
BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 

19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian 

tahun 2015-2019 yang disusun sebagai perwujudan amanah Undang-Undang 

Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

(RPJPN) 2005-2025 yang saat ini memasuki tahap ke-3 (2015-2019) sebagai 

kelanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

tahap ke-2 (2010-2014) yang telah berakhir. RPJMN tahap ke-3 (2015-2019) 

difokuskan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan 

menekankan pembangunan kompetitif perekonomian yang berbasis sumberdaya 

alam yang tersedia, sumberdaya manusia yang berkualitas dan kemampuan 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari pentahapan RPJPN 2005-2025. 

Pada RPJMN tahap-3 (2015-2019), sektor pertanian masih menjadi sektor 

penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Sebagai implementasi RPJMN 

2015-2019, Pencapaian swasembada beras menjadi salah satu Rencana Strategis 

(Renstra) Kementerian Pertanian 2015-2019. Dalam pelaksanaannya tentunya 

akan banyak permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Untuk itu diperlukan 

dukungan dari instansi lain dalam pembangunan pertanian, yang meliputi aparatur 

pemerintah, anggota badan legislatif, lembaga perguruan tinggi, lembaga 

penggerak swadaya masyarakat, serta pelaku usaha swasta dan masyarakat petani. 

Perum Bulog adalah salah satu dari kebutuhan dukungan 

Kementerian/Lembaga terkait dalam pembangunan pertanian. Perusahaan Umum 

Badan Urusan Logistik atau disingkat Perum Bulog adalah sebuah lembaga 

pangan di Indonesia yang mengurusi tata niaga beras yang bekerja sama dengan 

Mitra Kerja Pengadaan (MKP) yang merupakan perusahaan yang berbadan 

hukum, badan usaha atau usaha perseorangan dan Kelompok Tani atau Gabungan 
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Kelompok Tani (Poktan/Gapoktan) yang memenuhi persyaratan untuk melakukan 

kerja sama pengadaan gabah/beras dan pangan lainnya.  

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Moh. Yaqub selaku 

Unit Bisnis Jasasma di Perum Bulog Divisi Regional Riau dan Kepri di 

Pekanbaru, dalam penilaian mutu beras pelaku usaha swasta dan masyarakat 

petani melakukan penilaian dengan mengira-ngira mutu suatu sampel beras 

berdasarkan pengalaman dan tidak berdasarkan pada aspek-aspek penilaian 

berstandar nasional. Hal ini disebabkan karena pelaku usaha swasta dan 

masyarakat petani di Riau masih banyak yang belum mengerti tentang standarisasi 

mutu beras yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). 

Selain itu juga masyarakat petani kurang mengerti bagaimana cara 

pengolahan padi yang baik dan benar. Selama ini kebanyakan dari petani 

mengolah tanaman padi hanya berdasarkan pengalaman, dan kebanyakan petani 

setelah menanam padi, mereka mencari pekerjaan lain atau kegiatan lain selama 

beberapa bulan sambil menunggu masa panen. Padahal, inilah yang menyebabkan 

tanaman padi yang mereka tanam mendapat hasil panen yang kurang maksimal. 

Tanaman padi menjadi tidak terawat, banyak hama penyakit menyerang, karena 

tanaman padi ditinggal untuk melakukan pekerjaan lain. Hal ini menyebabkan 

mutu beras menjadi rendah sehingga harga jual beras juga menurun. Oleh karena 

mutu beras yang rendah, maka Perum Bulog Divisi Regional Riau dan Kepri di 

Pekanbaru menurunkan standarisasi mutu beras agar beras yang dihasilkan oleh 

petani tetap bisa dipasokkan ke Perum Bulog Divisi Regional Riau dan Kepri di 

Pekanbaru. 

Mengingat beras merupakan bahan makanan pokok bagi mayoritas 

penduduk Indonesia, maka dalam perdagangan beras harus diterapkan sistem 

standarisasi mutu beras. Sesuai dengan SNI 6128:2015 yang merupakan revisi 

dari SNI 6128:2008, beras berdasarkan usulan dari seluruh pemangku kepentingan 

dengan memperhatikan kondisi mutu beras di pasaran dan standar mutu beras 

yang digunakan oleh negara-negara produsen beras lainnya. Standar ini bertujuan 

untuk menetapkan mutu beras yang beredar di pasaran dan menjamin keamanan 

pangan dan persaingan pasar yang sehat. 
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Sebagai pendekatan solusi pada penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Vika Indiya Sari (2017) dari Program Studi Teknik Informatika Sekolah 

Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akakom Yogyakarta tentang 

kualitas beras dengan judul Clustering Kualitas Mutu Giling Beras menggunakan 

Metode K-Means dan K-Nearest Neighbor. Komponen mutu giling beras yang 

ditetapkan dalam  standar mutu beras meliputi: derajat sosoh, kadar air beras, butir 

menir, butir kuning rusak dan butir kapur.  Dalam pengelompokannya mutu beras 

dibagi menjadi 3 jenis : mutu beras berdasarkan  pasar  beras,  mutu  beras  

berdasarkan SNI 6128:2008, dan mutu beras berdasarkan prefensi konsumen. 

Hasil dari aplikasi mampu membantu pengguna untuk menentukan kualitas mutu 

giling beras metode K-Means dan K-Nearest Neighbor sebesar 94%. Tetapi masih 

terdapat kelamahan dalam hasil aplikasi yaitu masih banyak terdapat kesalahan 

dalam melakukan iterasi. Kemudian penelitian ini masih menggunakan parameter 

dari SNI 6128:2008. 

Dari permasalahan yang dijelaskan sebelumnya, maka dalam Tugas Akhir 

ini penulis membangun sebuah aplikasi pengujian mutu beras sesuai dengan SNI 

6128:2015 mengunakan Fuzzy Inference System (FIS) metode Mamdani yang 

sebagai pendekatan solusi dari permasalahan tersebut. Aplikasi pengujian mutu 

beras ini dapat digunakan oleh petani atau petugas pengambil contoh sampel beras 

dalam menentukan mutu beras yang sesuai dengan SNI 6128:2015. Dalam 

penggunaan aplikasi, terlebih dahulu petani atau petugas pengambil contoh 

sampel beras yang kompeten melakukan uji komponen mutu beras yang terdiri 

dari derajat sosoh, kadar air, beras kepala, butir patah, butir menir, butir merah, 

butir kuning/rusak, butir kapur, benda asing, dan butir gabah. Setelah dilakukan 

uji komponen mutu beras maka akan didapatkan sampel mutu beras berupa nilai 

dari setiap komponen mutu beras, kemudian nilai tersebut diinputkan ke dalam 

aplikasi untuk dilakukan perhitungan menggunakan Fuzzy Inference System (FIS) 

metode Mamdani sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan oleh Badan 

Standarisasi Nasional (BSN) yaitu SNI 6128:2015. Setelah perhitungan 

menggunkan Fuzzy Inference System (FIS) metode Mamdani selesai, maka 

aplikasi akan memberikan informasi tentang mutu beras yang dihasilkan. 
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Pada penelitian lain yang menggunakan metode fuzzy Mamdani dangan 

judul Penerapan Fuzzy Logic dengan Menggunakan Metode Mamdani untuk 

Memprediksi Kualitas Kopi oleh Dea Ayu Rahmawati (2015) dari Jurusan Fisika 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. 

Pada penelitiannya penentuan kualitas biji kopi mengacu pada SNI 01-2907-2008 

dan jenis biji kopi yang dikaji hanya dari biji kopi robusta. Hasil dari 

penelitiannya adalah sistem quality control menggunakan software fuzzy logic 

toolbox matlab 7.8.0 dengan ketentuan kriteria sebesar lebih dari 90% berhasil 

dibuat untuk menentukan kualitas kopi dengan keakuratan sebesar 93,75%. Nilai 

terkecil yang didapat menggunakan metode defuzzifikasi yaitu metode centroid. 

Selisih antara nilai logika fuzzy dan nilai panelis diperoleh nilai MSE sebesar 0,08 

untuk produk kopi benaran cafe dan 0,25 untuk produk kopi classic. Semakin 

kecil nilai MSE maka semakin akurat hasil proses defuzzifikasi tersebut. 

Pada penelitian lain yang juga menggunakan metode fuzzy dengan judul 

Sistem Pakar Fuzzy Penentuan Kesesuaian Jenis Ikan Berdasarkan Kualitas Air 

oleh Ruri Nurul Huda (2017) dari Departemen Ilmu Komputer Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor. Pada 

penelitiannya menggunakan tiga jenis ikan budidaya yaitu ikan mas, ikan gurame 

dan ikan patin. Hasil dari penelitiannya adalah metode fuzzy  digunakan sebagai 

metode untuk proses kalkulasi dengan menggunakan dua parameter yaitu 

parameter kimia sebagai parameter utama dan parameter fisika sebagai parameter 

pendukung, total rule yang digunakan adalah 26 rule parameter kimia dan 9 rule 

untuk parameter fisika. Tingkat akurasi untuk parameter kimia pada ikan mas 

adalah 92% parameter fisika 85%, parameter kimia pada ikan gurame 63% 

parameter fisika 59% dan parameter kimia pada ikan patin 89% parameter fisika 

adalah 70%. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana membangun 

sebuah aplikasi pengujian mutu beras dengan SNI 6128:2015 menggunakan Fuzzy 

Inference System (FIS) metode Mamdani. 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penyusunan tugas akhir ini yaitu: 

1. Kriteria yang digunakan untuk menentukan mutu beras adalah ketentuan 

dari SNI 6128:2015 yaitu dengan komponen mutu beras yang teridiri dari 

derajat sosoh (%), kadar air (%), beras kepala (%), butir patah (%), butir 

menir (%), butir merah (%), butir kuning/rusak (%), butir hijau/mengapur 

(%), benda asing (%), butir gabah (butir/100g). 

2. Hasil yang diberikan oleh aplikasi adalah berupa mutu beras yang 

digolongkan dalam empat kelas mutu sesuai ketentuan SNI 6128:2015, 

yaitu premium, medium 1, medium 2, medium 3. 

3. Metode penalaran yang digunakan dalam penyelesaian masalah ini adalah 

Fuzzy Inference System (FIS) metode Mamdani. 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam Tugas Akhir ini adalah 

membangun sebuah aplikasi pengujian mutu beras dengan SNI 6128:2015 

menggunakan Fuzzy Inference System (FIS) metode Mamdani. 

1.5 Sistematika Penelitian 

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka sistematika penulisan yang 

disusun dalam laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, sistematika penulisan tentang aplikasi 

pengujian mutu beras dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) 

6128:2015 menggunakan Fuzzy Inference System (FIS) metode 

Mamdani. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang teori-teori yang berhubungan dengan 

pembahasan penelitian yang diangkat, yang terdiri dari ketentuan 

tentang persyaratan mutu beras sesuai SNI 6128:2015, Fuzzy Inference 
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System (FIS) metode Mamdani yang digunakan untuk merancang 

sebuah aplikasi pengujian mutu beras. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai tahapan dalam pelaksanaan penelitian 

tugas akhir. Tahapan penelitian tugas akhir dimulai dari identifikasi 

permasalahan, pengumpulan data, analisa dan perancangan sistem, 

implementasi dan pengujian sistem hingga diperoleh kesimpulan dan 

saran dari penelitian yang dapat dipergunakan untuk penelitian 

selanjutnya. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini membahas tentang analisa dan perancangan sistem aplikasi 

pengujian mutu beras dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) 

6128:2015 menggunakan Fuzzy Inference System (FIS) metode 

Mamdani. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai implementasi dan pengujian sistem 

yang terdiri dari: batasan implementasi, lingkungan implementasi, hasil 

implementasi, pengujian sistem  dan kesimpulan pengujian. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian tentang 

aplikasi pengujian mutu beras dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) 

6128:2015 menggunakan Fuzzy Inference System (FIS) metode 

Mamdani. 

 


