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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Bahan Penelitian 

Bahan-bahan dan alat yang digunakan untuk melakukan penelitian tentang 

implementasi/penerapan algoritma jaringan syaraf tiruan propagasi balik untuk 

prediksi tinggi muka air  adalah data-data aktual yang merupakan hasil 

pengamatan menggunakan wireless sensor network pada laboratorium 

Instrumentasi dan Elektronika Jurusan Fisika yang diukur dan direkam oleh 

laboratorium Instrumentasi dan Elektronika Jurusan Fisika Universitas 

Diponegoro Semarang. Data aktual yang digunakan terdiri dari unsur waktu 

dengan selang waktu tertentu dan data ketinggian air.  

 

3.2. Alat Penelitian 

Alat-alat yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari perangkat 

lunak dan perangkat keras, sebagai berikut : 

1. Perangkat keras, adalah komponen komputer yang sifat alatnya bisa dilihat 

dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk 

mendukung proses komputerisasi. Perangkat Komputer yang dipakai dalam 

membangun sistem memiliki spesifikasi sebagai berikut; prosesor intel 

pentium dual core T4400, harddisk 300 GB, RAM 3 GB. 

2. Perangkat Lunak adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan 

diatur oleh komputer, data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat 

berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. 

Perangkat lunak yang digunakan terdiri dari sistem operasi, aplikasi 

penunjang dan bahasa pemrograman. Perangkat lunak tersebut adalah; Sistem 

operasi Windows 7, Microsoft Word 2010 sebagai perangkat lunak yang 

digunakan untuk membuat laporan penelitian, Macromedia Dreamweaver 

MX yang digunakan untuk perancangan dan desain sistem, bahasa 

pemrograman PHP dan mySQL dan Xampp 1.7.1 sebagai web server. 
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PHP adalah script pemprograman yang terletak dan diesekusi di 

server.Salah satunya adalah mampu menerima, mengolah dan menampilkan data 

dari system suatu system. Data akan diolah ke sebuah database serever (program 

database yang terletak di sisi server, contoh: MYSQL). Untuk kemudian hasilnya 

ditampilkan kebrowser sebuah situs. Dengan demikian PHP dapat membuat situs. 

Lebih dinamis karena data situs tersebut dapat selalu berubah sesuai permintaan 

(Madcoms, 2011). 

MYSQL adalah salah satu program yang dapat dipergunakan sebagai 

database, dan menggunakan salah satu software untuk database server yang 

banyak digunakan. MYSQL bersifat open source dan menggunakan 

SQL.MYSQL biasanya dijalankan diberbagai Platform misalnya Windows, Linux 

dan sebagainya (Madcoms, 2011). 

 

3.3. Prosedur Penelitian 

Proses pembuatan implementasi/penerapan algoritma jaringan syaraf tiruan 

propagasi balik untuk prediksi tinggi muka air diterangkan pada penjelasan yang 

ditunjukkan pada Gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Prosedur penelitian implementasi algoritma jaringan syaraf tiruan 

propagasi balik untuk prediksi tinggi muka air 

Tahap Studi Pustaka 

Tahap  pengumpulan data aktual ketinggian air  

Perancangan Prediksi Tinggi Muka Air dan early 
warning system 

Implementasi dan evaluasi 

Analisis hasil dan kesimpulan 

Tahap  Identifikasi dan Perumusan Masalah 
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Berikut ini adalah penjelasan prosedur penelitian implementasi algoritma 

jaringan syaraf tiruan propagasi balik untuk prediksi tinggi muka air, yang telah 

ditunjukkan pada gambar 3.1. 

 

3.3.1. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Identifikasi masalah, apa yang menjadi tujuan dilakukan  penelitian 

tentang implementasi/penerapan algoritma jaringan syaraf tiruan propagasi balik 

untuk prediksi tinggi muka air. 

 

3.3.2. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan melalui kajian literatur berkenaan dengan banjir, 

tinggi muka air, algoritma jaringan propagasi balik, wireless sensor network, 

informasi prediksi dan peringatan dini.  

 

3.3.3. Tahap  pengumpulan data aktual ketinggian air  

Bahan yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian dalam pembuatan 

aplikasi prediksi tinggi muka air ini adalah data yang diperoleh dari data aktual 

ketinggian air pengamatan pada laboratorium Instrumentasi dan Elektronika 

jurusan fisika yang diukur dan direkam oleh laboratorium Instrumentasi dan 

Elektronika jurusan fisika Universitas Diponegoro Semarang.  Data aktual yang 

diperoleh terdiri dari dua unsur yaitu waktu dengan selang waktu tertentu, dan 

ketinggian air. 

 

3.3.4. Perancangan Prediksi Tinggi Muka Air dan Sistem Peringatan Dini  

1.  Perancangan model prediksi menggunakan algoritma propagasi balik 

Langkah-langkah dalam melakukan prediksi dengan menggunakan 

algoritma propagasi balik adalah sebagai berikut : 

a. Tahap 1: Propagasi 

Setiap propagasi melibatkan langkah-langkah berikut: 

1) Propagasi maju masukan pola pelatihan melalui jaringan saraf dalam 

rangka untuk menghasilkan output aktivasi propagasi itu. 
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2) Propagasi mundur aktivasi output propagasi melalui jaringan saraf 

menggunakan target pola pelatihan dalam rangka untuk menghasilkan 

delta dari semua output dan neuron tersembunyi. 

 

b. Tahap 2: Update bobot 

Untuk setiap sinaps berat: 

1) Kalikan delta output dan aktivasi masukan untuk mendapatkan gradien 

bobot. 

2) Bawa bobot dalam arah yg berlawanan dari gradien dengan 

mengurangkan rasio dari bobot. 

3) Rasio ini mempengaruhi kecepatan dan kualitas pembelajaran; itu disebut 

tingkat pembelajaran. Tanda gradien bobot menunjukkan di mana 

kesalahan meningkat, ini sebabnya mengapa bobot harus diperbarui 

dalam arah yg berlawanan. 

Ulangi tahap 1 dan 2 sampai kinerja jaringan cukup baik. 

 

 

c. Mode pembelajaran 

Ada dua mode belajar untuk  memilih dari: Salah satunya merupakan on-line 

learning dan yang lainnya merupakan batch learning. Di on-line learning, 

propagasi masing-masing segera diikuti oleh sebuah update bobot. Dalam 

batch learning, propagasi banyak terjadi sebelum memperbarui bobot terjadi. 

Batch Learning membutuhkan kapasitas memori lebih, tapi on-line learning 

membutuhkan update lebih. 

 

 

d. Proses Perhitungan Algoritma Pelatihan  Propagasi Balik : 

1) Langkah 0: Inisialisasi semua bobot dengan bilangan acak kecil, epoch = 1 

, tentukan laju pembelajaran (α), momentum (), tentukan jumlah unit 

pada layar tersembunyi (p) serta tentukan kondisi penghentian. Kondisi 

penghentian berupa maksimum max epoch dan error target. 

2) Langkah 1: Jika epoch ≠ max epoch dan error target < MSE, lakukan 

langkah 2–9. 
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3) Langkah 2: Untuk setiap pasang data pelatihan (1 sampai dengan a di 

mana a adalah jumlah data pelatihan), lakukan langkah 3–8 

Fase I: Propagasi maju 

4) Langkah 3 : Tiap unit masukan menerima sinyal dan meneruskannya ke 

unit tersembunyi di atasnya. 

5) Langkah 4 : Hitung semua keluaran di unit tersembunyi  z j (j = 1, 2, ..., p) 

Fungsi aktivasi menggunakan menggunakan sigmoid 

6) Langkah 5: Hitung semua keluaran jaringan di unit yk  (k = 1, 2, ..., m) 

Jika kita menggunakan fungsi aktivasi sigmoid, hitung output dengan : 

Fungsi aktivasi menggunakan menggunakan sigmoid 

Fase II : Propagasi mundur 

7) Langkah 6: Hitung faktor δ unit keluaran berdasarkan kesalahan di setiap 

unit keluaran yk (k = 1, 2, ..., m), lanjutkan dengan hitung suku perubahan 

bobot Wkj dengan laju percepatan α. 

8) Langkah 7: Hitung faktor δ unit tersembunyi berdasarkan kesalahan di tiap 

unit tersembunyi z j (j = 1, 2, ..., p), Hitung suku perubahan bobot v ji 

dengan laju percepatan α 

Fase III : Perubahan bobot  

9) Langkah 8: Hitung semua perubahan bobot  

10) Langkah 9: Perbaharui nilai epoch, kemudian, keluaran jaringan 

dibandingkan dengan target, hitung error E lalu hitung mean squared 

error (MSE) 

  

Tahapan algoritma tersebut di atas yang menjabarkan 9 urutan proses 

propagasi balik dalam sistem informasi prediksi tinggi muka air dapat 

digambarkan dalam simbol-simbol diagram alir secara detil pada Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2. Diagram algoritma jaringan syaraf tiruan propagasi balik untuk 

prediksi tinggi muka air 

 

Perancangan proses yang digunakan dalam pembangunan perangkat lunak 

ini adalah model sekuensial linier atau disebut juga dengan model air terjun 

(waterfall).  Model sekuensial linear meliputi aktivitas sebagai pada gambar 3.3. 

 

a. Perencanaan Sistem 

 Seluruh kebutuhan software harus bisa didapatkan dalam fase ini, 

termasuk didalamnya kegunaan software yang diharapkan pengguna dan batasan 

Pengaturan dan input data aktual tinggi muka air 

Inisialisasi bobot 
(random) 

Normalisasi Data 

Iterasi<Epoch 

MSE<Treshold 

 

Umpan Maju 

Propagasi Mundur 

Perubahan Bobot 

Tahap Prediksi 
(Umpan Maju) 
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Hasil Prediksi/Tabel 

Hasil Prediksi/Grafik 

T 

Y 

Hitung Epoch 

Hitung MSE 
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software. Informasi ini biasanya dapat diperoleh melalui wawancara, survey atau 

diskusi. Informasi tersebut dianalisis untuk mendapatkan dokumentasi kebutuhan 

pengguna untuk digunakan pada tahap selanjutnya. 

 

 

Gambar 3.3 Model sekuensial linear 

b.  Analisa Sistem 

 Tahap ini merupakan tahapan menganalisa hal-hal yang diperlukan dalam 

pelaksanaan pembuatan perangkat lunak/sistem informasi.  Analisa sistem adalah 

penguraian dari suatu sistem yang utuh kedalam kegiatan-kegiatan komponennya, 

dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-

permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan, yang terjadi dan 

kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-

perbaikannya.  

 

c. Perancangan Sistem 

 Perancangan sistem adalah persiapan rancang bangun implementasi yang 

menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk yang berupa penggambaran, 

perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang 

terpisah kedalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi, menyangkut di dalamnya 

konfigurasi komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu 

sistem.Tahap penerjemahan dari data yang dianalisis ke dalam bentuk yang 

mudah dimengerti oleh pengguna. Tahap penerjemah data atau pemecahan 

Perencanaan Sistem 

Analisa Sistem 

Perancangan Sistem 

Implementasi Sistem 

Pengujian Sistem 
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masalah dalam penelitian ini dirancang ke dalam bahasa pemrograman PHP dan 

MySQL Server.  

 

d.  Implementasi Sistem 

 Tahap implementasi adalah tahap dimana semua elemen dan aktivitas 

sistem disatukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

 1. Menyiapkan Fasilitas Fisik 

Fasilitas-fasilitas fisik yang disiapkan antara lain komputer dan 

peripheralnya, termasuk keamanan fisik untuk menjaga berlangsungnya 

peralatan dalam jangka waktu yang lama. 

 2. Menyiapkan Pemakai 

Pemakai disiapkan dengan terlebih dahulu yaitu dengan memberikan 

pelatihan secara prosedural maupun tutorial mengenai sistem informasi 

sesuai fungsi tugasnya. Tujuannya adalah agar para pemakai mengerti dan 

mengusai operasi sistem dan cara kerja sistem serta apa saja yang diperoleh 

dari sistem. 

 3. Melakukan Simulasi 

Kegiatan simulasi berupa pengujian sistem secara nyata yang melibatkan 

personil yang sesungguhnya. 

 

2. Perancangan database 

a.  Perancangan diagram hubungan Entitas 

Diagram Relasi Entitas adalah dokumentasi entitas-entitas, bagian-bagian 

logis data dan hubungan di antaranya dalam bentuk grafik. ERD juga 

mengungkapkan entitas-entitas mana yang sebaiknya secara konseptual 

dihubungkan dengan entitas yang lain. Hubungan antar entitas tidak ditentukan 

oleh field-field data yang sama dalam masing-masing entitas, karena selama tahap 

awal pengembangan sistem ini ketika ERD pertama kali dikonseptualisasikan, 

field-field data sebenarnya tidaklah diketahui. Akan tetapi, penguna dan para 

profesional sistem informasi dapat mengkonseptualisasikan bagaimana record-

record di dalam entitas dapat berhubungan dengan record-recorddi entitas-entitas 
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yang lain. Simbol – simbol yang digunakan dalam ERD ditunjukkan pada tabel 

3.1 (Simarmata, 2008). 

 

Tabel 3.1 Simbol ERD - Entity Relationship Diagram 

SIMBOL KETERANGAN 

 

 

 

 

Entity. Suatu entity merupakan suatu obyek atau 

konsep mengenai tempat yang anda inginkan untuk 

menyimpan informasi. 

 

 

 

Attribute. Attributes adalah sifat-sifat atau 

karakteristik dari suatu entitas. 

 

 

 

Relationship. Relationship mengilustrasikan 

bagaimana dua entitas berbagai informasi di dalam 

struktur basis data. 

 

 

 

Garis Penghubung digunakan untuk 

menghubungkan antara entity dan relationship 

dengan sebuah atau lebih attribute.    

 

Dalam Relationship, relasi yang bisa terjadi antara 2 file adalah 

sebagai berikut : 

a. One to One Relationship 2 File 

Hubungan antara file pertama dengan file kedua adalah satu banding 

satu. 

b. One to Many Relationship 2 File 

Hubungan antara file pertama dengan file kedua adalah satu banding 

banyak. 

c. Many to Many Relationship 2 File 

Hubungan antara file pertama dengan file kedua adalah banyak banding 

banyak. 
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Gambar 3.4. Perancangan diagram entitas 

Perancangan diagram entitas untuk sistem informasi penerapan 

algoritma jaringan syaraf tiruan propagasi balik untuk prediksi tinggi muka air 

ini, ditunjukkan pada gambar 3.4. 

b.  Perancangan struktur tabel 

Berikut ini adalah perancangan struktur tabel yang digunakan dalam 

penerapan algoritma jaringan syaraf tiruan propagasi balik untuk prediksi 

tinggi muka air. Tabel yang digunakan terdiri dari 4 buah tabel, yaitu tabel 

admin, tabel data, tabel pengaturan dan tabel prediksi. 

1. Tabel admin 

Tabel admin digunakan untuk menyimpan data pengguna, terdiri dari id, 

username, password dan nama. Ini ditunjukkan dalam tabel 3.2. 

 

Tabel. 3.2 Rancangan tabel admin 

Nama Field Tipe Panjang Primary Keterangan 

id integer 2 Primary Key Auto Increment 

username varchar 15   

password varchar 15   

nama varchar 20   

 

admin id 

password username nama 

data 

idt 

a1 

t 

a2 

prediksi 

idprediksi 

idt 

prediksi 

pengaturan 

melakukan 

melakukan 

normal 

min max beta alpha 

epoch 

warning 

alert 

tresh 

superalert 
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2. Tabel data 

Tabel data digunakan untuk menyimpan data sebenarnya yang terdiri dari 

idt, t (waktu), a1 (data riil) dan a2 (data target), sebagaimana ditunjukkan 

pada tabel 3.3. 

 

Tabel. 3.3 Rancangan tabel data 

Nama Field Tipe Panjang Primary Keterangan 

idt integer 5 Primary Key Auto Increment 

t time 10   

a1 varchar 10   

a2 varchar 20   

 

3. Tabel pengaturan 

Tabel pengaturan digunakan untuk menyimpan data setting, terdiri dari 

idpengaturan, tresh (treshold), alpha, beta, epoch, minimal, maximal, 

normal, warning dan alert. Rancangan tabel pengaturan ditunjukkan pada 

tabel 3.4. 

 

Tabel. 3.4 Rancangan tabel pengaturan 

Nama Field Tipe Panjang Primary Keterangan 

idpengaturan int 11 Primary Key Auto Increment 

tresh float(11,5) 11,5   

alpha float(1,1) 1,1   

beta float(1,1) 1,1   

epoch int(11) 11   

minimal float(11,5) 11,5   

maximal float(11,5) 11,5   

normal float(11,5) 11,5   

warning float(11,5) 11,5   

alert float(11,5) 11,5   

superalert float(11,5) 11,5   

 

4. Tabel prediksi 

Tabel prediksi digunakan untuk menyimpan data prediksi, yang terdiri dari 

idprediksi, idt dan prediksi. Rancangan tabel prediksi ditunjukkan pada 

tabel 3.5. 
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Tabel. 3.5 Rancangan tabel prediksi 

Nama Field Tipe Panjang Primary Keterangan 

idprediksi int 11 Primary Key Auto Increment 

idt int 5   

prediksi float 5,5   

 

3. Perancangan antarmuka sistem 

a. Perancangan Halaman Login 

Halaman login digunakan untuk membatasi hak akses pengguna. 

Pengguna harus memasukkan username dan password untuk dapat mengelola dan 

melihat informasi yang tersedia dalam sistem prediksi tinggi muka air dengan 

algoritma propagasi balik. Perancangan halaman login ini ditunjukkan pada 

gambar 3.5. 

 

 

Gambar 3.5. Perancangan Halaman Login 

b. Perancangan Halaman Home 

Halaman Home adalah halaman pertama yang ditampilkan setelah 

pengguna melewati halaman login. Halaman home menampilkan semua menu 

yang tersedia, diantaranya ; Home, Data, Hasil, Grafik dan Logout, seperti 

ditunjukkan pada gambar 3.6. 

 

LOG-IN 

Silahkan login untuk mendapatkan akses 

 

LOGIN 

username 

password 
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Gambar 3.6. Perancangan halaman Home 

Keterangan : 

1. Menu Home, merupakan halaman pertama yang berisi informasi tentang program 

dan identitas pengguna. 

2. Menu Pengaturan, digunakan untuk melakukan setting program, diantaranya 

treshold, alpha, beta, epoch, minimal, maximal, normal, warning dan alert. 

3. Menu Data, merupakan halaman yang digunakan untuk input, edit dan hapus 

data riil yang akan dilatih dan diprediksi. 

4. Menu Hasil, merupakan halaman yang menampilkan hasil prediksi yang 

dilakukan terhadap ketinggian air dan peringatan dini tinggi muka air. 

5. Menu Grafik, digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk grafik 

6. Menu User, digunakan untuk mengatur hak akses. 

7. Menu Logout, digunakan untuk keluar dari halaman utama menuju halaman 

login. 

 

c. Perancangan Halaman Pengaturan 

Halaman pengaturan digunakan untuk memasukkan setting yang akan 

digunakan dalam program. Pengaturan terdiri dari pengaturan BPN (tresh, alpha, 

beta dan epoch), pengaturan min max data (minimal dan maximal), pengaturan 

peringatan tinggi muka air (siaga biru, siaga hijau, siaga kuning dan siaga merah). 

Hal ini ditunjukkan pada gambar 3.7. 

Sistem Informasi Prediksi Tinggi Muka Air – Algoritma Propagasi Balik 

Home Data Hasil Grafik Logout Pengaturan User 



 
 

33 
 

 

Gambar 3.7 Perancangan halaman pengaturan 

 

d. Perancangan Halaman Input Data dan Data 

Halaman input data digunakan untuk menambahkan data yang akan 

diproses dalam program. Input data terdiri dari time, data dan target, ditunjukkan 

pada gambar 3.8. 

 

Home Data Hasil Grafik Logout Pengaturan 
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Gambar 3.8 Perancangan halaman input data 

 

Halaman data, digunakan untuk menampilkan data yang telah diinput 

melalui halaman input data dan memiliki fasilitas edit dan hapus data, seperti 

ditunjukkan pada gambar 3.9. 

 

Gambar 3.9 Perancangan halaman data 

 

 

Home Data Hasil Grafik Logout 

Input Data 
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e. Perancangan Halaman Hasil 

 

Gambar 3.10 Perancangan halaman hasil prediksi 

 

Halaman hasil digunakan untuk menampil hasil prediksi dengan 

menggunakan algoritma jaringan syaraf tiruan propagasi balik. Selain itu halamn 

ini menunjukkan status ketinggian air yang terdiri dari normal, warning dan alert. 

Hal ini ditunjukkan pada gambar 3.10. 

 

f. Perancangan Halaman Input User dan Data User 

Halaman Input User digunakan untuk memasukkan data pengguna yang 

memiliki hak akses ke sistem, ditunjukkan pada gambar 3.11. Sedangkan Data 

User digunakan untuk menampilkan daftar user disertai dengan fasilitas edit dan 

hapus, seperti pada gambar 3.12. 

 

 

 

Home Data Hasil Grafik Logout Pengaturan 

HASIL PREDIKSI 

User 
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Gambar 3.11 Perancangan halaman Input User 

 

Gambar 3.12 Perancangan halaman Data User 

g. Perancangan Halaman Grafik 

Halaman Grafik digunakan untuk menampilkan hasil proses prediksi 

yang sudah dilakukan dengan menggunakan algoritma jaringan syaraf tiruan 

propagasi balik. Hal ini ditunjjuk pada gambar 3.13. 

Home Data Hasil Grafik Logout 
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Nama Username Password Tools 
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Gambar 3.13 Perancangan halaman grafik 

 

3.3.5.  Implementasi sistem informasi prediksi tinggi muka air 

Tahap implementasi sistem adalah tahap meletakkan sistem supaya siap 

dioperasikan.  Kegiatan implementasi dilakukan dengan dasar kegiatan yang telah 

direncanakan dalam kegiatan implementasi antara lain: pemilihan dan pelatihan 

data, instalasi  perangkat keras dan perangkat lunak, pengetesan program, 

pengetesan sistem. Pelatihan personil dilakukan untuk mengoperasikan sistem, 

termasuk kegiatan mempersiapkan data masukan, memproses data, 

mengoperasikan sistem, merawat dan menjaga sistem. Perangkat lunak 

pendukung yang dipergunakan dalam membuat sistem informasi prediksi tinggi 

muka air ini adalah dengan menggunakan program PHP dan MySQL sebagai 

pengolahan basis data. Hasil yang akan didapatkan adalah hasil prediksi tinggi 

muka air, yang merupakan perbandingan antara data aktual dan data prediksi.   

Algoritma jaringan syaraf tiruan propagasi balik merupakan merupakan 

algoritma learning yang populer untuk memecahkan kasus-kasus yang rumit. 

Algoritma ini melakukan dua tahap perhitungan, yaitu: perhitungan maju untuk 

menghitung error antara keluaran target aktual, perhitungan mundur yang 

mempropagasikan balik error tersebut untuk memperbaiki bobot-bobot pada 

 

 

 

Home Data Hasil Grafik Logout Pengaturan User 



 
 

38 
 

semua neuron yang ada. Ketika jaringan diberikan pola masukkan sebagai pola 

pelatihan, maka pola tersebut menuju unit-unit tersembunyi untuk selanjutnya 

diteruskan pada unit-unit di lapisan keluaran. Kemudian unit-unit lapisan keluaran 

akan memberikan respon sebagai keluaran JST.   

3.3.6.  Pengujian sistem informasi algoritma jaringan syaraf tiruan 

propagasi balik pada prediksi tinggi muka air 

Untuk keperluan pengujian maka diambil 37 (tiga puluh tujuh) simulasi data 

aktual waktu dengan rentang waktu setiap 5 menit selama 3 jam pengamatan dan data 

aktual ketinggian air yang bersumber dari pengukuran dan rekam data pada 

Laboratorium Instrumentasi dan Elektronika Jurusan Fisika Universitas Diponegoro 

Semarang.  Kemudian data-data tersebut dijadikan sebagai data sumber program 

untuk proses prediksi menggunakan algoritma jaringan syaraf tiruan propagasi balik. 

Dari pengujian terhadap data-data tersebut, kemudian ditampilkan nilai MSE untuk 

menghitung akurasi kesalahan prediksi ketinggian air tersebut ke dalam suatu tabel. 

Dari hasil tersebut akan dipergunakan sebagai acuan terhadap standar ketinggian di 

suatu tempat sehingga dapat menghasilkan informasi mengenai prediksi tinggi muka 

air secara waktu nyata pada objek pengamatan tersebut. 


