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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Banjir menimbulkan kerugian ekonomi atau bahkan menyebabkan 

kehilangan jiwa. Aliran/genangan air ini dapat terjadi karena adanya luapan-

luapan pada daerah di kanan atau kiri sungai/saluran akibat alur sungai tidak 

memiliki kapasitas yang cukup bagi debit aliran yang lewat. Banjir terjadi bila 

terjadi peningkatan debit aliran air yang relatif besar, aliran air melimpas keluar 

alur sungai dan dikatakan banjir jika aliran air melimpas keluar alur sungai dan 

menimbulkan gangguan terhadap manusia (Gallien, 2011). Banjir juga 

diakibatkan oleh proses yang berhubungan dengan tinggi permukaan laut dan arus 

air (Meesuk, 2012). Kenaikan muka air di sungai menyebabkan banjir yang parah 

dan genangan air bencana, sehingga mendorong penelitian untuk melakukan 

monitoring terhadap banjir pada Sungai Huahei (Zheng, 2012) 

Banjir merupakan bencana alam yang lazim terjadi dan menyebabkan 

kerusakan yang serius dan menyakitkan. Perkiraan kerugian yang diakibatkan 

banjir dibanding dengan semua bencana lain adalah sekitar 40%.  Banjir terjadi 

sangat sering, berdampak pada area yang luas (Kenyon dkk., 2008). Untuk 

mengantisipasi banjir dan dampak yang ditimbulkan, harus dibangun teknik yang 

tepat untuk prediksi banjir (Mikhailov dkk., 2008). 

Prediksi banjir sulit dilakukan karena adanya anomali cuaca menyebabkan 

banjir karena curah hujan tinggi sulit dilakukan (Wiwin, 2009), maka digunakan 

jaringan syaraf tiruan propagasi balik yang memiliki kemungkinan digunakan 

dalam aplikasi untuk peramalan banjir yang memperbolehkan pengunaan beberapa 

variabel baik dalam input dan output layer. Metode ini telah terbukti memberikan 

hasil yang lebih baik dalam kinerja dan efisiensi  (Feng dkk., 2010). 

 Teknologi dari jaringan syaraf tiruan propagasi balik dapat digunakan 

untuk melengkapi pengolahan informasi dari jaringan melalui interaksi dari sel-sel 

saraf. Pemetaan-pemetaan dari efek stimulan dan perkiraan input output diperoleh 

melalui kombinasi dari fungsi-fungsi nonlinier. Ini memberikan keuntungan dari 
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selflearning, self-organizing, self-adaptation dan fault tollerance. Metode ini 

layak untuk digunakan untuk prediksi banjir (Feng dkk., 2010). 

Data kriteria ketinggian air pada bagian hulu dan hilir (Leea, 2002) 

terdapat suatu pola yang dapat dijadikan data untuk prediksi dan membangkitkan 

EWS (Early Warning System). EWS merupakan alat yang terdiri dari serangkaian 

mekanisme dan prosedur untuk mendeteksi bahaya, pemantauan indikator, 

komunikasi peringatan dan alarm dan evakuasi rentan populasi ke daerah yang 

aman (Lyon dkk., 2001).  

Instrumen Wirelless Sensor Network (WSN) menjadi salah satu alat yang 

mampu berkomunikasi dengan komputer tanpa melalui media kabel. Sistem 

sensor ultrasonic WSN, telah dikembangkan untuk pengukuran level muka air 

dengan memanfaatkan data telemetri dari sensor  level permukaan air secara multi 

titik dan real time menggunakan protocol komunikasi TCP/IP. Ketersediaan data 

fluktuatif yang dapat terekam secara real time menjadi kendala dalam pengukuran 

ketinggian muka air dalam prediksi banjir  . Data real time yang diperoleh dengan 

WSN inilah yang akan dimanfaatkan dalam membangun sistem informasi prediksi 

tinggi muka air di titik tertentu dengan algoritma jaringan syaraf tiruan propagasi 

balik, sehingga diharapkan dapat menghasilkan informasi real time yang cepat, 

tepat dan akurat (Suryono dkk., 2014).  

Dari latar belakang tersebut di atas maka dilakukan  penelitian tentang 

implementasi/penerapan algoritma jaringan syaraf tiruan propagasi balik untuk 

prediksi tinggi muka air. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Menerapkan algoritma jaringan syaraf tiruan propagasi balik untuk prediksi 

tinggi muka air. 

2. Menghasilkan sistem informasi prediksi tinggi muka air. 
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1.3. Manfaat Penelitian 

Informasi real time tentang kondisi tinggi muka air di daerah rawan 

bencana banjir memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Kerugian yang 

diakibatkan oleh banjir dapat dikurangi, karena secara dini dapat dilakukan 

antisipasi terhadap kemungkinan banjir yang terjadi. Sistem Informasi prediksi 

ketinggian tinggi muka air ini dapat memberikan informasi secara dini terhadap 

terjadinya banjir. Informasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar proses 

mitigasi bencana baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. 

Penanganan bencana dengan menggunakan WSN  yang memiliki kecepatan dan 

ketepatan dalam akuisi data yang digabungkan dengan jaringan syaraf tiruan 

propagasi balik merupakan bagian kontribusi positif dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 


