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6. HASIL PENELITIAN

A. RINGKASAN: Tuliskan secara ringkas latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran 
yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian.

 

          Tingginya beban listrik yang mencapai 325 MegaWatt, hal ini merupakan perhatian 
penting bagi pemerintah Provinsi Gorontalo dalam kebutuhan energi listrik yang mengalami 
peningkatan disebabkan semakin meningkatnya jumlah penduduk. Pemecahan solusi terkait 
permasalahan ini dapat melalui penggunaan listrik terbaharukan seperti pemanfaatan sel 
surya sebagai sumber energi listrik. Agar pemanfaatan sel surya ini dapat berjalan maksimal, 
maka perlu memprediksi lama penyinaran matarahari pada suatu daerah, disebabkan energi 
sel surya salah satunya bergantung pada lamanya penyinaran cahaya matahari. Dalam 
memenuhi data lama penyinaran matahari yang memadai, diperlukan suatu cara yang efektif 
dan efisien. Diantaranya dengan melakukan perancangan model prediksi berdasarkan data-
data yang di peroleh dari pengamatan stasiun BMKG Provinsi Gorontalo. Metode peramalan 
rentet waktu mimiliki tingkat error data yang yang rendah dan baik yaitu Neural Network, 
akan tetapi terdapat beberapa kelemahan diantaranya masalalah waktu pelatihan yang lama 
dalam mencapai konvergen, dan masalah pada overfitting. Untuk itu dalam mengatasi 
masalah optimalisasi pada bobot jaringan dapat digunakan Particle Swarm Optimazition 
(PSO), yang merupakan salah satu metode terbaik dalam optimasi dan perkiraan parameter. 
Dengan penggunaan optimasi dalam Neural Network mampu mempercepat waktu kalkulasi 
dan mendapatkan hasil prediksi yang akurat yang dapat diukur dengan nilai Root Mean 
Square Error (RMSE). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan perbandingan 
hasil dari Root Mean Square Error mengunakan Neural Network yaitu 0,131, sedangkan 
dengan Neural Network yang dioptimasi dengan particle swarm optimization mendapat hasil 
Root Mean Square Error yaitu 0,127. Dengan penggunaan metode optimasi terserbut 
mampu mengurangi nilai error sehingga dapat digunakan dalam memprediksi lama 
penyinaran matahari. Luaran yang ditargetkan dalam penelitian ini adalah Publikasi Ilmiah 
Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, status target capaian accepted/published.

 

B. KATA KUNCI: Tuliskan maksimal 5 kata kunci.

 

Prediksi; Lama Penyinaran Matahari; Neural Network; Particle Swarm Optimization; RMSE

 
Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman 
namun disarankan seringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus penjelasan di 
setiap poin.

C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai 
sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian dapat berupa data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan 
atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan 
penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan 
sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.



Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun 
disarankan seringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin. 

 

 

Alur penelitian yang akan digunakan  yaitu sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Alur Penelitian 

a. Pengumpulan data 

       Pengumpulan data dilakukan pada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Provinsi Gorontalo. Data 
diperoleh dengan memasukkan surat izin penelitian untuk permohonan pengambilan data guna proses pengolahan data 
dalam penelitian. Dari data yang diperoleh tercatat bahwa pemantauan yang di lakukan pada BMKG Provinsi Gorontalo 
diperoleh rekapan data dari tahun 1985 sampai 2018. Data tersebut adalah rata2 lama penyinaran matahari perbulan yang 
akan digunakan dalam proses pengolahan dan analisis data nanti, data yang diambil memenuhi kriteria dalam pengolahan 
dengan neural network berbasis Particle Swarm Optimization. 

b. Analisis data 

Berdasarkan data pengamatan yang dilakukan pada BMKG Provinsi Gorontalo dari tahun 1985 sampai dengan 
2018. Variabel dari data tersebut berjumlah 408 record dari Januari 1985 sampai dengan Desember 2018. Dimana, dataset 

C.  HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai 
tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian dapat berupa data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau 
tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian 
sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta 
analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini. 
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1985 sampai 2017 untuk data training sedangkan data 2018 sebagai data testing. Output yang dihasilkan akan digunakan 
untuk melakukan prediksi untuk tahun mendatang. 

 

 

Tahap Prepocesing dan Normalisasi  

Tahapan proses awal yang dilakukan sebelum melakukan pengujian menggunakan metode Neural Network dan 
Particle Swarm Optimazation dilakukan tahap normalisasi data. Dalalm proses normalisasi dilakukan terhadap semua record 
data yang nantinya akan diolah. Normalisasi dilakukan bertujuan untuk mengubah dataset time series menjadi angka biner 
range antara 0 sampai 1[1]. Hal tersebut dilakukan agar pengolahan data dapat lebih baik karena menghindari missing value 
atau nilai dominan dari suatu dataset. Berikut rumus normalisasi yang digunakan: 

 

  
Di mana,  
x’  = data hasil normalisasi 
x  = data asli/ data awal 
a = nilai maksimum data asli 
b = nilai minimum data asli 
 Adapun proses normalisasi yang dilakukan ujicoba pada satu record data seperti yang terlihat dalam contoh dibawah ini 
Diketahui :  
Data Variabel lama penyinaran mahatari  = 186 
Nilai tertinggi    = 327 
Nilai terkecil    = 107 
Penyelesaian :  
 

𝑋′ =
0,8(186 − 107)

(327 − 107)
+ 0,1 

 
𝑿′ = 𝟎, 𝟑𝟖𝟕𝟑 
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Data Sebelum di Normalisasi  
 

BULAN 
JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOP DES 

TAHUN 

1985 186.0 189.0 216.0 195.0 195.0 168.0 147.0 186.0 192.0 192.0 195.0 161.0 

1986 164.0 183.0 171.0 214.0 233.0 175.0 198.0 240.0 237.0 189.0 168.0 210.0 

1987 150.0 191.0 230.0 193.0 211.0 252.0 263.0 254.0 270.0 241.0 191.0 201.0 

1988 150.0 177.0 177.0 205.0 167.0 162.0 151.0 189.0 183.0 203.0 174.0 144.0 

1989 164.0 148.0 147.0 200.0 223.0 135.0 189.0 215.0 201.0 180.0 183.0 215.0 

1990 131.0 227.0 174.0 184.0 198.0 179.0 223.0 240.0 226.0 203.0 188.0 206.0 

1991 176.0 164.0 192.0 188.0 188.0 226.0 195.0 257.0 249.0 211.0 177.0 151.0 

….. ….. …. ….. …. ….. …… ….. …. … … … … 

….. ….. …. ….. …. ….. …… ….. …. … … … … 

….. ….. …. ….. …. ….. …… ….. …. … … … … 

2018 137.0 129.0 149.0 132.5 137.3 152.5 179.0 196.0 200.0 162.0 157.0 155.0 

 
Data Setelah dilakukan Normalisasi 

BULAN 
JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOP DES 

TAHUN 

1985 0.3873 0.3982 0.4964 0.4200 0.4200 0.3218 0.2455 0.3873 0.4091 0.4091 0.4200 0.2964 

1986 0.3073 0.3764 0.3327 0.4891 0.5582 0.3473 0.4309 0.5836 0.5727 0.3982 0.3218 0.4745 

1987 0.2564 0.4055 0.5473 0.4127 0.4782 0.6273 0.6673 0.6345 0.6927 0.5873 0.4055 0.4418 

1988 0.2564 0.3545 0.3545 0.4564 0.3182 0.3000 0.2600 0.3982 0.3764 0.4491 0.3436 0.2345 

1989 0.3073 0.2491 0.2455 0.4382 0.5218 0.2018 0.3982 0.4927 0.4418 0.3655 0.3764 0.4927 

1990 0.1873 0.5364 0.3436 0.3800 0.4309 0.3618 0.5218 0.5836 0.5327 0.4491 0.3945 0.4600 

1991 0.3509 0.3073 0.4091 0.3945 0.3945 0.5327 0.4200 0.6455 0.6164 0.4782 0.3545 0.2600 

….. ….. …. ….. …. ….. …… ….. …. … … … … 

….. ….. …. ….. …. ….. …… ….. …. … … … … 

….. ….. …. ….. …. ….. …… ….. …. … … … … 

2018 0.2091 0.1800 0.2527 0.1927 0.2102 0.2655 0.3618 0.4236 0.4382 0.3000 0.2818 0.2745 

 
Selanjutnya dari data yang telah diubah kedalam ascending kemudian dari data time series univariat diubah ke dalam 

multivariat dengan dilakukan percobaan pada yang terdiri dari 1 variabel independen  sampai 12 variabel independen  dengan 
masing-masing 1 variabel dependen.  Data inilah yang akan digunakan  pada proses pelatihan dalam menentukan arsitektur 
terbaik. Pola terbaik akan ditentukan dengan melihat parameter Root Mean Squared Error (RMSE) paling terkecil dari hasil 
analisis n. Tujuan time series multivariate yaitu memodelkan perubahan data yang berkorelasi dan tercatat dari waktu ke 
waktu. Peubah tersebut dinotasikan dalam skema dan tabel pola data time series berikut 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar  Skema data univariate menjadi multivariate 
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Pola data yang digunakan untuk mengubah data univariate menjadi multivariate, dapat dilihat pada tabel pola data 

berikut ini . 
 

Pola data time series (univariate ke multivariate) [2] 
 

Pattern Input lag Output/ Target 

1  
2  
3  
...  
m-p  

x1, x2, x3, x4, ..., xp 
x2, x3, x4, x5,..., xp+1 
x3, x4, x5, x6,..., xp+2 
... 
xm-p, xm-p+1, xm-p+2, ..., xm-1 

xp+1 
xp+2 
xp+3 
..... 
xm 

 
Pola yang digunakan untuk mengubah data univariate ke multivariate dimana : 
m-p  : nilai pattern 
xm-p  : input lag 
xm  : Output/Target 
model  : xm = xm-p, xm-p+1, xm-p+2, ..., xm-1 
 

xt-12 xt-11 xt-10 xt-9 xt-8 xt-7 xt-6 xt-5 xt-4 xt-3 xt-2 xt-1 xt 

0.1909 0.2091 0.1800 0.2527 0.1927 0.2102 0.2655 0.3618 0.4236 0.4382 0.3000 0.2818 0.2745 

0.2527 0.1909 0.2091 0.1800 0.2527 0.1927 0.2102 0.2655 0.3618 0.4236 0.4382 0.3000 0.2818 

0.1945 0.2527 0.1909 0.2091 0.1800 0.2527 0.1927 0.2102 0.2655 0.3618 0.4236 0.4382 0.3000 

0.1291 0.1945 0.2527 0.1909 0.2091 0.1800 0.2527 0.1927 0.2102 0.2655 0.3618 0.4236 0.4382 

0.1618 0.1291 0.1945 0.2527 0.1909 0.2091 0.1800 0.2527 0.1927 0.2102 0.2655 0.3618 0.4236 

….. …. …… …… ….. ……. …. …. … … … … … 

….. …. …… …… ….. ……. …. …. … … … … … 

0.3873 0.3982 0.4964 0.4200 0.4200 0.3218 0.2455 0.3873 0.4091 0.4091 0.4200 0.2964 0.3073 

 
Berdasarkan data yang ada pada table diatas  merupakan data multivariat dengan variabel xt-1, xt-2, xt-3, xt-4, xt-

5, xt-6, xt-7,  xt-8, xt-9, xt-10, xt-11 dan xt-12  yang merupakan variabel bebas atau independen dan xt  merupakan variabel 
tidak bebas atau dependen 

 
Pengujian dan Evaluasi Algoritma Neural Network 

Selanjutnya dari data yang telah di lakukan tahap preprocessing dengan melakukan normalisasi data kemudian 
akan dilakukan proses dengan menggunkan algoritma Neural Network  untuk menentukan model arsitektur terbaik. Berikut ini 
adalah hasil uji coba pencarian arsitektur terbaik dengan menggunakan metode Neural Network yang proses dengan 
menggunakan tolls rapidminer yang nantinya akan diukur berdasarkan perolehan nilai Root Mean Square Error (RMSE) 
dengan melakuakan penentuan parameter pada metode Neural Network yang nantinya akan menemukan model terbaik untuk 
melakukan prediksi yaitu dengan melakukan pencarian nilai terbaik pada setiap parameter yang ada. Berikut ini adalah 
penentuan parameter pada metode Neural Network : 

1. Input Layer 
Dalam menentukan jumlah input layer terbaik maka dilakukan uji coba dengan memasukkan jumlah inputan yang 

dimulai dari satu periode sampai dengan dua belas periode akan tetapi tanpa melakukan perubahan parameter nilai yang ada 
pada number of validation dengan nilai yaitu 10,  Training Cyle yaitu 500,  Learning Rate yaitu 0,3 Momentum yaitu 0,2 dan 
nilai neuron size yang berada pada hidden layer tidak  dilakukan perubahan terlebih dahulu. Adapun hasil dari uji coba 
penentuan  jumlah input layer  dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 
Tabel  Penentuan Jumlah Input Layer Pada Neural Network  

Jumlah Input 
Layer 

Number Of 
Validation 

Training 
Cyle 

Learning 
Rate 

Momentum RMSE 

xt-1 10 500 0,3 0,2 0.135 

xt-2 10 500 0,3 0,2 0.133 

xt-3 10 500 0,3 0,2 0.132 

xt-4 10 500 0,3 0,2 0.131 

xt-5 10 500 0,3 0,2 0.133 



xt-6 10 500 0,3 0,2 0.133 

xt-7 10 500 0,3 0,2 0.132 

xt-8 10 500 0,3 0,2 0.136 

xt-9 10 500 0,3 0,2 0.137 

xt-10 10 500 0,3 0,2 0.139 

xt-11 10 500 0,3 0,2 0.134 

xt-12 10 500 0,3 0,2 0.138 

Performance:  
PerformanceVector [root_mean_squared_error: 0.131 +/- 0.011 
(micro average: 0.131 +/- 0.000)] 
 
Berdasarkan hasil pengujian yang terlihat bahwa nilai Root Mean Square Error (RMSE) terkecil berada pada jumlah 

input layer xt-4 dengan nilai Root Mean Square Error (RMSE) adalah 0,131,  jumlah  input layer tersebut yang nantinya akan 
digunakan dalam uji coba penentuan parameter untuk mengetahui pola data paling baik yang akan diproses dengan 
menggunakan algoritma Neural Network, yang terdiri dari 4 periode dengan variable xt-1, xt-2, xt-3, xt-4. 

 
2. Hidden layer  

Dalam penelitian ini jumlah Hidden layer  yang digunakan yaitu 1 dengan mentukan jumlah dari neuron size. Jumlah 
neuron size yang digunakan dalam uji coba  yaitu dengan memasukkan nilai neuron size dari 2 sampai dengan 20 dengan 
nilai yang ada pada number of validation dengan nilai yaitu 10,  Training Cyle yaitu 500,  Learning Rate yaitu 0,3 Momentum 
yaitu 0,2. Adapaun hasil uji coba penentuan nilai neuron size pada hidden layer dapat dilihat pada tabel berikut :  

 
Tabel Penentuan nilai Neuron Size pada Hidden Layer 

Neuron Size Training Cyle Learning Rate Momentum RMSE 

2 500 0.3 0.2 0.140 

3 500 0.3 0.2 0.151 

4 500 0.3 0.2 0.140 

5 500 0.3 0.2 0.144 

6 500 0.3 0.2 0.148 

7 500 0.3 0.2 0.145 

8 500 0.3 0.2 0.149 

9 500 0.3 0.2 0.141 

10 500 0.3 0.2 0.151 

11 500 0.3 0.2 0.141 

12 500 0.3 0.2 0.146 

13 500 0.3 0.2 0.145 

14 500 0.3 0.2 0.135 

15 500 0.3 0.2 0.136 

16 500 0.3 0.2 0.142 

17 500 0.3 0.2 0.134 

18 500 0.3 0.2 0.135 

19 500 0.3 0.2 0.144 

20 500 0.3 0.2 0.138 

 
Berdasarkan hasil percobaan 1 hidden layer yang dilakukan pada tabel diatas bahwa yang memiliki nilai Root Mean 

Square Error (RMSE) terkecil berada pada jumlah neuron size 17 dengan nilai sebesar 0,134. Hasil pemelihan berdasarkan 
nilai RMSE terkecil merupakan hasil perolehan yang dibandingan dengan jumlah neuron lainnya 
 
3. Training Cyle 

Pada tahapan ini berdasarkan hasil yang diperoleh dari percobaan pada hidden layer dengan jumlah neuron size 
17 dilakukan uji coba untuk penentuan  Training Cyle  dengan nilai range 100, 200, 300 sampai dengan 100. Adpaun hasil 
penetuan Training Cyle  dapa dilihat pada tabel berikut : 

 
Tabel Penentuan nilai Training Cyle  pada Neural Network 

Neuron Size Training Cyle Learning Rate Momentum  RMSE 

17 100 0.3 0.2 0.133 

17 200 0.3 0.2 0.135 

17 300 0.3 0.2 0.135 

17 400 0.3 0.2 0.135 



17 500 0.3 0.2 0.134 

17 600 0.3 0.2 0.135 

17 700 0.3 0.2 0.136 

17 800 0.3 0.2 0.138 

17 900 0.3 0.2 0.140 

17 1000 0.3 0.2 0.142 

 
Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan pada tabel diatas bahwa yang memiliki nilai Root Mean Square Error 

(RMSE) terkecil pada Training Cyle  dengan nilai 100 yang memperoleh nilai RMSE sebesar 0,133. Hasil terbaik pada  Training 
Cyle  yang diperoleh selanjutnya akan digunakan untuk melakukan percobaan pada penentuan nilai learning rate. 

 
 

4. Learning Rate 
Dalam menentukan nilai learning rate  pada percobaan ini dilakukan dengan memasukkan nilai learning rate dari 

range nilai 0,1 sampai dengan 1, dengan menggunakan nilai neuron size dan training cycle yang telah diperoleh pada 
percobaan sebelumnya.  Adapaun hasil uji coba penentuan nilai learning rate dapat dilihat pada tabel berikut . 

 
Tabel  Penentuan nilai Learning Rate  pada Neural Network 

Neuron Size Training Cyle Learning Rate Momentum RMSE 

17 100 0.1 0.2 0.132 

17 100 0.2 0.2 0.132 

17 100 0.3 0.2 0.133 

17 100 0.4 0.2 0.135 

17 100 0.5 0.2 0.135 

17 100 0.6 0.2 0.140 

17 100 0.7 0.2 0.144 

17 100 0.8 0.2 0.151 

17 100 0.9 0.2 0.213 

17 100 1 0.2 0.182 

 
Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan pada tabel diatas bahwa yang memiliki nilai Root Mean Square Error 

(RMSE) terkecil pada learning rate dengan nilai 0,1 yang memperoleh nilai RMSE sebesar 0,132. Hasil terbaik pada learning 
rate diperoleh selanjutnya akan digunakan untuk melakukan percobaan pada penentuan nilai momentum. 

 
5. Momentum 

Dalam menentukan nilai momentum pada percobaan ini dilakukan dengan memasukkan nilai momentum dari range 
nilai 0.1 sampai dengan 0.9, dengan menggunakan nilai neuron size, training cycle, dan learning rate yang telah diperoleh 
pada percobaan sebelumnya.  Adapaun hasil uji coba penentuan nilai learning rate dapat dilihat pada tabel berikut : . 

  
Tabel Penentuan nilai momentum pada Neural Network 

Neuron Size Training Cyle Learning Rate Momentum RMSE 

17 100 0.1 0.1 0.131 

17 100 0.1 0.2 0.132 

17 100 0.1 0.3 0.132 

17 100 0.1 0.4 0.133 

17 100 0.1 0.5 0.134 

17 100 0.1 0.6 0.135 

17 100 0.1 0.7 0.137 

17 100 0.1 0.8 0.141 

17 100 0.1 0.9 0.159 

 
Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan pada tabel diatas bahwa yang memiliki nilai Root Mean Square Error 

(RMSE) terkecil pada momentum dengan nilai 0,1 yang memperoleh nilai RMSE sebesar 0,131. 
 
Dengan demikian setelah dilakukan tahap uji coba dalam penentuan parameter pada Neural Nerwork yang telah 

dilakukan pada tahapan proses percobaan sebelumnya yang nantinya akan digunakan untuk menentukan model terbaik 
dalam melakukan prediksi adalah arisitektur dengan jumlah input layer 4 , dengan hidden layer 1 jumlah neuron size  17, 
training cycle  100, learning rate  0.1 dan momentum 0.1,  yang nanti nilai dari parameter-parameter inilah yang akan 
digunakan untuk melakukan prediksi yang merupakan arsitektur terbaik pada metode Neural Network dengan nilai Root Mean 



Square Error (RMSE) yang diperoleh berdasarkan eksperimen yang dilakukan dengan menggunakan tolls rapidminer yaitu 
sebesar 0,131. 

 
Hasil Root Mean Square Error (RMSE) untuk  Neural Network 

root_mean_squared_error 0.131 +/- 0.011 (mikro: 0.131 +/- 0.000) 

 
Pengujian Neural Network yang dioptimasi dengan Particle Swarm Optimization 

Pada tahapan pengujian Neural Network dengan Particle Swarm Optimization ini merupakan proses pencarian model 
terbaik dari Neural Network yang dioptimasi dengan Particle Swarm Optimization yang menerpakan  hasil eksperimen dari 
metode Neural Network yang telah diketahui hasil sebelumya dengan mendapatkan nilai Root Mean Square Error (RMSE) 
terbaik digunakan untuk menetukan parameter-parameter yang terdapat pada Particle Swarm Optimization.  

Adapun untuk pencarian solusi optimal maka akan dilakukan sampai semua partikel mendapatkan solusi yang sama 
atau pada saat iterasi maksimum sudah tercapai. Untuk formulasi  update kecepatan dan posisi pada iterasi dimisalkan akan 
melakukan optimasi terhadap variabel xt-1 yang digunakan pada data testing adapun tahapan algoritma Particle Swarm 
Optimization adalah sebagai berikut : 

Dalam menentukan parameter pada population size pada particle swarm optimization maka dilakukan uji coba dengan 
memasukkan nilai population size yang dimulai dari range 5 sampai dengan 15 akan tetapi tanpa melakukan perubahan 
parameter nilai yang ada pada maximum number of generation yaitu 30, dan  nilai local best weight dan global best weight 
adalah 1.0, sedangan parameter pembobotan nilai inertia weight adalah 1.0, nilai max weight adalah 1.0, dan nilai min weight 
adalah 0.0.  

 
Tabel  Penentuan nilai untuk  Population Size  untuk 

Particle Swarm Optimization 
 

Population 
Size 

Maximum 
Number of 
Generation 

Inertia 
Weight 

Local 
Best 

Weight 

Global 
Best 

Weight 

Min 
Weight 

Max 
Weight 

RMSE 

5 30 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.128 

6 30 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.129 

7 30 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.129 

8 30 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.128 

9 30 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.127 

10 30 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.129 

11 30 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.130 

12 30 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.133 

13 30 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.135 

14 30 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.129 

15 30 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.136 

 
Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan pada tabel diatas bahwa yang memiliki nilai Root Mean Square Error 

(RMSE) terkecil pada population size dengan nilai 9 yang memperoleh nilai RMSE sebesar 0,127. Hasil terbaik pada  
population size  yang diperoleh selanjutnya akan digunakan untuk melakukan percobaan pada penentuan nilai maximum 
number of generation. 

Pada tahapan selanjutnya dalam menentukan nilai maximum number of generation pada percobaan ini dilakukan 
dengan memasukkan nilai maximum number of generation dari range nilai 10, 20, 30 sampai dengan 100, dengan 
menggunakan nilai population size yang telah diperoleh pada percobaan sebelumnya, akan tetapi tanpa melakukan 
perubahan parameter nilai yang ada pada nilai local best weight dan global best weight yaitu masing-masing nilai 1.0, 
sedangan parameter pembobotan nilai inertia weight adalah 1.0, nilai max weight adalah 1.0, dan nilai min weight adalah 0.0   
 

Tabel Penentuan nilai untuk  Maximum Number Of Generation 
 

Population 
Size 

Maximum 
Number of 
Generation 

Inertia 
Weight 

Local 
Best 

Weight 

Global 
Best 

Weight 

Min 
Weight 

Max 
Weight 

RMSE 

9 10 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.129 

9 20 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.128 

9 30 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.127 

9 40 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.129 

9 50 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.128 



9 60 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.130 

9 70 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.131 

9 80 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.129 

9 90 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.128 

9 100 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.132 

 
Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan pada tabel diatas bahwa yang memiliki nilai 30 merupakan Root Mean 

Square Error (RMSE) terkecil pada maximum number of generation dengan nilai  yang memperoleh nilai RMSE sebesar 
0,127.  

 
Evaluasi Neural Network  dengan Particle Swarm Optimization 

Berdasarkan hasil eksperimen yang telah dilakukan sebelumnya dengan melakukan optimalisasi Neural Network  
dengan Particle Swarm Optimization pada parameter yang berada pada  Particle Swarm Optimization, proses optimasi yang 
dilakukan parameter-parameter yang ada mampu menghasilkan nilai yang berpengaruh dalam proses penentuan posisi 
terbaik dalam melakukan prediksi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penurunan nilai Root Mean Square Error (RMSE) terkecil 
pada eksperimen yang dilakukan,   dikarenakan Particle Swarm Optimization merupakan salah satu algoritma optimasi yang 
mengadaptasi perilaku sekumpulan hewan bergerak untuk mencapai suatu tujuan dengan melakukan pencarian pada posisi 
yang terbaik.  

Particle Swarm Optimization metode optimasi yang didasarkan pada swarm intelligence, dimana penelusuran 
algoritma yang diawali dengan populasi yang bersifat random atau acak yang disebut dengan Particle. Dimana setiap Particle 
mempunyai karakteristik yaitu posisi dan kecepatan. Particle Swarm Optimization akan melakukan inisialisasi data yang 
diproses Neural Network  dan kemudian akan mengoptimasi data yang dilakukan proses sehingga menghasilkan proses yang 
lebih baik. Dari hasil eksperimen yang dilakukan dengan metode Neural Network  dengan Particle Swarm Optimization yang 
mendapatkan pola terbaik yaitu parameter pada Neural Network dengan jumlah input layer 4 , dengan hidden layer 1 jumlah 
neuron size  17, training cycle  100, learning rate  0.1 dan momentum 0.1 dan momentum 0.1 serta pada Particle Swarm 
Optimization dengan memasukkan nilai population size 9, maximum number of generation yaitu 30, dan  nilai local best weight 
dan global best weight adalah 1.0, sedangkan pada parameter nilai inertia weight adalah 1.0, nilai max weight adalah 1.0, dan 
nilai min weight adalah 0.0. Mampu memperoleh hasil nilai Root Mean Square Error (RMSE) terkecil  
 

Tabel Hasil Root Mean Square Error (RMSE) untuk  Neural Network dengan Particle Swarm Optimization 

Root_mean_squared_error 0.127 +/- 0.003 (mikro: 0.127 +/- 0.000) 

 
 

Berdasarkan hasil ekperimen yang dilakukan pada tahapan-tahapan sebelumnya, diperoleh hasil nilai Root Mean 
Square Error terbaik dengan menggunakan metode Neural Network  yaitu sebesar 0,131 dan hasil pengujian metode Neural 
Network  yang dilakukan optimasi dengan Particle Swarm Optimization  mampu mengahasilkan nilai Root Mean Square Error  
yang lebih kecil yaitu sebesar 0,127 . Dengan demikian melakukan optimasi metode Neural Network  dengan menggunakan 
Particle Swarm Optimization  terbukti mampu menghasilkan nilai yang lebih baik jika dibandingkan dengan menggunakan 
metode Neural Network. 
 

Tabel Perbandingan Hasil Root Mean Square Error (RMSE) untuk  Metode Neural Network dan Neural Network 
dengan Particle Swarm Optimization 

 

Metode Hasil RMSE 

Neural Network 0,131 

Neural Network dengan Particle Swarm 
Optimization 

0,127 

 



 

 
 
Dengan demikian bahwa hasil ekperimen yang didapatkan pada metode Neural Network yang dioptimasi dengan 

Particle Swarm Optimization dengan pola terbaik ini akan  dilakukan pengujian dengan dataset training tahun 1985 sampai 
2017 untuk melakukan prediksi pada tahun 2018 yaitu pada bulan januari  sampai dengan desember. Hasil prediksi yang 
didapatkan akan dibanding dengan nilai aktual dari dataset tahun 2018.  
 

Tabel Data testing 2018 hasil prediksi dalam normalisasi 

Bulan Data Aktual 2018 Hasil Peramalan Error 

Januari 0.2091 0.3170 0.1079 

Februari 0.1800 0.2788 0.0988 

Maret 0.2527 0.2618 0.0090 

April 0.1927 0.2618 0.0690 

Mei 0.2102 0.2372 0.0270 

Juni 0.2655 0.2549 -0.0106 

Juli 0.3618 0.3078 -0.0540 

Agustus 0.4236 0.3111 -0.1125 

September 0.4382 0.2866 -0.1516 

Oktober 0.3000 0.2884 -0.0116 

November 0.2818 0.3255 0.0437 

Desember 0.2745 0.3245 0.0500 

 
Berdasarkan hasil yang diperoleh  akan dilalukan denormalisasi ke data asli kembali, adapun proses denormalisasi 

yaitu sebagai berikut :  
a. Data aktual 2018 : 

𝒙′ =
(𝒙′ − 𝟎. 𝟏)(𝒂 − 𝒃)

𝟎, 𝟖
+ 𝒃 

=
(0.2091 − 0.1)𝑥(327 − 107)

0,8
+ 107 

= 𝟏𝟑𝟕. 𝟎 
 

b. Hasil Peramalan  

𝒙′ =
(𝒙′ − 𝟎. 𝟏)(𝒂 − 𝒃)

𝟎, 𝟖
+ 𝒃 

 

=
(0.3170 − 0.1)𝑥(327 − 107)

0,8
+ 107 

= 𝟏𝟔𝟔. 𝟕 
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Tabel Data testing 2018 hasil prediksi dalam denormalisasi 

Bulan Data Aktual 2018 Hasil Peramalan Error 

Januari 137.0 166.7 29.7 

Februari 129.0 156.2 27.2 

Maret 149.0 151.5 2.5 

April 132.5 151.5 19.0 

Mei 137.3 144.7 7.4 

Juni 152.5 149.6 -2.9 

Juli 179.0 164.1 -14.9 

Agustus 196.0 165.1 -30.9 

September 200.0 158.3 -41.7 

Oktober 162.0 158.8 -3.2 

November 157.0 169.0 12.0 

Desember 155.0 168.7 13.7 

 

 
Gambar Hasil Perbandingan Antara Data Aktual dan Hasil Peramalan 

 
 

Hasil Prediksi  
Dengan menerapakan hasil pola terbaik yang telah didapatkan oleh metode Neural Network yang dioptimasi dengan 

Particle Swarm Optimization maka dapat digunakan untuk melakukan prediksi pada tahun 2019 pada bulan Januari  sampai 
dengan Desember. Dengan mengunakan dataset dari tahun 1985 sampai dengan 2018 yang di jadikan sebagai training pada 
tahun 2019 merupakan output atau hasil prediksi. 
 

Tabel Hasil Prediksi Lama Penyinaran Matahari Tahun 2019 
 

Prediksi 2019 

Bulan Normalisasi Denormalisasi 

Januari 0.3616 178.9 

Februari 0.3637 179.5 

Maret 0.4117 192.7 

April 0.3967 188.6 

Mei 0.3642 179.7 

Juni 0.3262 169.2 

Juli 0.2968 161.1 

Agustus 0.2877 158.6 

September 0.3145 166.0 

Oktober 0.2887 158.9 

November 0.2982 161.5 

Desember 0.2767 155.6 

137.0 129.0
149.0

132.5 137.3
152.5

179.0
196.0 200.0

162.0 157.0 155.0166.7 156.2 151.5 151.5 144.7 149.6
164.1 165.1 158.3 158.8 169.0 168.7

HASIL PERBANDINGAN DATA AKTUAL 
DAN HASIL PERAMALAN TAHUN 2018

DATA AKTUAL HASIL PERAMALAN



 
Gambar Hasil Prediksi Lama Penyinaran Matahari Tahun 2019 

 
 

D.  STATUS LUARAN:  Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan (jika 
ada) yang dijanjikan pada tahun pelaksanaan penelitian. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan 
intelektual, hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung 
dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis luaran yang 
dijanjikan serta mengunggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan melalui Simlitabmas 
mengikuti format sebagaimana terlihat pada bagian isian luaran 

 

Jenis luaran Publikasi Ilmiah Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi,  status target capaian accepted/published.  adapun 
ketercapain pada luaran penelitian ini sudah sampai pada status di terima oleh pengelola Jurnal Elektronik JTII (Junal 
Teknologi Informasi Indonesia) dan akan diterbitkan pada Volume 4 Nomor 2 Tahun 2019.  Alamat link dari Jurnal Elektornik 
JTII adalah  http://jurnal.poligon.ac.id/index.php/JTII 

 

Gambar telah melakukan submit jurnal  
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Gambar Bukti Penerimaan Pengajuan Naskah Ilmiah 

 

 



E.  PERAN MITRA: Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik in-kind maupun in-cash (jika ada). Bukti 
pendukung realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bukti 
dokumen realisasi kerjasama dengan Mitra diunggah melalui Simlitabmas mengikuti format sebagaimana terlihat pada 
bagian isian mitra 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

F. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan 
penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian 
tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  



G. RENCANA TINDAK LANJUT PENELITIAN: Tuliskan dan uraikan rencana tindaklanjut penelitian selanjutnya dengan 
melihat hasil penelitian yang telah diperoleh. Jika ada target yang belum diselesaikan pada akhir tahun pelaksanaan 
penelitian, pada bagian ini dapat dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai tersebut. 

 

Untuk mendapatkan performa dari algoritma yang digunakan dalam penelitian ini akan dilakukan perbandingan antara data 
hasil prediksi pada tahun 2019 dengan data aktual yang ada pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi 
Gorontalo, dan dapat juga dilakukan uji coba dengan menggunakan algoritma optimasi lainnya,  apabila hasil  sesilih error 
yang diperoleh berada dalam rentang yang kecil sehingga algoritma yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan ke 
pengembangan sistem informasi atau  Digital System yang dapat digunakan sebagai pendukung keputusan untuk 
memprediksi lama penyinaran matahari. 

 

H. DAFTAR PUSTAKA: Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya 
pustaka yang disitasi pada laporan akhir yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka. 

 

1 Prasetyo, E. (2014). Mengolah Data Menjadi Informasi Menggunakan Matlab. Yogyakarta  

2.  Purwanto, Eswaran, C., & Logeswaran, R. (2011). Improved Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System for HIV/AIDS Time 
Series Prediction. Informatics Engineering and Information Science, Pt Iii, 253, 1–13 
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OPTIMALISASI NEURAL NETWORK BERBASIS PARTICLE SWARM
OPTIMIZATION UNTUK MEMPREDIKSI LAMA PENYINARAN

MATAHARI DALAMMEMENUHI KEBUTUHAN ENERGI
Wahyudin Hasyim1, Alter Lasarudin2

E-Mail : wahyudin_hasyim@umgo.ac.id 1, alterlasarudin@umgo.ac.id 2

1,2 Program Studi Sistem Informasi Univeritas Muhammadiyah Gorontalo

Abstract — The high electricity load that reaches 325 MegaWatt, this is an important concern for the Gorontalo Province
government in the need for electrical energy, it is necessary to predict the length of solar radiation in an area, one of which
depends on the length of solar cell energy. Among them by designing prediction models. The prediction method that has the
smallest error value is the Neural Network, but there are still weaknesses during training to achieve convergence and
overfitting. Then it is necessary to optimize the network weights using Particle Swarm Optimization, which is one of the best
methods of optimization. With the use of optimization which is measured through the acquisition of Root Mean Square Error
(RMSE). The results of testing the algorithm show that the value of RMSE uses Neural Network 0.131, while the application of
optimization with particle swarm optimization results RMSE 0.127. By applying the optimization method, it can reduce the
error value

Keywords: Prediction, Sun Exposure Time, Neural Network, Particle Swarm Optimization

Intisari — Tingginya beban listrik yang mencapai 325 MegaWatt, hal ini merupakan perhatian penting bagi pemerintah
Provinsi Gorontalo dalam kebutuhan energi listrik, maka perlu memprediksi lama penyinaran matarahari pada suatu daerah,
Energi sel surya salah satunya bergantung pada lamanya penyinaran cahaya matahari. Diantaranya dengan melakukan
perancangan model prediksi. Metode prediksi yang mimiliki nilai error terkecil adalah Neural Network, akan tetapi masih
adanya kelemahan pada waktu pelatihan untuk mencapai konvergen dan overfitting. Maka perlu dilakukan optimalisasi pada
bobot jaringan dengan menggunakan Particle Swarm Optimazition, yang merupakan salah satu metode terbaik dalam optimasi.
Dengan penggunaan optimasi yang diukur melalui hasil peroleha Root Mean Square Error (RMSE). Hasil pengujian terhadap
algoritma menunjukkan bahwa nilai RMSE mengunakan Neural Network 0,131, sedangkan dengan penerapan optimasi dengan
particle swarm optimization hasil RMSE 0,127. Dengan penerapan metode optimasi terserbut dapat mengurangi nilai error

Kata kunci: Prediksi, Lama Penyinaran Matahari, Neural Network, Particle Swarm Optimization

I. PENDAHULUAN

Tingginya beban listrik yang mencapai 325 MegaWatt, hal ini merupakan perhatian penting bagi pemerintah Provinsi

Gorontalo dalam kebutuhan energi listrik yang mengalami peningkatan disebabkan semakin meningkatnya jumlah penduduk.

Terutama di daerah pedalaman yang notabene masih terkendala oleh permasalahan transportasi maupun sarana prasarana

pendukung ketersediaan sumber energi listrik. Di sisi lain ketersediaan sumber energi listrik bagi masyarakat akan

mempengaruhi banyak aspek kehidupan, diantaranya persoalan ekonomi dan keberlangsungan hidup masyarakat [1].

Pemecahan solusi terkait permasalahan ini dapat melalui penggunaan listrik terbaharukan seperti pemanfaatan sel surya

sebagai sumber energi listrik. Agar pemanfaatan sel surya ini dapat berjalan maksimal, maka perlu memprediksi lama

penyinaran matarahari di suatu daerah, hal ini disebabkan karena energi surya salah satunya bergantung terhadap lamanya

penyinaran cahaya matahari. Suhu permukaan matahari memiliki kurang lebih 6000K memancarkan radiasi sebesar 73,5

MW/m2. Energi radiasi yang sampai dipermukaan atmosfer bumi sekitar 1368 Wm-2. Namun tidak semua energi matahari

mencapai permukaan bumi karena sebagian energi radiasi dipantulkan dan diserap oleh atmosfer bumi, oleh karena itu perlu

untuk mengetahui berapa besar energi yang dihasilkan dari lama penyinaran matahari yang diperlukan untuk dijadikan sumber

energi listrik [2].

mailto:wahyudin_hasyim@umgo.ac.id%201
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Dalam memenuhi data lama penyinaran matahari yang memadai, diperlukan suatu cara yang efektif dan efisien. Diantaranya

dengan melakukan perancangan model prediksi berdasarkan data-data yang di peroleh dari pengamatan stasiun BMKG Provinsi

Gorontalo.

Penelitian [3] menunjukkan bahwa model prediksi yang didasarkan pada persamaan Angstrom yang menggunakan data

lama penyinaran matahari periode 1994-2003. Hasil dari prediksi dengan persamaan Angstrom yang melakukan uji terhadap

nilai MBE (Mean Bias Error) -0,01 % , RMSE (Root Mean Square Error) 0,03% dan bias error 5%. Tanda negatif pada MBE

menunjukkan bahwa model tersebut tergolong under estimate terhadap hasil pengukuran, namun masih berada didalam rentang

yang dapat diterima. Dalam melakukan perhitungan lama penyinaran matahari yang dilakukan oleh [4] yang menggunakan

metode segmentasi dengan otsu threshold mampu melakukan segmentasi objek penyinaran berlubang pada kartu bias dengan

jumlah objek 1.4429 dengan nilai RMSE = 0,51 terhadap hasil perhitungan lama penyinaran matahari hal ini dikarenakan masih

memiliki noise yang berada disekitar region objek.

Penentuan metode prediksi merupakan penetu utama dalam memperoleh model pola terbaik. Penerapan metode yang akan

digunakan adalah Neural Network berbasis Particle Swarm Optimization untuk memprediksi lama penyinaran matahari dalam

memenuhi kebutuhan energi kedepan khusunya pada provinsi Gorontalo.

Tujuan utama dalam penelitian ini mendapatkan suatu model prediksi terbaik dengan nilai RMSE terkecil yang mampu

memprediksi lama penyinaran matahari pada waktu mendatang. Hal ini adalah sangat penting, dikarena pada masa yang akan

datang memungkinkan untuk penggunaan penghematan energi listrik, khususnya juga bagi para perancana dan peracang

peralatan energi surya dapat memprediksi lama penyinaran matahari yang merupakan sumber energi listrik dengan

menggunakan model prediksi yang akan diterapkan.

II. LANDASAN TEORI

A. Neural Network
Neural Network merupakan salah satu algoritma yang model dari proses pengeolahan informasi sepertik kerja sistem

saraf manusia, dimana otak merupakan pemroses utama dalam saraf manusia. Neural Network mampu mengenali sinyal input

yang dikirimkan melalui penghubung neuron yang lain. Apabila ada salah satu neuron yang rusak maka akan dilatih.

Struktur dari neuron Neural Network memiliki fungsi penjumlahan matematis, activation function, dan fungsi keluaran (output)

[5]

Dalam tahapan algoritma Neural Network memiliki beberapa langkah yaitu sebagai berikut :

Langkah 1

Langkah awal dari neural network yaitu penentuan sigmoid. Nilai bobot terkecil akan melakukan proses trainng. Hal ini

dikarenakan dengan menetukan nilai range momentum dengan learning rate 0 sampai dengan 1.[6]

Langkah 2

Pada tahapan ini menentukan nilai dari atribut serta kelas yang akan lakukan untuk proses training. Selanjutnyan akan dilakukan

perhitungan nilai bobot luaran neuron ke node dalam Hidden Layer, dengan menggunakan persamaan :

Znet = f (���+ �=�
� �� ��� ) (1)

Selanjutnya akan dilakukan perhitungan terhadapa seluruh jaringan dari unit output dengan menggunakan bentuk persamaan

sebagai berikut :
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Ynet = f (���+ �=�
� �� ��� ) (2)

Nilai dari Fungsi f atau sigmoid akan digunakan dari hasil perhitungan dengan memberikan nilai 0 sampai dengan 1. Adapun

persamaan dari fungsi f yang digunakan dapat dijabarkan sebagai berikut :[7]

� = �
�+�−� (3)

Langkah 3

Langkah berikutnya tahapan propagasi mundur. Pada Tahap 3 akan melakukan perbandingan nilai yang didapatkan dari nilai

hasil output dengan sebernarnya, selisih nilai dari sebenarnya dengan hasil hitungan sebenarnya adalah nilai error dari selisih

akan diberikan terhadap bobot dalam tiap node, agar model yang akan diperoleh akan menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Adapun perhitungan nilai bobot menggunakan rumus persamaan sebagai berikut :

δk=(tk-yk) f’(y_netk)= (tk-yk) yk (1-yk) (4)

Nilai dari ∆��� adalah perubahan dari penambahan niali learning rate dengan � (delta) kemudian akan selanjutnya akan

dikalikan dengan nilai masukan. Apabila diperoleh nilai momentum, maka akan dilakukan perkalian dengan perubahan nilai

yang ada sebelumnya. Dengan menggunakan rumus persamaan sebagai berikut:[8]

∆��� = Ƞ�S �� + ɑ�� (�− �) (5)

Adapun perhitungan nilai � (delta) dapat dibedakan atas dua yaitu output layer dan hidden layer. Untuk menghitungan bobot

bias dapat digunakan rumus persamaan yang sama, akan tetapi tidak dengan menggunakan perhitungan momentum, serta nilai

dari bias sehingga akan menjadi seperti pada rumus persamaan dibawah ini:

Woj.new = Woj.current + (Ƞ�j) (6)

Langkah 4

Langkah selajutnya yaitu apabila semua bobot baru sudah diketahui, maka pada langkah 2 akan dijalankan kembali, sampai

dengan mendapatkan jumlah iterasi [9]

B. Particel Swarm Optimization

Particle swarm optimization (PSO) diperkenalkan oleh Eberhart dan Kennedy pada tahun 1995 yang merupakan

salah satu metode optimasi. Particle Swarm Optimization terinspirasi dari perilaku sosial koloni hewan seperti rayap,

lebah, ikan atau burung. Perilaku social terdiri dari tindakan individu dan pengaruh dari individu-individu lain dalam suatu

kelompok. Individu yang berperilaku secara terdistribusi dengan menggunakan kecerdasannya (intelligence) sendiri dan

juga yang dipengaruhi oleh kelompok [10].

Sebagai contoh jika terdapat seekor burung yang menemukan jalan yang tepat (optimal) akanmenuju ke sumber makanan,

maka sisa dari kawanan kelompok yang lainnya juga akan mengikuti jalan tersebut walaupun lokasi mereka berada

yang didalam kawanan tersebut tidak saling berdekatan.[11]

Model dari Particle swarm optimization ini dikembangkan berdasarkan model kawanan kelompok tersebut, dimana

partikel yang akan mendekati target minimum atau maksimum dari fungsi tujuan, maka kawanan partikel tersebut

memberikan informasi secara cepat kepada partikel kawanan lainnya, sehingga kawanan partikel yang lainnya akan

mengikuti arah yang menuju ke target atau tujuan dari nilai tersebut akan tetapi tidak menuju secara langsung pada target

tersebut.[12]
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Dalam inisialisai Pbest dan Gbest, pada iterasi yang ke-0 akan di samakan dengan nilai pada posisi awal kawanan

kelompok atau partikel. Sedangan Gbest dipilih dari salah satu Pbest dengan yang nilai fitnees yang paling tinggi. Untuk

menentukan kecepatan update dapat digukan dengan persamaan berikut :[13]

Vk+1 = Vk+C1.R1.(Pbestk – Xk) + C2.R2.(Gbestk – Xk) (7)

Xk + 1 = Xk + Vk+1 (8)

Tahapan selanjutnya degan menggunakan konsep bobot inersia (inertia weight) yang dikembangkan oleh Shi dan Eberhart

pada tahun 1998 untuk pengendalian yang lebih baik dalam eksplorasi dan eksploitasi agar dapat menghilangkan kebutuhan

Vmax.[14]

III.METODOLOGI PENELIAN

Alur penelitian yang akan digunakan yaitu sebagai berikut :

Bulan

Gambar 1. Alur Penelitian

Observasi dan Pengamatan
Dataset

Preprocessing

Training data Testing data

Neural Network Optimasi Neural Network berbasis
Particle Swarm Optimization

Evaluasi Algoritma

Pola Terbaik

Hasil Prediksi

Pengolahan univariate ke
multivarite
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengumpulan data
Pengumpulan data dilakukan pada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Provinsi Gorontalo. Dari

data yang diperoleh tercatat bahwa pemantauan yang di lakukan pada BMKG Provinsi Gorontalo diperoleh rekapan data dari

tahun 1985 sampai 2018. Data tersebut adalah rata2 lama penyinaran matahari perbulan yang akan digunakan dalam proses

pengolahan dan analisis data nanti, data yang diambil memenuhi kriteria dalam pengolahan dengan Neural Network berbasis

Particle Swarm Optimization.

B. Analisis data

Berdasarkan data pengamatan yang dilakukan pada BMKG Provinsi Gorontalo dari tahun 1985 sampai dengan 2018.

Variabel dari data tersebut berjumlah 408 record dari Januari 1985 sampai dengan Desember 2018. Dimana, dataset 1985

sampai 2017 untuk data training sedangkan data 2018 sebagai data testing. Output yang dihasilkan dapat digunakan dalam

prediksi untuk tahun selanjutnya.

C. Tahap Prepocesing dan Normalisasi

Tahapan pada proses awal dilakukan adalah tahap normalisasi data. Normalisasi ini dilakukan bertujuan untuk

mengubah dataset time series menjadi angka biner range antara 0 sampai 1. Hal tersebut dilakukan agar pengolahan data dapat

lebih baik karena menghindari missing value atau nilai dominan dari suatu dataset. Berikut persamaan normalisasi yang

digunakan:[15]

�' = �.� �−�
�−� +�.� (9)

Di mana nilai dari ,

x’ merupakan hasil normalisasi

x merupakan data awal

a merupakan nilai dari maksimum data awal dan

b merupakan nilai dari minimum data asli

tahapan selanjutnya data akan diubah kedalam bentuk time series univariat ke multivariat, yang terdiri dari 1 variabel

independent, 12 variabel independen yang memiliki 1 variabel dependen. Selanjutnya data ini yang akan digunakan dalam

proses traning data memperoleh pola arsitektur atau model terbaik. Pola terbaik akan ditentukan dengan melihat nilai dari Root

Mean Squared Error (RMSE) terkecil dari hasil analisis n. Tujuan dari time series multivariate yaitu akan memodelkan

perubahan terhadap data yang berkorelasi serta peubah tersebut dapat dinotasikan dalam tabel pola data time series berikut.

Tabel 1. Pola perubahan data univariate ke multivariate

Pola Input Output

1

2

3

4

Xt-1, xt-2, xt-3, xt-5, xt-6 xt

Xt-2, xt-3, xt-4, xt-5,xt-6,… xt+1

Xt-3, xt-4, xt-5, xt-6,xt-7,.. xt+2

...

xt+1

xt+2

xt+3

.....
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5

6

…

z-t

…

xz-t, xz-t+1, , ..., xz-1

…

xz

D. Pengujian dan Evaluasi Algoritma Neural Network
Tahapan berikut adalah dari data yang telah dilakukan normalisasi dan preprocessing, data tersebut selanjutkan akan

diproses dengan meenerakan algoritma Neural Network untuk memperoleh pola arsitektur baik. Pada proses penerapan

algoritma ini menggunakan tolls rapidminer dengan mengukur hasil nilai dari RMSE dengan menentukan parameter nilai pada

Neural Network. Adapun untuk penentuan nilai dari parameter pada metode Neural Network yaitu sebagai berikut :

1. Input Layer

Dalam penentuan paremeter nilai input layer pada percobaan ini yaitu menerapakan jumlah masukkan dimulai dari 1

sampai 12 periode, akan tetapi tidak melakukan perubahan pada parameter nilai yang berada pada number of validation yaitu

10, Training Cyle 500, Learning Rate 0,3, dan Momentum 0,2 dan serta nilai dari neuron size yang berada pada hidden layer

juga tidak dilakukan perubahan. Adapun hasil dari uji coba penentuan jumlah input layer didapatkan hasil pengujian yang

diukur dengan Root Mean Square Error terrendah diperoleh pada input layer xt-4 dengan perolehan nilai RMSE 0,131. Jumlah

input layer yang akan diterapakan dalam uji coba penentuan parameter untuk mendapatkan pola data yang paling terbaik yang

terdiri dari 4 periode masing-masing yaitu variable xt-1, xt-2, xt-3, xt-4.

2. Hidden layer

Penentuan Hidden layer yang akan digunakan yaitu 1 dengan mentukan jumlah neuron size. Jumlah neuron size yang

diterapakan dalam pengujian ini adalan nilai neuron size mulai dari 2 sampai 20 dengan nilai yang ada pada number of

validation 10, Training Cyle 500, Learning Rate 0,3, dan Momentum 0,2. Berdasarkan hasil percobaan yang diterapakan pada

1 hidden layer yang memperoleh nilai RMSE terrendah terdapat pada neuron size 17 dengan nilai sebesar 0,134. Hasil

pemelihan berdasarkan nilai RMSE terkecil merupakan hasil perolehan yang dibandingan dengan jumlah neuron lainnya

3. Training Cyle

Pada tahapan ini berdasarkan hasil yang diperoleh dari percobaan pada hidden layer dengan jumlah neuron size 17

dilakukan uji coba untuk penentuan Training Cyle dengan nilai range 100 dengan kelipatan 100 sampai dengan 1000.

Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan bahwa yang memperoleh nilai RMSE terkecil pada Training Cyle dengan nilai 100

yang mendapatkan RMSE sebesar 0,133. Dari hasil terbaik pada Training Cyle yang diperoleh akan diterapkan dalam

menentukan nilai yang ada pada parameter learning rate.

4. Learning Rate

Dalam penentuan nilai parameter learning rate, dengan menerapkan parameter nilai learning rate pada range nilai 0,1

sampai 1, dengan menggunakan nilai neuron size dan training cycle yang telah diperoleh pada percobaan sebelumnya.

Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan pada tahapan ini yang memiliki nilai Root Mean Square Error (RMSE) terkecil pada

learning rate adalah nilai 0,1 yang memperoleh nilai RMSE sebesar 0,132. Hasil terbaik pada learning rate yang diperoleh akan

diterapakan pada tahapan selanjutnya untuk menentukan nilai yang ada pada parameter momentum

5. Momentum

Dalam penentuan parameter nilai momentum akan dilakukan dengan menerapkan parameter nilai momentum dari range

nilai 0.1 sampai 0.9, dengan menggunakan nilai neuron size, training cycle, dan learning rate yang telah diperoleh pada
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percobaan sebelumnya. Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan bahwa yang memiliki nilai Root Mean Square Error

(RMSE) terkecil pada momentum dengan nilai 0,1 yang memperoleh nilai RMSE sebesar 0,131.

Dengan demikian setelah dilakukan tahap percobaan dalam penentuan nilai setiap parameter pada Neural Nerwork yang

sudalah dilakukan tahapan proses sebelumnya nilai dari parameter yang didapatkan dalam model terbaik akan digunakan dalam

menentukan prediksi dengan menerapakan setiap nilai parameter pada arisitektur neural netrowk adalah input layer 4 , hidden

layer 1 neuron size 17, training cycle 100, learning rate 0.1 dan momentum 0.1, yang nanti nilai yang didapatkan dari

parameter inilah yang akan digunakan untuk melakukan prediksi yang diperoleh dari arsitektur terbaik pada metode Neural

Network yang diukur pada nilai RMSE sebesar 0,131.

Tabel 2. Pola penerapan paramaner nilai terbaik dari Neural Network

Input Layer 4
Hidden Layer 1
Neuron Size 17
Training Cycle 100
Learnig Rate 0,1
Momentum 0.1

RMSE 0.131 +/- 0.011
(mikro: 0.131 +/- 0.000)

E. Tahapan Pengujian Optimasi pada Neural Network menggunakan Particle Swarm Optimization

Pada tahapan ini merupakan proses pencarian model optimasi dengan Particle Swarm Optimization dengan menerapkan

hasil yang sudah diperoleh dari model parameter nilai terbaik Neural Network sebelumnya.

Adapun untuk pencarian solusi optimal maka akan dilakukan sampai semua partikel mendapatkan solusi yang sama

atau pada saat iterasi maksimum sudah tercapai. Untuk formulasi update kecepatan dan posisi pada iterasi dimisalkan akan

melakukan optimasi terhadap variabel xt-1 yang digunakan pada data testing adapun tahapan algoritma Particle Swarm

Optimization adalah sebagai berikut :

Dalam penentuan parameter pada population size maka dilakukan uji coba dengan menerapkan nilai population size

dari range 5 sampai dengan 15 akan tetapi dengan tidak melakukan perubahan terhadapa parameter nilai yang berada pada

maximum number of generation 30, serta nilai local best weight, nilai g-best weight yaitu 1.0, sedangan parameter pembobotan

nilai inertia weight adalah 1.0, nilai max weight adalah 1.0, untuk penentuan nilai dari min weight 0.0. Berdasarkan hasil uji

coba yang dilakukan bahwa yang memiliki nilai Root Mean Square Error (RMSE) terkecil pada population size dengan nilai 9

yang memperoleh nilai RMSE sebesar 0,127. Selanjutnya hasil terbaik pada population size yang diperoleh akan digunakan

untuk melakukan penentuan nilai dari maximum number of generation.

Pada tahapan selanjutnya dalam menentukan nilai maximum number of generation pada percobaan ini dilakukan dengan

menerapkan nilai range nilai 10, 20, 30 sampai dengan 100, dengan menggunakan nilai population size yang telah diperoleh

pada percobaan sebelumnya, akan tetapi dengan tidak melakukan perubahan terhadap parameter nilai local best weight dan nilai

g-best weight yaitu nilai 1.0, sedangan pada parameter pembobotan nilai parameter inertia weight dan nilai max weight

masisng-masing 1.0, nilai min weight 0.0 . Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan dengan menerapkan nilai yang ditentukan

bahwa yang memiliki nilai 30 merupakan Root Mean Square Error (RMSE) terkecil pada maximum number of generation

dengan perolehan nilai RMSE sebesar 0,127.

F. Evaluasi Neural Network yang di optimasi menggunakan Particle Swarm Optimization

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan sebelumnya diperoleh optimalisasi Neural Network dengan Particle

Swarm Optimization pada parameter yang berada pada Particle Swarm Optimization, proses optimasi yang dilakukan terhadap
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parameter-parameter yang ada mampu menghasilkan nilai yang berpengaruh dalam proses penentuan posisi terbaik dalam

melakukan prediksi.

Hal ini dibuktikan dengan adanya penurunan nilai Root Mean Square Error (RMSE) pada uji coba yang dilakukan,

hal ini dikarenakan Particle Swarm Optimization merupakan salah satu algoritma optimasi yang mengadaptasi perilaku

sekumpulan hewan bergerak untuk mencapai suatu tujuan dengan melakukan pencarian pada posisi yang terbaik.

Particle Swarm Optimization merupakan metode optimasi yang pada dasarkan adalah swarm intelligence, dimana

penentuan algoritma ini diawali dengan populasi yang bersifat random atau acak yang disebut juga dengan Particle. Dimana

setiap Particle yang dimiliki mempunyai karakteristik tersendiri yaitu posisi dan kecepatan. Particle Swarm Optimization ini

juga melakukan inisialisasi bobot nilai yang diproses dari Neural Network yang kemudian akan mengoptimasi bobot yang

dilakukan pada proses sehingga akan menghasilkan model arsitektur terbaik .

Dari hasil pengujian yang diterapakan pada metode Neural Network yang dioptimasi dengan Particle Swarm

Optimization yang mendapatkan pola terbaik adalah parameter yang diperoleh pada Neural Network yaitu input layer 4 ,

hidden layer 1 neuron size 17, training cycle 100, learning rate 0.1 dan momentum 0.1 dan momentum 0.1 serta pada Particle

Swarm Optimization dengan memasukkan nilai population size 9, maximum number of generation 30, dan nilai local best

weight dan global best weight adalah masing-masing 1.0, sedangkan pada parameter nilai inertia weight 1.0, nilai max weight

1.0, dan nilai min weight adalah 0.0. Dengan menerapakan pola data tersebut dalam pengujian mampu memperoleh nilai RMSE

pada metode Neural Network yaitu 0,131 dan hasil penerapan metode Neural Network yang dilakukan optimasi dengan

Particle Swarm Optimization mampu memperoleh nilai RMSE yang lebih rendah sebesar 0,127.

Sehingga dengan menerapkan model optimasi pada metode Neural Network dengan menggunakan Particle Swarm

Optimization hal ini mampu membuktikan bahwa hasil nilai yang diperoleh dari hasil pengujian jauh lebih baik jika

dibandingkan dengan menggunakan metode Neural Network.

Tabel 3. Perbandingan Hasil RMSE

Metode Hasil RMSE
Neural Network 0,131

Neural Network yang dlakukan
optimasi dengan Particle
Swarm Optimization

0,127

Gambar 2. Hasil Perbandingan nilai RMSE

Dengan demikian hasil penerapan parameter nilai yang diperoleh pada metode Neural Network yang dilakukan

optimasi dengan Particle Swarm Optimization dengan pola terbaik ini akan dilakukan testing dengan menggunakan dataset
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training pada tahun 1985 sampai 2017 untuk mendapatkan hasil prediksi tahun 2018 yang dimulai dari bulan januari sampai

desember. Hasil prediksi yang didapatkan akan dibanding dengan nilai aktual dari dataset tahun 2018.

Tabel 4. Perbandingan data akutal dan hasil peramalan

Bulan Data Aktual
2018

Hasil
Peramalan Error

Januari 0.2091 0.3170 0.1079
Februari 0.1800 0.2788 0.0988
Maret 0.2527 0.2618 0.0090
April 0.1927 0.2618 0.0690
Mei 0.2102 0.2372 0.0270
Juni 0.2655 0.2549 -0.0106
Juli 0.3618 0.3078 -0.0540

Agustus 0.4236 0.3111 -0.1125
September 0.4382 0.2866 -0.1516
Oktober 0.3000 0.2884 -0.0116
November 0.2818 0.3255 0.0437
Desember 0.2745 0.3245 0.0500

Tabel 5. Data aktual 2018 dalam denormalisasi

Bulan
Data
Aktual
2018

Hasil
Peramalan Error

Januari 137.0 166.7 29.7
Februari 129.0 156.2 27.2
Maret 149.0 151.5 2.5
April 132.5 151.5 19.0
Mei 137.3 144.7 7.4
Juni 152.5 149.6 -2.9
Juli 179.0 164.1 -14.9

Agustus 196.0 165.1 -30.9
September 200.0 158.3 -41.7
Oktober 162.0 158.8 -3.2
November 157.0 169.0 12.0
Desember 155.0 168.7 13.7

Gambar 3. Hasil Perbandingan Data Aktual dan Prediksi
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G. Hasil Prediksi
Dengan menerapakan hasil nilai parameter terbaik yang telah diperoleh dari metode Neural Network yang dilakukan

optimasi dengan Particle Swarm Optimization akan diterapakan untuk mendapatkan hasil prediksi tahun 2019 mulai dari

Januari sampai Desember. Dengan mengunakan dataset training dan testing tahun 1985 sampai 2018 yang akan di jadikan data

training tahun 2019 yang mampu mendapatkan output atau berupa hasil prediksi.

Tabel 6. Hasil Prediksi Lama Penyinaran Matahari Tahun 2019

Prediksi 2019
Bulan Normalisasi Denormalisasi
Januari 0.3616 178.9
Februari 0.3637 179.5
Maret 0.4117 192.7
April 0.3967 188.6
Mei 0.3642 179.7
Juni 0.3262 169.2
Juli 0.2968 161.1

Agustus 0.2877 158.6
September 0.3145 166.0
Oktober 0.2887 158.9
November 0.2982 161.5
Desember 0.2767 155.6

Gambar 4. Hasil Prediksi Lama Penyinaran Matahari Tahun 2019

V. PENUTUP
A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uijcoba dan analisa yang telah dilakukan bahwa Neural Network dengan Particle Swarm

Optimization mampu mendapatkan pola terbaik yaitu parameter yang diperoleh dari metode Neural Network dengan input layer

4 , hidden layer 1 neuron size 17, training cycle 100, learning rate 0.1 dan momentum 0.1 dan momentum 0.1 serta pada

Particle Swarm Optimization dengan memasukkan nilai population size 9, maximum number of generation yaitu 30, dan nilai

local best weight dan global best weight adalah 1.0, sedangkan pada parameter nilai inertia weight adalah 1.0, nilai max weight

adalah 1.0, dan nilai min weight adalah 0.0. Mampu memperoleh hasil nilai RMSE) dengan menerapkan pola pada metode
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Neural Network sebesar 0,131 dan hasil pengujian terhadap metode Neural Network yang dioptimasi dengan Particle Swarm

Optimization mampu memperoleh nilai RMSE yang terrendah sebesar 0,127. Sehingga dengan melakukan optimasi pada

metode Neural Network yang menggunakan Particle Swarm Optimization terbukti mampu menghasilkan nilai yang lebih baik

jika dibandingkan dengan menggunakan metode Neural Network. Dengan penerapan pola yang diperoleh dari metode optimasi

terserbut mampu mendapatkan nilai error terrendah sehingga dapat digunakan dalam memprediksi lama penyinaran matahari.

B. SARAN

Adapun saran pada peneliti selanjutnya yaitu dengan melakuakan penerapan pola dan metode Neural Network yang

dioptimasi oleh Particle Swarm Optimization pada dataset lainnya. Dana dapat juga dilakukan uji coba dengan menggunakan

algoritma optimasi lainnya
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