
BAB IV

ANALISA DAN PERANCANGAN

Pada pembuatan sebuah sistem berbasis komputer, analisa memegang peran

yang sangat penting dalam membuat rincian sistem.Analisa perangkat lunak

merupakan langkah pemahaman persoalan sebelum mengambil tindakan atau

keputusan penyelesaian hasil utama.Sedangkan tahap perancangan sistem adalah

membuat rincian sistem dari hasil analisis menjadi bentuk perancangan agar

dimengerti oleh pengguna.

4.1 Analisa Sistem

Setelah menentukan tahapan pengumpulan data selesaimaka tahap selanjutnya

adalah penganalisaan sistem. Dalam analisa sistem tedapat beberapa tahapan dan

beberapa subsistem, diantanya adalah sebagai berikut:

4.1.1 Analisa Sistem Lama

Penentuan lokasi lahan kritis dintentukan berdasarkan data-data yang

diperoleh.Salah satunya adalah hasil pencitraan satelit.Pihak balai pengelolaan daerah

aliran sungai BPDAS menyediakan data dalam bentuk peta digital hasil pencitraan

satelit, yang kemudian data tersebut digunakan oleh pihak dinas kehutanan provinsi

riau dalam hal ini ditangani khusus oleh Seksi Rehabilitasi dan Konservasi Hutan

(RKH). Selanjutnya Seksi RKH akan melakukan survei dilapangan guna mengetahui

kondisi nyata dilokasi. Dari data yang diperoleh tersebut pihak seksi RKH akan

menganalisa data yang diperoleh, kemudian menentukan lokasi lahan kritis yang akan

digunakan untuk upaya reklamasi dan penghijauan sebagai salah satu dukungan

terhadap program pemerintah dalam menaggulangi lahan kritis, salah satunya

penanaman satu miliar pohon di Indonesia.
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4.1.2 Analisa Sistem Baru

Sistem yang akan dibangun adalah mengenai penentuan lokasi lahan kritis

menggunakan metode AHP dan  teorma bayes. Sistem akan menerima input (data

masukan) berupa kriteria-kriteria dan beberapa lokasi lahan kritis sebagai alternatif.

Dalam sistem ini data masukan berupa kriteria dibedakan menjadi 2 jenis, yakni :

pertama kriteria-kriteria hasil loka karya dari direktorat rehabilitasi dan konservasi

tanah (tipe iklim, kelas lereng, jenis tanah, penutupan lahan dan karakteristik DAS)

kritria ini diproses menggunakan metode AHP dan, kedua kriteria-kriteria lain yang

dapat menentukan kekritisan lahan yakni: bekas tambang, bekas perkebunan,

pembalakan liar, karhutla, dan bebatuan, Kriteria-kriteria ini diproses menggunakan

metode Teorema Bayes.

Hasil proses dari  kedua metode akan menghasilkan data keluaran (output)

berupa perengkingan lokasi lahan kritis dari kesemua alternatif, yang nantinya akan

digunakan sebagai pertimbangan oleh pengambil kebujakan untuk menentukan lokasi

lahan kritis.

Sistem yang akan di bangun ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan

MySQL sebagai database management system.Sistem ini juga bersifat dinamis, dan

tidak membatasi untuk alternatif dan kriteria-kriteria pada pemilihan lokasi lahan

kritis.

4.1.3 Subsistem Manajemen Data

Tahap analisa kebutuhan data digunakan untuk menganalisa data masukan,

data proses dan data keluaran.

4.1.3.1 Data Masukan (Input)

Beberapa data masukan yang dibutuhkan untuk pembuatan sistempenentuan

lokasi lahan kritis adalah sebagai berikut:

a. Pengguna, data ini berisi informasi data pengguna.

b. Alternatif, berupa lokasi-lokasi lahan kritis.
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Tabel 4.1 Data Alternatif

ALTERNATIF INISIALISASI

Lahan Indragiri Hilir A1

Lahan Rokan Hilir A2

Lahan Kampar A3

Lahan Siak A4

c. Kriteria AHP, adalah kriteria-kritria yang menyebabkan kekritisan lahan,

yang ditetapkan pada hasil loka karyadari direktorat rehabilitasi dan

konservasi tanah. Terdiri dari :

Tabel 4.2 Data Kriteria AHP

KRITERIA INISIALISASI

Tipe Iklim C1

Kelas Lereng C2

Jenis Tanah C3

Penutupan Lahan C4

Karakteristik DAS C5

Berikut rincian klasifikasi kriteria yang ditetah ditetapkan pada hasil loka

karya dari direktorat rehabilitasi dan konservasi tanah.

Table 4.3Skor Klasifikasi Tipe Iklim

Kelas Intensitas

Curah hujan

Intensitas Curah

hujan(mm/hari)
Klasifikasi CH Skor

1 < 13,6 Sangat rendah 5

2 13,6 – 20,7 Rendah 4

3 20,7 – 27,7 Sedang 3

4 27,7 – 34,8 Tinggi 2

5 > 34,8 Sangat Tinggi 1
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Tabel. 4.4 Skor Klasifikasi Kelas Lereng

Kelas

Lereng

Kondisi Klasifikasi

lereng
Skor

Di Peta Di Lapangan

1 Jarak kontur >
6,25 mm

0 % - 8 % Datar 1

2 Jarak kontur
3,33 - 6,25 mm

8 % - 15 % Landai 2

3 Jarak kontur
2,00 - 3,32 mm

15 % - 25 % Agak curam 3

4 Jarak kontur
1,25 – 1,99 mm

25 % - 40 % Curam 4

5 Jarak kontur <
1,25 mm

> 40 % Sangat Curam 5

Tabel 4.5 Skor Klasifikasi Kepekaan Jenis Tanah terhadap Erosi

Kelas

Tanah
Jenis tanah

Klasifikasi

kepekaan
Skor

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

Tidak peka 1

2 Latosol Agak peka 2

3 Brown forest soil, noncalsic brown,
mediteran

Kurang peka 3

4 Andosol, Laterit, Grumusol, Podsol,
Podsolik

Peka 4

5 Regosol,Litosol, Organosol, Renzina Sangat Peka 5

Tabel 4.6 Skor Klasifikasi Penutupan Lahan

Kelompok

penutupan
Jenis Penutupan Skor

1
terdiri dari jenis penutupan tanah
terbuka, semak/belukar, pertanian, lahan
kering bercampur semak

1

2 terdiri dari jenis penutupan hutan lahan
kering sekunder, hutan rawa sekunder

3

3
terdiri dari jenis penutupan savana,
pertanian lahan kering, sawah,
pertambangan dan pemukiman

5
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Tabel 4.7 Skor Klasifikasi DAS

d. Kriteria BAYES, adalah kriteria-kriteria tambahan yang juga merupakan

faktor kekritisan lahan diluar hasil loka karyadari direktorat rehabilitasi

dan konservasi tanahseperti :Karhutla, Bekas tambang, Bekas perkebunan,

Pembalakan liar, dan Bebatuan. Pembobotan untuk kriteria ini

menggunakan nilai persentase yang di ukur berdasarkan seberapa besar

dampak kriteria tersebut terhadap lokasi lahan kritis.

Tabel 4.8 Data Kriteria Bayes

KRITERIA BAYES INISIALISASI

Karhutla B1

Bekas Tambang B2

Bekas Perkebunan B3

Pembalakan Liar (illegal loging) B4

Bebatua B5

e. Penentuan lahan kritis, data ini berisi informasi bobot pada kriteria-kriteria

AHP dan Bayes dan bobot masing-masing alternatif.

4.1.3.2 Data Proses

Dari data masukan yang diperoleh sebelumnya, didapatkan analisa proses.

Proses tersebut antara lain:

a. Pengelolaan pengguna, proses ini untuk mengelola data pengguna.

Bentuk

DAS
Karakteristik Skor

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

1

Bulat/bujur
sangkar

Panjang dan lebar lebih kurang sama 3

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

5



IV-6

b. Pengelolaan Alternatif, proses ini untuk mengelola data alternatif.

c. Pengelolaan Kriteria AHP, proses ini untuk mengelola data kriteria AHP.

d. Pengelolaan Kriteria Bayes, proses ini untuk mengelola data kriteria

Bayes.

4.1.3.3 Data Keluaran (Output)

Tujuan akhir dari pembuatan sistem ini adalah untuk menghasilkan informasi

berupa perengkingan terhadap lokasi lahan kritis.

4.1.4 Subsistem Manajemen Model

Subsistem Manajemen Model akan membahas dan menganalisa proses

perhitungan Penentuan Lokasi Lahan Kritis.Pada sistem yang dirancang ini

menggunakan basis model yang diambil dari metode AHPdan Teorema Bayes. Pada

Penentuan Lokasi Lahan Kritisdilakukan dua tahap perhitungan yaitu perhitungan

dengan menggunakan metode AHP.Metode ini akan memproses kriteria lahan kritis

hasil loka karya yang dilaksanakan oleh Direktorat dan Konservasi Tanah. Setalah

hasil perhitungan dengan metode AHPdidapat kemudian dilanjutkan dengan

perhitungan Teorema Bayes jika terdapat kriteria tambahan yang juga merupakan

kriteria lahan kritis seperti :karhutla, bekas tambang, bekas perkebunan, pembalakan

liar, dan bebatuan., 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.

Berikut flowchart tahapan proses yang tergambar pada sistem
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Gambar 4.1 flowchart tahapan sistem
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Sistem yang akan dibangun adalah mengenai penentuan lokasi lahan kritis

menggunakan metode AHP dan  teorma bayes. Sistem akan menerima input (data

masukan) berupa kriteria-kriteria dan beberapa lokasi lahan kritis sebagai alternatif.

Dalam sistem ini data masukan berupa kriteria

Hasil proses dari  kedua metode akan menghasilkan data keluaran (output)

berupa perengkingan lokasi lahan kritis dari kesemua alternatif, yang nantinya akan

digunakan sebagai pertimbangan oleh pengambil kebujakan untuk menentukan lokasi

lahan kritis.

1. Melakukan Proses Perhitungan Metode AHP

Dalam penyelesaian metode AHP ada beberapa langkah yang harus dilakukan

diantaranya yaitu:

1. Mendefinisikan masalah dan menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan

acuan dalam pengambilan keputusan.

Gambar 4.2 Struktur Hirarki

Goal

Kriteria II Kriteria nKriteria I

Alternatif I Alternatif nAlternatif

III

Alternatif II
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Membuat matrik perbandingan berpasangan

Tabel 4.9 Perbandingan Kriteria Berpasangan Menggunakan Skala Saaty

Matrik C1 C2 C3 C4 C5

C1 1 1 1/5 1/7 1

C2 1 1 1/3 1/5 1

C3 5 3 1 1/3 3

C4 7 5 3 1 5

C5 1 1 1/3 1/5 1

Keterangan perbandingan kriteria berpasangan menggunakan skala saaty.

Kriteria 1 sama penting dengan (1) Kriteria 2

Kriteria 1 lebih penting dari (5) Kriteria 3

Kriteria 1 sangat penting dari (7) Kriteria 4

Kriteria 1 sama penting dengan (1) Kriteria 5

Kriteria 2 sedikit lebih penting dari (3) Kriteria 3

Kriteria 2 lebih penting dari (5) Kriteria 4

Kriteria 2 sama penting dengan (1) Kriteria 5

Kriteria 3 sedikit lebih penting dari (3) Kriteria 4

Kriteria 5 sedikit lebih penting dari (7) Kriteria 3

Kriteria 5 lebih penting dari (5) Kriteria 4.

2. Menghitung nilai eigen dan menguji konsistensinya.

1.00 1.00 0.20 0.14 1.00
1.00 1.00 0.33 0.20 1.00
5.00 3.00 1.00 0.33 3.00
7.00 5.00 3.00 1.00 5.00
1.00 1.00 0.33 0.20 1.00

15 11 4.87 1.88 11

Pembagian tiap matrik dengan jumlah kolom

0.0667 0.0909 0.0411 0.0761 0.0909
0.0667 0.0909 0.0685 0.1066 0.0909
0.3333 0.2727 0.2055 0.1777 0.2727
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0.4667 0.4545 0.6164 0.5330 0.4545
0.0667 0.0909 0.0685 0.1066 0.0909

Hasil perbandingan bobot dengan jumlah dan nilai rata-rata

Rata-rata
0.0667 0.0909 0.0411 0.0761 0.0909 0.0731
0.0667 0.0909 0.0685 0.1066 0.0909 0.0847
0.3333 0.2727 0.2055 0.1777 0.2727 0.2524
0.4667 0.4545 0.6164 0.5330 0.4545 0.5050
0.0667 0.0909 0.0685 0.1066 0.0909 0.0847

W =(0.0731, 0.0847, 0.2524, 0.5050, 0.0847)

Weighted Sum Vector

Perkalian matrik perbandingan berpasangan dengan nilai rata-rata

1.00 1.00 0.20 0.14 1.00

X
0.0731

=
0.3652

1.00 1.00 0.33 0.20 1.00 0.0847 0.4277
5.00 3.00 1.00 0.33 3.00 0.2524 1.2947
7.00 5.00 3.00 1.00 5.00 0.5050 2.6214
1.00 1.00 0.33 0.20 1.00 0.0847 0.4277

= 5 0.3652. + .. + .. + .. + .. = .

= 5.0821 − 55 − 1 = 0.02054
Memeriksa konsistensi hirarki.

Untuk n=5, diperoleh RI5= 1.21= . . = . ( )
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3. Menentukan bobot kriteria dan memberikan nilai pada setiap alternatif

Tabel 4.10Bobot Alternatif TerhadapKriteria AHP

Kriteria Alternatif
A1 A2 A3 A4

C1 3 3 2 4
C2 2 2 3 4
C3 2 1 2 3
C4 3 1 1 5
C5 3 3 5 1

Keterangan bobot alternatif terhadap kriteria :

Pembobotan Tipe Iklim (C1) terhadap Semua Alternatif (lihat table 4.3)

a) Alternatif 1 (A1) bernilai 3, artinya A1 memiliki curah hujan sedang,

b) Alternatif 2 (A2) bernilai 3, artinya A2 memiliki curah hujan sedang,

c) Alternatif 3 (A3) bernilai 2, artinya A3 memiliki curah hujan tinggi,

d) Alternatif 4 (A4) bernilai 4, artinya A3 memiliki curah hujan rendah,

Pembobotan Kelas lereng (C2) terhadap Semua Alternatif (lihat table 4.4)

a) Alternatif 1 (A1) bernilai 2, artinya A1 memiliki kelas lereng landai

b) Alternatif 2 (A2) bernilai 2, artinya A1 memiliki kelas lereng landai

c) Alternatif 3 (A3) bernilai 3, artinya A1 memiliki kelas lereng agak curam

d) Alternatif 4 (A4) bernilai 4, artinya A1 memiliki kelas lereng sangat curam

Pembobotan kepekaan jenis tanah (C3) terhadap erosi untuk Semua Alternatif (lihat

table 4.5)

a) Alternatif 1 (A1) bernilai 2, artinya A1 agak peka terhadap erosi

b) Alternatif 2 (A2) bernilai 1, artinya A1 tidak peka terhadap erosi

c) Alternatif 3 (A3) bernilai 2, artinya A1 agak peka terhadap erosi

d) Alternatif 4 (A4) bernilai 3, artinya A1 kurang peka terhadap erosi.

Pembobotan penutupan lahan (C4) untuk Semua Alternatif (lihat table 4.6)

a) Alternatif 1 (A1) bernilai 3, artinya A1 terdiri dari jenis penutupan hutan

lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder



IV-12

b) Alternatif 2 (A2) bernilai 1, artinya A2terdiri dari jenis penutupan tanah

terbuka, semak/belukar, pertanian, lahan kering bercampur semak

c) Alternatif 3 (A3) bernilai 1, artinya A3terdiri dari jenis penutupan tanah

terbuka, semak/belukar, pertanian, lahan kering bercampur semak

d) Alternatif 4 (A4) bernilai 5, artinya A4terdiri dari jenis penutupan savana,

pertanian lahan kering, sawah, pertambangan dan pemukiman.

Pembobotan karakteristik daerah aliran sungai) (C5) untuk Semua Alternatif (lihat

table 4.7)

a) Alternatif 1 (A1) bernilai 3, artinya A1 Bentuk DAS Panjang dan lebar lebih

kurang sama

b) Alternatif 2 (A2) bernilai 3, artinya A2 Bentuk DAS Panjang dan lebar lebih

kurang sama

c) Alternatif 3 (A3) bernilai 5, artinya A3 Bentuk DAS memanjan searah aliran

sungai, pengaruh erosi semakin besar

d) Alternatif 4 (A4) bernilai 1, artinya A4Bentuk DAS melintang arah aliran,

sungai melebar, pengaruh erosi semakin kecil.

4. Menentukan matriks perbandingan berpasangan pada semua alternatif untuk

menghitung nilai vector eigen untuk semua alternatif

a) Matriks perbandingan berpasangan kriteria C1 untuk semua alternatif(3, 3,

2, 4)

Hasil perbandingan alternatif 1dan penjumlahan kolom

A1 A2 A3 A4
A1 3/3 3/3 3/2 3/4
A2 3/3 3/3 3/2 3/4
A3 2/3 2/3 2/2 2/4
A4 4/3 4/3 4/2 4/4

1 1 1.5 0.75
1 1 1.5 0.75

0.667 0.667 1 0.5
1.333 1.333 2 1

4 4 6 3
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Pembagian tiap matrik dengan jumlah kolom dan nilai rata-rata

Rata-rata
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.1667 0.1667 0.1667 0.1667 0.1667
0.3333 0.3333 0.3333 0.3333 0.3333

W = ( 0.25, 0.25, 0.1667, 0.333)

b) Matriks perbandingan berpasangan kriteria C2 untuk semua alternatif(2, 2,

3, 4), dengan cara yang sama seperti di atas maka didapat,

W = ( 0.1818, 0.1818, 0.2727, 0.3636)

c) Matriks perbandingan berpasangan kriteria C3 untuk semua alternatif(2, 1,

2, 3), dengan cara yang sama seperti di atas maka didapat

W = ( 0.25, 0.125, 0.25, 0.375)

d) Matriks perbandingan berpasangan kriteria C4untuk semua alternatif (3, 1,

1, 5), dengan cara yang sama seperti di atas maka didapat

W = ( 0.3, 0.1, 0.1, 0.5)

e) Matriks perbandingan berpasangan kriteria C5untuk semua alternatif (3, 3,

5, 1), dengan cara yang sama seperti di atas maka didapat

W = ( 0.2344, 0.2344, 0.3906, 0.1406).

7. Melakukan perangkingan alternatif pada semua vektor bobot untuk setiap

kriteria. = ( )
EIGEN

KRITERIA
0.25 0.1818 0.25 0.3 0.2344

X
0.0731

0.25 0.1818 0.125 0.1 0.2344 0.0847
0.1667 0.2727 0.25 0.1 0.3906 0.2524
0.3333 0.3636 0.375 0.5 0.1406 0.5050

0.0847
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Tabel 4.11 Hasil Perhitungan Metode AHP

Dari hasil diatas kemudian di lakukan perengkingan untuk hasil perhitungan

Metode AHP.

1. Alternatif A4 = 0.414264235

2. Alternatif A1 = 0.268152181

3. Alternatif A3 = 0.181987346

4. Alternatif A2 = 0.135596239

Berdasarkan perhitungan metode AHP untuk kriteria hasil loka karya, sudah

dapat di tentukan lokasi lahan kritis, namun terdapat juga kriteria pendukung yang

juga merupakan faktor kekritisan lahan, kriteria pendukung ini akan diproses

menggunakan Teorema Bayes karenadapat membantu dalam proses pengambilan

keputusan, teorema Bayes digunakan untuk menghitung probabilitas mengenai sebab-

sebab terjadinya suatu peristiwa berdasarkan pengaruh yang dapat diperoleh.

2. Penyelesaian Dengan Teorema Bayes

Setalah hasil akhir dari AHP di Peroleh, selanjutnya hasil perhitungan diproses

menggunakan metode Teorema Bayes. Berikut adalah pembobotan kriteria

pendukung yang akan diproses menggunakan Teorema Bayes, besaran nilai dalam

bentuk persen.

Tabel 4.12 Bobot Alternatif dan Kriteria Bayes

HASIL
A1 0.268152181
A2 0.135596239
A3 0.181987346
A4 0.414264235

ALTERNATIVE KRITERIA
Karhutla Bekas Tambang Bekas Perkebunan

A1 60 85 70
A2 10 5 40
A3 15 10 20
A4 50 0 0
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Keterangan bobot alternatif terhadap kriteria :

Pembobotan karhutla (kebakaran hutan dan lahan) terhadap Semua Alternatif

a) Alternatif 1 (A1) bernilai 60, artinya A1 memiliki60% lahan yang terbakar.

b) Alternatif 2 (A2) bernilai 10, artinya A2 memiliki 10% lahan yang terbakar.

c) Alternatif 3 (A3) bernilai 15, artinya A3 memiliki 15% lahan yang terbakar.

d) Alternatif 4 (A4) bernilai 5, artinya A3 memiliki 5% lahan yang terbakar.

Pembobotan bekas tambang terhadap semua alternatif.

a) Alternatif 1 (A1) bernilai 85, artinya A1 memiliki 85% lahan bekas tambang.

b) Alternatif 2 (A2) bernilai 5, artinya A2 memiliki 5% lahan bekas tambang.

c) Alternatif 3 (A3) bernilai 10, artinya A3 memiliki 10% lahan bekas tambang.

d) Alternatif 4 (A4) bernilai 0, artinya A4tidak memiliki  lahan bekas tambang.

Pembobotan bekas perkebunan terhadap semua alternatif.

a) Alternatif 1 (A1) bernilai 70, artinya A1 memiliki 70% lahan bekas

perkebunan.

b) Alternatif 2 (A2) bernilai 40, artinya A2 memiliki 40% lahan bekas

perkebunan.

c) Alternatif 3 (A3) bernilai 20, artinya A3 memiliki 20% lahan bekas

perkebunan.

d) Alternatif 4 (A4) bernilai 10, artinya A4 memiliki 10% lahan bekas

perkebunan.

Dengan menggunakan rumus di bawah ini hitunglah probabilitas masing

masing alternatif.( | ) = ( ) ( | )( )
Perhitungan dengan menggunakan Teorema Bayes untuk setiap alternatif

terhadap kriteria Karhutla (B1).
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1 Perhitungan alternatif (A1) terhadap kriteria Karhutla (B1)

( | ) = ( ) ( | )( )( | ) = (0.268152181) ∗ (60)(0.268152181)(60)( | ) = 4.31433460( | ) = 0.071906
Setelah hasil alternatif diperoleh menggunakan metode Teorema Bayes hasil

perhitungan tersebut di jumlahkan dengan hasil alternatif perhitungan AHP.

maka,

A1 = 0.268152181+ 0.071906 = 0.340058181.

2 Perhitungan alternatif (A2) terhadap kriteria Karhutla (B1).( | ) = ( ) ( | )( )
( | ) = (0.135596239) ∗ (10)(0.135596239)(10)( | ) = 0.1838634010( | ) = 0.01838634

Setelah hasil alternatif diperoleh menggunakan metode Teorema Bayes hasil

perhitungan tersebut di jumlahkan dengan hasil alternatif perhitungan AHP.

maka,

A2 = 0.135596239+ 0.01838634 = 0.15139825790

3 Perhitungan alternatif (A3) terhadap kriteria Karhutla (B1)( | ) = ( ) ( | )( )( | ) = (0.181987346) ∗ (15)(0.181987346)(15)
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( | ) = 0.496790911515( | ) = 0.0331193941
Setelah hasil alternatif diperoleh menggunakan metode Teorema Bayes hasil

perhitungan tersebut di jumlahkan dengan hasil alternatif perhitungan AHP.

maka,

A3 = 0.181987346+ 0.0331193941 = 0.21510674010

4 Perhitungan alternatif (A4) terhadap kriteria Karhutla (B1)( | ) = ( ) ( | )( )( | ) = (0.414264235) ∗ (50)(0.414264235)(50)( | ) = 6.8645942550( | ) = 0.171614856
Setelah hasil alternatif diperoleh menggunakan metode Teorema Bayes hasil

perhitungan tersebut di jumlahkan dengan hasil alternatif perhitungan AHP.

maka,

A4 = 0.414264235+ 0.171614856= 0.585879091

maka hasil perhitungan alternatif dengan kriteria Karhutla (B1) adalah:

Tabel 4.13 Hasil Perhitungan Metode Bayes untuk Karhutla (B1)

HASIL
A1 0.340058181
A2 0.151398258
A3 0.215106740
A4 0.585879091

Selanjutnya dari hasil table diatas, maka di cari perhitungan dengan

menggunakan Teorema Bayes untuk setiap alternatif terhadap kriteria Bekas

Tambang (B2).



IV-18

1 Perhitungan alternatif (A1) terhadap kriteria Bekas Tambang(B2).( | ) = ( ) ( | )( )( | ) = (0.340058181) ∗ (85)(0.340058181)(85)
( | ) = 1.156395664685 ( | ) = 0.1156395664

Setelah hasil alternatif diperoleh menggunakan metode Teorema Bayes hasil

perhitungan tersebut di jumlahkan dengan hasil alternatif perhitungan AHP.

maka,

A1 = 0.340058181+ . = 0.45567747

2 Perhitungan alternatif (A2) terhadap kriteria Bekas Tambang(B2).

Dengan menggunakan cara perhitungan yang sama dengan yang diatas maka

didapat hasil,

A2 = 0.17431969052

3 Perhitungan alternatif (A3) terhadap kriteria Bekas Tambang(B2).

Dengan menggunakan cara perhitungan yang sama dengan yang diatas maka

didapat hasil,

A3 = 0.26137764959

4 Perhitungan alternatif (A4) terhadap kriteria Bekas Tambang(B2).

Dengan menggunakan cara perhitungan yang sama dengan yang diatas maka

didapat hasil,

A4 = 0.585879091

maka hasil perhitungan alternatif dengan kriteria Bekas Tambang (B2) adalah:

Tabel 4.14 Hasil Perhitungan Metode Bayes untuk Bekas Tambang (B2)

HASIL
A1 0.45567747
A2 0.17431969
A3 0.26137765
A4 0.58587909
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Selanjutnya dari hasil table diatas, maka di cari perhitungan dengan

menggunakan Teorema Bayes untuk setiap alternatif terhadap kriteria Bekas

Perkebunan (B3).

1. Perhitungan alternatif (A1) terhadap kriteria Bekas Perkebunan(B3).( | ) = ( ) ( | )( )( | ) = (0.45567747) ∗ (20)(0.45567747)(20)
( | ) = 4.1528391320( | ) = 0.20764195

Setelah hasil alternatif diperoleh menggunakan metode Teorema Bayes hasil

perhitungan tersebut di jumlahkan dengan hasil alternatif perhitungan AHP.

maka,

A1 = . + . = 0.6633194267

2. Perhitungan alternatif (A2) terhadap kriteria Bekas Perkebunan(B3).

Dengan menggunakan cara perhitungan yang sama dengan yang diatas maka

didapat hasil,

A2 = 0.204707044

3. Perhitungan alternatif (A3) terhadap kriteria Bekas Perkebunan(B3).

Dengan menggunakan cara perhitungan yang sama dengan yang diatas maka

didapat hasil,

A3 = 0.3296959259

4. Perhitungan alternatif (A4) terhadap kriteria Bekas Perkebunan(B3).

Dengan menggunakan cara perhitungan yang sama dengan yang diatas maka

didapat hasil,

A4 = 0.585879091

maka hasil perhitungan alternatif dengan kriteria Bekas Perkebunan (B3)

adalah:
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Tabel 4.15 Hasil Perhitungan Metode Bayes untuk Bekas Perkebunan(B3)

HASIL
A1 0.663319427
A2 0.204707044
A3 0.329695926
A4 0.585879091

Dari hasil diatas kemudian di lakukan perengkingan untuk mendapatkan hasil

akhir penentuan lahan kritis.

1. Alternatif A1 = 0.663319427

2. Alternatif A4 = 0.585879091

3. Alternatif A3 = 0.329695926

4. Alternatif A2 = 0.204707044

Sebelumnya lokasi lahan kritis ditunjukkan oleh alternatif 4 (A4) berdasarkan

perhitungan AHP menggunakan kriteria hasil lokarya. Setelah ditambahkan kriteria

pendukung yang merupakan faktor kekritisan lahan dan dilakukan perhitungan

Teorema Bayes dapat merubah hasil perengkingan alternatif berdasarkan pembobotan

kriteria pendukung.

Dari hasil diatas dapat diambil kesimpulan bahwa lokasi yang ditentukan

sebagai alternatif 1 (A1) sebagai lokasi paling kritis, dan ke 2 paling kritis ditunjukan

pada lokasi yang diwakili alternatif 4 (A4). Selanjutnya diserahkan kepada pengambil

keputusan untuk menentukan pilihan yang akan dipilihnya dan kebijakan yang

diambil.

4.1.5 Subsistem Manajemen Dialog

Analisa ini dilakukan untuk menganalisis kebutuhan dari sistem terhadap

sistem yang akan dikembangkan dalam bentuk flow chart.
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4.3 Flow chart sistem

4.2 Perancangan

4.2.1 Object Oriented Design (OOD)

Perancangan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah  perancanganuse

case diagram, use case spesification, sequence diagram, class diagram, perancangan

tabel, dan perancangan antar muka.

4.2.2 Use Case Diagram

Proses-proses yang terjadi pada Sistem penentuan lokasi lahan kritis bisa

digambarkan dengan menggunakan use case diagram.
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Gambar 4.4Use Case Diagram

4.2.3 Use Case Specification

Untuk menjelaskan alur dari gambar use case diagram sistem, maka

selanjutnya dideskripsikan di use case specification yang dapat dilihat pada Tabel

4.2. Sedangkan use case specification lainnya dapat dilihat pada Lampiran A.

Tabel 4.16UsecaseSpesification melakukanlogin

Use Case Name Login
DeskripsiSingkat Sistem memverifikasi pengguna untuk masuk pada form

penglolaan sistem
Aktor Pengguna
Pre Condition Sistem berada pada formlogin
Post Condition Sistem berhasil masuk kepada halamanberanda
Normal Flow Pengguna login kesistem, dengan menginputkan username

dan password kemudian menampilkan halaman beranda
Alternate Flow -

Mengelola Pengguna

Mengelola Alternatif

Mengelola Kriteria AHP

Mengelola Kriteria BAYES

Pengguna

Login

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Penentuan Lahan Kritis

<<include>>

Laporan

<<extend>>
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4.2.4 Sequence Diagram

Untuk menggambarkan interaksi antar objek pada sistem penentuan lokasi

lahan kritis maka dibuatlah sequence diagram. Sequence diagram pengguna dapat

dilihat pada gambar 4.8 Sedangkan Sequence Diagramlainnya dapat dilihat pada

Lampiran B

Gambar 4.5Sequence Diagramlogin

4.2.5 Class Diagram

Untuk menggambarkan classpada Sistem penentuan lokasi lahan kritis dan

hubungannya antara satudengan yang lain, serta atribut dan operasi maka dibuatlah

class diagram. Class diagram Sistem penentuan lokasi lahan kritis dapat dilihat pada

gambar 4.4
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Gambar 4.6Class Diagram

4.2.6 Perancangan Tabel Basis Data

Pada tahap ini dilakukan perancangan Tabel Basis Data seperti Tabel Data

pengguna yang dapat dilihat pada Tabel 4.10 Sedangkan Perancangan Tabel Basis

Data lainnya dapat dilihat pada Lampiran C.

Tabel berikut ini menjelaskan tabel pengguna.

Nama : tbl_pengguna

Deskripsi : Berisi data pengguna

Primary key : id_pengguna

Tabel 4.17 Tabel Pengguna

Nama Field Type dan Length Deskripsi Boleh Null Default

id_pengguna int(11) Identifer No PK

1..*

1

1..*
1..*

1..*

1

1
pengguna
id_pengguna
username
password
level

tambah()
ubah()
hapus()

kriteria_bayes
id_kriteria_BAYES
kriteria_BAYES

tambah()
ubah()
hapus()

alternatif
id_alternatif
alternatif

tambah()
ubah()
hapus()

penelian
id_penilaian
id_alternatif
id_kriteria_AHP
id_kriteria_BAYES
rangking

pemilihan krieria ahp()
pemilihan kriteria bayes()
pemilihan alternatif()
pembobotan()
print()

kriteria_ahp
id_kriteria_AHP
kriteria_AHP

tambah()
ubah()
hapus()

set_ahp
id_set
posisi
nilai_matrik

set_ahp()
reset_ahp()

11..*
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Username Text Nama pengguna No -

Password Text Kata sandi No -

Level Int(11) nama kategori No -

4.7 Perancangan Menu

Tujuan perancangan adalah untuk membuat panduan desain pada tahap

implementasi mengenai rancangan desain dari sistem yang akan dibangun. Struktur

menu Sistem penentuan lokasi lahan kritisdapat dilihat pada tampilan Menu Index

pada gambar 4.5 berikut ini

Gambar 4.7 Navigasi menu halaman utama

4.8 Perancangan Antar Muka (Interface)

Pada tahap ini dilakukan perancangan Interface seperti formlogin yang dapat

dilihat pada Gambar 4.6, Sedangkan rancangan interfaceform lainnya dapat dilihat

pada Lampiran D.
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USER NAME :

PASSWORD :

SISTEM PENENTUAN LOKASI LAHAN KRITIS
Studi kasus: DINAS KEHUTANAN PROVINSI RIAU

SPL2K
GAMBAR

Form Login

Login

Gambar 4.8Form Login


