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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Dasar Sistem

Sistem merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling terkait dan bekerja

sama untuk memperoleh masukan (input) yang ditujukan kepada sistem tersebut dan

mengolah masukan tersebut sampai menghasilkan keluaran (output) yang diinginkan

(Kristanto : 2003). Syarat – syarat sistem :

a. Sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan suatu tujuan.

b. Elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan.

c. Adanya hubungan diantara elemen sistem.

d. Unsur dasar dari proses (arus informasi, energi, dan material) lebih penting

dari pada elemen sistem.

Dalam mendefinisikan sistem, terdapat dua kelompok sistem yang berbeda,

yaitu (Hanif, 2007) :

1. Pendekatan sistem pada procedural

Mendefinisikan sistem sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur

yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan

kegiatan suatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu.

2. Pendekatan sistem yang menekankan pada elemen atau komponen

Mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan dari elemen-elemen yang

berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

2.2 Sistem Pendukung Keputusan

Decision Support System (Sistem Pendukung Keputusan) merupakan sistem

informasi pada level manajemen dari suatu organisasi yang mengkombinasikan data
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dan model analisis canggih atau peralatan data analisis untuk mendukung

pengambilan keputusan yang semi terstruktur dan tidak terstruktur (Hanif, 2007).

Masalah semi terstruktur memiliki karakteristik yang merupakan perpotongan

dari masalah terstruktur dan masalah tidak terstruktur. Dua sisfat diantarannya adalah:

1. Beberapa bagian dari masalah terjadi berulang-ulang, sementara

2. Beberapa bagian dari masalah melibatkan subjectivitas manusia

Bagian masalah yang bersifat terstruktur bisa ditangani dengan baik oleh aplikasi

komputer yang dibangun untuk masalah tersebut, sementara bagian masalah yang

bersifat tidak terstruktur ditangani oleh manusia pembuat keputusan (Julius

Hermawan, 2005). Pada dasarnya SPK dirancang untuk mendukung seluruh tahapan

pengambilan keputusan mulai dari mengidentifikasi masalah, memilih data yang

relevan, menentukan pendekatan yang digunakan untuk proses pengambilan

keputusan, sampai mengevaluasi pemilihan alternatif (Hasan, 2002).

Cirri-ciri SPK menurut Alters Keen yang di paparkan sudirman dan widjajani

(1996) adalah sebagai berikut :

a. SPK digunakan oleh para manajer tingkat puncak untuk membantu

pengambilan keputusan-keputusan yang kurang terstruktur.

b. SPK merupakan gabungan antara kumpulan model kualitatif dan

kumpulan data.

c. SPK memiliki fasilitas interaktif yang dapat mempermudah hubungan

antara manusia dengan computer.

d. SPK bersifat luwes dan dapat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan

yang terjadi.

2.2.1 Komponen Sistem Pendukung Keputusan

Menurut Turban (2005), Sistem Pendukung Keputusan terdiri dari 3

komponen utama atau subsistem, yaitu  subsistem manajemen data, subsistem

manajemen model dan subsistem dialog.
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1. Subsistem Manajemen Data

Subsistem Manajemen Data merupakan komponen SPK sebagai

penyedia data bagi sistem, yang mana data disimpan dalam Data Base

Manajement System (DBMS), sehingga dapat diambil dan diekstraksi dengan

cepat.

Subsistem manajemen data dibangun dari elemen-elemen antara lain

basis data SPK, DBMS (Database  Management  System),  direktori  data

dan  fasilitas query. Basis data adalah kumpulan dari data yang saling

terhubung dan dikelola sedemikian rupa sesuai kebutuhan dan struktur dari

sebuah organisasi  yang bisa digunakan oleh lebih dari satu orang dan lebih

dari satu aplikasi. Data dari basis data sebuah SPK didapatkan dari sumber

data internal dan sumber data eksternal. Data ini mungkin dimasukkan ketika

SPK dipakai atau sebelumnya disimpan di dalam basis data SPK.

DBMS  menyediakan  fasilitas  untuk  proses-proses  antara  lain  yaitu

membuat  database,  mengakses  database  dan  mengupdate  database.

DBMS  juga mempunyai kemampuan tambahan seperti menghubungkan data

dari sumber yang berbeda,  melakukan  proses  query  dan  report  dari  data

yang  ada,  menyediakan metode pengamanan data, melakukan proses

manipulasi data yang kompleks, dan mengelola data lewat sebuah kamus data

(data dictionary).

2. Subsistem Manajemen Model

Keunikan  dari  sistem  ini  adalah  kemampuannya dalam

mengintegrasikan data dengan model–model keputusan. Salah satu persoalan

yang berkaitan dengan model  adalah  bahwa  penyusunan  model  sering  kali

terikat  pada  struktur  model yang mengasumsikan adanya masukan yang

benar dan cara keluaran yang tepat.

Sementara  itu,  model  cenderung  tidak  mencangkupi  karena

adanya  kesulitan dalam  mengembangkan  model  yang  terintegrasi  untuk

menangani  sekumpulan keputusan  yang  saling  bergantung. Cara  untuk
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menangani persoalan  ini  dengan menggunakan  berbagai  model  yang

terpisah  dimana  setiap  model  digunakan untuk menangani bagian yang

berbeda dari masalah yang sedang dihadapi.

Kemampuan yang dimiliki subsistem basis model meliputi :

1. Kemampuan untuk menciptakan model-model baru secara cepat dan mudah.

2. Kemampuan untuk mangakses dan mengintegrasikan model-model keputusan.

3. Kemampuan  untuk  mengelola  basis  model  dengan  fungsi  manajemen

yang analog dan manajemen basis data (seperti untuk menyimpan, membuat

dialog, menghubungkan dan mengakses model).

3. Subsistem Dialog

Melalui Sistem dialog ini, sistem dapat diartikulasikan dan

diimplementasikan, sehingga pengguna atau pemakai dapat berkomunikasi

dengan sistem yang dirancang dalam bentuk menu, form input, notifikasi dan

grafik.

2.2.2 Proses pengambilan keputusan

Proses Pengambilan Keputusan terdapat tahap- tahap yang harus dilalui.

Menurut Irfan Subakti, 2002 tahap – tahap yang harus dilalui dalam proses

pengambilan keputusan sebagai berikut :

1. Tahap Pemahaman (Intelligence)

Tahap ini merupakan tahap pengakuan adanya masalah. Tahap ini merupaan

tahapan yang paling penting karena meliputi proses penelurusan dan pendeteksian

dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. Input yang diperoleh

akan diproses dan diuji dalam rangaka mengidentifikasikan masalah.

2. Tahap Perancangan (Design)

Tahap ini merupakan tahap perencanaan berbagai alternative yang akan dipilih,

pembuatan, pengembangan dan analisis hal – hal yang mungkin untuk dilakukan,

juga pemahaman masalah dan pengecekan solusi yang layak dan model dari

masalah yang di rancang, dites dan di validasi.
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3. Tahap Pemilihan (Choice)

Tahap ini merupakan tahap memilih salah satu diantara alternative yang telah

disiapkan dalam tahap perancangan.

2.2.3 Langkah-Langkah Membangun SPK

Dalam Membangun suatu sistem pendukung keputusan melalui beberapa

tahapan yaitu :

1. Perencanaan

Pada tahap perencanaan ini dilakukan perumusan masalah serta penentuan tujuan

dibangunnya sistem pendukung keputusan. Ini merupakan langkah awal yang

sangat penting karena akan menentukan pemilihan jenis SPK yang akan

dirancang dan penentuan metode pendekatan yang akan digunakan.

2. Penelitian

Pada tahap ini dilakukan pencarian data dan sumber daya yang mendukung sistem

pendukung keputusan yang akan dirancang.

3. Analisis

Pada tahap ini akan dilakukan analisis teknik pendekatan dengan sumber daya

yang diperloreh.

4. Perancangan

Pada tahap ini dilakukan perancangan dari keempat subsistem dari sistem

pendukung keputusan yaitu : subsistem basis data, subsistem model, subsistem

komunikasi dan subsistem pengetahuan.

5. Konstruksi

Pada tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap perancangan setelah keempat

subsistem yang dirancang digabungkan menjadi suatu sistem pendukung

keputusan.

6. Implementasi

Pada tahap ini menerapkan sistem pendukung keputusan yang dibangun, dan

ditahap ini juga akan dilakukan testing, evaluasi, orientasi dan penyebaran.
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7. Pemeliharaan

Tahap ini merupakan tahap yang harus dilakukan untuk memepertahankan

kehandalan sistem.

2.3 Analytic Hierarchy Process (AHP)

Analytic Hierarchy Process (AHP) adalah suatu metode yang dapat

menyelesaikan suatu permasalahan yang kompleks. Permasalahan tersebut

dipecahkan ke dalam kelompok-kelompok. Kemudian kelompok-kelompok tersebut

diatur menjadi hirarki (Kusumadewi, 2004).

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan proses penjabaran

hierarki tujuan, yaitu :

1. Pada saat penjabaran tujuan kedalam subtujuan, harus diperhatikan apakah

setiap aspek dari tujuan yang lebih tinggi tercakup dalam sub tujuan

tersebut.

2. Perlu menghindari terjadinya pembagian yang terlalu banyak, baik dalam

arah horizontal maupun vertical.

3. Menjabarkan hierarki tujuan yang lebih rendah untuk pengujian

kepentingan.

Metode AHP juga memiliki kemampuan memecahkan masalah yang multi-

objektif dan multi-kriteria yang berdasar pada perbandingan referensi dari setiap

elemen dalam hirarki sehingga model ini merupakan model pengambilan keputusan

yang kompeherensif.

2.3.1 Langkah – Langkah Dalam Metode AHP

Dalam metode AHP dilakukan langkah-langkah sebagai berikut (Kadarsah Suryadi

dan Ali Ramdhani, 2003) :

1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan.

Dalam tahap ini kita berusaha menentukan masalah yang akan kita pecahkan

secara jelas, detail dan mudah dipahami. Dari masalah yang ada kita coba



II-7

tentukan solusi yang mungkin cocok bagi masalah tersebut. Solusi dari

masalah mungkin berjumlah lebih dari satu. Solusi tersebut nantinya kita

kembangkan lebih lanjut dalam tahap berikutnya.

2. Membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan utama.

Setelah menyusun tujuan utama sebagai level teratas akan disusun level

hirarki yang berada di bawahnya yaitu kriteria-kriteria yang cocok untuk

mempertimbangkan atau menilai alternatif yang kita berikan dan menentukan

alternatif tersebut. Tiap kriteria mempunyai intensitas yang berbeda-beda.

Hirarki dilanjutkan dengan subkriteria (jika mungkin diperlukan).

3. Membuat matrik perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi

relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap tujuan atau kriteria yang

setingkat di atasnya.

Matriks yang digunakan bersifat sederhana, memiliki kedudukan kuat untuk

kerangka konsistensi, mendapatkan informasi lain yang mungkin dibutuhkan

dengan semua perbandingan yang mungkin dan mampu menganalisis

kepekaan prioritas secara keseluruhan untuk perubahan pertimbangan.

Pendekatan dengan matriks mencerminkan aspek ganda dalam prioritas yaitu

mendominasi dan didominasi. Perbandingan dilakukan berdasarkan judgment

dari pengambil keputusan dengan menilai tingkat kepentingan suatu elemen

dibandingkan elemen lainnya. Untuk memulai proses perbandingan

berpasangan dipilih sebuah kriteria dari level paling atas hirarki misalnya K

dan kemudian dari level di bawahnya diambil elemen yang akan dibandingkan

misalnya E1,E2,E3,E4,E5.

4. Melakukan Mendefinisikan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh

jumlah penilaian seluruhnya sebanyak n x [(n-1)/2] buah, dengan n adalah

banyaknya elemen yang dibandingkan.

Hasil perbandingan dari masing-masing elemen akan berupa angka dari 1

sampai 9 yang menunjukkan perbandingan tingkat kepentingan suatu elemen.

Apabila suatu elemen dalam matriks dibandingkan dengan dirinya sendiri

maka hasil perbandingan diberi nilai 1. Skala 9 telah terbukti dapat diterima
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dan bisa membedakan intensitas antar elemen. Hasil perbandingan tersebut

diisikan pada sel yang bersesuaian dengan elemen yang dibandingkan. Skala

perbandingan perbandingan berpasangan dan maknanya yang diperkenalkan

oleh Saaty bisa dilihat di bawah. Intensitas Kepentingan.

1 = Kedua elemen sama pentingnya, Dua elemen mempunyai pengaruh yang

sama besar.

3 = Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yanga lainnya,

Pengalaman dan penilaian sedikit menyokong satu elemen dibandingkan

elemen yang lainnya.

5 = Elemen yang satu lebih penting daripada yang lainnya, Pengalaman dan

penilaian sangat kuat menyokong satu elemen dibandingkan elemen yang

lainnya.

7 = Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen lainnya, Satu

elemen yang kuat disokong dan dominan terlihat dalam praktek.

9= Satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya, Bukti yang

mendukung elemen yang satu terhadap elemen lain memiliki tingkat

penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan. 2,4,6,8 = Nilai-nilai

antara dua nilai pertimbangan-pertimbangan yang berdekatan, Nilai ini

diberikan bila ada dua kompromi di antara 2 pilihan Kebalikan = Jika

untuk aktivitas i mendapat satu angka dibanding dengan aktivitas j , maka

j mempunyai nilai kebalikannya dibanding dengan i.

5. Menghitung nilai eigen dan menguji konsistensinya.

Jika tidak konsisten maka pengambilan data diulangi.

6. Mengulangi langkah 3,4, dan 5 untuk seluruh tingkat hirarki.

7. Menghitung vektor eigen dari setiap matriks perbandingan berpasangan yang

merupakan bobot setiap elemen untuk penentuan prioritas elemen-elemen

pada tingkat hirarki terendah sampai mencapai tujuan. Penghitungan

dilakukan lewat cara menjumlahkan nilai setiap kolom dari matriks, membagi

setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk
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memperoleh normalisasi matriks, dan menjumlahkan nilai-nilai dari setiap

baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan rata-rata.

8. Memeriksa konsistensi hirarki. Yang diukur dalam AHP adalah rasio

konsistensi dengan melihat index konsistensi. Konsistensi yang diharapkan

adalah yang mendekati sempurna agar menghasilkan keputusan yang

mendekati valid. Walaupun untuk mencapai yang sempurna, rasio konsistensi

diharapkan kurang dari atau sama dengan 10 %.

9. Melakukan proses perangkingan pada semua alternatif.

Formula yang dipakai dalam metode AHP adalah

a. Apabila A adalah matriks perbandingan berpasangan, maka vektor bobot yang

berbentuk:

(2.1)

dapat didekati dengan cara:

1. menormalkan setiap kolom j dalam matriks A, sedemikian hingga:

; sebut sebagai A’. (2.2)

2. untuk setiap baris i dalam A’, hitunglah nilai rata-ratanya:

dengan wi adalah bobot tujuan ke-i dari vektor bobot.

(2.3)

b. Uji konsistensi: Misalkan A adalah matriks perbandingan berpasangan, dan w

adalah vektor bobot, maka konsistensi dari vektor bobot w dapat diuji sebagi

berikut:

1. hitung: (A)(wT)

(2.4)

2. hitung: indeks konsistensi:

(2.5)

3. jika CI=0 maka A konsisten;
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4. jika maka A cukup konsisten; dan

5. jika maka A sangat tidak konsisten.

Indeks random RIn adalah nilai rata-rata CI yang dipilih secara acak pada A dan

diberikan seperti table sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tabel nilai random consistency index (RI) (Saaty, 1980)

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RI 0 0 0.58 0.9 1.21 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49

c. Perangkingan

Misalkan ada n tujuan dan m alternatif pada AHP, maka proses perangkingan
alternatif dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1.  Untuk setiap tujuan I, tetapkan matriks perbandingan berpasangan A, untuk
m alternatif.

2.  Tentukan vektor bobot untuk setiap Ai yang mempresentasikan bobot relative
dari setiap alternatif ke-j pada tujuan  ke-i

3.  Hitung total skor; = ∑ ( ) (2.6)

4.  Pilih alternatif dengan skor tertinggi.

2.4 Teorema Bayes

Teorema Bayes dikemukakan oleh seorang pendeta presbyterian Inggris pada

tahun 1763 yang bernama Thomas Bayes . Teorema Bayes ini kemudian

disepurnakan oleh Laplace. Teorema Bayes digunakan untuk menghitung probabilitas

terjadinya suatu peistiwa berdasarkan pengaruh yang didapat dari hasil observasi.

Dalam hal ini teorema Bayes dapat membantu dalam proses pengambilan

keputusan, karena teorema Bayes digunakan untuk menghitung probabilitas mengenai

sebab-sebab terjadinya suatu peristiwa berdasarkan pengaruh yang dapat diperoleh

(Winiarti, 2008).

1,0
nRI

CI
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Teorema Bayes adalah pendekatan secara statistik untuk menghitung tradeoffs

diantara keputusan yang berbeda-beda, dengan menggunakan probabilitas dan nilai

yang menyertai suatu pengambilan keputusan tersebut.

Teorema ini menerangkan hubungan antara probabilitas terjadinya peristiwa

A dengan syarat peristiwa B telah terjadi dan probabilitas terjadinya peristiwa B

dengan syarat peristiwa A telah terjadi. Teorema ini didasarkan pada prinsip bahwa

tambahan informasi dapat memperbaiki probabilitas.

Untuk memahami teorema Bayes, kita harus pahami dulu peluang bersyarat.

Sekarang pikirkan permasalahan ini: jika kita tahu suatu event (peristiwa) telah

terjadi, apakah akan mempengaruhi peluang terjadinya event yang lain? Misal

terdapat dua event A dan B yang saling berpotongan seperti digambarkan dalam

diagram Venn di bawah ini.

Gambar 2.1 Diagram Venn dua event A dan B dalam U (semesta)

Daerah perpotongan kita sebut irisan, atau A ⋂ B, dimana seluruh elemennya

adalah anggota A sekaligus anggota B. Misal kita tahu bahwa A telah terjadi lebih

dulu, maka seluruh kemungkinan di luar peristiwa A menjadi tidak mungkin. Kini

kita hanya memperhatikan seluruh hasil yang hanya ada didalam event A,

digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 2.2. U setelah A terjadi

Kita lihat bahwa bagian peristiwa B yang masih relevan (masih mungkin

terjadi) setelah peristiwa terjadi hanyalah B yang ada di dalam A, atau B ⋂ A.

Dengan demikian peluang terjadinya dua peristiwa berturut-turut, dimana A

terjadi lebih dulu lalu B menyusul terjadi (dengan kata lain: peluang terjadinya B jika

A telah terjadi lebih dulu), dinotasikan dengan P(A ∣ B) adalah:

( | ) = ( ∩ )( ) = ( ∩ ) ( ∪ )( ) ( ∪ )
( | ) = ( ∩ )( )( | ) = ( ) ( | )( ) (2.7)

Misalkan {B1, B2,…,Bn} suatu himpunan kejadian yang merupakan suatu

sekatan runag sampel S dengan P(Bi) ≠ 0 untuk i = 1, 2,…n. Dan misalkan A suatu

kejadian sembarang dalam S dengan P(A) ≠ 0.

2.5 Lahan Kritis

Lahan kritis adalah lahan yang telah mengalami kemerosotan kesuburannya

atau lahan yang dalam proses kemunduran kesuburan baik secara fisik maupun kimia
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dan biologi. Sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai dengan

peruntukkannya sebagai media produksi maupun sebagai media tata air.

Lahan kritis memiliki kondisi lingkungan yang sangat beragam tergantung

pada penyebab kerusakan lahan. Secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi lahan

kritis menyebabkan tanaman tidak cukup mendapatkan air dan unsur hara, kondisi

fisik tanah yang tidak memungkinkan akar berkembang dan proses infiltrasi air hujan,

kandungan garam yang tinggi akibat akumulasi garam sekunder atau intrusi air laut

yang menyebabkan plasmolisis, atau tanaman keracunan oleh unsur toksik yang

tinggi. Lahan kritis ditandai oleh rusaknya struktur tanah, menurunnya kualitas dan

kuantitas bahan organik, defisiensi hara dan terganggunya siklus hidrologi, perlu

direhabilitasi dan ditingkatkan produktivitasnya agar lahan dapat kembali berfungsi

sebagai suatu ekosistem yang baik atau menghasilkan sesuatu yang bersifat ekonomis

bagi manusia.

2.6 Kriteria Penentuan Lahan Kritis

Berdasarkan hasil lokakarya Penetapan Kriteria Lahan Kritis yang

dilaksanakan oleh Direktotar Rehabilitasi dan Konservasi Tanah pada 17 Juni 1997

dan 23 Juli 1997 yang dimaksud dengan lahan kritis adalah  lahan yang telah

mengalami kerusakan sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sampai pada

batas yang ditentukan atau diharapkan. Dengan demikian penilaian lahan kritis di

setiap tempat harus mengacu pada kriteria yang ditetapkan dan sesuai dengan fungsi

tempat tersebut. Besaran nilai bobot tingkat kekritisan lahan diperoleh dari hasil

perkalian antara bobot dan nilai skor.

Parameter fisik lahan berupa kelas lereng, jenis tanah, geologi, curah hujan

serta karakteristik DAS menentukan peran yang sangat penting. Hal ini berkaitan erat

dengan penentuan kriteria lahan kritis sebagai sasaran utama dari arahan RTL RLKT

Rencana Teknik Lapangan - Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah.
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1. Tipe Iklim (Curah Hujan)

a. Tipe iklim,  dianalisis berdasarkan klasifikasi iklim menurut Schmidt dan

Ferguson. Data hujan bulanan selama 10 tahun terakhir dikelompokkan dalam

bulan kering (curah hujan bulanan < 60 mm), bulan lembab (curah hujan

bulanan antara 60-100 mm) dan bulan basah (curah hujan bulanan > 100 mm).

Penentuan tipe iklim didasarkan pada nilai Q yang dihitung dengan rumus :

Q = (BK / BB) x 100%

Keterangan:

BK = Jumlah bulan kering dalam satu periode analisis (bulan)

BB = Jumlah bulan basah dalam satu periode analisis (bulan)

Selanjutnya penentuan tipe iklim didasarkan pada kriteria Schmidt &

Ferguson.

b.  Intensitas Hujan,  Intensitas hujan (I) dihitung berdasarkan curah hujan

rata-rata dalam satu tahun dan hari hujannya, sebagai berikut :

I = CH / HH

Keterangan :

CH = Curah hujan rata-rata dalam satu tahun

HH = Hari hujan rata-rata dalam satu tahun

Tabel 2.2  Klasifikasi Intensitas Curah Hujan

Kelas Intensitas
Curah hujan

Intensitas Curah hujan
(mm/hari)

Klasifikasi CH

1 < 13,6 Sangat rendah

2 13,6 – 20,7 Rendah

3 20,7 – 27,7 Sedang

4 27,7 – 34,8 Tinggi

5 > 34,8 Sangat Tinggi
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2). Kelas Lereng

Bentuk lahan dan ketinggian tempat dianalisis secara deskriptif berdasarkan

Peta Topografi dengan memperhatikan pola dan ketinggian garis kontur.

Kelas lereng diklasifikasikan sesuai dengan kerapatan garis kontur. Pada

bagian yang berbukit/bergunung selain dengan analisis kerapatan kontur,

penetapan kelas lereng juga dilakukan secara sistematis dengan melihat

puncak atau punggung bukit/gunung. Panjang lereng ditentukan berdasarkan

pengamatan di lapangan dengan memprediksi rata-ratanya pada masing-

masing kelas lereng dan lokasinya.

Tabel. 2.3 Klasifikasi Kelas Lereng

Kelas Lereng
Kondisi

Klasifikasi lereng
Di Peta Di Lapangan

1 Jarak kontur > 6,25
mm

0 % - 8 % Datar

2 Jarak kontur 3,33 -
6,25 mm

8 % - 15 % Landai

3 Jarak kontur 2,00 -
3,32 mm

15 % - 25 % Agak curam

4 Jarak kontur 1,25 –
1,99 mm

25 % - 40 % Curam

5 Jarak kontur < 1,25
mm

> 40 % Sangat Curam

3). Jenis Tanah

Pengolahan data jenis tanah adalah dengan pendekatan terhadap kepekaan

jenis tanah tertentu terhadap tingkat laju erosi. Tanah memiliki struktur dan

porositas yang mampu menahan laju aliran permukaan (surface run off) yang

berbeda antara jenis tanah satu dengan lainnya. Semakin kuat jenis tanah

menahan laju aliran permukaan maka kepekaannya semakin rendah,

sebaliknya semakin rendah jenis tanah akan tingkat laju erosi maka

kepekaannya semakin tinggi. Berikut adalah klasifikasi jenis tanah

berdasarkan kepekaan terhadap erosi.
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Tabel 2.4 Klasifikasi Kepekaan Jenis Tanah terhadap Erosi

Kelas Tanah Jenis tanah Klasifikasi kepekaan

1 Aluvial, glei planosol, hidomorf
kelabu, laterita air tanah

Tidak peka

2 Latosol Aga peka

3 Brown forest soil, noncalsic brown,
mediteran

Kurang peka

4 Andosol, Laterit, Grumusol, Podsol,
Podsolik

Peka

5 Regosol,Litosol, Organosol,
Renzina

Sangat Peka

Ketiga parameter fisik lahan tersebut digunakan sebagai dasar

penentuan kriteria lahan kritis, untuk kemudian ditentukan skala prioritas

dalam penanganan program yang akan dilaksanakan.

4). Penutupan Lahan

Data penutupan lahan dari hasil penafsiran citra Alos Prism 2.5 m tersebut,

penutupan lahan di bedakan menjadi tiga kelas penutupan lahan yaitu kelas

penutupan I (kawasan lindung), Kelas penutupan II ( kawasan konservasi),

Kelas penutupan II (kawasan budidaya).

Hasil penafsiran tersebut terdiri dari 23 kelas penutupan lahan yang

selanjutnya dikelompokkan menjadi 3 kelompok penutupan lahan,

berdasarkan tingkat penutupan vegetasinya, yaitu:

a. Kelompok Penutupan I : terdiri dari jenis penutupan tanah terbuka,

semak/belukar, pertanian, lahan kering bercampur semak.  Kegiatan yang

dapat diarahkan pada kelompok ini adalah kegiatan reboisasi dan

penghijauan.

b. Kelompok Penutupan II : terdiri dari jenis penutupan hutan lahan kering

sekunder, hutan rawa sekunder.  Kegiatan yang dapat diarahkan pada

kelompok ini adalah kegiatan pengayaan tanaman.
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c. Kelompok Penutupan III : terdiri dari jenis penutupan savana, pertanian

lahan kering, sawah, pertambangan dan pemukiman.  Kegiatan

diasumsikan tidak dilakukan pada seluruh areal dan dapat dilakukan

melalui kegiatan teknik konservasi tanah.

Data hasil penafsiran citra tersebut dilakukan pengecekan lapangan

untuk mengoreksi beberapa kesalahan penafsiran, sehingga sesuai dengan

kondisi riil dan perubahan terkini di lapangan.

5). Karakteristik DAS

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan daerah yang dibatasi oleh

punggung bukit yang mampu menerima, menyimpan aliran air, sedimen serta

unsur hara tanah serta mengalirkannya ke satu titik pertemuan aliran sungai.

Ditinjau dari aspek hidrologi, DAS dapat dipandang sebagai suatu sistem

yang mampu mempengaruhi kondisi suatu lahan atau kawasan. Adapun

parameter fisik DAS yang secara signifikan mampengaruhi karakteristik lahan

adalah  bentuk DAS, kerapatan aliran, dan kemiringan DAS (Seyhan, 1977).

Ketiga parameter fisik DAS tersebut berpengaruh terdapat kondisi aliran

permukaan dan erosi, yang kemudian berpengaruh terhadap distribusi aliran

dan kualitas air suatu kawasan DAS. Masing-masing parameter fisik

(morfometri) DAS  dikelompokkan dan diklasifikasikan berdasarkan

pengaruhnya terhadap aliran permukaan.

Tabel 2.5. Bentuk DAS yang Mempengaruhi Aliran Permukaan

Bentuk DAS Karakteristik Kode

Melebar Bentuk DAS melintang arah aliran, sungai
melebar, pengaruh erosi semakin kecil

I

Bulat/bujur
sangkar

Panjang dan lebar lebih kurang sama II

Memanjang Bentuk DAS memanjan searah aliran sungai,
pengaruh erosi semakin besar

III
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2.7 Skala Likert

Skala Likert menurut Djaali (2008) ialah skala yang dapat dipergunakan untuk

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang

suatu gejala atau fenomena pendidikan. Terdapat dua bentuk model pertanyaan dalam

skala likert, yaitu bentuk pertanyaan positif, yang digunakan untuk mengukur sikap

positif dan pertanyaan negatif yang digunakan untuk mengukur sikap negatif.

Langkah-langkah pada skala likert yang digunakan untuk menentukan sikap

responden secara keseluruhan terhadap sistem pendukung keputusan pemilihan mobil

baru adalah sebagai berikut :

1. Menentukan Bentuk Skala Likert

Jika ingin mengukur sikap positif, maka pilihan jawaban A, B, dan C diberi

skor 3,2, dan 1. Sedangkan untuk mengukur sikap negatif, maka pilihan jawaban A,

B, dan C diberi skor 1,2, dan 3. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah

ini :

Tabel 2.6 Pernyataan Positif

Pilihan Skala Jawaban Nilai

1 Jawaban A 3

2 Jawaban B 2

3 Jawaban C 1

Tabel 2.7 Pernyataan Negatif

Pilihan Skala Jawaban Nilai

1 Jawaban A 1

2 Jawaban B 2

3 Jawaban C 3
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2. Menentukan Skor Pada Kriteria Objektif

Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan nilai kriterium dari kuisioner yang

akan dijadikan batasan untuk menentukan sikap responden.

a. Menentukan Skor maksimal

(Skor Tertinggi X Jumlah Pertanyaan X Jumlah  Responden) X 100%

b. Menentukan Skor minimal

(Skor Terendah X Jumlah Pertanyaan X Jumlah  Responden) X 100%

c. Menentukan Range

Skor tertinggi - skor terendah

d. Menentukan Kategori (K)

Menentukan banyaknya kriteria yang disusun pada kriteria objektif suatu

variable misalnya pada penelitian ini kategori yang digunakan adalah

Layak dan Tidak Layak.

e. Menentukan Interval (I)

Range / Kriteria

f. Menentukan Kriteria Penilaian

Skor Tertinggi – Interval

g. Menentukan Kriteria Objektif

Layak jika skor >= Kriteria Penilaian

Tidak Layak jika skor < Kriteria Penilaian

3. Menentukan Hasil Skor Kuisioner

Pada langkah ini menentukan skor total yang diperoleh dari jawaban kuisioner

yang dibagikan kepada seluruh responden. Hasil skor tersebut dihitung dalam bentuk

tabel seperti tabel dibawah ini :

Tabel 2.8 Hasil Skor Kuisioner

Nomor
Responden

Jawaban Respinden
Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 X X X X X X X X X X Y

2 X X X X X X X X X X Y

3 X X X X X X X X X X Y
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4 X X X X X X X X X X Y

5 X X X X X X X X X X Y

Total Skor Kuisioner Z

Keterangan :

X = skor jawaban responden

Y = total skor jawaban setiap responden

Z = total skor seluruh jawaban kuisioner

4. Mengisi Skor Jawaban Responden

Dari contoh tabel 2.5 hasil skor kuisioner diatas terdapat 10 pertanyaan yang

dibagikan kepada 5 responden dengan masing-masing pertanyaan memiliki 3

jawaban, yaitu jawaban A, jawaban B dan jawaban C. Jika kuisioner yang dibagikan

untuk mengukur sikap positif, maka X dari tabel diatas diisi dengan nilai dari setiap

jawaban kuisioner. Misal untuk responden pertama dari pertanyaan nomor 1

menjawab A, maka X sama dengan 3, jika jawabannya C maka nilai X sama dengan

1. Jika kuisioner yang dilakukan untuk mengukur sikap negatif, maka nilai X adalah

kebalikannya. Hal ini disesuaikan dengan bentuk skala yang telah ditentukan pada

tahap sebelumnya.

5. Menghitung Total Skor Setiap Responden

Selanjutnya setelah didapat nilai X dari langkah sebelumnya, maka dilakukan

penjumlahan dari seluruh jawaban untuk setiap responden sehingga didapat nilai Y.

6. Menghitung Total Skor Kuisioner

Setelah Menghitung total skor setiap responden, maka tahap selanjutnya

mencari nilai Z dengan cara menjumlahkan seluruh nilai Y. Hasilnya merupakan skor

akhir dari kuisioner yang akan digunakan untuk menghitung intervalnya.

7. Interpretasi Total Skor Kuisioner

Pada tahap ini dilakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai interval

sehingga hasilnya dapat ditentukan layak atau tidak layaknya sebuah sistem yang

akan dibangun untuk mendukung keputusan pada pemilihan mobil menggunakan
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metode Simple Additive Weighting (SAW). Untuk mendapatkan hasil tersebut

dilakukan perhitungan, yaitu :

X 100% (2.8)

Setelah mendapatkan hasil dari perhitungan diatas, maka dapat di

interpretasikan dalam bentuk  interval seperti pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.3 Interpretasi Total Skor Kuisioner

Dari gambar tersebut, pengukuran sikap yang dilakukan dengan membagikan

kuisioner terhadap responden dikatakan layak jika hasil kuisioner berada pada

interval >= 66,7% dan dikatakan tidak layak jika hasilnya berada pada interval <

66,7%.


