata - rata 0.24 0.16 0.05 

 

RMSE ketinggian gelombang yang didapatkan pada titik A dengan 

menggunakan JST sebesar 0.03 m, prediksi menggunakan NLARX sebesar 0.04 

m dan prediksi menggunakan SMB sebesar 0.02 m seperti pada tabel 4.3. Hasil 

eror dari ketiga prediktor tersebut di titik A, prediktor SMB modifikasilah yang 

memiliki rmse paling kecil. Prediksi kedua dilakukan pada titik B dengan 

menggunakan prediktor JST, NLARX, dan SMB modifikasi berurutan 

menghasilkan rmse sebesar 0.41, 0.23, dan 0.06. Kemudian prediksi yang ketiga 

dilakukan di titik C dengan menggunakan prediktor yang sama menghasilkan 

rmse sebesar 0.15, 0.10, dan 0.03. Dari hasil RMSE di ketiga titik inilah dapat 

diketahui bahwa prediktor yang memiliki RMSE paling tinggi adalah prediktor 

SMB modifikasi. 

Hasil dari validasi JST inilah akan menghasilkan bobot, yaitu bobot pertama 

(W1) sebanyak 4x7, dimana 4 terdiri dari 3 masukan dan 1 bias, sedangkan 7 

adalah lapisan tersembunyi. Bobot kedua (W2) sebanyak 8x1 dimana 8 terdiri dari 

7 lapisan tersembunyi dan bias. Bobot – bobot ini akan digunakan untuk 

memprediksi ketinggian gelombang. Data prediksi yang digunakan antara 21 

November 2010 sampai dengan 2 April 2011 sebanyak 1446 data. Gambar 4.6 
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merupakan prediksi ketinggian gelombang menggunakan JST, NLARX, dan SMB 

pada tanggal 17 September 2010 sampai dengan 28 Oktober 2010 sebanyak 1446 

data, dimana garis biru menunjukan data BMKG, garis biru menunjukan prediksi 

menggunakan NLARX, garis merah menunjukan prediksi menggunakan JST, dan 

garis hijau menunjukan prediksi menggunakan SMB. RMSE ketinggian 

gelombang yang didapatkan pada titik A dengan menggunakan JST sebesar 0.03 

m, prediksi menggunakan NLARX sebesar 0.04 m dan prediksi menggunakan 

SMB sebesar 0.02 m. Hasil eror dari ketiga prediktor tersebut di titik A, prediktor 

SMB modifikasilah yang memiliki rmse paling kecil.  

Prediksi kedua dilakukan pada titik B dengan menggunakan prediktor JST, 

NLARX, dan SMB modifikasi berurutan menghasilkan rmse sebesar 0.41, 0.23, 

dan 0.06. Kemudian prediksi yang ketiga dilakukan di titik C dengan 

menggunakan prediktor yang sama menghasilkan rmse sebesar 0.15, 0.10, dan 

0.03. Dari hasil RMSE di titik A, B, dan C ini dapat diketahui bahwa prediktor 

yang memiliki RMSE paling tinggi adalah prediktor SMB modifikasi. 

Prediksi ketinggian gelombang juga dilakukan di titik 1, titik 2, dan titik 3. 

Dimana kecepatan angin dan ketinggian gelombang pada titik – titik tersebut 

menggunakan data hasil interpolasi. Gambar 4.9 merupakan prediksi ketinggian 

gelombang di titik 1, 2, dan 3 menggunakan metode JST, NLARX, dan SMB. 

Dimana garis berwarna kelabu adalah ketinggian gelombang berdasarkan data 

dari BMKG, garis berwarna biru adalah prediksi NLARX, garis berwarna merah 

adalah prediksi JST, dan garis berwarna hijau adalah prediksi SMB. Hasil prediksi 

dari ketiga metode tersebut dibandingkan tingkat keakuratannya menggunakan 

RMSE, semakin kecil RMSE yang dihasilkan maka semakin akurat prediksi yang 

dihasilkan (Gunaydin, 2008). Besar RMSE pada titik 1, 2, dan 3 dapat dilihat pada 

tabel 4.3. Hasil RMSE terkecil pada ketiga titik tersebut dihasilkan oleh SMB 

dengan rata – rata sebesar 0.06. 

Tabel 4.3 membahas tentang prediksi ketinggian gelombang menggunakan 

metode JST, NLARX, dan SMB di titik A, B, dan C dimana data – data masukan 

dan keluaran berdasarkan data BMKG. Titik 1, 2, dan 3 dimana data – data 

masukan dan keluaran berdasarkan data interpolasi. Hasil prediksi terbaik 

ditunjukan oleh prediktor SMB dengan rata – rata RMSE sebesar 0.05. 
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BAB V  

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari analisa dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan :  

1. Ketinggian gelombang pada longitude : 113.908806 E latitude : 4.648136 S 

(titik B) lebih tinggi dibandingkan dengan longitude : 112.747800 E, latitude : 

6.874824 S (titik A) dan longitude : 114.484300 E, latitude : 3.540425 S (titik 

C). 

2. Dari hasil prediksi pada titik A, titik B, dan titik C, serta 3 titik interpolasi, 

prediktor SMB dapat menghasilkan RMSE yang lebih kecil dibandingkan JST 

dan NLARX dengan rata – rata 0.05. 

3. Prediksi menggunakan metode JST menghasilkan RMSE dengan rata – rata 

sebesar 0.24, NLARX menghasilkan RMSE dengan rata – rata sebesar 0.16, 

dan SMB menghasilkan RMSE dengan rata – rata sebesar 0.05. 

 
5.2 Saran 

Nilai RMSE hasil prediksi masih rendah dibandingkan dengan hasil penelitian 

lainnya. Untuk perbaikan dilakukan perancangan prediktor dengan menggunakan 

metode lain yang berdampak pada penurunan RMSE dan peningkatan akurasi. 
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LAMPIRAN A 

INTERPOLASI KECEPATAN ANGIN 

Xo = X1 =  X2 =  xA= xB = xC = Koefisien Interpolasi lagrange 
 0 279 420 100 200 350 titik A titik B titik C 
 

      
L0 L1 L2 L0 L1 L2 L0 L1 L2 

 
      

0.49 0.81 -0.30 0.15 1.12 -0.27 -0.04 0.63 0.42 
 

                A B C 1 2 3 
          6.49 15.59 5.73 14.12 16.87 11.87 
          6.32 15.61 5.81 14.03 16.85 11.93 
          6.16 15.63 5.89 13.94 16.82 11.98 
          6.02 15.65 5.97 13.87 16.80 12.03 
          5.9 15.68 6.05 13.81 16.80 12.09 
          5.81 15.72 6.14 13.77 16.81 12.15 
          5.73 15.75 6.22 13.73 16.81 12.21 
          5.68 15.79 6.31 13.71 16.82 12.27 
          5.46 15.69 6.3 13.53 16.68 12.22 
          5.24 15.59 6.29 13.34 16.54 12.16 
          5.03 15.49 6.27 13.16 16.40 12.10 
          4.82 15.39 6.26 12.98 16.26 12.04 
          4.61 15.29 6.25 12.80 16.12 11.98 
          4.41 15.19 6.24 12.63 15.98 11.92 
          4.21 15.09 6.23 12.45 15.84 11.87 
          4.01 14.99 6.21 12.28 15.70 11.80 
          3.82 14.89 6.2 12.11 15.57 11.74 
          3.64 14.79 6.19 11.94 15.43 11.68 
          3.46 14.69 6.18 11.77 15.29 11.63 
          3.3 14.59 6.17 11.62 15.16 11.57 
          3.22 14.4 6.07 11.45 14.96 11.41 
          3.16 14.21 5.97 11.30 14.77 11.25 
          3.12 14.02 5.89 11.15 14.57 11.10 
          3.08 13.84 5.81 11.01 14.39 10.96 
          3.06 13.67 5.73 10.88 14.21 10.82 
          3.06 13.5 5.67 10.76 14.04 10.68 
          3.07 13.35 5.61 10.66 13.89 10.57 
          3.1 13.2 5.56 10.57 13.74 10.45 
          3.14 13.05 5.52 10.48 13.59 10.34 
          3.19 12.92 5.48 10.41 13.46 10.24 
          3.26 12.79 5.46 10.35 13.33 10.14 
          3.34 12.67 5.44 10.29 13.22 10.06 
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3.23 12.76 5.42 10.32 13.30 10.11 
          3.16 12.88 5.42 10.38 13.43 10.19 
          3.13 13.01 5.46 10.46 13.56 10.29 
          3.15 13.15 5.52 10.57 13.70 10.40 
          3.21 13.32 5.6 10.71 13.88 10.54 
          3.31 13.5 5.71 10.87 14.07 10.69 
          3.45 13.69 5.85 11.05 14.26 10.86 
          3.62 13.9 6 11.26 14.48 11.05 
          3.82 14.13 6.18 11.49 14.72 11.26 
          4.05 14.37 6.37 11.74 14.97 11.48 
          4.29 14.62 6.58 12.00 15.23 11.71 
          4.56 14.88 6.81 12.27 15.50 11.96 
          4.7 14.79 6.44 12.38 15.52 11.74 
          . 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
          1.11 12.23 4.54 9.12 12.63 9.50  

         1.02 11.89 4.54 8.80 12.24 9.29 
0.97 11.78 4.62 8.66 12.09 9.26 
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INTERPOLASI KETINGGIAN GELOMBANG 

Xo = X1 =  X2 =  xA= xB = xC = Koefisien Interpolasi lagrange 

0 279 420 100 200 350 titik A titik B titik C 

      
L0 L1 L2 L0 L1 L2 L0 L1 L2 

      
0.49 0.81 -0.30 0.15 1.12 -0.27 -0.04 0.63 0.42 

               A B C 1 2 3 
         0.3 1.54 1.07 1.08 1.48 1.40 
         0.29 1.53 1.06 1.07 1.47 1.39 
         0.29 1.52 1.05 1.06 1.46 1.38 
         0.28 1.5 1.04 1.04 1.44 1.36 
         0.28 1.49 1.03 1.04 1.43 1.35 
         0.28 1.47 1.02 1.02 1.41 1.33 
         0.28 1.46 1.01 1.02 1.41 1.32 
         0.27 1.44 1 1.00 1.38 1.31 
         0.27 1.44 1 1.00 1.38 1.31 
         0.26 1.44 1 1.00 1.38 1.31 
         0.25 1.43 0.99 0.99 1.37 1.30 
         0.25 1.43 0.99 0.99 1.37 1.30 
         0.24 1.42 0.99 0.97 1.36 1.29 
         0.24 1.42 0.99 0.97 1.36 1.29 
         0.23 1.41 0.99 0.96 1.35 1.29 
         0.23 1.4 1 0.95 1.33 1.28 
         0.22 1.39 1 0.94 1.32 1.28 
         0.22 1.38 1.01 0.92 1.31 1.28 
         0.22 1.36 1.01 0.91 1.28 1.26 
         0.21 1.35 1.01 0.90 1.27 1.26 
         0.21 1.34 1.01 0.89 1.26 1.25 
         0.21 1.32 1 0.87 1.24 1.23 
         0.2 1.3 1 0.85 1.22 1.22 
         0.2 1.29 0.99 0.85 1.21 1.21 
         0.2 1.27 0.99 0.83 1.19 1.20 
         0.19 1.25 0.98 0.81 1.16 1.18 
         0.19 1.22 0.97 0.79 1.13 1.16 
         0.19 1.19 0.95 0.77 1.11 1.13 
         0.19 1.16 0.93 0.76 1.08 1.11 
         0.18 1.13 0.92 0.73 1.05 1.08 
         0.18 1.1 0.9 0.71 1.02 1.06 
         0.18 1.07 0.89 0.69 0.99 1.03 
         0.18 1.07 0.87 0.70 0.99 1.02 
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0.18 1.07 0.85 0.70 1.00 1.02 
         0.18 1.07 0.84 0.70 1.00 1.01 
         0.17 1.07 0.82 0.71 1.00 1.00 
         0.17 1.07 0.81 0.71 1.01 1.00 
         0.17 1.07 0.79 0.71 1.01 0.99 
         0.17 1.09 0.78 0.73 1.04 1.00 
         0.18 1.11 0.78 0.76 1.06 1.01 
         0.18 1.12 0.77 0.77 1.07 1.01 
         0.18 1.14 0.76 0.79 1.10 1.02 
         0.18 1.16 0.75 0.80 1.12 1.03 
         0.18 1.18 0.74 0.82 1.15 1.04 
         0.19 1.2 0.75 0.84 1.17 1.06 
         . 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
         0.11 1.09 0.88 0.67 1.00 1.04 
         0.11 1.07 0.87 0.66 0.98 1.03 

0.11 1.05 0.85 0.65 0.96 1.01 
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LAMPIRAN B 
 
clc 
close all; 
clear all; 
clc 
disp('------------------------') 
disp('  TRAINING IN PROGRESS   ') 
disp('------------------------') 
  
%------------------------------------ load IO 
mas; 
kel; 
 
%------------------------------------ scalling data 
M1 = max(masukan_titik_1(:,1)); 
m1 = min(masukan_titik_1(:,1)); 
M2 = max(masukan_titik_1(:,2)); 
m2 = min(masukan_titik_1(:,2)); 
M3 = max(masukan_titik_1(:,3)); 
m3 = min(masukan_titik_1(:,3)); 
M4 = max(keluaran_titik_1(:,1)); 
m4 = min(keluaran_titik_1(:,1)); 
  
b1 = ((masukan_titik_1(:,1)-m1)/(M1-m1)); 
b2 = ((masukan_titik_1(:,2)-m2)/(M2-m2)); 
b3 = ((masukan_titik_1(:,3)-m3)/(M3-m3)); 
b4 = ((keluaran_titik_1(:,1)-m4)/(M4-m4)); 
  
ut1 = b1(1:33600,1)'; 
ut2 = b2(1:33600,1)'; 
ut3 = b3(1:33600,1)'; 
yt1 = b4(1:33600,1)'; 
  
uv1 = b1(33601:42000,1)'; 
uv2 = b2(33601:42000,1)'; 
uv3 = b3(33601:42000,1)'; 
yv1 = b4(33601:42000,1)'; 
  
us1 = b1(1:42000,1)'; 
us2 = b2(1:42000,1)'; 
us3 = b3(1:42000,1)'; 
ys1 = b4(1:42000,1)'; 
  
ut1=ut1(1,:)'; 
ut2=ut2(1,:)'; 
ut3=ut3(1,:)'; 
yt1=yt1(1,:)'; 
  
uv1=uv1(1,:)'; 
uv2=uv2(1,:)'; 
uv3=uv3(1,:)'; 
yv1=yv1(1,:)'; 
  
% history length for MIMO identification 
hist = ones(1,3); 
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[n_rows,n_col] = size(ut1); 
  
%------------------ setting training data matrix 
data_latih = zeros(n_rows-1,sum(hist)); 
  
for i = 1:hist(1), 
   data_latih(:,i) = [zeros(hist(1)-i,1);ut1(2:n_rows-hist(1)+i)]; 
end 
  
for j = 1:hist(2), 
   data_latih(:,sum(hist(1))+j) = [zeros(hist(2)-
j,1);ut2(2:n_rows-hist(2)+j)]; 
end 
  
for k = 1:hist(3), 
   data_latih(:,sum(hist(1:2))+k) = [zeros(hist(3)-
k,1);ut3(2:n_rows-hist(3)+k)]; 
end 
  
PHI = data_latih'; 
  
% Construction of output matrix 
Y = zeros(n_rows-1,2); 
Y(:,1) = yt1(2:end); 
  
Ys = Y'; 
  
% Construction of networks structure 
% NetDef = []; 
% netdef1 = 'HH'; 
% netdef2 = 'LL'; 
% L = [netdef1;netdef2]; 
Data_RMSE =[]; 
trparms = settrain; 
  
%     NetDef = [NetDef L] 
%     netdef1 = 'H'; 
%     netdef2 = '-'; 
%     L = [netdef1;netdef2]; 
% NetDef = ['HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH';'LL--------------
------------------']; 
NetDef = ['HHHHHHH';'L------']; 
  
[W1,W2,PI_vec,yhat] = marq_rev(NetDef,[],[],PHI,Ys,trparms); 
salah(1,:) = yhat(1,:) - Ys(1,:); 
  
RMSE1=r_m_s_e(Ys(1,:),yhat(1,:)); 
  
%---------------------- Tahap Validasi 
disp('------------------------') 
disp(' VALIDATION IN PROGRESS ') 
disp('------------------------') 
  
[n_rows,n_col] = size(uv1); 
data_uji = zeros(n_rows-1,sum(hist)); 
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for i = 1:hist(1), 
   data_uji(:,i) = [zeros(hist(1)-i,1);uv1(2:n_rows-hist(1)+i)]; 
end 
  
for j = 1:hist(2), 
   data_uji(:,sum(hist(1))+j) = [zeros(hist(2)-j,1);uv2(2:n_rows-
hist(2)+j)]; 
end 
  
for k = 1:hist(3), 
   data_uji(:,sum(hist(1:2))+k) = [zeros(hist(3)-
k,1);uv3(2:n_rows-hist(3)+k)]; 
end 
  
  
PHI_uji = data_uji'; 
  
Y_uji = zeros(n_rows-1,2); 
Y_uji(:,1) = yv1(2:end); 
  
Ys_uji = Y_uji'; 
  
[y2_uji]=marq_rev_uji(NetDef,W1,W2,PHI_uji,Ys_uji); 
error_uji_1 = r_m_s_e(Ys_uji(1,:),y2_uji(1,:)); 
 
%---------------------descaling 
Ys1=((M4-m4)*(Ys(1,:)))+m4; 
yhat1=((M4-m4)*(yhat(1,:)))+m4; 
Ys_uji1=((M4-m4)*(Ys_uji(1,:)))+m4; 
y2_uji1=((M4-m4)*(y2_uji(1,:)))+m4; 
  
error_uji_1f = r_m_s_e(Ys_uji1,y2_uji1); 
  
RMSE1f=r_m_s_e(Ys1,yhat1); 
  
disp(['RMSE Training     hs     = ',num2str(RMSE1)])  
disp(['RMSE Validation   hs     = ',num2str(error_uji_1)])  
  
a=Ys_uji1.'; 
b=y2_uji1.'; 
  
close all 
figure(1) 
plot(Ys1); 
hold on 
plot(yhat1,'r--'); 
grid 
title('hs(t+1) training'); 
legend('blue : actual','red : predicted'); 
ylabel('hs (m)'); 
xlabel('jam'); 
  
figure(2) 
plot(Ys_uji1); 
hold on 
plot(y2_uji1,'r--'); 
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grid 
title('Validation hs(t+1)'); 
legend('blue : actual','red : predicted'); 
ylabel('ketinggian (m)'); 
xlabel('jam'); 
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