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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Gempa tektonik merupakan salah satu fenomena alam yang diakibatkan oleh 

pergeseran lempeng bumi di lautan. Terjadinya gempa pada suatu wilayah bisa 

mengakibatkan lumpuhnya kegiatan di wilayah tersebut, baik itu ekonomi, pendidikan, 

atau kegiatan lainnya. Guna meminimalisir dampak buruk yang diakibatkan oleh gempa, 

maka diperlukan sebuah sistem peringatan dini yang mampu mengklasifikasi data gempa 

suatu wilayah berdasarkan histori yang ada. Sistem peringatan dini sangatlah penting 

guna memberikan informasi dan peringatan bagi seluruh pihak sehingga bisa 

mempersiapkan diri dan menentukan keputusan yang tepat dalam menghadapi gempa 

bumi. Untuk melakukan penelitan tentang klasifikasi jenis magnitude gempa tektonik 

penulis harus memperhatikan variabel-variabel yaitu Depth (km), Magnitude (Richter), 

rms dan Cphase atau jumlah fase waktu tiba gelombang gempa yang digunakan dalam 

melakukan penelitian. 

 Penentuan jenis magnitude gempa tektonik terhadap terjadinya sebuah gempa bisa 

dilakukan dengan metode- metode tertentu. Salah satu metode yang bisa digunakan untuk 

melakukan hal tersebut adalah jaringan syaraf tiruan backpropagation. Algoritma ini 

merupakan salah satu algoritma yang bisa diimplementasikan untuk memprediksi dan 

menentukan jenis magnitude gempa berdasarkan histori data yang sudah ada. Algoritma 

jaringan syaraf tiruan backpropagasi telah banyak digunakan untuk melakukan prediksi, 

misalnya untuk melakukan prediksi curah hujan, prediksi harga saham, prediksi lalu 

lintas, prediksi waktu pengiriman, dan lain sebagainya.  

 Algoritma ini tergolong dalam supervised algorithm, dimana dalam proses 

implementasinya terdapat tahap pelatihan dengan menggunakan histori data yang sudah 

ada. Tahap pelatihan digunakan untuk mendapatkan bobot optimum sehingga dalam 

tahap pengujian diperoleh hasil terbaik. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang 

telah dilakukan, algoritma ini memperlihatkan hasil dengan tingkat akurasi yang cukup 

tinggi. Sehingga pada penelitian tugas akhir ini akan dilakukan penelitian tentang 

“IMPLEMENTASI JARINGAN SYARAF TIRUAN BACKPROPAGATION UNTUK 
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MENGKLASIFIKASI JENIS MAGNITUDE GEMPA TEKTONIK: STUDI KASUS 

BMKG PROVINSI NTB”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan , permasalahan yang menjadi kajian 

pada tugas akhir ini adalah bagaimana kinerja dari algoritma jaringan syaraf tiruan 

backpropagation untuk menentukan jenis magnitude gempa tektonik di wilayah regional 

Nusa Tenggara Barat. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan dari permasalahan yang diangkat pada tugas akhir ini yaitu: 

1. Sample data gempa yang digunakan adalah data gempa tektonik selama 5 tahun 

terakhir (April 2013 – April 2018). 

2. Parameter tingkat akurasi hasil penentuan besar gempa yang digunakan adalah nilai 

Persentase keberhasilan. 

3. Masukan data Jaringan Syaraf Tiruan yang digunakan adalah Depth (km), Magnitude 

(Richter), rms dan Cphase. 

4. Hasil keluaran dari Jaringan Syaraf Tiruan yang ditentukan adalah klasifikasi jenis 

magnitude gempa tektonik. 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengimplementasikan algoritma jaringan 

syaraf tiruan backpropagation untuk mengklasifikasi jenis magnitude gempa tektonik di 

provinsi NTB. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Berikut adalah manfaat dari penelitian pada tugas akhir ini.   

1. Digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi BMKG dalam mengambil keputusan. 

2. Berfungsi sebagai peringatan dini bagi BMKG terkait kemungkinan gempa yang 

akan muncul. 

3. Sebagai bahan pembelajaran dalam matakuliah jaringan syaraf tiruan. 
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1.6  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan proposal tugas akhir ini terdiri atas tiga bab, yaitu : 

 

BAB I   : PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, tujuan, batasan 

masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

 

BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisi tentang rangkuman penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait 

dengan penelitian, dan dasar teori yang menjadi penunjang dalam pengerjaan tugas 

akhir ini. 

 

BAB III :METODE PENELITIAN 

 Bab ini berisi tentang tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik 

dalam pengumpulan data, metode penelitian dan urutan dalam proses pelaksanaan 

penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


