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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam usaha pertanian, lahan adalah salah satu dari faktor produksi yang paling 

penting, disamping faktor lainnya yaitu faktor modal dan tenaga kerja. Hal yang 

menjadi pembatas untuk lahan sebagai sumber daya bagi usaha pertanian 

diantaranya ada dua pembatas. Pertama, yang memengaruhi total dari produksi 

usaha pertanian ialah jumlah lahan yang tersedia. Yang kedua, yang memengaruhi 

tingkat dari kesuburan lahan yang digunakan ialah sifat fisik dan kimia tanah [1]. 

Maka dari itu, salah satu yang menjadi penentu keberhasilan dalam usaha pertanian 

adalah dari faktor kesuburan tanah yang digunakan [2]. Berikut adalah contoh dari 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Kualitas Lahan terhadap Produktivitas Jagung 

pada Tanah Volkanik dan Batuan Sedimen di Daerah Bogor” oleh Subardja dan 

Sudarsono (2015), dalam penelitian ini, setiap lokasi menunjukan bahwa tanah atau 

lahan hampir tergolong kelas S3 (sesuai marjinal), yaitu untuk pembatas utama 

tanaman jagung ialah dari retensi hara (pH dan KB). Sedangkan kelas untuk lahan 

B5 (Lithic Hapludolls) dan B6 (Aquic Eutrudepts), termasuk kedalam kelas S2 

(cukup sesuai). Seperti yang ditunjukkan dalam percobaan lapang produksi jagung, 

Hasil dari penilaian kelas kesesuaian lahan yang dilakukan sesuai dari potensi 

lahannya, kecuali pada lokasi lahan (B1) yang tergolong kelas S3 (sesuai marjinal), 

namun memiliki produksi jagung yang paling tinggi (Gambar 1.1). [3] 

 

Gambar 1.1 Produksi jagung tanpa input dan kelas kesesuaian lahan 
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Pada penelitian tersebut menggunakan tanaman jagung sebagai subjeknya, 

walaupun dengan perlakuan yang sama namun lahan yang berbeda akan 

memengaruhi hasil produksi jagung yang diperoleh. Hal ini menunjukkan bahwa 

setiap lahan memiliki potensi untuk tanaman yang tidak selalu sama. 

Setiap lahan dengan daerah yang berbeda mempunyai kesuburan tanah dengan 

tingkat yang berbeda beda tergantung dari letak geografis serta jenis tanah pada 

daerah tersebut. Kesuburan tanah adalah salah satu faktor dalam menentukan  

keberhasilan dalam pertanian. Namun terkadang tidak sedikit usaha pertanian yang 

hasilnya tidak maksimal atau tidak berhasil dikarenakan kurangnya pemahaman 

mengenai tingkat kesuburan tanah pada lahan tersebut untuk ditanami jenis 

tanaman yang ditanam. Hal ini dapat mengakibatkan para pelaku usaha pertanian 

kesulitan dan terkadang sembarang untuk menentukan jenis tanaman mana yang 

akan mereka tanam. Dalam mengetahui dan memahami pengetahuan yang 

diperlukan tentunya akan membutuhkan waktu yang tidak sedikit [4]. Agar lebih 

efektif, dibutuhkan sebuah teknologi yang cerdas untuk dapat dengan cepat 

memberikan keputusan atau rekomendasi kepada para pelaku usaha pertanian 

khusunya petani untuk memilih jenis tanaman. 

Teknologi dan Ilmu Pengetahuan yang saat ini sedang berkembang perlu digunakan 

serta manfaatkan secara optimal untuk membantu dan memudahkan petani dalam 

menentukan tanaman yang tepat dan sesuai bagi kondisi lahan mereka, dari 

permasalahan tersebut, dibutuhkan sistem pertanian yang cerdas agar berguna bagi 

petani untuk memberikan informasi dan pengetahuan mengenai pertanian. Sistem 

tersebut membantu petani dengan cara memberikan rekomendasi jenis tanaman 

yang sesuai dengan faktor faktor yang berpengaruh. Sistem rekomendasi 

merupakan suatu aplikasi yang berguna untuk merekomendasikan dan 

menyediakan beberapa item dalam membuat keputusan yang sesuai untuk 

pengguna (Ungkawa, et al., 2013). [5]. Dalam sistem rekomendasi, dibutuhkan 

sebuah metode untuk mencari kaidah yang cocok dari beberapa nilai-nilai yang 

dimiliki oleh kriteria untuk mengambil kesimpulan . Salah satu metode dalam suatu 

sistem rekomendasi yang dapat digunakan adalah metode Simple Additive 

Weighting atau SAW,  metode ini biasa juga disebut dengan metode penjumlahan 

yang memiliki bobot. Konsep dasar dari metode SAW ialah mencari hasil 
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penjumlahan rating kinerja yang terbobot dari masing-masing alternatif pada semua 

atribut (Fishburn, 1967) [6]. Metode lainnya ialah metode Simple Multi-Attribute 

Rating Technique atau SAW, metode ini adalah metode yang digunakan untuk 

mengambil keputusan multi kriteria yang telah dikembangkan pada tahun 1997 oleh 

Edward. Konsep dari pengambilan keputusan seperti ini didasarkan oleh teori 

bahwa masing-masing dari jumlah kriteria pada alternatif memiliki nilai satu sama 

lain dan setiap kriteria yang terbobot menggambarkan bahwa seberapa pentingnya 

kriteria tersebut jika dibandingkan dengan kritera lainnya [7]. 

Pada penelitian sebelumnya dengan kasus yang berbeda yaitu Sistem Pendukung 

Keputusan Evaluasi Kinerja Karyawan yang menggunakan metode keputusan 

Simple Additive Weighting (SAW) oleh Indra Gunawan, Julius Santony, dan 

Sumijan menghasilkan akurasi sistem sebesar 80%, sedangkan pada penelitian lain 

yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Evaluasi Kinerja Karyawan yang 

menggunakan metode keputusan Simple Multi Attribute Rating Technique 

(SMART) yang dilakukan oleh Wawan Setiawan, Nurwahid Pranoto, dan Khoirul 

Huda menghasilkan akurasi sistem sebesar 90%. Hal ini menjadi acuan penerapan 

kedua metode tersebut kepada kasus yang berbeda, apakah hasil akurasinya akan 

tetap sama, yaitu metode SMART memiliki hasil akurasi lebih tinggi daripada 

metode SAW atau tidak. Perbedaan kedua metode ini ialah dari proes bagaiman 

menghitungnya, dalam metode SAW menggunakan matrik normalisasi pada proses 

menghitungnya sedangkan untuk SMART tidak menggunakannya [8]. 

Pada penelitian ini akan dibuat sebuah sistem rekomendasi dalam menentukan jenis 

tanaman pada lahan pertanian bebasis website mengunakan metode keputusan 

Simple Additive Weighting (SAW) dan Simple Multi Attribute Rating Technique 

(SMART) yang bertujuan mengetahui manakah metode yang memiliki hasil 

kedekatan paling tinggi dalam menentukan kelayakan suatu lahan dengan jenis 

tanaman pertanian yang paling cocok tumbuh atau hidup di daerah tersebut. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari permasalahan yang terletak pada bagian latar belakang penelitian, 

berikut adalah beberapa masalah yang dapat di identifikasi : 

1. Bagaimana membangun suatu sistem yang mampu dalam memberikan 

keputusan atau rekomendasi jenis tanaman pertanian yang cocok terhadap 

kesesuaian lahan. 

2. Bagaimana menentukan metode yang paling cocok antara metode 

rekomendasi Simple Additive Weighting (SAW) dan Simple Multi Attribute 

Rating Technique (SMART) dalam sistem rekomendasi yang akan 

dibangun. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar sesuai dalam memecahkan permasalahan yang ada maka perlu di beri batasan, 

berikut adalah batasan masalah pada penelitian ini : 

1. Sistem rekomendasi membahas mengenai penentuan beberapa jenis 

tanaman pada lahan pertanian yaitu padi sawah irigasi, padi sawah tadah 

hujan, padi gogo, padi sawah rawa pasang surut, padi sawah rawa lebak, 

jagung, kedelai, bawang merah, cabai merah, kelapa sawit, kakao, tebu, 

rumput gajah, dan setaria atau pakan ternak. 

2. Data yang dimasukkan oleh pengguna berupa hasil yang didapat dari 

keadaan tanah berupa Temperatur dari udara, Tingkat curah hujan, Lamanya 

waktu atau masa basah, Drainase, Tekstur, Bahan yang kasar, Kedalaman 

dari tanah, Ketebalan dari gambut, Kematangan dari gambut, Kapasitas dari 

tukar kation liat, Kejenuhan basa, pH H20, C-organik, N total, P2O5, K2O, 

Salinitas, Alkalinitas, Kedalaman dari bahan sulfidik, Lereng, Bahaya dari 

erosi, Tinggi genangan, Lama genangan, Batuan di permukaan, dan 

Singkapan batuan. 

3. Metode yang diterapkan atau gunakan dalam menentukan kesimpulan 

tanaman menggunakan Simple Additive Weighting (SAW) dan Simple Multi 

Attribute Rating Technique (SMART). 
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4. Setelah pengguna memasukan data lahan, Sistem akan memberikan 

informasi berupa urutan jenis tanaman yang paling cocok untuk lahan 

tersebut dari perbandingan seluruh data tanaman yang ada pada basis data 

sistem. 

5. Sistem rekomendasi dibuat berbasis website. 

 

1.4 Tujuan 

Dalam menjawab rumusan masalah, berikut ini adalah tujuan dari penelitian : 

1. Membuat sistem rekomendasi kesesuaian lahan terhadap jenis tanaman 

pertanian mengunakan perhitungan komputasi pada website. 

2. Menerapkan metode Simple Additive Weighting (SAW) dan Simple Multi 

Attribute Rating Technique (SMART) dalam perhitungan untuk 

pengambilan keputusan dalam sistem rekomendasi sehingga mengetahui 

metode yang paling cocok dalam kasus ini. 

 

1.5 Manfaat 

Berikut ini adalah manfaat dari dilakukannya penilitan ini : 

1. Didapatkan suatu sistem dengan basis website yang mampu memberikan 

informasi mengenai kesesuaian lahan terhadap jenis tanaman pertanian. 

2. Mengetahui metode yang paling cocok digunakan antara metode 

rekomendasi Simple Additive Weighting (SAW) dan Simple Multi Attribute 

Rating Technique (SMART) dalam kasus kesesuaian lahan. 

 

1.6 Metodologi 

Metodologi dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut : 

1. Studi Literatur 

Studi literatur ialah metode penelitian untuk digunakan dalam pengumpulan 

data terkait penelitian dari beberapa referensi yang dibutuhkan, yaitu buku 

ataupun jurnal. 

2. Wawancara 
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Wawancara ialah metode untuk mengumpulkan data terkait penelitian 

dalam rangka mendapatkan informasi mengenai pemahaman narasumber 

tentang kelayakan lahan terhadap jenis tanaman pertanian. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Berikut ini merupakan sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini :  

1. Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini berisi uraian terkait identifikasi masalah, seperti latar belakang 

penelitian, rumusan masalah penelitian, batasan masalah penelitian, tujuan 

dari penelitian, manfaat yang didapat, metodologi yang digunakan, serta 

sistematika penulisannya. 

 

2. Bab II Landasan Teori 

Pada bab ini berisi penjelasan terkait perumusan hipotesis, seperti media 

pembelajaran dan bahasan literatur, teknologi realitas, bahasan penelitian 

terkait, dan topik-topik khusus yang perlu didefinisikan. 

 

3. Bab III Metodologi Penelitian 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai proses dari analisis dan 

perancangan. Proses ini juga menuliskan rancangan pengujian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


