
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan sumber daya alam semakin meningkat. Salah satunya adalah 

sumber daya alam yang berada di laut dan pesisir. Kondisi perikanan di Indonesia 

saat ini masih belum optimal karena penangkapan ikan oleh nelayan masih 

dilakukan secara manual (Adriani 2015). Ini akan menjadi masalah karena ada 

banyak faktor yang mempengaruhi penangkapan ikan seperti konsentrasi 

temperatur dan klorofil pada suatu daerah (Syahailatua 2008).  

Salah satu sumber daya alam yang berada di laut adalah ikan tuna. 

Permintaan ikan tuna dari tahun ke tahun semakin meningkat sebab ikan tuna 

merupakan komoditas perikanan yang sangat diiminati terutama oleh negara Jepang 

sebagai bahan baku untuk membuat sashimi dan sushi (Dhar 2013).  

Akan tetapi, untuk melakukan penangkapan ikan tuna dibutuhkan waktu 

yang cukup lama. Nelayan Indonesia berada di laut berkisar antara 8-10 hari untuk 

menangkap ikan. Hal ini menyebabkan nelayan lokal tidak dapat bersaing dengan 

nelayan asing karena kualitas ikan yang tidak segar akibat terlalu lama berada di 

laut (FoEh & Tuera 2014).  

Selain itu, overfishing mengancam kehidupan ikan tuna dan kehidupan 

sumber daya alam laut lainnya karena jika terlalu banyak menangkap suatu spesies 

ikan, akan menyebabkan ikan tersebut terancam punah. Oleh karena itu, Global 

Fishing Watch mengajak perusahaan pasar ikan untuk ikut menggunakan computer 
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science dan big data untuk memberi tahu daerah mana yang diperbolehkan untuk 

memancing, dan daerah mana yang tidak diperbolehkan (Reyer, Savitz , Woods 

2016). Ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang posisi ikan penting dalam 

menangkap ikan.  

Untuk mengoptimalkan penangkapan ikan di Indonesia dapat menggunakan 

metode yang ada pada Data Science yaitu SVM untuk menentukan prediksi lokasi 

ikan dengan menggunakan konsentrasi klorofil dan suhu temperatur pada 

permukaan laut sebagai faktor prediksinya karena terdapat hubungan antara lokasi 

keberadaan ikan dengan konsentrasi klorofil dan suhu temperatur pada permukaan 

laut. Nelayan tidak perlu lagi pergi ke lokasi penangkapan ikan secara acak karena 

dengan metode SVM, nelayan dapat memprediksi lokasi penangkapan ikan. 

Dengan metode ini, nelayan lokal dapat menekan biaya yang harus dikeluarkan  jika 

terlalu lama berada di laut.  

  



 

3 
 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana cara mengoptimalkan pencarian posisi ikan berdasarkan data 

posisi kapal penangkap ikan? 

2) Bagaimana metode SVM dapat memprediksi lokasi keberadaan ikan 

berdasarkan data posisi kapal penangkap ikan? 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, diperlukan beberapa batasan yang digunakan sebagai 

acuan dalam pelaksanaan penelitian untuk memberikan arah yang  jelas dalam 

pengembangannya.   Batasan-batasan   yang   terdapat   dalam   penelitian   adalah 

sebagai berikut : 

1) Menggunakan bahasan pemrograman Python dan R. 

2) Data yang digunakan adalah data mentah lokasi kapal penangkap ikan dari 

situs Global Fishing Watch, data mentah chlorophyllI dari situs Ocean 

Watch, dan data mentah suhu permukaan laut dari situs NOAA. Semua file 

bisa didapat selain dari website resminya, bisa juga didapat pada 

https://github.com/stevenalbert/tuna-prediction. 

3) Data lokasi kapal penangkap ikan yang digunakan merentang dari tanggal 

1 Januari 2012 sampai 31 Desember 2016 dikarenakan data vessel yang 

didapat hanya sampai tahun 2016. 
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4) Menggunakan metode SVM untuk memprediksi data dan metode Gaussian 

Process untuk menganalisa data mengenai hasil prediksi lokasi keberadaan 

ikan tuna. 

5) Untuk prediksi lokasi keberadaan ikan tuna, akan digunakan 3 tipe data 

training yaitu 60% data training, 70% data training dan 80% data training. 

6) Untuk analisa data, akan dilihat Root Mean Squared Error (RMSE), Mean 

Squared Error (MSE), dan Mean Absolute Error (MAE) dari perbandingan 

antara data aktual dan data hasil prediksi. 

7) Menggunakan package “shiny” untuk membuat visualisasi peta lokasi 

keberadaan ikan tuna. 

8) Menggunakan library “GPy” untuk membuat grafik hasil prediksi 

menggunakan metode Gaussian Process. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memprediksi lokasi keberadaan ikan 

tuna dengan menggunakan metode SVM dan memetakan hasil prediksi lokasi ikan 

tuna pada peta. Manfaat yang didapatkan apabila program ini digunakan adalah 

mengetahui prediksi lokasi keberadaan ikan sehingga pencarian posisi ikan lebih 

efisien dan dapat menganalisa performa beberapa model SVM dengan berbagai tipe 

data training. Selain itu, bisa melihat relasi antara data yang akan diprediksi dengan 

data yang mempengaruhi hasil prediksi menggunakan metode Gaussian Process. 
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1.5 Metodologi 

Untuk menyelesaikan masalah pada penelitian ini, tahapan yang digunakan 

adalah: 

1) Melakukan studi pustaka untuk mempelajari Gaussian Process, metode 

SVM, bahasa pemrograman R, dan bahasa pemrograman Python. 

2) Melakukan cleansing terhadap data yang akan diproses untuk mengambil 

data yang akan dipetakan. 

3) Mengoptimisasi pemetaan data berdasarkan data yang telah di-cleansing. 

4) Mengimplementasikan dan menganalisa metode SVM pada aplikasi 

prediksi posisi ikan tuna dan membuat grafik Gaussian Process. 

5) Memetakan data yang telah diprediksi pada peta digital untuk ditampilkan 

pada aplikasi dan menampilkan grafik Gaussian Process. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan 

yang dapat dijelaskan sebagai berkut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini dimulai dengan penjelasan mengenai latar belakang 

penelitian yang berjudul “APLIKASI PREDIKSI LOKASI 

IKAN TUNA DENGAN GAUSSIAN PROCESS 

MENGGUNAKAN METODE SVM”. Selanjutnya, dibahas 

rumusan dan batasan masalah, beserta penjelasan tujuan penelitian 

dan metodologi yang akan digunakan pada penelitian ini. Bab ini 
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diakhiri dengan penjelasan mengenai sistematika penulisan yang 

digunakan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan sebagai acuan 

dalam merancang dan mengembangkan tugas akhir yang meliputi 

Penentuan Lokasi Penangkapan Ikan Tuna, Data Science, 

Gaussian Process, SVM, Bahasa Pemrograman R, Bahasa 

Pemrograman Python, package yang digunakan dalam proses 

perancangan aplikasi seperti hydroGOF, shiny, ggmap, ggplot2, 

leaflet, e1071, caTools, pandas, GPy, numpy, IPython, matplotlib, 

dan plotly, dan teknik evaluasi yang digunakan untuk menganalisa 

model prediksi seperti Confusion Matrix, RMSE, MSE, dan MAE. 

 

BAB III PERANCANGAN APLIKASI 

 Bab ini menjelaskan tahapan dalam proses perancangan aplikasi 

prediksi lokasi ikan tuna. 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA 

 Bab ini berisikan hasil penelitian dan analisa terhadap hasil yang 

telah dihasilkan dalam proses pembuatan aplikasi yang meliputi 

pembuatan kedua model prediksi, visualisasi data di “shiny”, dan 

perbandingan Root Mean Squared Error (RMSE), Mean Absolute 
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Error (MAE), dan Mean Squared Error (MSE) antara data aktual 

dan data hasil prediksi.  

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini merupakan bab terakhir yang membahas kesimpulan yang 

diperoleh dan juga saran-saran yang dapat digunakan untuk 

pengembangan selanjutnya.  
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