
1 

 

Ali Hasan Asyari, 2017 
IMPLEMENTASI PARTICLE SWARM OPTIMIZATION DENGAN PARALLEL COMPUTING DI R UNTUK 
DISTRIBUSI TEKANAN PADA JARINGAN PIPA AIR 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Air merupakan kebutuhan dasar bagi manusia sehingga menjadi hal yang 

wajar jika sektor air bersih mendapat prioritas dan penanganan yang lebih. Hal ini 

mengakibatkan penyediaan air bersih di perusahaan menjadi lebih banyak agar 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan air bersih untuk rumah tangga, industri, 

dan tempat umum lainnya akan terus mengalami peningkatan dari berbagai sektor dan 

jumlah penduduk yang terus bertambah. Di sisi lain jumlah penyediaan dan sarana air 

bersih saat ini relatif terbatas sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat 

terutama pada musim kemarau.  

 

Gambar 1.1 Contoh Jaringan Pipa Air 

Penanganan air bersih ini bisa dilakukan dengan banyak cara, disesuaikan 

dengan sarana dan prasarana yang ada. Untuk memenuhi penyediaan air bersih ini, 

PDAM perlu menyediakan distribusi pipa air sebagai media agar air dapat tersalurkan 
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kepada masyarakat. Gambar 1.1 merupakan contoh jaringan pipa suatu perusahaan air 

pada sebuah wilayah tertentu, di mana terdapat 1 titik sumber penyerahan air 

(reservoir) dan 30 titik penerimaan air (konsumen). Dari tiap titik menerima air yang 

dialirkan reservoir sesuai dengan kapasitas penerimaannya. Air yang dialirkan 

reservoir sama dengan air yang diterima secara merata ke setiap titik. Hal ini sama 

dengan Hukum Kirchoff di mana masukan sama dengan keluaran (Graneau, 1994). 

Distribusi pipa air ini memerlukan pipa-pipa yang saling terhubung. Pipa air 

yang saling terhubung ini sangat panjang, sehingga jaringan distribusi pipa air ini 

menjadi sangat kompleks. Kompleksitas distribusi pada pipa air ini menimbulkan 

berbagai masalah diantaranya adalah keterjaminan tersedianya air bersih untuk 

masyarakat. Maka dari itu, analisis dari keterjaminan tersedianya air bersih menjadi 

hal yang sangat penting untuk meningkatkan kepuasan dari kebutuhan masyarakat. 

Sebelum melakukan analisis, diperlukan data-data pendukung untuk 

permasalahan distribusi air, seperti diameter pipa, panjang pipa, dan jumlah aliran air 

dari reservoir, sehingga penelitian ini bisa dilakukan pada perhitungan untuk 

penentuan distribusi tekanan pada jaringan pipa air. Analisis untuk menghitung dan 

menentukan tekanan pada jaringan pipa air ini sangat diperlukan, karena akan 

berdampak pada penyerahan air kepada tiap titik (Sidarto, 2007). Apabila tekanan ini 

tidak ditentukan, akan menyebabkan tidak seimbang dan tidak merata dalam 

penyerahan air ke tiap titik.  

Model yang biasa digunakan untuk menghitung distribusi tekanan dari 

persamaan aliran air dalam pipa adalah persamaan Hazen-William (Walski, 2003) dan 

persamaan kontinuitas yang sifatnya mengasumsikan batasan sisa tekanan pada pipa 

air (steady state). Model jaringan pipa distribusi air yang dikembangkan dalam 

penelitian ini dibatasi hanya untuk kondisi tunak (steady state). Model kondisi tunak 

ini dapat dimanfaatkan sebagai suatu pendekatan untuk keadaan yang lebih realistis 
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dilapangan yaitu keadaan aliran unsteady yang tentunya memerlukan analisis yang 

lebih kompleks (Sidarto, 2007).  

Semakin kompleks jaringan pipa distribusi, semakin rumit sistem persamaan 

yang harus diselesaikan. Semakin banyak titik-titik simpul yang ada dalam jaringan, 

semakin sulit juga persamaan yang harus diselesaikan (Riza, 2016). Dalam penelitian 

ini akan dikembangkan suatu metode yaitu Particle Swarm Optimization (PSO). 

Particle Swarm Optimization (PSO) merupakan salah satu model kecerdasan buatan 

dari kelompok Swarm Intelligence. Menurut Liu & Kevin M. Passino (2000), Swarm 

Intelligence adalah kecerdasan kolektif yang muncul dari sekelompok agent atau 

individu mahluk hidup. Istilah Swarm Intelligence digunakan untuk suatu disiplin 

ilmu yang berhubungan dengan alam dan sistem buatan yang tersusun atas banyak 

individu yang berkoordinasi menggunakan control terdesentralisasi dan dapat 

mengorganisasi diri sendiri (self organization) (Suyanto, 2010). Secara khusus, 

disiplin ilmu ini fokus pada tingkah laku kolektif yang dihasilkan dari interaksi lokal 

antara satu individu dengan individu lain dan antara individu dengan lingkungannya. 

Contoh sistem yang telah diadaptasi dalam Swarm Intelligence adalah koloni semut, 

lebah madu, rayap, kawanan burung, dan kawanan ikan. Tingkah laku yang 

diadaptasi antara lain bagaimana kawanan-kawanan tersebut bekerja sama untuk 

menyelesaikan permasalahan yang rutin seperti bagaimana mencari makan, 

membangun sarang, bergerak bersama, dan sebagainya. 

Penggunaan metode PSO ini didasarkan pada penggunaan operasi matematika 

primitif dan secara komputasional tidak besar dalam hal pemanfaatan memori serta 

kecepatan pemrosesan, algoritma yang sangat sederhana, dan paradigma dapat 

diimplementasikan hanya dalam beberapa baris kode (Jatmiko, 2010). Metode ini 

meniru kemampuan binatang yang mencari sumber makanan, setiap individu dalam 

PSO akan dianggap sebagai sebuah partikel (Kennedy, 1995). 
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Penelitian sebelumnya, Particle Swarm Optimization (PSO) dinilai dapat 

digunakan sebagai metode alternatif untuk memecahkan masalah karena memberikan 

hasil yang wajar bila dibandingkan dengan EPANET, FA, dan kombinasi metode GA 

dan Newton untuk setiap nilai yang ditentukan dalam fungsi yang ada. Contoh dalam 

distribusi air, hasil nilai tekanannya memberi hasil yg wajar dan mendekati nilai 

fungsi yang ditentukan yaitu  , serta juga air arah aliran dihasilkan dengan baik 

(Riza, 2016). Tetapi dalam menentukan desain yang optimal dari jaringan dengan 

mempertimbangkan tekanan perilaku pada node dan pipa pada penelitian sebelumnya 

belum tercapai dan juga meskipun hasilnya sudah wajar, tetapi masih ada nilai yang 

memerlukan optimasi lebih dalam, seperti pada kasus sebelumnya ada beberapa titik 

nilai yang menjadi acuan untuk dijadikan nilai optimum. Dalam rangka untuk 

mendapatkan file konfigurasi optimal, mungkin bisa mengubah optimasi menjadi 

regresi, atau menyelesaikannya dengan menggunakan beberapa metode machine 

learning. Selain itu, Riza (2016) menyarankan untuk mengembangkan sebuah sistem 

yang digunakan untuk menentukan distribusi tekanan yang melibatkan berbagai 

metode berdasarkan kecerdasan berkelompok yang dapat menjadi solusi.  

Maka dari itu, penelitian ini akan digabungkan dengan metode parallel 

computing. Parallel computing adalah jenis komputasi di mana banyak komputasi 

yang dilakukan secara bersamaan, yang beroperasi pada prinsip bahwa masalah besar 

dapat dibagi menjadi lebih kecil, yang kemudian diselesaikan dengan waktu yang 

sama (Almasi, 1989). Model parallel computing pernah diusulkan untuk simulasi 

dinamika populasi di demografi (Montanola, 2016). Dalam penelitian tersebut 

membahas kekhasan simulasi dinamika populasi dengan menggunakan metode 

paralel diskrit dalam simulasi. Pada penelitian ini, penggunaan parallel computing 

akan difokuskan dalam metode Parallel Virtual Machine (PVM). PVM adalah salah 

satu metode parallel computing yang fokus dalam konfigurasi komputer dengan 

memori tersebar. Metode ini akan dijelaskan di bab selanjutnya. Dengan kombinasi 
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parallel computing diharapkan akan menghasilkan nilai optimal dan solusi dengan 

cepat dan tentunya bisa mendapatkan solusi yang lebih akurat. 

Dengan penelitian ini juga, diharapkan dengan menggunakan metode parallel 

swarm optimization dengan menggabungkan metode parallel computing bisa 

mendapatkan hasil dan nilai distribusi tekanan sehingga bisa mengurangi 

kompleksitas yang ada pada distribusi pipa air. 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana mengembangkan model Particle Swarm Optimization dengan 

Parallel Computing? 

2. Bagaimana menerapkan model Particle Swarm Optimization dengan Parallel 

Computing dari jaringan pipa air? 

3. Bagaimana proses yang akan dilakukan untuk menentukan distribusi tekanan 

dengan menerapkan model Particle Swarm Optimization dengan Parallel 

Computing? 

4. Bagaimana hasil distribusi tekanan dengan menerapkan model Particle 

Swarm Optimization dengan Parallel Computing? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Mengembangkan model Particle Swarm Optimization dengan Parallel 

Computing dengan beberapa skenario. 

2. Melakukan model komputasi untuk menghitung distribusi tekanan pipa air 

tiap titik pada jaringan pipa air dengan model Particle Swarm Optimization 

secara Parallel Computing. 

3. Merancang prototype perangkat lunak untuk menghitung distribusi tekanan 

dengan menggunakan bahasa pemrograman R. 

4. Melakukan analisa perbandingan dengan hasil yang diperoleh dengan model 

EPANET dan pada penelitian sebelumnya. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat bagi Pengelola Distribusi Air 

1. Memberikan metode alternatif bagi peneliti distribusi pipa air dalam 

menentukan tekanan di setiap titik (node). 

2. Memudahkan pengelola untuk mendistribusikan air kepada konsumen baik 

secara kuantitas, kualitas dan kontinuitas. 

Manfaat bagi Peneliti 

1. Particle Swarm Optimization dengan parallel computing dapat digunakan 

untuk simulasi kasus model komputasi yang lain. 

2. Persamaan Hazen-Williams juga bisa digunakan untuk kasus yang berbeda 

dalam hal dinamika fluida 

1.5. Batasan Masalah 

1. Penelitian ini dibatasi hanya pada saat kondisi sisa tekanan pipa air (steady 

state). Hal ini dimaksudkan agar air dapat sampai di titik-titik tertentu dengan 

tekanan yang cukup deras.  

2. Kondisi pada pipa yang isothermal, pompa dan control values tidak dijumpai 

pada jaringan. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang akan disampaikan pada penelitian ini, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab I atau pendahuluan akan menyampaikan tentang alasan penulis 

mengangkat topik ini sebagai skripsi di mana hal tersebut diuraikan pada sub 

bab latar belakang. Lalu dijelaskan juga rumusan masalah penelitian, tujuan 

dilakukan penelitian, manfaat dari hasil penelitian, dan sistematika penulisan 

yang menjelaskan apa saja dari isi penelitian ini. 

 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Pada kajian pustaka akan diuraikan materi-materi yang berhubungan dengan 

penelitian. Materi ini mendasati penulis dalam melakukan penelitiannya. 

Materi yang disampaikan meliputi dinamika fluida, distribusi tekanan, 

particle swarm optimization, parallel computing. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menguraikan alat dan bahan, desain penelitian, dan menejelaskan 

metode yang digunakan dalam penelitian. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah particle swarm optimization, parallel computing dan 

persamaan hazzen-william. Adapun petode perangkat lunak yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah waterfall. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan dan menjelaskan analisis yang akan dilakukan. 

Diantaranya memberikan data yang akan digunakan, cara melakukan 

penelitian, uji testing program dan hasil dari penelitian. 
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BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi hasil dari seluruh pembahasan serta saran yang diajukan oleh 

penulis untuk penelitian selanjutnya. 


