
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil sumber daya alam yang 

didukung dengan kesuburan tanah yang berpotensi meningkatkan produksi 

pertanian. Sebagian besar penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya pada 

sektor pertanian bahkan hampir 50% lebih total angkatan kerja masih 

menggantungkan nasibnya pada sektor ini (Dillon, 2009). Peran utama sektor 

pertanian adalah memenuhi kebutuhan pangan dan memperkuat ketahanan pangan 

nasional. Potensi lahan pertanian untuk tanaman pangan di Indonesia cukup besar. 

Tanaman pangan merupakan kelompok tanaman yang menghasilkan 

karbohidrat atau protein. Berdasarkan surat keputusan Direktorat Jenderal 

Tanaman Pangan pada tahun anggaran 2017 tentang Petunjuk Teknis 

Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan, untuk pengelolaan suatu program 

yaitu "Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman 

Pangan", yang difokuskan pada tanaman padi, jagung dan kedelai yang 

merupakan komoditas unggulan nasional (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 

Kementrian Pertanian, 2017). Karena Indonesia merupakan negara dengan tanah 

yang subur sehingga tanaman pangan tersebut dapat tumbuh dengan baik. Hanya 

saja tingkat kesesuaian lahan dan tanaman pangannya berbeda-beda. Penilaian 

kesesuaian lahan dengan tanaman pangannya dapat menggunakan beberapa 

karakteristik lahan seperti temperatur, curah hujan, drainase, kedalaman tanah, 

ketebalan gambut, pH tanah, lereng, banjir, batu di permukaan, ketinggian tempat 

dan kelembaban (Hardjowigeno, 2015). 

Namun, lahan pertanian yang tersedia yang seharusnya dapat memenuhi 

kebutuhan pokok masyarakat Indonesia belum dapat diolah secara optimal. 

Menurut Tambunan (2003), ada beberapa penyebab kendala di sektor pertanian 

diantaranya yang menjadi sumber utama adalah keterbatasan teknologi dan 

rendahnya tingkat pendidikan petani bahkan penyuluh pertanian. Dengan adanya 
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dua kendala utama tersebut membuat kurang bahkan sulit memperoleh informasi 

yang tepat tentang pembudiyaan tanaman termasuk kesesuaian lahan tanaman 

pangan. Kesesuaian lahan pertanian sangat penting karena jika pada pemilihan 

lahan awal tidak sesuai dengan tanaman yang akan ditanam, maka akan 

mengurangi produktifitas atau bahkan gagal serta kerugian finansial.   

Dalam upaya pengembangan pertanian dan membantu para petani, maka 

diadakan suatu balai penelitian pengkajian pertanian. Balai Pengkajian Teknologi 

Pertanian (BPTP) Riau adalah unit pelaksana teknis Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pertanian di Provinsi Riau yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi 

Pertanian (BBP2TP) Bogor. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan 

Ketua Bagian Peneliti yaitu pak Usman, BPTP Riau sedang melakukan penelitian 

untuk mengatasi permasalahan dalam menentukan kesesuaian lahan. Namun, 

dalam menentukan lahan atau kondisi tanah untuk budidaya tanamannya masih 

dilakukan secara manual yaitu mereka harus membandingkan data yang ada 

dilapangan dengan kriteria persyaratan penggunaan lahan untuk tanaman pangan 

tertentu. Sehingga informasi yang diperoleh membutuhkan waktu, tenaga dan 

biaya yang tidak sedikit, maka perlu adanya sebuah sistem pendukung dalam 

menentukan kesesuaian lahan tanaman pangan yang terkomputerisasi dan mampu 

meningkatkan hasil produksi tanaman pangan. 

Penelitian terkait tentang kesesuaian lahan tanaman yang telah dilakukan 

sebelumnya oleh Habibullah dan Winiarti (2014) yang meneliti sistem pendukung 

keputusan untuk menentukan kesesuaian lahan pertanian untuk budidaya tanaman 

buah-buahan menggunakan Metode Similarity. Hasil dari penelitian ini adalah 

sebuah sistem untuk menentukan jenis tanaman buah-buahan yang layak ditanam 

sesuai kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Yanuari, Husada dan Utami (2018) 

yang meneliti pembuatan aplikasi rekomendasi jenis tanaman pangan 

menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW). Hasil dari penelitian ini 

adalah akurasi maksimal yang diperoleh dalam menentukan tanaman yang sesuai 

adalah 73,33%. 
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Salah satu metode yang digunakan dalam perangkingan adalah Fuzzy 

Analytical Hierarchy Process (F-AHP). Buckley (1985, yang dikutip oleh 

Wahyuni dan Hartati, 2012) menyatakan Fuzzy AHP merupakan suatu metode 

analisis yang dikembangkan dari AHP. Walaupun AHP biasa digunakan dalam 

menangani masalah kriteria kualitatif dan kuantitatif namun Fuzzy AHP dianggap 

lebih baik dalam mendeskripsikan keputusan yang samar-samar daripada AHP. 

Metode AHP masih belum bisa mencerminkan dengan baik gaya pemikiran 

manusia yang banyak mengandung pengaruh subjektifitas. Oleh karena itu, 

dengan memanfaatkan metode Fuzzy Analytical Hierarchy Process (F-AHP) 

diharapkan dapat memberikan analisa yang tepat dalam menentukan tanaman 

pangan yang sesuai berdasarkan kondisi suatu lahan. 

Penelitian sebelumnya yang menerapkan metode Fuzzy Analytical 

Hierarchy Process (F-AHP) adalah penelitian yang dilakukan oleh Jasril, Haerani, 

& Afrianty (2011), yang meneliti tentang sistem pendukung keputusan (SPK) 

pemilihan karyawan terbaik menggunakan metode fuzzy AHP (F-AHP). Hasil dari 

penelitian ini yaitu SPK berhasil menentukan pemilihan karyawan terbaik dengan 

F-AHP yang mendekati cara penilaian yang sebenarnya. Richki Hardi (2014), 

yang meneliti tentang pemodelan sistem pendukung keputusan menggunakan 

fuzzy AHP dalam menentukan penerimaan beasiswa. Penilaian kriteria pada 

penelitian ini ada 4 yaitu ipk (C1), penghasilan orangtua (C2), tanggungan 

orangtua (C3) dan jarak (C4). Hasil dari penelitian ini adalah sistem dapat 

memberikan hasil yang sangat baik serta terarah pada tujuan sebagaimana yang 

diharapkan. Agung Santoso, Rita Rahmawati dan Sudanto (2016) yang meneliti 

tentang pembuatan aplikasi menggunakan Fuzzy Analytichal Hierarchy Process 

untuk menentukan proritas pelanggan berkungjung ke galery. Penilaian kriteria 

yang digunakan adalah Barang, Produk, Suasana dan Lingkungan. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan hasil krieria Barang memiliki bobot prioritas paling 

tinggi yaitu 0,341, diikuti kriteria Produk dengan bobot 0,245, Suasana dengan 

bobot 0,211 dan Lingkungan 0,201.  

  Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka pada penelitian ini 

akan dibuat sebuah sistem informasi untuk menentukan jenis tanaman pangan 
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yang sesuai berdasarkan kondisi lahan dengan menerapkan metode Fuzzy 

Analytical Hierarchy Process (FAHP). Dengan adanya sistem ini diharapkan 

mampu memberikan kontribusi besar dalam peningkatan hasil bercocok tanam 

dan bersaing secara global bagi pengembang sektor pertanian tanaman pangan 

khusunya petani. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana menerapkan Fuzzy AHP dalam menentuan 

jenis tanaman pangan berdasarkan kondisi lahan. 

1.3  Batasan Masalah 

Batasan masalah yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Komoditas tanaman yang menjadi objek penelitian adalah padi, jagung 

dan kedelai yang merupakan komoditas unggulan nasional.   

b. Kriteria penilaian ada 12 yaitu temperatur, curah hujan, kelembaban, 

drainase, tekstur, kedalaman tanah, ketebalan gambut, ph tanah, lereng, 

banjir, batu-baru di permukaan dan ketinggian tempat. 

c. Data yang digunakan berdasarkan hasil penelitian dari Balai Pengkajian 

Teknologi Pertanian (BPTP) Riau. 

d. Output-nya adalah bobot perangkingan dan rekomendasi jenis tanaman 

pangan (padi, jagung dan kedelai). 

1.4  Tujuan Penelitian 

  Adapun tujuan penelitian ini adalah membangun sebuah sistem yang 

mempunyai kemampuan dalam penentuan jenis tanaman pangan berdasarkan 

kondisi lahan menggunakan Fuzzy-AHP. 

 1.5  Sistematika Penulisan Tugas Akhir  

Berikut merupakan rencana susunan sistematika penulisan laporan 

penelitian yang akan dibuat. 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan tentang deskripsi umum dari penelitian tugas 

akhir yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan 
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masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan penelitian 

tugas akhir dalam penentuan jenis tanaman menggunakan Fuzzy-

AHP.  

BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan dibahas mengenai Pembobotan, Analytical 

Hierarchy Process (AHP), Logika Fuzzy, Fuzzy Analytical 

Hierarchy Process (F-AHP), Kesesuaian Lahan, Metode Pengujian 

Sistem dan Penelitian Terkait. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijabarkan uraian mengenai metodologi 

penelitian yang merupakan langkah secara sistematis dan logis 

yang disusun tahap demi tahap dalam dalam pembuatan sistem. 

Setiap tahap saling berkesinambungan antara satu dengan lainnya, 

dimana suatu tahapan dapat dilakukan setelah tahapan sebelumnya  

selesai dikerjakan. Mulai dari pengumpulan data, analisa 

kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian sistem 

dan kesimpulan akhir. 

BAB IV  ANALISA DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini membahas tentang analisa sistem lama dan sistem 

baru dengan membangun suatu rancangan sistem penentuan jenis 

tanaman pangan berdasarkan kondisi lahan dengan menggunakan 

metode F-AHP. 

BAB V  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini akan dibahas pengembangan aplikasi sistem 

pendukung keputusan penentuan jenis tanaman pangan 

menggunakan F-AHP serta pengujiannya. 

BAB VI  PENUTUP 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan yang 

didapatkan dari pembahasan tentang aplikasi penentuan jenis 

tanaman pangan menggunakan F-AHP. 


