
 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Pembobotan 

Pembobotan merupakan bagian dalam penentuan perangkingan pada 

sistem pendukung keputusan. Bobot merupakan nilai atau value dari sebuah 

indikator kriteria. Dalam konsep pembobotan terbagi atas dua elemen utama yaitu 

pembobotan dari setiap kriteria dan pembobotan dari setiap nilai alternatif 

(Nofriansyah & Defit, 2017). 

Beberapa metode yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan 

pada sistem pendukung keputusan antara lain: 

a. Simple Additive Weighting (SAW) 

b. Weight Product (WP) 

c. Topsis 

d. Profile Matching 

e. Analytical Hierarchy Process (AHP) 

f. Hybrid (AHP dan SAW) 

g. Logika Fuzzy (Fuzzy Logic) 

h. Promethee 

i. Vikor 

Pada penelitian ini metode yang akan digunakan adalah gabungan dari 

metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Logika Fuzzy (Fuzzy Logic) 

yang dikenal dengan Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP). 

2.2  Analytical Hierarchy Process (AHP) 

Proses Hierarki Analitik (Analytical Hierarchy Process) merupakan suatu 

model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Dr. Thomas L. Saaty dari 

Wharthon School of Business pada tahun 1970-an. Model ini dapat digunakan 

untuk menentukan ranking atau urutan prioritas dari alternatif solusi dalam suatu 

pemecahan. Pada dasarnya AHP adalah suatu teori pengukuran untuk menemukan 
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interval dari perbandingan berpasangan. AHP digunakan untuk mengkaji 

permasalahan dengan mendefenisikan permasalahan yang kemudian disusun 

dalam bentuk hirarki. Dengan menggunakan AHP tersebut masalah yang 

kompleks dan tidak terstruktur dipecah menjadi kelompok-kelompok dalam 

bentuk hirarki yang kemudian mejadi bahan pertimbangan untuk mengurutkan 

bobot atau prioritas (Saaty, 1993, dikutip oleh Marimin, 2004). 

2.2.1 Langkah-Langkah AHP 

Menurut Saaty (1993, dikutip oleh Santoso, Rahmawati, & Sudarno, 

2016), ada beberapa steps atau langkah-langkah penyelesaian dengan metode 

Analytical Hierarchy Process (AHP), yaitu penyusunan hirarki (Decomposition), 

pertimbangan (Comparative judgment), sintesa prioritas (Syntesis of Priority) dan 

Konsistensi Logis (Logical Consistency). 

1.  Hirarki 

Penyusunan hirarki adalah representasi dari sebuah permasalahan kedalam 

bentuk hirarki dengan beberapa level yaitu tujuan (goal), kriteria-kriteria penilaian 

dalam pemecahan masalah dan level terakhir alternatif solusi yang ditawarkan. 

Dengan hirarki ini, masalah yang kompleks dapat diuraikan menjadi kelompok-

kelompok menurut level sehingga permasalahan akan tampak lebih terstruktur dan 

sistematis. Struktur hirarki AHP dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut. 

 

Gambar 2. 1 Struktur Hierarki dalam AHP 
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2.  Matriks Pairwise Comparison (Perbandingan Berpasangan) 

Perbandingan berpasangan bertujuan untuk menentukan prioritas elemen 

atau tingkat kepentingan elemen dengan cara membandingkan seluruh elemen 

untuk setiap sub hirarki dalam bentuk berpasangan. Untuk menilai perbandingan 

tingkat kepentingan atara satu elemen dengan elemen lainnya digunakan skala 

penilaian 1 sampai 9.  

Tabel 2. 1 Skala Perbandingan Tingkat Kepentingan 

Tingkat 

kepentingan 
Defenisi Keterangan 

1 
Kedua elemen sama pentingnya 

(Equal Importance) 

Dua elemen mempunyai pengaruh 

yang sama besar. 

3 

Elemen yang satu sedikit lebih 

penting dari pada yang lainnya 

(Slightly more Importance) 

Pengalaman dan penilaian sedikit 

menyokong satu elemen. 

5 

Elemen yang satu lebih penting dari 

pada yang lainnya (Materially more 

Importance) 

Pengalaman dan penilaian dengan kuat 

menyokong satu elemen dibanding 

elemen lainnya. 

7 

Satu elemen jelas lebih penting dari 

elemen lainnya (Significantly more 

importance) 

Satu elemen yang kuat disokong dan 

dominan terlihat dalam kenyataan. 

9 

Satu elemen mutlak lebih penting 

dari elemen lainnya (Absolutely more 

importance ) 

Bukti yang mendukung elemen yang 

satu terhadap elemen lain memiliki 

tingkat penegasan tertinggi yang 

menguatkan. 

2,4,6,8 
Nilai-nilai di antara dua 

pertimbangan yang berdekatan 

Nilai ini diberikan bila ada komponen 

diantara dua pilihan. 

Kebalikan / 

Resiprokal 

𝑎𝑖𝑗  =  
1

𝑎𝑖𝑗  

 
Jika untuk aktivitas ke –i mendapat 

suatu angka bila dibandingkan dengan 

aktivitas ke-j, maka j mempunyai nilai 

kebalikan dari i. 

(Sumber : Saaty, 2008) 

3.  Nilai Eigen dan Vektor Eigen 

Dari matrik perbandingan yang telah dibuat akan menghasilkan vektor 

eigen yang menunjukan tingkat prioritas dari elemen yang dibandingkan. 
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Eigenvalue adalah sebuah bilangan skalar sedangkan eigenvektor adalah sebuah 

matriks yang keduanya dapat mendefenisikan matriks A. Dimana matrik A adalah 

matriks bujur sangkar nxn. 

Berikut Persamaan untuk menghitung vektor eigen:  

𝜆 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑖𝑠

𝑛
       (2.1) 

Sedangkan untuk menghitung nilai eigen adalah sebagai berikut: 

𝜆𝑚𝑎𝑘𝑠 = ∑ 𝜆𝑖𝑛
𝑖=1         (2.1) 

Dalam AHP nilai eigen terbesar dinyatakan dengan 𝜆𝑚𝑎𝑘𝑠. Untuk matrik 

yang konsisten, 𝜆𝑚𝑎𝑘𝑠=n. Ketidakkonsistenan pada matrik disebabkan oleh karena 

unsur manusia (decision maker) tidak dapat selalu konsisten mutlak dalam 

membandingkan elemen-elemen. Dengan kata lain, penilaian yang diberikan 

setiap elemen persoalan pada suatu level hirarki dapat saja tidak selalu konsisten 

(inconsistent). 

4.  Konsistensi 

Dalam penilaian suatu elemen persoalan mungkin saja terjadi 

ketidaksistenan. Dalam teori matriks dapat kesalahan kecil pada koefesien akan 

menyebabkan penyimpangan kecil pada eigenvalue. Penyimpangan dari 

konsistensi 𝜆𝑚𝑎𝑘𝑠 dengan n dapat digunakan untuk melihat seberapa besar 

ketidakkonsistenan matriks A. Indeks konsistensi dinyatakan dengan persamaan: 

𝐶𝐼 =
𝜆𝑚𝑎𝑘𝑠−𝑛

𝑛−1
         (2.3) 

Menurut Saaty (1993, dikutip oleh Santoso et al., 2016), matriks 

berpasangan dinyatakan konsisten apabila nilai consistency ratio (CR) ≤10%. Jika 

CI bernilai nol maka matriks tidak konsisten. Batas ketidakkonsistenan 

(inconsistency) yang ditetapkan dapat diukur dengan mengguna CR, yaitu dengan 

membandingkan indeks konsistensi dengan nilai Random Indeks (RI). 

Persamaannya: 

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
            (2.4) 
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Tabel 2. 2 Random Index (RI) 
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

RI 0,00 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56 

(Sumber :Saaty (1993), dikutip oleh Santoso et al., 2016) 

Setelah menentukan CR, lalu memeriksa konsistensi hirarki. Jika nilainya 

lebih dari 0,1 atau 10% maka penilaian data judgement harus diperbaiki. Namun 

jika rasio konsistensi kurang atau sama dengan 10% atau 0,1 maka hasil 

perhitungan bisa dinyatakan benar. 

 

2.3  Logika Fuzzy   

Fuzzy yang berarti kabur atau samar-samar diperkenalkan pertama kali 

oleh Prof. Lotfi A. Zadeh pada tahun 1965 tentang teori himpunan fuzzy.Chak 

(1998, dikutip oleh Kusumadewi & Hartati, 2010) menyatakan bahwa pada 

dasarnya, teori himpunan fuzzy merupakan perluasan dari teori himpunan klasik. 

Pada himpunan klasik keberadaan suatu elemen pada himpunan A hanya memiliki 

dua kemungkinan yaitu menjadi anggota A atau tidak menjadi anggota A.  

Menurut Kosko (1997, yang dikutip oleh Berlianty & Arifin, 2010), dasar teori 

dari himpunan fuzzy adalah pengenalan masalah yang tidak jelas atau batasan 

yang tidak tegas. Logika fuzzy memiliki nilai kesamaran antara benar dan salah 

bahkan suatu nilai dapat bernilai benar dan salah pada waktu yang bersamaan. 

Karena untuk menentukan seberapa besar kebenaran dan kesalahan tergantung 

pada bobot keanggotaan yang dimilikinya. 

2.3.1 Triangular Fuzzy Number (TFN) 

Bilangan triangular fuzzy (TFN) merupakan terori himpunan fuzzy yang 

digunakan untuk pengukuran yang berhubungan dengan penilaian subjektif 

manusia. Inti dari penggunaan metode Fuzzy dan AHP terletak pada perbandingan 

berpasangan yang digambarkan dalam skala rasio yang berhubungan dengan skala 

fuzzy. Bilangan triangular fuzzy disimbolkan dengan M. Berikut ketentuan fungsi 

keanggotaan skala fuzzy segitiga. 
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Tabel 2. 3 Skala Nilai Fuzzy Segitiga 

Intensitas 

Kepentingan 

AHP 

Himpungan Linguistik 
Triangular Fuzzy 

Number (TFN) 

Reciprocal 

(Kebalikan) 

1 
Perbandingan elemen yang sama (just 

Equal) 
(1,1,1) (1,1,1) 

2 Pertengahan (Intermediete) (1/2,1,3/2) (2/3,1,2) 

3 
Elemen satu cukup penting dari yang 

lainnya (moderately important) 
(1,3/2,2) (1/2,2/3,1) 

4 

Pertengahan (Intermediete) elemen 

satu lebih cukup penting dari yang 

lainnya 

(3/2,2,5/2) (2/5,1/2,2/3) 

5 
Elemen satu kuat pentingnya dari yang 

lain (Strongly Important) 
(2,5/2,3) (1/3,2/5,1/2) 

6 Pertengahan (Intermediete) (5/2,3,7/2) (2/7,1/3,2/5) 

7 
Elemen satu lebih kuat pentingnya dari 

yang lain (Very Strong) 
(3,7/2,4) (1/4,2/7,1/3) 

8 Pertengahan (Intermediete) (7/2,4,9/2) (2/9,1/4,2/7) 

9 
Elemen satu mutlak lebih penting dari 

yang lainnya (Ekstremely Strong) 
(4,9/2,9/2) (2/9,2/9,1/4) 

Sumber: Chang, (1996), dikutip oleh Hadi, Farmadi, & Kartinim (2016) 

2.3.2 Nilai Fuzzy Synthetic Extent 

 Chang (1996) memperkenalkan metode extent analysis untuk nilai sistesis 

pada perbandingan berpasangan pada fuzzy AHP. Nilai fuzzy Synthetic extent 

dipakai untuk memperoleh perluasan suatu objek. Sehingga diperoleh nilai extent 

analysis m yang dapat ditunjukkan sebagai 𝑀𝑔𝑖 
1 , 𝑀𝑔𝑖

2 , … , 𝑀𝑔𝑖

𝑚, 𝑖 = 1,2, … , 𝑛,  

dimana 𝑀𝑔𝑖

𝑗
 (𝑗 = 1,2, … , 𝑚) adalah bilangan triangular fuzzy. 

 Langkah-langkah model fuzzy Synthetic extent  dari Chang (1996, dikutip 

oleh Kulak dan Karahman, 2005, dikutip oleh Nia, Hanien, H, Rahmawati, & 

Yasin, 2012) yaitu: 

1. Nilai fuzzy Synthetic extent  untuk i-objek didefenisikan sebagai berikut: 

 𝑆𝑖 =  ∑ 𝑀𝑔𝑖
𝑖𝑚

𝑗=1 ⊗ [ ∑ ∑ 𝑀𝑔𝑖
𝑖𝑚

𝑗=1
𝑛
𝑖=1 ]

−1
   (2.6) 

Dimana: 
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Si   = nilai sintesis fuzzy 

∑ 𝑀𝑔𝑖
𝑖𝑚

𝑗=1  =menjumlahkan nilai sel pada kolom yang dimulai dari     

kolom 1 di setiap baris matriks 

𝑗  = kolom 

𝑖  = baris 

𝑀  = bilangan Triangular fuzzy Number 

𝑚  =jumlah kriteria 

𝑔  = parameter (l, m, u) 

2. Perbandingan tingkat kemungkinan antara bilangan fuzzy. 

Perbandingan tingkat kemungkinan ini digunakan untuk nilai bobot pada 

masing-masing kriteria. Untuk bilangan triangular fuzzy M1 = (l1, m1, u1) 

dan M2 = (l2, m2, u2) dengan tingkat kemungkinan (M2 ≥ M1) dapat 

didefenisikan sebagai berikut. 

V(M2 ≥ M1) = 𝑠𝑢𝑝[𝑚𝑖𝑛 (𝜇𝑀1 (𝑥), 𝜇𝑀2 (𝑦))]   (2.7) 

Tingkat kemungkinan untuk bilangan fuzzy konveks dapat diperoleh 

dengan persamaan berikut: 

V (M2  ≥  M1 ) =  {

1;                                                 jika m2  ≥  m1

0;                                              jika l1  ≥  u2
l1−u2

(m2−u2)−(m1−l1)
    untuk kondisi lain

  (2.8) 

3. Tingkat kemungkinan untuk bilangan fuzzy convex M lebih baik 

dibandingkan sejumlah k bilangan fuzzy convex Mi = (i= 1,2,3,....,k) yang 

dapat ditentukan dengan menggunakan operasi max dan min sebagai 

berikut: 

𝑉(𝑀 ≥  𝑀1, 𝑀2, … , 𝑀𝑘) = 𝑉[(𝑀 ≥  𝑀1)𝑑𝑎𝑛 (𝑀 ≥  𝑀2), 𝑑𝑎𝑛, … (𝑀 ≥ 𝑀𝑖)] 

  = min V (M ≥  M1)     (2.9) 

Dimana: 

V = nilai vektor 

M  = matriks nilai sintesis fuzzy 

1 = nilai rendah (lower) 

m = nilai tengah (median) 

u = nilai tinggi (upper) 
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Sehingga diperoleh nilai ordinat (d’) 

𝑑′(𝐴𝑖) = 𝑚𝑖𝑛 𝑉 (𝑆𝑖 ≥ 𝑆𝑘)     (2.10) 

Dimana : Si = nilai sintesis fuzzy atau 

  Sk = nilai sistesis fuzzy lainnya 

Untuk  k = 1,2, ..., n; k ≠ i, maka nilai vektor bobot didefenisikan: 

𝑊′ =  (𝑑′(𝐴1), 𝑑′(𝐴2), … , 𝑑′(𝐴𝑛))𝑇    (2.11) 

Dimana A1 (i=1,2,...,n) adalah n elemen dan d’(A) adalah nilai yang 

menggambarkan pilihan relatif masing-masing atribut keputusan. 

4. Normalisasi  

Jika vektor bobot tersebut dinormalisasi maka akan diperoleh defenisi 

vektor bobot sebagai berikut: 

𝑊′ =  (𝑑′(𝐴1), 𝑑′(𝐴2), … , 𝑑′(𝐴𝑛))𝑇    (2.12)  

Perumusan normalisasinya adalah: 

𝑑′(𝐴𝑛) =  
𝑑′(𝐴𝑛)

∑ 𝑑′(𝐴𝑛)𝑛
𝑖=1

      (2.13) 

Normalisai bobot ini dilakukan agar nilai dalam vektor diperbolehkan 

menjadi analog bobot dan terdiri dari bilangan yang non-fuzzy. 

 

2.4  Fuzzy Analytical Hierarchy Process (F-AHP) 

Buckley (1985, dikutip oleh Wahyuni & Sri, 2012)) menyatakan fuzzy 

AHP merupakan suatu metode analisis yang dikembangkan dari AHP. Walaupun 

AHP bisa digunakan dalam menangani kriteria kualitatif dan kuantitatif namun 

fuzzy AHP dianggap lebih baik dalam mendeskripsikan keputusan yang samar-

samar daripada AHP. Raharjo dkk (2002, dikutip oleh Jasril, Haerani, & Afrianty, 

2011) mendefenisikan, F-AHP merupakan gabungan metode AHP dengan 

pendekatan konsep. F-AHP menutupi kelemahan yang terdapat pada AHP, yaitu 

permasalahan terhadap kriteria yang memiliki sifat subjektif lebih banyak. 

Ketidakpastian bilangan direpresentasikan dengan urutan skala.  

2.4.1  Langkah F-AHP Teori Chang (1996) 

Langkah-langkah proses F-AHP yang dilakukan pada penelitian ini 

adalah: 
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1. Mendefenisikan dan menguraikan masalah yaitu faktor-faktor yang 

menjadi prioritas dalam menentukan kesesuaian lahan bagi tanaman 

pangan. 

2. Pembuatan hirarki. Untuk kriteria penentuan jenis tanaman pangan 

sesuai kondisi lahan diambil 12 kriteria yaitu temperatur, curah hujan, 

drainase, tekstur, kedalaman efektif, ketebalan gambut, pH tanah, 

lereng, banjir, batu-batu dipermukaan, ketinggian tempat dan 

kelembaban. Seperti pada Gambar 2.1. 

3. Menyusun matriks perbandingan berpasangan tiap data pada setiap 

level kriteria. Dengan skala perbandingan seperti pada Tabel 2.1 

4. Menghitung vektor prioritas elemen-elemen pada tiap kriteria dalam 

hirarki. Perhitungan vektor priritas dilakukan dengan menggunakan 

vektor eigen. Nilai eigen didapat dengan menjumlahkan hasil dari 

perkalian nilai bobot prioritas dengan nilai jumlah kolom tiap kolom. 

5. Menghitung nilai eigen maksimum (λmaks), menggunakan Persamaan 

(2.1) dan (2.2).  

6. Melakukan uji konsistensi pada setiap matriks perbandingan 

berpasangan. 

a. Menghitung CI sesuai dengan Persamaan (2.3) 

b. Menghitung CR sesuai Persamaan (2.4). jika CR ≤10% maka 

matriks tersebut konsisten. 

7. Pengambilan keputusan 

a. Menghitung rata-rata geometrik untuk setiap kriteria. 

b. Hasil perhitungan tiap kriteria dari seluruh hirarki kemudian dibuat 

perbandingan berpasangan lagi yang diperoleh dari hasil 

perhitungan pembulatan rata-rata geometrik. 

8. Mengubah bobot penilaian perbandingan berpasangan ke dalam 

bilangan tringular fuzzy. Sesuai Persamaan (2.6). 

9. Dari matriks tersebut ditentukan nilai fuzzy syntethic extent untuk tiap-

tiap kriteia. Menggunakan Persamaan (2.8). 
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10. Membandingkan nilai fuzzy syntethic extent. Menggunakan Persamaan 

(2.9) 

11. Perhitungan normalitas vektor bobot dan nilai minimum. Dengan 

Persamaan (2.12) dan (2.13). 

2.5  Kesesuaian Lahan  

Bagi sektor pertanian, lahan atau tanah merupakan input terpenting karena 

semua komoditi tanaman tumbuh diatas tanah. Dalam pertanian, tanah diartikan 

lebih khusus yaitu sebagai media tumbuhnya tanaman darat. Tanah berasal dari 

dari hasil pelapukan batuan bercampur dengan sisa-sisa bahan organik dan 

organisme (vegetasi atau hewan) yang hidup diatasnya atau didalamnya. Selain itu 

didalam tanah terdapat pula udara dan air. Dalam defenisi ilmiahnya tanah (soil) 

adalah kumpulan dari benda alam dipermuakaan bumi yang tersusun dari horison-

horison, terdiri dari campuran bahan mineral, bahan organik, air dan udara, dan 

merupakan media untuk tumbuhnya tanaman. Tanah berbeda dengan lahan karena 

lahan meliputi tanah beserta faktor-faktor fisik lingkungannya seperti topografi 

dan iklim (Hardjowigeno, 2015).  

Lahan merupakan bagian dari bentang alam (landscape) yang secara luas 

mencangkup pengertian lingkungan fisik termasuk iklim, topografi/relief, tanah, 

hidrologi dan bahkan keadaan vegetasi alami yang semuanya secara potensial 

akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan (Erizal, 2014). Sedangkan 

kesesuaian lahan adalah kecocokan suatu lahan untuk membudidayakan 

komoditas tanaman tertentu.  

Beberapa karakteristik lahan yang mempengaruhi syarat tumbuh tanaman 

berdasarkan Pusat Penelitan Tanah (1983, dikutip oleh Hardjowigeno, 2015) ada 

12 yaitu Temperatur, Curah Hujan, Drainase, Tekstur, Kedalaman Efektif 

(Kedalaman Tanah), Ketebalan gambut, pH tanah, Lereng, Banjir, Batu-Batu Di 

Permukaan, Ketinggian Tempat dan Kelembaban. 

2.5.1   Kriteria Lahan 

Klingebiel dan Montgomery (1961, dikutip oleh Hardjowigeno, 2015),  

tidak mengemukakan yang lebih pasti untuk pengelompokkan lahan. Istilah-istilah 
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“lereng landai”, “kedalaman tanah yang kurang ideal” merupakan istilah-istilah 

yang tidak kuantitatif (tidak dinyatakan dengan angka-angka) sehingga agak sulit 

untuk diinterpretasikan. 

Kriteria lahan erat kaitannya dengan 3 faktor utama yaitu topografi, tanah 

dan iklim. Topografi yang menjadi pertimbangan adalah bentuk wilayah (relief) 

atau lereng dan ketinggian tempat diatas permukaan laut. Faktor tanah yang 

menjadi evaluasi diantaranya drainase, tekstur, kedalaman tanah, ketebalan 

gambut, ph tanah, banjir dan batu-bati di permukaan. Sedangkan faktor iklim yang 

menjadi pertimbangan adalah temperatur dan curah hujan (Hardjowigeno, 2015).  

Berikut penjelasan kriteria kesesuaian lahan untuk tanaman yang terdiri 

dari 12 kriteria, yaitu: 

1. Temperatur 

Suhu tanah merupakan faktor penting yang mempengaruhi 

pertumbuhan tanaman. Suhu tanah merupakan intensitas panas dalam 

tanah yang biasanya di ukur dalam satuan derajat Celcius. 

2. Curah Hujan 

Curah hujan merupakan jumlah air yang jatuh ke permukaan tanah 

selama periode tertentu. Oldeman (1975) mengelompokkan wilayah 

berdasarkan jumlah bulan basah dan bulan kering berturut-turut. Bulan 

basah adalah bulan yang mempunyai curah hujan >200 mm, sedangkan 

bulan kering mempunyai curah hujan <100 mm. 

3. Drainase 

Drainase tanah menunjukkan kecepatan meresapnya air dari tanah atau 

keadaan tanah yang menunjukkan lamanya dan seringnya jenuh air. 

Keadaan drainase tanah menentukan jenis tanaman yang dapat tumbuh. 

Sebagai contoh, padi dapat hidup pada tanah dengan drainase buruk 

sedangkan jagung tidak dapat tumbuh dengan baik (Ritung, Agus, & 

Hidayat, 2007). 

Berdasarkan kelas drainase tanah dapat dibedakan menjadi 7 kelas, 

yang dapat dilihat pada Tabel 2.4 (Ritung et al., 2007). 
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Tabel 2. 4 Kelas Drainase Tanah 
No. Kelas Drainase Uraian 

1 Cepat  Tanah mempunyai konduktivitas hidrolik tinggo sampai 

sangat tinggi dan daya menahan air rendah. 

2 Agak Cepat Tanah mempunyai konduktivitas hidrolik tinggi dan daya 

menahan air rendah. 

3 Baik  Tanah mempunyai konduktivitas hidrolik sedang dan daya 

menahan air sedang, lembab, tapi tidak cukup basah dekat 

permukaan. 

4 Agak Baik Tanah mempunyai konduktivitas hidrolik sedang sampai 

agak rendah dan daya menahan air rendah sampai sangat 

rendah, tanah basa dekat permukaan. 

5 Agak Terhambat Tanah mempunyai konduktivitas hidrolik rendah dan daya 

menahan air rendah sampai sangat rendah, tanah basa sampai 

ke permukaan. 

6 Terhambat Tanah mempunyai konduktivitas hidrolik rendah dan daya 

menahan air rendah sampai sangat rendah, tanah basah untuk 

waktu yang cukup lama sampai ke permukaan. 

7 Sangat Terhambat Tanah mempunyai konduktivitas hidrolik sangat rendah dan 

daya menahan air sangat rendah, tanah basah secara 

permanen dan tergenang untuk waktu yang cukup lama 

sampau ke permukaan tanah 

(Sumber: Ritung et al., 2007) 

 

4. Tekstur 

Tekstur menunjukkan kasar halusnya tanah dari fraksi tanah halus (<2 

mm). Berdasarkan atas perbandingan banyaknya butir-butir pasir, debu 

dan tanah liat maka tanah dikelompokkan ke dalam beberapa macam kelas 

tekstur (Hardjowigeno, 2015). 

Dalam klasifikasi tanah (toksonomi tanah) tingkat famili dapat dilihat 

pada Tabel 2.5 berikut (Hardjowigeno, 2015). 

Tabel 2. 5 Pengelompokkan Kelas Tekstur Tanah 
No. Kelas Tekstur Uraian 

1 Kasar  Pasir, pasir berlempung 

2 Agak Kasar Lempung berpasir, lempung berpasir halus 
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No. Kelas Tekstur Uraian 

3 Sedang Lempung berpasir sangat halus, lempung, lempung   berdebu, 

debu 

4 Agak Halus Lempung liat, lempung liat berpasir, lempung liat berdebu 

5 Halus  Liat berpasir, liat berdebu, liat 

(Sumber : Hardjowigeno, 2015) 

Dilapangan tekstur tanah dapat ditentukan dengan memijit tanah basah 

di antara jari-jari, sambil dirasakan halus kasarnya yaitu dirasakan adanya 

butiran-butiran pasir, debu dan liat. Untuk menentukan kelas tekstur tanah 

dilapangan dapat dilihat pada Tabel 2.6 sebagai berikut (Hardjowigeno, 

2015). 

Tabel 2. 6 Menentukan Kelas Tekstur di Lapangan 

No. Kelas Tekstur Sifat Tanah 

1 Pasir  a. Rasa kasar sangat jelas 

b. Tidak melekat 

c. Tidak dapat dibentuk pola dan gulungan 

2 Pasir berlempung a. Rasa kasar sangat jelas 

b. Sedikit sekali melekat 

c. Dapat dibentuk bola yang mudah sekali hancur 

3 Lempung berpasir a. Rasa kasar agak jelas 

b. Agak melekat 

c. Dapat dibuat bola, mudah hancur 

4 Lempung a. Rasa tidak kasar dan tidak licin 

b. Agak melekat 

c. Dapat dibentuk bola agak teguh, dapat sedikit 

dibuat gulungan dengan permukaan mengkilat 

5 Lempung berdebu a. Rasa licin 

b. Agak melekat 

c. Dapat dibentuk bola agak teguh, dapat dibuat 

gulungan dengan permukaan mengkilat 

6 Debu a. Rasa licin sekali 

b. Agak melekat 

c. Dapat dibentuk bola teguh, dapat dibuat gulungan 

dengan permukaan mengkilat 



   

14II- 
 

No. Kelas Tekstur Sifat Tanah 

7 Lempung berliat a. Rasa agak licin 

b. Agak melekat 

c. Dapat dibentuk bola agak teguh, dapat dibentuk 

gulungan yang agal mudah hancur 

8 Lempung liat berpasir a. Rasa halus dengan sedikit bagian agak kasar 

b. Agak melekat 

c. Dapat dibentuk bola agak teguh, dapat dibentuk 

gulungan mudah hancur 

9 Lempung liat berdebu a. Rasa halus agak licin 

b. Melekat 

c. Dapat dibentuk bola teguh, gulungan mengkilat 

10 Liat berpasir a. Rasa halus, berat, tetapi terasa sedikit kasar 

b. Melekat 

c. Dapat dibentuk bola teguh, mudah digulung 

11 Liat berdebu a. Rasa halus, berat, agak licin 

b. Sangat melekat 

c. Dapat dibentuk bola teguh, mudah dugulung 

12 Liat  a. Rasa berat, halus 

b. Sangat lekat 

c. Dapat dibentuk bola dengan baik, mudah 

digulung. 

(Sumber : Hardjowigeno, 2015) 

 

5. Kedalaman Efektif (Kedalaman Tanah) 

Kedalaman efektif adalah kedalaman tanah yang masih dapat ditembus 

akar tanaman. Pengamatan kedalaman efektif dilakukan dengan 

mengamati penyebaran akar tanaman. Banyaknya perakaran, baik akar 

halus maupun akar kasar, serta dalamnya akar-akar tersebut dapat 

menembus tanah perlu diamati dengan baik (Hardjowigeno, 2015). 

6. Ketebalan gambut 

Ketebalan gambut merupakan tebalnya lapisan gambut dari permukaan 

yang di ukur dalam cm.  
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7. Reaksi Tanah (pH tanah 

Reaksi tanah menunjukkan sifat keasaman atau alkalinitas tanah yang 

dinyatakan dengan nilai pH. Nilai pH menunjukkan banyaknya 

konsentrasi ion hidrogen (H+ di dalam tanah). Makin tinggi kasar ion H+ di 

dalam tanah, semakin masam tanah tersebut. Di dalam tanah selain H+ 

ditemukan pula ion OH-. Pada tanah-tanah yang masam, jumlah ion H+ 

lebih tinggi daripada OH-, sedangkan di tanah alkalis kandungan OH- 

lebih tinggi. Bila kandungan H+ sama dengan OH- maka tanah bereaksi 

netral yaitu mempunyai pH = 7 (Hardjowigeno, 2015). 

8. Lereng 

Keadaan lingkungan diluar solum tanah yang sangat besar 

pengaruhnya terhadap kesesuaian tanah (lahan) untuk berbagai 

penggunaan adalah lereng. Lereng diukur kemiringannya dengan 

menggunakan Clinometer, Abney Level, atau Teodolit. Kemiringan lereng 

umumnya dinyatakan dalam persen (%) yang merupakan tangen dari 

derajat kemiringan lereng tersebut. Ini berarti bahwa kemiringan 45o = 

100%. Makin curam lereng makin keseuaian lahan makin berkurang. Pada 

umumnya kemiringan lereng yang lebih dari 30% tidak cocok lagi untuk 

tanaman pangan dan lereng yang lebih dari 45% tidak cocok untuk daerah 

pertanian (Hardjowigeno, 2015). 

9. Banjir 

Banjir ditetapkan sebagai kombinasi pengaruh dari: kedalaman bajir 

(X) dan lamanya banjir (Y). Banjir dengan simbol Fx,y dimana x adalah 

simbol kedalaman genangan air dan y adalah lamanya banjir. Kelas 

bahaya banjir selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut 

(Hardjowigeno, 2015). 

Tabel 2. 7 Kelas Bahaya Banjir 

Simbol  Kelas Bahaya Banjir 
Kedalaman Banjir 

(x) (cm) 

Lama Banjir (y) 

(Bulan/Tahun) 

F0 Tidak ada Dapat diabaikan Dapat diabaikan 

F1 Ringan < 25 <1 
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Simbol  Kelas Bahaya Banjir 
Kedalaman Banjir 

(x) (cm) 

Lama Banjir (y) 

(Bulan/Tahun) 

25 – 50 

50 – 150 

<1 

<1 

F2 Sedang 

< 25 

25 – 50 

50 – 150 

1 – 3 

1 – 3 

1 – 3 

<1 

F3 Agak berat 

< 25 

25 – 50 

50 – 150 

3 – 6 

3 – 6 

3 – 6 

F4 Berat 

< 25 

25 – 50 

50 – 150 

>150 

>150 

>150 

>6 

>6 

>6 

1 – 3 

3 – 6 

>6 

(Sumber : Hardjowigeno, 2015) 

 

10. Batu-Batu Di Permukaan 

Banyaknya batuan di permukaan tanah yang akan digunakan sebagai 

lahan pertanian. 

11. Ketinggian Tempat 

Ketinggian tempat juga mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman 

di daerah tersebut yang dinyatakan dalam meter di atas permukaan laut (m 

dpl). Misalnya tanaman kedelai tidak cocok di tanam pada lahan dengan 

ketinggian > 700  sedangkan jagung masih bisa ditanam pada ketinggian 

1000 – 1800 m dpl. 

12. Kelembaban  

Kelembaban merupakan jumlah uap air yang terkandung di udara. Alat 

ukur kelembaban yang umum digunakan adalah higrometer analog. Dalam 

bidan pertanian kelembaban udara biasanya digunakan untuk 

meningkatkan produktifitas dan perkembangan tumbuhan bidu daya. 

Dengan mengetahui kelembaban udara yang ada di lingkungan tempat di 
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tanam tumbuhan, dapat menentukan jenis tanaman yang sesuai. Ada tiga 

macam pendekatan udara yang digunakan dalam bidang pertanian 

diantaranya kelembaban mutlak, kelembaban spesifik dan kelembaban 

relatif yang dinyatakan dalam nisbi antara uap air yang terkandung dan 

daya kandung maksimum uap air udara pada suatu suhu dan tekanan 

tertentu yang dinyatakan dalam persen (%) (Hardjowigeno, 2015).  

2.6  Metode Pengujian Sistem  

Pada penelitian ini akan digunakan dua model pengujian yaitu pengujian 

menggunakan black box dan User Acceptance Test (UAT). 

2.6.1  Pengujian Blax Box 

Menurut Maturidi (2012), pengujian merupakan suatu elemen dari 

verifikasi dan validasi. Verifikasi untuk memastikan bahwa perangkat lunak 

secara tepat mengimplementasikan suatu fungsi tertentu. Dan Validasi untuk 

memastikan perangkat lunak dapat ditelusuri hingga ke persyaratan yang diminta 

stakeholder. Simarmata (2010), mendefenisikan pengujian sistem adalah suatu 

proses pengevaluasian fitur-fitur pada sistem dan pencarian perbedaan antara 

persyaratan yang ada dan yang diharapkan. 

Pengujian sistem biasanya dilakukan untuk tujuan berikut (Simarmata, 

2010): 

a. Untuk meningkatkan kualitas 

b. Untuk verifikasi dan validasi 

c. Untuk keandalan estimasi 

Ada beberapa jenis dan strategi dalam pengujian sistem, yang semuanya 

memiki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kepercayaan diri pengembang 

perangkat lunak terhadap fungsi-fungsi perangkat lunaknya. Beberapa metode 

pengujian diantaranya adalah pengujia White Box, pengujian Black Box, pengujian 

Aplikasi dan Lingkungan Khusus dan pengujian Berorientasi Obyek. Pada 

penelitian ini akan digunakan metode penelitan dengan Black Box. 

Pengujian black box berfokus pada persyaratan fungsional perangkat 

lunak. Pengujian ini memungkinkan analis sistem memperoleh kumpulan kondisi 
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input yang akan mengejakan seluruh keperluan fungsional program. Tujuan 

metode ini adalah mencari kesalahan pada (Maturidi, 2012): 

a. Fungsi yang salah atau hilang 

b. Kesalahan pada interface 

c. Kesalahan pada struktur data atau akses database 

d. Kesalahan informasi 

e. Kesalahan inisialisasi dan tujuan akhir 

2.6.2  User Acceptance Test (UAT) 

Untuk mengetahui kesesuaian dan kehandalan suatu sistem, maka sistem 

yang baru dibangun harus dilakukan pengujian. Pada penelitian ini akan 

digunakan User Acceptance Test (UAT) sebagai syarat bahwa aplikasi yang 

dibuat telah dapat diterima oleh user/ pemakai. Proses pengujian aplikasi baru 

menggunakan User Acceptance Test (UAT) melibatkan calon user, termasuk 

auditor, bukan diikuti pengembang. Melalui hasil pengujian ini, temuan user baik 

yang bersifat kualititatif maupun kuantitatif dikumpulkan sebagai masukan 

berharga bagi pengembang (Irianto, 2015). 

Perhitungan pada User Acceptance Test (UAT) ini akan menggunakan 

skala likert. Skala likert adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi user tentang aplikasi yang dibangun. Pertanyaan 

pada skala likert dapat berbentuk pertanyaan positif yang diberi skor 5,4,3,2,1 dan 

pertanyaan negatif dengan skor 1,2,3,4,5, atau -2,-1,0,1,2. Bentuk jawabannya 

berupa sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju (Djaali 

& Muljono, 2007). Pada penelitian ini akan digunakan pertanyaan atau pernyataan 

positif dengan skor 5,4,3,2 dan 1. 

Untuk mendapatkan hasil perhitungan skala likert harus diketahui dulu 

skor tertinggi (X) dan terendah (Y) untuk item penilaian, seperti pada persamaan 

berikut: 

𝑋 = 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑙𝑖𝑘𝑒𝑟𝑡 ∗ 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛   (2.14) 

𝑌 = 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ 𝑙𝑖𝑘𝑒𝑟𝑡 ∗ 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛   (2.15) 
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Untuk menghitung rata-rata dari survey tersebut dengan persamaan 

berikut: 

𝑀 = (𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖⁄ ) ∗ 100%   (2.16) 

Dan untuk membuat interval skor adalah dengan persamaan: 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 = (100 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛⁄ ) ∗ 100%   (2.17) 

Selain pengujian blackbox dan UAT tersebut, juga ada pengujian 

perbandingan akurasi peneliti pakar dengan sistem. Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan 6 lahan percobaan yang diperoleh dari BPTP Riau. 

2.7  Penelitian Terkait 

Berikut merupakan beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi acuan 

dan dasar penelitian ini yang terdiri dari penelitian terkait metode Fuzzy 

Analytical Hierarchy Process (FAHP) dan kesesuian lahan untuk tanaman. 

a. Penelitian Terkait Metode Fuzzy AHP 

Beberapa penelitian terkait metode FAHP adalah sebagai berikut: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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, 
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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. 

4. (Hadi et al., 2016), dengan judul Fuzzy Analytichal Hierarchy Process 

(FAHP) pada Penerima Bantuan Swadaya. Hasil peneltian ini adalah 

dari hasil perhitungan dari 60 data calon penerima di pilih terdapat 10 

data yang berbeda karena nilai alternatifnya sama yaitu 0,92. Metode 

FAHP dapat digunakan dalam penentuan penerima bantuan stimulan 

swadaya. 

b. Penelitian Terkait Kesesuaian Lahan 

Beberapa penelitian terkait kesesuaian adalah sebagai berikut: 

1. 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. 

2. 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%. 

 

 

 


