
I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bawang putih (Allium Sativum) adalah komoditas unggulan sub sektor 

hortikultura yang permintaanya cukup tinggi di Indonesia. Tercatat Indonesia 

merupakan negara importir bawang putih terbesar di dunia yakni dengan rata-rata 

481.005 ton per tahun. Kontribusi impor Indonesia sebesar 24,46% terhadap total 

volume impor bawang putih dunia (Kementan 2017). Hal ini diakibatkan karena 

luas lahan bawang putih yang tidak bertumbuh secara signifikan (Kementan 2018).  

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik perkembangan luas lahan pertanian 

bawang putih pada tahun 2016 hanya mencapai 2407 Ha. Angka ini bahkan 

menurun 6,09% dibandingkan lahan bawang putih pada tahun 2004-2015 yang 

tercatat seluas 2563 Ha (BPS 2017). Oleh karena itu, Direktur Jenderal Hortikultura 

Indonesia saat ini melakukan program pembangunan berswasembada pada 

komoditas bawang putih. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan luas 

lahan bawang putih menjadi 72.249 Ha pada tahun 2019 dari semula yang hanya 

23.900 Ha pada tahun 2018 (Kementan 2017). 

Kabupaten Solok dan Magetan memiliki karakteristik yang sesuai untuk 

budidaya bawang putih. Daerah tersebut sampai saat ini merupakan lokasi kawasan 

pertanian nasional komoditas prioritas pengembangan lahan bawang putih 

(Kementan 2017). 

Permasalahan dalam pengembangan lahan tanaman termasuk bawang putih 

adalah tanaman yang tidak dapat tumbuh di sembarang lahan. Meskipun lahan 

bawang putih dapat tumbuh, pertumbuhan tanaman menjadi kurang sempurna. 

Maka dari itu dibutuhkan evaluasi kesesuaian lahan secara benar (Hartati dan 

Sitanggang 2012) 

Penelitian sebelumnya oleh Hartati dan Sitanggang (2012) telah mengkaji 

tentang sistem berbasis pengetahuan untuk evaluasi kesesuaian lahan secara fisik 

untuk 45 tanaman budidaya yang didasarkan pada inferensi fuzzy. Penelitian ini 

belum mempertimbangkan korelasi data spasial. Menurut Rinzivillo dan Turini 

(2004) analisis data yang direferensikan secara geografis dalam hal ini kesesuaian 

lahan, penting untuk mempertimbangkan korelasi data spasial (yaitu posisi, 

kedekatan, orientasi, dll).    

Penelitian sebelumnya yang membahas mengenai pendekatan spasial oleh 

Purwayoga (2019) telah melakukan analisis pemetaan kesesuaian lahan untuk 

bawang putih dengan pendekatan spatial clustering. Penelitian ini menghasilkan 

beberapa cluster wilayah dengan karakteristik syarat tumbuh bawang putih yang 

dapat digunakan oleh pemerintah untuk pengembangan kawasan bawang putih.  

Penelitian Nurkholis (2019) telah membangun model untuk melakukan 

evaluasi kesesuaian lahan bawang putih dengan menggunakan algoritme spatial 

decision tree. Area studi pada penelitian tersebut adalah Kabupaten Solok dan 

Magetan. Penelitian ini menghasilkan model klasifikasi dengan akurasi model 

94,36% untuk Kabupaten Magetan dan 60,45% untuk Kabupaten Solok. Model 

yang dihasilkan berupa pohon keputusan untuk menentukan kesesuaian lahan 

bawang putih. Pohon keputusan merupakan sebuah kumpulan himpunan aturan if-

then dimana setiap path dalam pohon dihubungkan dengan serangkaian aturan  
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1.2 Rumusan Masalah 

Penelitian mengenai model pohon keputusan spasial untuk kesesuaian lahan 

bawang putih Kabupaten Magetan dan Kabupaten Solok telah dilakukan oleh 

Nurkholis (2019). Pada penelitian sebelumnya belum melakukan implementasi 

model spatial decision tree ke dalam sistem pendukung keputusan spasial berbasis 

web yang dapat memudahkan peneliti bawang putih untuk menentukan kesesuaian 

lahan bawang putih. Maka dari itu penelitian ini bertujuan membuat sistem 

pendukung keputusan spasial berbasis web untuk evaluasi kesesuaian lahan bawang 

putih dengan menggunakan model pohon keputusan spatial decision tree. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Membangun basis pengetahuan untuk kesesuaian bawang putih berdasarkan 

model pohon keputusan spatial decision tree. 

2. Membangun sistem pendukung keputusan spasial untuk kesesuaian lahan 

bawang putih berdasarkan model pohon keputusan spatial decision tree 

berbasis web. 

3. Membangun fitur menu data master, kriteria lahan, basis aturan, klasifikasi 

lahan, peta visualisasi dan menu bantuan.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah membantu peneliti dan pihak pengembang 

pertanian khususnya tanaman bawang putih untuk menentukan kesesuaian lahan 

bawang putih dengan lebih mudah dan cepat.  

1.5 Ruang Lingkup  

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Area kajian penelitian adalah Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat dan 

Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur 

2. Data syarat tumbuh tanaman bawang putih dan model kesesuaian lahan 

bawang putih dari spatial decision tree diperoleh dari penelitian Nurkholis 

(2019). 
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II TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Kesesuaian Lahan 

Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan suatu bidang lahan untuk 

penggunaan tertentu (Djaenudin et al. 2011). Kesesuaian lahan memiliki peran 

penting atas keputusan perencanaan penggunaan lahan (Karim 2017). Kesesuaian 

lahan dapat ditinjau dari sifat-sifat fisik lahan/tanah dan lingkungan yang rinci ke 

dalam kualitas lahan, yang terdiri atas iklim, tanah, topografi, hidrologi dan/atau 

drainase sesuai untuk suatu usaha tani atau komoditas tertentu yang produktif 

(Djaenudin et al. 2011). Sistem evaluasi lahan yang digunakan, saat ini terus 

dikembangkan di Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP).  

Hasil evaluasi tingkat kesesuaian lahan, dikelompokan kedalam kelas 

kesesuaian lahan yang mengacu pada kriteria lahan untuk berbagai komoditas 

pertanian. Kelas kesesuaian lahan dapat dibedakan atas subkelas kesesuaian lahan 

berdasarkan kualitas dan karakteristik lahan yang menjadi kriteria lahan. Struktur 

klasifikasi kelas kesesuaian lahan menurut kerangka FAO (1976) dapat dibedakan 

menurut tingkatannya sebagai berikut: 

Ordo : Keadaan kesesuaian lahan secara global. Pada tingkat ordo 

kesesuaian lahan dibedakan antara lahan yang tergolong sesuai 

(S) dan lahan yang tergolong tidak sesuai (N). 

Kelas : Keadaan tingkat kesesuaian dalam tingkat ordo. Pada tingkat 

kelas, lahan yang tergolong ordo sesuai (S) dibedakan ke dalam 

tiga kelas, yaitu: lahan sangat sesuai (S1), cukup sesuai (S2), dan 

sesuai marginal (S3). Sedangkan lahan yang tergolong ordo tidak 

sesuai (N) tidak dibedakan ke dalam kelas-kelas. 

  Kelas S1, 

sangat 

sesuai 

: Lahan tidak mempunyai faktor pembatas yang 

berarti atau nyata terhadap penggunaan secara 

berkelanjutan, atau faktor pembatas yang 

bersifat minor dan tidak akan mereduksi 

produktivitas lahan secara nyata. 

  Kelas S2, 

cukup 

sesuai 

: Lahan mempunyai faktor pembatas, dan faktor 

pembatas ini akan berpengaruh terhadap 

produktivitasnya, memerlukan tambahan 

masukan (input). Pembatas tersebut biasanya 

dapat diatasi oleh petani sendiri. 

  Kelas S3, 

sesuai 

marginal 

: Lahan mempunyai faktor pembatas yang berat, 

dan faktor pembatas ini akan berpengaruh 

terhadap produktivitasnya, memerlukan 

tambahan masukan yang lebih banyak 

daripada lahan yang tergolong S2. Untuk 

mengatasi faktor pembatas pada S3 

memerlukan modal tinggi, sehingga perlu 

adanya bantuan atau campur tangan 

(intervensi) pemerintah atau pihak swasta. 

Tanpa bantuan tersebut petani tidak mampu 

mengatasinya. 
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  Kelas N, 

tidak sesuai 

: Lahan yang tidak sesuai (N) karena mempunyai 

faktor pembatas yang sangat berat dan/atau sulit 

diatasi. 

 

2.2 Karakteristik Lahan 

Karakteristik lahan adalah sifat lahan yang dapat diukur atau diestimasi. 

Contohnya lereng, curah hujan, tekstur tanah, kapasitas air tersedia, kedalaman 

efektif dan sebagainya. Setiap satuan peta lahan yang dihasilkan dari kegiatan 

survei atau pemetaan sumberdaya lahan, karakteristik lahan dirinci dan diuraikan 

yang mencakup keadaan fisik lingkungan dan tanah (Djaenudin et al. 2011). 

Karakteristik lahan yang erat kaitannya untuk keperluan evaluasi lahan dapat 

dikelompokkan ke dalam 3 faktor utama, yaitu topografi, tanah, dan iklim. 

Karakteristik lahan tersebut (terutama topografi dan tanah) merupakan unsur 

pembentuk satuan peta tanah (Ritung et al. 2007). 

2.3 Bawang Putih 

Bawang putih (Allium sativum L.) merupakan tanaman hortikultura yang 

penting bagi masyarakat Indonesia mengenal ragam dan jumlah manfaatnya. Selain 

dapat dijadikan sebagai campuran masakan, komoditas ini berperan sebagai obat 

bagi beberapa jenis penyakit (Kementan 2017). Umbi bawang putih dapat 

digunakan untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi, sakit kepala, wasir, 

memar atau luka sayat dan lain-lain (Marsianus 2016). Berbagai manfaat dari 

bawang putih tersebut membuat komoditas bawang putih ini mempunyai tingkat 

konsumsi yang tinggi. Konsumsi bawang putih tersebut dibagi dua yaitu konsumsi 

langsung oleh kelompok rumah tangga dan konsumsi tidak langsung. 

Bawang putih umumnya dapat tumbuh pada berbagai ketinggian tergantung 

pada varietas yang digunakan. Secara garis besar bawang putih dapat tumbuh pada 

dataran tinggi dengan iklim tropis, namun ada beberapa varietas yang mampu 

beradaptasi di daerah dataran rendah (Santoso 2002). Dalam pembudidayaan 

bawang putih, beberapa hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut: 

1. Kondisi lahan yang akan ditanami cocok dengan varietas yang akan 

ditanami. Kondisi lahan ini berhubungan dengan jenis tanah, pengairan, 

ketinggian, suhu, kelembaban dan curah hujan. 

2. Pengolahan tanah, meliputi penggemburan, pengapuran jika tanahnya 

terlalu asam, pembuatan parit untuk saluran air dan pemberian pupuk.  

3. Waktu tanam atau musim tanam pada awal musim kemarau. Hal ini 

disebabkan bawang putih tergolong tanaman yang sulit hidup di lahan 

yang becek. Bawang putih tidak bisa ditanam di sembarang waktu. 

Namun Secara umum komoditas bawang putih memiliki syarat tumbuh 

yang disajikan pada Tabel 1 (Djaenudin et al. 2011). 

Table 1 Variabel syarat tumbuh tanaman bawang putih 

 

Persyaratan karakteristik 

lahan 
Kelas kesesuaian lahan 

S1 S2 S3 N 

Temperatur (tc)     

Temperatur (c) 20 - 25 25 – 30, 30 – 35, > 35, 
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Persyaratan karakteristik 

lahan 
Kelas kesesuaian lahan 

S1 S2 S3 N 

18 – 20 15 – 18 < 15 

Ketersediaan air (wa)     

Curah hujan (mm) 

 

 

350 – 

600 

  

600 – 800, 

300 – 350 

 

800 – 

1600, 

230 – 500 

< 1600, 

< 250 

 

Ketersediaan oksigen 

(oa) 

    

Drainase Baik, 

agak 

terhambt 

Agak 

cepat, 

sedang 

Terhambat  Sangat 

terhambat, 

cepat 

Media perakaran (rc)     

Tekstur Halus, 

agak 

halus, 

sedang 

– Agak kasar Kasar 

Bahan kasar (%) < 15 15 – 35 35 – 55 > 55 

Kedalaman tanah (cm) > 50 30 – 50 20 – 30 < 20 

Gambut     

Ketebalan (cm) < 60 60 – 140 140 – 200 > 200 

Ketebalan (cm), jika ada 

sisipan bahan 

mineral/pengkayaan 

< 140 140 – 200 200 – 400 > 400 

Kematangan Sparik+ Saprik, 

hemik+ 

Hemik, 

fibrik+ 

Fibrik 

Retensi hara (nr)     

KTK liat (cmol) > 16 ≤ 16   

Kejenuhan basa (%) > 35 20 – 35 < 20  

pH H2O 6 – 7,8 5,8 – 6,0 

7,8 – 8,0 

< 5,8 

> 8,0 

 

C-organik (%) > 1,2 0,8 – 1,2 < 0,8  
Sodisitas (xn)     

Alkalinitas/ESP (%) < 20 20 – 30 35 – 50 > 50 

Bahaya sulfidic (xs)     

Kedalaman sulfidic (cm) > 75 50 – 75 30 – 50 < 30 

Bahaya erosi (eh)     

Lereng (%), bahaya erosi < 8, 

sangat 

rendah 

8 – 16, 

rendah – 

sedang 

16 – 30, 

berat 

> 30 sangat 

berat 

Bahaya banjir (fh)     

Genangan F0 – – > F0 

Penyiapan lahan (lp)     

Batuan di permukaan (%) < 5 5 – 15 15 – 40 > 40 

Singkapan batuan (%) < 5 5 – 15 15 – 25 > 25 

 

Di Indonesia laju pertumbuhan produksi bawang putih tidak berbanding lurus 

dengan pertumbuhan konsumsi nasional bawang putih. Tercatat terjadinya 

penurunan jumlah produksi bawang putih sebesar 259.000 ton pada tahun 2018. 
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Dengan rata-rata pertumbuhan per tahun hanya sebesar 6,50% per tahun (BPS 

2018). Namun permintaan bawang putih Indonesia sejak tahun 2017 sampai 2021 

menunjukkan tren yang terus meningkat. Pada tahun 2017, permintaan bawang 

putih sebesar 482.196 ribu ton dan kemudian meningkat signifikan pada tahun 2018 

menjadi 503.644 ribu ton (BPS 2018). Data pergerakan konsumsi dan produksi 

bawang putih per tahun dapat dilihat dalam Tabel 2 (BPS 2018). 

Table 2 Estimasi jumlah produksi dan konsumsi bawang putih 

Tahun Produksi (Ton) Konsumsi 

Nasional (Ton) 

Selisih (Ton) 

2017 20.455 482.196 -461.741 

2018 20.714 503.644 -482.931 

2019*) 19.571 525.139 -505.568 

2020*) 18.294 547.247 -528.953 

2021*) 16.476 569.366 -552.890 

Rata-rata 19.102 525.519 -506.417 

 

Berdasarkan Tabel 2 peningkatan permintaan bawang putih tidak diimbangi 

dengan peningkatan produksi bawang putih Indonesia. Kondisi ini diperparah 

dengan ada estimasi jumlah produksi yang semakin berkurang untuk menutupi 

permintaan tahun 2021. Sehingga untuk menutupi kesenjangan dalam pemenuhan 

kebutuhan bawang putih, pemerintah melakukan perdagangan Internasional yaitu 

impor. Data impor bawang putih disajikan dalam Tabel 3 (Kemantan 2018). 

 

Tabel 3 Jumlah impor bawang putih tahun 2014 - 2018 

Tahun Jumlah Impor 

2014 494.632 Ton 

2015 482.665 Ton 

2016 444.300 Ton 

2017 559.700 Ton 

2018 583.000 Ton 

 

Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa Indonesia dari tahun 2014-2018 merupakan 

salah satu negara yang sangat bergantung pada impor bawang putih. Namun trend 

menunjukkan pada tahun 2016 jumlah impor bawang putih terjadi penurunan 

38.365 Ton dari tahun 2015. Namun pada tahun 2017-2018 jumlah impor bawang 

putih kembali naik 0,05%. 

2.4 Sistem Pendukung Keputusan Spasial  

 Karakteristik sistem pendukung keputusan spasial 

  Menurut Sugumaran et al. (2012), SPKS memiliki karakteristik: 
 

1. Kemampuan untuk manajemen dan analisis data, termasuk data spasial  

2. Mendukung penyelesaian permasalahan secara berulang-ulang  
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3. Kemampuan untuk mengkombinasikan model dan data  

4. Kemampuan visualisasi data maupun hasil, seperti gambar, diagram, 

bagan, dan peta 

5. Menyediakan dukungan terutama pada kondisi data yang semi terstruktur 

atau tidak terstruktur 

6. Mudah digunakan dan memiliki tampilan untuk pengguna yang interaktif. 

 Komponen sistem pendukung keputusan spasial 

Menurut Sugumaran et al. (2012), sistem pendukung keputusan spasial  

terdiri dari 4 struktur dasar SPKS yang saling berhubungan, yaitu:  

1. Database management component  

Subsistem yang berfungsi sebagai penyimpanan data, menerima data dari 

basis data dan pengendali basis data, termasuk data spasial 

2. The model management component  

Subsistem manajemen yang mempunyai 4 fungsi pokok, yaitu sebagai 

perancang model, perancang format keluaran model (laporan-laporan), 

untuk memperbaharui dan mengubah model, dan untuk memanipulasi data. 

3. The dialog management component  

Subsistem berfungsi sebagai alat komunikasi menerima masukan dan 

memberikan keluaran seperti gambar, diagram, bagan, peta, dan 

sebagainya. 

4. The stakeholder component  

Subsistem yang bertugas sebagai koordinator dan pengendali dari operasi 

sistem secara keseluruhan untuk mendukung para pembuat keputusan. 

Secara umum, struktur sistem berbasis pengetahuan untuk evaluasi 

kesesuaian lahan bawang putih terdiri atas empat komponen yang saling 

berhubungan. Hubungan antar sub sistem SPKS disajikan pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1  Hubungan antar sub sistem dalam SPKS (Sugumaran et al. 2012) 

 

     Pengguna Sistem 

Pengambil Keputusan 
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Manajemen Basis Data 

Data spasial dan non spasial 

Manajemen Dialog  

Laporan,visualisasi dan 

tampilan antar muka 

        GIS 
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2.5 Model Klasifikasi Spatial Decision Tree 

Model klasifikasi spatial decision tree merupakan sebuah struktur pohon, 

dimana setiap simpul (node) pada pohon merepresentasikan variabel spasial, setiap 

cabang merepresentasikan nilai atribut dan simpul daun (leaf) merepresentasikan 

kelas tertentu (Han et al. 2012). Sedangkan spatial decision tree adalah pohon 

berakar yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) setiap simpul akar adalah 

atribut yang memiliki pengaruh besar terhadap suatu kelas, (2) setiap cabang 

menunjukkan hasil dari tes, dan (3) setiap daun mewakili salah satu nilai kelas. 

Klasifikasi spatial decision tree telah diimplementasikan oleh Nurkholis 

(2019) pada penelitian tentang model pohon keputusan pendukung spasial untuk 

evaluasi kesesuaian lahan bawang putih. Pada penelitian ini dibuat empat model 

untuk masing-masing Kabupaten Magetan dan Solok dengan tujuan mendapatkan 

hasil aturan terbaik. Variasi model dibuat dengan berbagai pendekatan, yakni 

penggunaan kondisidan optimasi waktu pembuatan model. Hasil yang 

dipertimbangkan adalah waktu penyusunan pohon keputusan spasial, jumlah layer 

(kriteria lahan) yang dihasilkan dan jumlah aturan. Desktipsi kriteria lahan pada 

basis data ditunjukkan pada Tabel 4,  Keterangan perbedaan variasi model Magetan 

dan Solok dapat dilihat pada Tabel 5, hasil variasi model untuk Kabupaten Magetan 

dapat dilihat pada Tabel 6, hasil variasi model untuk Kabupaten Solok dapat dilihat 

pada Tabel 7 dan perbandingan hasil akurasi setiap variasi model untuk Kabupaten 

Magetan dan Kabupaten Solok dapat dilihat pada Tabel 8 (Nurkholis 2019). 

 

Table 4 Deskripsi kriteria lahan pada basis data 

Nama layer (kriteria lahan) Nilai min Nilai max Keterangan 

Kapasitas tujar kation (cmol)  5 Sangat rendah 

5 16 rendah 

17 24 Sedang  

24 40 Tinggi  

Tekstur tanah    Halus 

  Agak halus 

  sedang 

  Agak kasar 

Kemasaman tanah (pH) 4,5 5,5 masam 

5,6 6,5 Agak masam  

6,6 7,5 Netral  

Kedalaman mineral (cm)  25 Sangat dangkal 

25 50 dangkal 

51 75 sedang 

76 100 dalam 

100  Sangat dalam 

Curah hujan (mm)  250 rendah 

251 300 Agak rendah 

301 350 Agak tinggi  

350  tinggi 

Temperatur (c)   23oC 

  24oC 

  25oC 
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  26oC 

Elevasi (m)  900 Rendah 

901 950 Agak Rendah 

951 1000 Agak Tinggi 

1000  Tinggi 

Relief (m)  0 Datar 

1 3 Agak datar 

4 8 Agak landai 

9 15 Landai 

16 25 Agak curam 

26 40 Curam 

40  Sangat curam 

Kejenuhan basa (%)  20 Sangat rendah 

20 35 Rendah 

36 60 Sedang  

61 80 tinggi 

80  Sangat tinggi  

 

Table 5 Keterangan model 

Model Deskripsi 

A0 (Magetan) 

B0 (Solok) 

Model klasifikasi spatial decision tree 

A1 (Magetan) 

B1 (Solok) 

Optimasi model A0 dan B0 dengan penambahan kondisi 

batasan luas area tanam > 1 ha pada modul SJR, hal tersebut 

didasarkan pada luas tanam perkebunan bawang putih 

terkecil adalah 1 ha (sumber: Kementan RI 2016), sehingga 

luas area yang di bawah 1 ha dianggap tidak memiliki 

dampak atau hanya kecil dampaknya dalam evaluasi 

kesesuaian lahan 

A2 (Magetan) 

B2 (Solok) 

Optimasi model A1 dan B1 dengan penambahan kondisi 

hapus poligon yang memiliki luas area tanam < 1 ha pada 

fungsi create new layer, hal tersebut didasarkan pada 

asumsi bahwa poligon yang memiliki luas area di bawah 1 

ha akan menghasilkan hasil intersection di bawah 1 ha pula 

A3 (Magetan) 

B3 (Solok) 

Optimasi model A2 dan B2 dengan penggunaan package 

GeoPandas versi 0.4.0 pada modul SJR, didasarkan pada 

lambatnya waktu pembuatan model klasifikasi, terutama 

pada model B2 yang menggunakan data lebih besar 

dibandingkan model A2 
Sumber: Nurkholis 2019 
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Table 6 Model klasifikasi spatial decision tree Kabupaten Magetan 

 

Model Waktu 

Pemodelan 

(detik) 

Jumlah 

hasil layer 

Jumlah 

hasil 

aturan 

Variabel 

tidak 

terlibat 

Simpul 

akar 

A0 1108.98 887 56 - Relief 

A1 326.38 425 34  Drainase Relief 

A2 306.45 425 33 Drainase Relief 

A3 315.2 425 33 Drainase Relief 
Sumber: Nurkholis 2019 

 

Table 7 Model klasifikasi spatial decision tree Kabupaten Solok 

 

Model Waktu 

Pemodelan 

(detik) 

Jumlah 

hasil 

layer 

Jumlah hasil 

aturan 

Variabel 

tidak 

terlibat 

Simpul 

akar 

B0 14000.5 1746 131 - Tekstur 

tanah 

B1 9887.23 674 70 Drainase Tekstur 

tanah 

B2 9672.44 616 66 Drainase Tekstur 

tanah 

B3   5071.1 616 66 Drainase Tekstur 

tanah 
Sumber: Nurkholis 2019 

Table 8 Akurasi model klasifikasi 

 

Model Data uji Magetan Data uji Solok 

Akurasi(%) Akurasi(%) 

A0 86,79 24,26 

A1 94,34 51,47 

A2 94,34 51,47 

A3 94,34 51,47 

B0 33,96 55,15 

B1 43,4 60,29 

B2 43,4 60,29 

B3 43,4 60,29 
Sumber: Nurkholis 2019 

 

Berdasarkan evaluasi pada delapan model yang telah dihasilkan pada data 

Kabupaten Magetan dan Kabupaten Solok. Disimpulkan bahwa model Kabupaten 

Magetan terbaik adalah A2 dengan hasil akurasi yang paling baik yaitu 94,34% 

yang memiliki jumlah aturan 33, dan membutuhkan waktu komputasi paling sedikit 

yaitu 306.45 detik. Sedangkan untuk Kabupaten Solok model yang terbaik adalah 

B3, dengan hasil akurasi yang lebih baik yaitu 60,29% yang memiliki jumlah aturan 

yaitu 66 aturan, dan membutuhkan waktu paling sedikit yaitu 5071.1 detik. Selain 

itu kriteria lahan yang menjadi simpul akar pada root di Kabupaten Magetan yaitu 

relief dan di Kabupaten Solok yaitu tekstur tanah.  Hasil aturan dua model pohon 
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keputusan spasial terbaik, yakni A2 dan B3 dapat dilihat pada penelitian Nurkholis 

(2019). Berikut beberapa potongan pohon keputusan spasial model A2 yang 

ditunjukkan pada Gambar 2 dan potongan pohon keputusan spasial model B3 

Gambar 3. 

 

 
 

Gambar 2 Potongan pohon keputusan spasial model A2 (Nurkholis 2019). 

 

 
 

Gambar 3 Potongan pohon keputusan spasial model B3 (Nurkholis 2019). 

Berikut beberapa contoh dari hasil aturan model A2, sebagai berikut:  

1. JIKA relief = curam DAN elevasi = agak rendah DAN kemasaman tanah = 

agak masam DAN kedalaman mineral tanah = dalam DAN kapasitas tukar 

kation = sedang MAKA kelas kesesuaian lahan = S1 (sangat sesuai). 
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2. JIKA relief = curam DAN elevasi = agak rendah DAN kemasaman tanah = 

agak masam DAN kedalaman mineral tanah = sedang MAKA kelas kesesuaian 

lahan = S2 (cukup sesuai). 

3. JIKA relief = agak datar DAN curah hujan = agak rendah MAKA kelas 

kesesuaian lahan = S3 (sesuai marjinal). 

 

Berikut beberapa contoh dari hasil aturan model B2, sebagai berikut: 

1. JIKA tekstur tanah = agak kasar DAN kemasaman tanah = agak masam MAKA 

kelas kesesuaian lahan = S1 (sangat sesuai) 

2. JIKA tekstur tanah = agak kasar DAN kemasaman tanah = masam DAN 

kejenuhan basa = sedang MAKA kesesuaian lahan = S2 (cukup sesuai). 

3. JIKA tekstur tanah = agak kasar DAN kemasaman tanah = masam DAN 

kejenuhan basa = rendah MAKA kesesuaian lahan = S3 (sesuai marjinal). 
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III METODE 

3.1 Area Studi dan Sumber Data  

Wilayah kajian penelitian mencakup Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera 

Barat dengan luas lebih kurang 335.086.53 Ha dan Kabupaten Magetan, Provinsi 

Jawa Timur dengan luas 70.142 Ha (BBSDLP 2017). Data yang digunakan pada 

penelitian ini adalah data longitude dan latitude untuk Kabupaten Magetan dan 

Kabupaten Solok berasal dari Badang Informasi Geografis. Titik lokasi pada setiap 

Kabupaten menunjukkan letak kantor Bupati daerah. Kemudian Data sifat dan 

karakteristik tanah pada Kabupaten Solok dan Kabupaten Magetan yang berasal 

dari penelitian Nurkholis (2019). Daftar karakteristik tanah, keterangan, format 

beserta sumber yang digunakan selengkapnya ditunjukkan pada Tabel 9. 

 

Table 9 Kriteria kesesuaian lahan bawang putih 

 

lahan Keterangan Format Sumber 

Curah Hujan Rata-rata curah hujan per bulan Tabular BMKG 

Temperatur Rata-rata temperatur per bulan Tabular BMKG 

Elevasi  Elevasi menyatakan ketinggian tanah 

dari permukaan laut berdasarkan 

digital elevation model (DEM) 

Raster USGS 

Kedalaman 

Tanah 

Kedalaman tanah menyatakan 

dalamnya mineral pada lapisan tanah 

Vektor BBSDLP 

Drainase Drainase merupakan pengaruh laju 

perlokasi air ke dalam tanah 

terhadap aerasi udara dalam tanah 

Vektor BBSDLP 

Tekstur 

Tanah  

Tekstur tanah menyatakan istilah 

dalam distribusi partikel tanah halus 

dengan ukuran <2 mm 

Vektor BBSDLP 

Kemasaman 

Tanah (pH) 

Kemasaman tanah merupakan nilai 

pH tanah di lapangan 

Vektor BBSDLP 

Kapasitas 

Tukar Kation  

Kapasitas tukar kation menyatakan 

kapasitas tukar kation dari fraksi lia 

Vektor BBSDLP 

Kejenuhan 

Basa  (KB) 

Kejenuhan basa merupakan jumlah 

basa-basa (NH4OAc) yang ada 

dalam 100g contoh tanah 

Vektor BBSDLP 

Relif Relief menyatakan kemiringan lahan 

diukur dalam % 

Vektor BBSDLP 

Tutupan 

Lahan 

Kondisi kenampakan biofisik 

permukaan bumi yang diamati 

Vektor BBSDLP 

3.2 Peralatan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak 

sebagai berikut: 

1 Perangkat keras berupa komputer dengan spesifikasi: 

- Intel CORE i5 7th Gen  
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- RAM 4 GB, Harddisk internal 1 TB 

 

2 Perangkat lunak yang digunakan antara lain: 

- DBMS MySQL 

- Visual Studio Code sebagai code editor 

- Microsoft Excel 2019 sebagai pendukung pengolahan data non spasial. 

- Laravel sebagai kerangka kerja dalam pembuatan web 

3.3 Tahapan Penelitian  

Tahapan penelitian ini menerapkan metode pengembangan sistem yang 

mengacu pada System Development Life Cycle (SDLC) dengan menggunakan 

pendekatan adaptif dengan model iteratif. Model iteratif merupakan metode 

pengembangan aplikasi yang pengembangannya dilakukan secara berulang-ulang 

dan akan berhenti jika suatu aplikasi sudah sesuai dengan yang diinginkan. 

Pengembangan tidak dilakukan langsung secara penuh dari kebutuhan aplikasi yang 

dikembangkan, namun aplikasi akan dikembangkan secara bertahap dengan 

menggunakan prototipe. Hal ini ditujukan agar fungsi-fungsi yang terdapat pada 

sistem dapat lebih terfokus sehingga mengoptimalkan proses pengujian pada sistem 

yang dikembangkan (Satzinger et al. 2007). Metode iteratif  terdiri atas empat fase 

pokok yaitu inisialisasi masalah, analisis kebutuhan, analisis perancangan, 

implementasi sistem dan pengujian sistem.  Metode SDLC ditunjukkan pada 

Gambar 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Siklus hidup pengembangan sistem (Satzinger et al. 2009). 

 Inisialisasi Masalah 

Pada tahap ini, dilakukan pembelajaran terhadap permasalahan 

kesesuaian lahan bawang putih. Hasil yang diperoleh berupa solusi untuk 

membangun sistem pendukung keputusan spasial untuk evaluasi kesesuaian 

lahan bawang putih dengan menerapkan model spatial decision tree. Tujuannya 

membantu dan memudahkan peneliti bawang putih untuk menentukan 

kesesuaian lahan bawang putih. SPKS dibangun berbasis web agar dapat diakses 

dengan mudah oleh pihak pengembang pertanian bawang putih.  

 Analisis kebutuhan  

Analisis kebutuhan dilakukan untuk merumuskan fitur-fitur yang akan 

dikembangkan dalam sistem. Adapun fitur utama yang akan dikembangkan 

adalah menu klasifikasi untuk menentukan kesesuaian lahan bawang putih. Fitur 

pendukungnya adalah menu data master, menu kriteria lahan, menu basis aturan, 

menu peta visualisasi dan menu bantuan penggunaan sistem.    

Inisialisasi 

Masalah 
Analisis dan 

Perancangan Sistem 

Implementasi Sistem Pengujian Sistem 

Analisis 

Kebutuhan 
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 Analisis Sistem 

Analisis sistem penelitian ini terdiri dari: 

1. Analisis model SPKS 

SPKS merupakan sistem berbasis komputer yang interaktif yang memiliki 

empat komponen dalam teknik pengambilan keputusan (Sugumaran dan 

Degroote 2012) antara lain ditunjukkan pada Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Struktur model SPKS kesesuaian lahan bawang putih (Sugumaran     

dan Degroote 2012) 

1. Sistem manajemen data 

Data yang digunakan pada penelitian SPKS ini terdiri dari data kriteria 

lahan  bawang putih, data kelas kesesuaian lahan bawang putih, data 

longitude dan latitude area Kabupaten Magetan dan Solok. 

2. Sistem manajemen model 

Berisikan model spatial decision tree sebagai basis aturan dari proses 

pengambilan keputusan. Model pohon keputusan yang digunakan berbeda 

setiap Kabupaten yakni model A2 untuk Kabupaten Magetan dan Model 

B3 untuk Kabupaten Solok.  

3. Sistem manajemen pengetahuan  

Sistem manajemen pengetahuan berperan dalam menghubungkan antara 

data dengan model yang akan digunakan. Pada Kabupaten Magetan yang 

menjadi kriteria utama yang harus diinput oleh peneliti bawang putih 

adalah relief dan Kabupaten Solok adalah tekstur tanah. Kemudian input  

nilai kriteria selanjutnya ditelusuri pada pohon keputusan secara top-down. 

4. Sistem manajemen antarmuka 

Menganalisis struktur menu sistem dalam bentuk form input dan peta 

visualisasi. 

 

2. Analisis-Analisis alur kerja sistem  

Analisis-Analisis alur kerja sistem bertujuan untuk memahami alur kerja 

sistem, dimana ada tiga proses yang dilakukan oleh sistem yaitu proses 

masukan (input), proses evaluasi dan proses keluaran (output). Pada proses 

masukan, pengguna akan memilih data Kabupaten, Kecamatan dan 

Sistem Manajemen 

Basis Data: 
Data Kabupaten dan 

kriteria lan syarat tumbuh 

bawang putih 

Sistem Manajemen 

Basis Pengetahuan: 
Kriteria utama Magatan = 

relief dan Solok tekstur 

tanah   

Sistem Manajemen 

Model: 
Model klasifikasi spatial 

decision tree Kabupaten 

Magetan dan Solok. 

Analisis dan Pemilihan model 

Sistem manajemen dialog  

Pengguna SPKS Kesesuaian Lahan  
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Kelurahan sebagai masukan awal. Nilai masukan awal digunakan untuk 

menentukan basis aturan Kabupaten yang akan digunakan untuk mencari 

basis aturan yang sesuai dengan input lanjutan dari pengguna. Masukan 

selanjutnya adalah nilai kriteria lahan.  

Pada proses evaluasi sistem SPKS kesesuaian lahan bawang putih 

dilakukan dengan menggunakan model spatial decision tree. Model ini 

digunakan untuk mendekati knsep yang ditemui pada kaidah-kaidah dari 

pakar. Basis aturan untuk SPKS kesesuaian lahan bawang putih merupakan 

tahapan menghubungkan nilai input kriteria lahan dengan kaidah-kaidah 

model A2 dan B3. 

Output yang ditampilkan berupa hasil klasifikasi kesesuaian lahan 

bawang putih sesuai dengan aturan kriteria lahan. Alur kerja sistem dibuat 

dalam bentuk flowchart yang memiliki beberapa tahapan ditunjukkan pada 

Gambar 6.  

 

 

                        Gambar 6 Flowchart klasifikasi kesesuaian lahan 

Gambar 1 menunjukkan alur proses klasifikasi kesesuaian lahan bawang 

putih dari sistem mulai dari memasukkan data kabupaten, kecamatan dan 

kelurahan. Dilanjutkan proses klasifikasi yang dilakukan dengan 5 tahapan yaitu 

melakukan konversi input  nilai kriteria, menentukan apakah nilai input kriteria 
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ada pada basis aturan. Basis aturan merujuk pada sistem manajemen model. 

Proses selanjutnya menghitung jumlah aturan yang sesuai dengan nilai input 

kriteria, menghitung jumlah aturan yang lebih dari satu dan proses mencari 

kriteria input selanjutnya. Keluaran yang dihasilkan adalah kelas kesesuaian 

lahan bawang putih yaitu S1, S2, S3 dan N. 

3. Ilustrasi Penentuan Hasil Klasifikasi  

Input dari proses klasifikasi lahan bawang putih adalah dataset berupa 

atribut kesesuaian lahan bawang putih dan potongan basis aturan kesesuaian 

lahan bawang putih. Contoh dataset ditunjukkan pada Tabel 10 dan contoh 

potongan basis aturan kesesuaian lahan bawang putih ditunjukkan pada Tabel 

11 

Table 10 Contoh kriteria lahan 

Kriteria Lahan Nilai 

Relief (m) 35 m 

Elevasi (m) 910 m 

Tekstur tanah Halus 

Kejenuhan basa (%) 20 % 

Kemasaman tanah (pH) 5  

KTK (cmol) 20 cmol 

Curah hujan (mm) 255 mm 

Temperatur (c) 23oC 

 

Table 11 Contoh potongan basis aturan  

Rules Kabupaten Keterangan 

Ke-1. Magetan JIKA relief = curam DAN elevasi = agak rendah DAN 

kemasaman tanah = agak masam DAN kedalaman 

mineral tanah = dalam DAN kapasitas tukar kation = 

sedang MAKA kelas kesesuaian lahan = S1 (sangat 

sesuai). 

Ke- 2. Magetan JIKA relief = curam DAN elevasi = agak rendah DAN 

kemasaman tanah = agak masam DAN kedalaman 

mineral tanah = sedang MAKA kelas kesesuaian lahan 

= S2 (cukup sesuai) 

 

Ke-3. Magetan JIKA relief = agak datar DAN curah hujan = agak 

rendah MAKA kelas kesesuaian lahan = S3 (sesuai 

marjinal). 

 

Ke-4. Solok JIKA tekstur tanah = agak kasar DAN kemasaman 

tanah = agak masam MAKA kelas kesesuaian lahan = 

S1 (sangat sesuai) 

 



 

18 

Ke-5. Solok JIKA tekstur tanah = agak kasar DAN kemasaman 

tanah = masam DAN kejenuhan basa = sedang MAKA 

kesesuaian lahan = S2 (cukup sesuai). 

 

Ke-6. Solok JIKA tekstur tanah = agak kasar DAN kemasaman 

tanah = masam DAN kejenuhan basa = rendah MAKA 

kesesuaian lahan = S3 (sesuai marjinal). 

 

 

1. Sistem akan menampilkan input pertama pada form, yaitu input Kabupaten, 

Kecamatan dan Kelurahan.  

Berikut adalah input form awal SPKS sebagai berikut: 

Masukkan data Kabupaten = Magetan  

Masukkan data Kecamatan = Parang 

Masukkan data Kelurahan = Bungkuk 

 

2. Penentuan kriteria lahan awal, penentuan input kriteria awal pada sistem 

ditunjukkan pada pseudocode kriteria awal.  

 
     Menampilkan_kriteria_awal  
   
     Deklarasi  
      Initialize kabupaten 
  Initialize kecamatan 
  Initialize kelurahan 
   
     Deskripsi 
 
     IF kabupaten == Magetan Then  

Output (“relief”)   
     Else  
      Output(“tekstur tanah”) 
 
   END IF  
  END IF 
 

3. Sistem menampilkan input nilai kriteria awal dan menerima nilai input  

pengguna. nilai input Kabupaten pilihan pengguna adalah Magetan, jadi 

input kriteria awal lahan adalah atribut relief. Skenario input form kriteria 

awal ditunjukkan sebagai berikut. 

 

   nilai_relief = 35  

 

4. Sistem mengambil semua rules dari kabupaten Magetan dan detailnya pada 

basis data, ditunjukkan pada pseudocode untuk mengambil rules detail.  

 
   Mengambil_rules_detail_berdasarkan_kabupaten_pilihan 
 
  Deklarasi: 
  Initialize rules (berisi kumpulan rule) 
  Initialize kabupaten 



 

19 

  Deskripsi: 
  rules <- “select aturan from basis_aturan where id_kabupaten ==  

 kabupaten_pilihan”  

Berdasarkan implementasi pseudocode pengambilan rules detail, 

hasil rules yang akan digunakan pada ilustrasi kesesuaian lahan yang sesuai 

dengan nilai input kriteria lahan pengguna ditunjukkan pada Tabel 12. 

Table 12 Aturan untuk kesesuaian lahan berdasarkan input pengguna 

 

Rules kabupaten Keterangan Status 

1. Magetan JIKA relief = curam DAN elevasi = agak 

rendah DAN kemasaman tanah = agak 

masam DAN kedalaman mineral tanah = 

dalam DAN kapasitas tukar kation = 

sedang MAKA kelas kesesuaian lahan = 

S1 (sangat sesuai). 

True  

2. Magetan JIKA relief = curam DAN elevasi = agak 

rendah DAN kemasaman tanah = agak 

masam DAN kedalaman mineral tanah = 

sedang MAKA kelas kesesuaian lahan = 

S2 (cukup sesuai). 

 

True 

3. Magetan JIKA relief = agak datar DAN curah hujan 

= agak rendah MAKA kelas kesesuaian 

lahan = S3 (sesuai marjinal). 

 

True 

4. Solok JIKA tekstur tanah = agak kasar DAN 

kemasaman tanah = agak masam MAKA 

kelas kesesuaian lahan = S1 (sangat 

sesuai) 

 

False 

5. Solok JIKA tekstur tanah = agak kasar DAN 

kemasaman tanah = masam DAN 

kejenuhan basa = sedang MAKA 

kesesuaian lahan = S2 (cukup sesuai). 

 

False  

6. Solok JIKA tekstur tanah = agak kasar DAN 

kemasaman tanah = masam DAN 

kejenuhan basa = rendah MAKA 

kesesuaian lahan = S3 (sesuai marjinal). 

 

False  

           Tabel 12 menunjukkan hanya tiga rules yang akan digunakan pada 

proses klasifikasi kesesuaian lahan. Rules dengan status TRUE yang akan 

digunakan dan rules yang lain akan diabaikan.  



 

20 

5. Sistem melakukan proses konversi dan proses menentukan rekomendasi nilai 

input kriteria lahan. Proses konversi dilakukan untuk mengubah nilai  input  

numerik menjadi nilai kategorik. Pseudocode konversi nilai dan menyimpan 

hasil rekomendasi adalah sebagai berikut. 

 
 Konversi_nilai_input_kriteria 
 
// Deklarasi: 

    Initialize normalize <- array (variabel nilai hasil konversi) 
    Initialize rekom <- array (variabel hasil rekomendasi) 
     Initialize kriteria (variabel kriteria lahan) 
     Initialize nilai_kriteria (nilai kriteria lahan) 
     Initialize nilai_max = 9999 (default nilai) 
 
// Deskripsi 

kriteria <- id_kriteria == id_kriteria_input      
   
    IF id_kriteria != id_kriteria_input     Then  
   

Output (“Exit”) 
    ELSE  
  Output (“Next_step”)    
 
  END IF  
  END IF  
 // menentukan  
    IF id_kriteria_input    [‘type’] == Numeric THEN  
  IF kriteria_id[‘min’] == kriteria_id <- nilai_max 
   IF nilai_kriteria <= kriteria_id <- [‘max’] 
    THEN output keterangan, rekomendasi 
  ELSE IF kriteria_id[‘max’] == kriteria_id <- nilai_max 
   IF nilai_kriteria <= kriteria_id <- [‘min’] 
    THEN output keterangan, rekomendasi 

ELSE IF nilai_kriteria >= kriteria_id [‘min’] AND 
nilai_kriteria <- kriteria_id[‘max’]   
 THEN output keterangan, rekomendasi 

ELSE IF nilai_kriteria == kriteria_id[‘min’] || 
nilai_kriteria == kriteria_id[‘max’]   

THEN Output keterangan, rekomendasi 
 END IF  
END IF  

  END IF 

Hasil implementasi pseudocode konversi nilai, hasil konversi kriteria relief  

yang bernilai 35 adalah |”curam”.    

6. Mencari rules yang sesuai dengan nilai kesesuaian input pengguna terhadap 

rules. Jumlah rules yang sesuai dihitung menggunakan pseudocode berikut. 

 
   Menghitung_kecocokan_input     
 
    // Deklarasi : 
   Initialize rulesEach <- array (variabel tampung rules ke-) 
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  Intialize matchCount <- array (variabel tampung jumlah rule) 
  Initialize key_ket  
   

Intialize value_ket  
  Intialize rules // dari pseudocode mengambil rules 
  Initialize normalize // hasil nilai konversi kriteria 
  
  // Deskripsi :  

     For (rules = detail) { 

  For (Normalize <- key_ket == value_ket){ 

IF  (rules <- kriteria_id == key_ket AND rules <- 
value == keterangan 

THEN  

Output Matchcount <- rules <- id ++  

END IF  

  

Berdasarkan pseudocode mencari jumlah rules yang sesuai, hasil 

pencocokan dari kriteria relief curam terhadap rules, disimpulkan 

kecocokan hanya terdapat di rules ke-1 dan rules ke-2. Sehingga rules ke-3 

pada Kabupaten Magetan tidak akan dieksekusi kembali.  

 

7. Sistem melakukan pengecekan untuk mengetahui apakan nilai input  

pengguna sesuai dengan rules. Jika tidak ada yang sesuai, maka keluaran 

hasil klasifikasi kesesuaian lahan pada SPKS adalah kelas tidak sesuai. 

Pengecekan kesesuaian rules ditunjukkan pada pseudocode berikut. 

 
   cek_kesesuaian_rules 

 // Deklarasi : 

  Initialize nilai_input      
  Intialize matchCount <- array  

 // Deskripsi :  

  For Matchcount  

   IF nilai_input     == matchcount  

    THEN Output = “ada sesuai” 

   ELSE IF nilai_input     == matchcount  

    THEN output = class_tidaksesuai 

     END IF  

   END IF  

 

Berdasarkan implementasi pseudocode pengecekan kesesuaian 

aturan, nilai input dari kriteria relief curam terdapat kecocokan terhadap 

input. Sehingga dilakukan proses selanjutnya.  

8. Menghitung berapa rules yang sesuai dengan input pengguna ditunjukkan 

pada pseudocode berikut. 

 
 Hitung_jumlah_rules_sesuai 

 // Deklarasi : 



 

22 

  Initialize counter 
  Intilalize firstcount  
  Intialize kriteri_input     

 // Deskripsi :  

  For  matchcount  = match  
   IF match == kriteria_input THEN  
    Output counter++ 
    END IF 

Berdasarkan implementasi pseudocode  didapatkan rules yang 

sesuai adalah  rules 1 dan rules 2. Karena terdapat lebih dari 1 aturan yang 

sesuai dengan nilai input pengguna, maka dilakukan proses lanjutan.  

 

9. Jika ada lebih dari satu rules yang sesuai, maka akan di cari next form input 

kriteria lahan, yang ditunjukkan pada pseudocode berikut. 

 
 Next_form_input     

 // Deklarasi : 

  Initialize nextfield 
  Intilalize counter  
  Intialize  rules 

 // Deskripsi :  

  IF counter > 1 

   For  rules   
   IF kriteria_input [‘nilai’] == key_kriteria THEN 
    Nextfield = kriteria_baru 
    END IF  

Hasil implementasi pseudocode next form menunjukkan, terdapat 

lebih dari 1 rules yang memiliki kesesuaian dengan kriteria relief bernilai 

curam. Selanjutnya dilakukan step pencarian next form. Hasil rules dengan 

nilai kriteria relief bernilai curam maka next form nya adalah elevasi. Sistem 

akan menampilkan kriteria elevasi sebagai input kriteria selanjutnya.  

10. Ulangi proses 5 sampai 9 hingga kriteria sudah tidak ada, dan dilanjutkan 

pada langkah 11. Hasil dari proses perulangan ditunjukkan pada Tabel 13. 

Table 13 Proses input lanjutan 

No Kriteria Nilai Konversi Jumlah rules 
Rules 

ke 
Next form 

1. Elevasi 910 Agak rendah 2 Rules 1 

dan 2 

Kemasaman 

tanah 

2. Kemasaman 

tanah 

5 Agak masam 2 Rules 1 

dan 2 

KTK 

3. KTK 20 Sedang 1 Rules 2 - 

 

Tabel 13 menunjukkan setelah kriteria KTK tidak ada lagi kriteria 

lanjtuan, sehingga akan dilakukan proses untuk menentukan kelas 

kesesuaian lahan. Karena berdasarkan rules, input pengguna ada pada rules 
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ke 2 dengan kelas S2 (cukup sesuai. Sistem akan menampilkan kelas 

kesesuaian lahan “Cukup Sesuai”.  

11. Jika yang sesuai hanya 1 rules, maka diambil rules yang pertama. 

Berdasarkan hasil implementasi pseudocode diatas. Klasifikasi menunjukkan 

bahwa kesesuaian lahan berdasarkan input data dari pengguna memiliki 

kesesuaian pada rules ke-2 dengan kelas kesesuaian lahan S2 (Cukup Sesuai). 

 Perancangan Sistem 

Setelah melakukan analisis sistem, dilanjutkan dengan perancangan 

sistem berdasarkan analisis kebutuhan sistem yang telah dilakukan sebelumnya.  

1.  Perancangan model sistem  

Perancangan model sistem menerapkan aplikasi UML (Unified Modeling 

Language. UML merupakan suatu metode pemodelan secara virtual untuk 

perancangan sistem. UML digunakan untuk memahami dan 

mendokumentasikan dalam bentuk model diagram pada setiap sistem 

informasi. Diagram UML yang akan digunakan yaitu pertama use case 

diagram, untuk memodelkan proses bisnis. Activity diagram untuk 

memodelkan perilaku use cases dan objek dalam sistem. menggunakan 

class diagram untuk memodelkan struktur kelas.  

2. Perancangan basis data 

Perancangan basis data dilakukan untuk mendokumentasikan hubungan 

pada data. Perancangan basis data menggunakan model rasional, dimana 

basis data dipilah ke dalam berbagai tabel dua dimensi. Setiap tabel terdiri 

dari baris yang menjadi record data dan kolom menjadi field. Dalam 

perancangan basis data SPKS untuk evaluasi kesesuaian lahan bawang putih 

ini menggunakan ERD (Entity Relationship Diagram). ERD adalah model 

konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan beberapa 

tabel-tabel yaitu tabel basis_aturan, tabel basis_aturan_detail_ tabel class, 

tabel kecamatan, tabel kabupaten, tabel kelurahan, tabel kriteria, tabel 

kriteria_lahan dan tabel kategori.  

3. Perancangan antarmuka 

Rancangan antarmuka merupakan tahapan interaksi komunikasi pertama 

kali antara sistem dan pengguna. Oleh karena itu tampilan antarmuka 

pengguna dibuat sesuai dengan kebutuhan fungsional pengguna. program 

yang akan dibuat adalah SPKS berbasis web yang mudah di akses oleh 

pengguna. 

 Implementasi Sistem 

   Setelah analisis dan perancangan sistem selesai, maka tahapan 

selanjutnya adalah implementasi. Implementasi adalah tahapan dimana 

dilakukan code pengkodean. Pada tahap ini, dilakukan konstruksi terhadap 

sistem yang dirancang berdasarkan model sistem pendukung keputusan spasial 

yang telah dibuat pada tahap analisis dan desain sistem. Tahap implementasi 

meliputi: 

1. Pembuatan basis data berdasarkan desain yang telah dibuat pada DBMS 

MySQL 

2. Pembuatan antarmuka sistem berbasis web 

Y

a 

Y

a 
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3. Implementasi model pada sistem berbasis web 

    Implementasi dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman 

Hypertext Preprocessor (PHP) dengan menerapkan Framework Laravel. 

Adapun perangkat lunak XAMPP versi 2.5 digunakan untuk implementasi 

sistem yang didalamnya berisi PHP versi 5.2.6, Apache versi 2.2.9 sebagai web 

server. Hasil dari tahap ini berupa sistem pendukung keputusan spasial untuk 

evaluasi kesesuaian lahan bawang putih pada Kabupaten Magetan dan 

Kabupaten Solok yang sesuai dengan parameter-parameter kesesuaian lahan 

bawang putih. 

 Pengujian Sistem 

Pengujian merupakan tahapan dimana aplikasi akan dijalankan, tahapan 

ini diperlukan untuk mencari kesalahan atau kegagalan dalam operasi pada 

kemampuan perangkat lunak. Pada tahap ini, pengujian fitur sistem dalam SPKS 

untuk evaluasi kesesuaian lahan bawang putih menggunakan blackbox testing. 

Pengujian dengan metode blackbox yang dilakukan meliputi: 

1. Fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang 

2. Kesalahan antarmuka 

3. Kesalahan dalam struktur data atau akses basis data eksternal 
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Analisis Kebutuhan Pengguna 

Analisis kebutuhan pengguna sistem dimaksud untuk memberi gambaran 

yang jelas tentang fitur yang akan di bangun  pada program aplikasi. Fitur-fitur yang 

akan dikembangkan lebih ditekankan pada fungsional sistem, ditunjukkan pada 

Tabel 14. 

Table 14 Fitur-fitur analisis kebutuhan pengguna 

No Kategori Menu 

Sistem 

Deskripsi 

1. Fitur 

pendukung  

Menu 

kriteria 

lahan 

Menampilkan data informasi kriteria 

kesesuaian lahan untuk bawang putih. 

 

2.  Fitur 

pendukung 

Menu data 

master 

Menampilkan data informasi Kabupaten, 

Kecamatan, Kelurahan, kelas kesesuaian 

lahan dan kategori kriteria kesesuaian lahan. 

2. Fitur 

pendukung 

Menu 

basis 

aturan  

Menampilkan data basis aturan yang 

bersumber dari pengetahuan pakar dan model 

spatial decision tree untuk kesesuaian 

bawang putih pada Kabupaten Magetan dan 

Kabupaten Solok. 

 

3. Fitur utama  Menu peta 

visualisasi 

lahan 

Menampilkan peta visualisasi hasil klasifikasi 

dan clustering secara interaktif dari model 

kesesuaian lahan bawang putih Kabupaten 

Magetan dan Kabupaten Solok. 

 

4. Fitur utama Menu 

klasifikasi 

lahan 

- Menampilkan menu klasifikasi 

kesesuaian lahan bawang putih ke dalam 

bentuk yang menarik, mudah dipahami 

dan interaktif.  

- Menampilkan hasil rekomendasi 

kesesuaian lahan pada kelas lahan 

Sangat Sesuai (S1),  Cukup Sesuai (S2), 

Sesuai Marginal (S3) dan Tidak Sesuai 

(N).   

5. Fitur 

pendukung 

Menu 

bantuan 

Menampilkan informasi penggunaan SPKS 

kesesuaian lahan bawang putih  

4.2 Perancangan Sistem  

 Perancangan use case diagram  

Tahapan desain pada penelitian ini menggambarkan sistem secara 

konseptual menggunakan pendekatan UML. Hasil perancangan UML pada 

SPKS kesesuaian lahan bawang putih sebagai berikut: 
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2. Use case diagram  

Use case diagram digunakan untuk merepresentasikan interaksi yang terjadi 

antara pengguna dengan sistem. Use case diagram terdiri atas kumpulan 

hubungan fungsionalitas sistem dengan pengguna sistem. Fungsionalitas 

sistem dirancang berdasarkan analisis kebutuhan pengguna. Aktor yang terlibat 

yaitu admin dan peneliti bawang putih. Use case diagram untuk SPKS 

kesesuaian lahan ditunjukkan pada Gambar 7. 

 
 

Gambar 7 Use case diagram SPKS kesesuaian lahan bawang putih 

Gambar 7 menggambarkan proses sebelum memasuki 

fungsionalitas sistem. Aktor akan login terlebih dahulu. Aktor yang 

memiliki data valid akan dapat mengakses sistem, sebaliknya aktor yang 

tidak valid akan menerima pesan kesalahan. Pada use case diagram SPKS 

kesesuaian lahan, setiap aktor memiliki hak akses yang berbeda. Admin 

memiliki akses untuk mengelola data master yang terdiri dari data 

Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, kelas kesesuaian lahan dan kategori 

(kriteria pembatas). Admin dapat membuat data kriteria lahan, melihat data 

kriteria lahan, membuat data basis aturan, melihat data basis aturan dan 

membuat menu bantuan penggunaan sistem SPKS kesesuaian lahan. 

Peneliti bawang putih memiliki akses untuk melihat data kriteria lahan, 
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melihat data basis aturan, melihat peta klasifikasi dan clustering kesesuaian 

lahan. Peneliti bawang putih juga dapat melakukan proses klasifikasi 

kesesuaian lahan bawang putih dan melihat menu bantuan penggunaan 

sistem SPKS kesesuaian lahan. Use case diagram fitur-fitur pendukung 

secara detail dapat dilihat pada Lampiran 1 sampai Lampiran 13 . Narasi use 

case diagram untuk klasifikasi lahan dapat ditunjukkan pada Tabel 15. 

Narasi  use case diagram peta visualisasi lahan ditunjukkan pada Tabel 16.  

Table 15 Narasi use case klasifikasi lahan 

 

Use case name Melihat peta visualisasi klasifikasi dan clustering 

Actor Pengguna lainya  

Description  Use case ini digunakan pengguna untuk melihat 

informasi peta visualisasi hasil klasifikasi dan 

clustering Kabupaten Magetan dan Solok. 

Basic flow Aktor Sistem 

1. Memilih kategori 

peta visualisasi   

2. Melakukan validasi 

dan memberikan 

informasi  

3. Menerima status dari 

proses yang 

dilakukan dan 

menekan button ok  

4. Menampilkan data 

hasil dari proses  

Post condition  

Extend  - 

Include  Login 

 

Table 16  Narasi use case peta visualisasi 

Use case name Klasifikasi Lahan  

Actor Peneliti 

Description  Use case ini digunakan pengguna untuk klasifikasi 

lahan  

Basic flow Aktor Sistem 

1. Memasukkan 

Kabupaten, 

Kecamatan dan 

Kelurahan   

2. Melakukan validasi 

dan memberikan 

informasi nilai input  

kriteria lahan 

3. Menerima status dari 

proses yang 

dilakukan dan 

memasukan nilai 

input   

4. Menampilkan data 

hasil dari proses  

Post condition  

Extend  - 

Include  Login 
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3. Activity diagram  

Activity diagram bertujuan untuk menggambarkan dokumentasi alur kerja 

sistem pada SPKS kesesuaian lahan bawang putih sesuai dengan use case 

diagram. Adapun activity diagram pada SPKS Kesesuaian lahan bawang putih 

terdiri dari activity diagram data master, basis aturan, kriteria lahan dan 

bantuan, yang dapat dilihat pada Lampiran 14 sampai Lampiran 17. Activity 

diagram klasifikasi lahan bawang putih dapat ditunjukkan pada Gambar 8 dan 

activity diagram peta visualisasi dapat ditunjukkan pada Gambar 9.  

 

 

Gambar 8 Activity diagram klasifikasi kesesuaian lahan 

 Gambar 8 mengilustrasikan activity diagram klasifikasi kesesuaian 

lahan dimulai dari peneliti bawang putih memilih menu klasifikasi lahan. 

Kemudian sistem akan menampilkan halaman form input dan peneliti 

mengisi form input kriteria lahan. Selanjutnya sistem akan memproses 

klasifikasi lahan dari nilai input  pengguna. Apabila proses klasifikasi telah 

selesai, sistem akan menampilkan hasil kesesuaian lahan bawang putih 

berupa kelas kesesuaian lahan dan rekomendasi sebagai masukan untuk 

perbaikan lahan.  
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Gambar 9 Activity diagram peta visualisasi 

Activity diagram pada Gambar 9 menunjukkan bahwa peta visualisasi 

diakses oleh pengguna melalui menu visualisasi klasifikasi dan clustering 

kesesuaian lahan. Pada menu visualisasi terdapat pilihan kategori yang terdiri 

atas visualisasi hasil klasifikasi atau hasil clustering pada lahan bawang putih. 

Selain itu pengguna memiliih kategori lainya yaitu pilihan kabupaten. 

pengguna menekan tombol Kabupaten, maka sistem akan menampilkan peta 

visualisasinya berdasarkan kategori yang dipilih. 

 

4. Class diagram  

Class diagram memperlihatkan hubungan antar kelas dan penjelasan detail 

setiap kelas di dalam model desain dari suatu sistem. Class diagram 

menggambarkan keadaan atribut suatu sistem. Class diagram yang dibutuhkan 

dalam perancangan SPKS kesesuaian lahan bawang putih ditunjukkan pada 

Gambar 10. 

 

 
 

Gambar 10 Class diagram SPKS Kesesuaian lahan bawang putih 
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      Class diagram SPKS kesesuaian lahan bawang putih pada 

Gambar 10  memiliki beberapa kelas, yaitu kabupaten, kecamatan, 

kelurahan, kelas, kategori, kriteria_lahan, kriteria_lahan_detail, 

basis_aturan dan basis_aturan_detail. Pada setiap kelas terdapat atribut dan 

method yang dimiliki untuk proses dalam sistem 

4.2.2 Perancangan Basis Data 

         Perancangan skema basis data SPKS Kesesuaian lahan bawang 

putih ini didasarkan pada desain use case dan class diagram yang ada. 

Berdasarkan fitur serta interaksi antar aktor dan juga antar use case, maka 

dibuat tabel-tabel yang nantinya akan digunakan sebagai data storage dalam 

sistem. Model yang digunakan untuk mendeskripsikan struktur data dan 

hubungan antara data yaitu ERD (Entity Relationship Diagram). Pada 

proses pembuatan ERD dilakukan klasifikasi terhadap hubungan antar tabel 

entitas. Hubungan relasi antar entitas ditunjukkan pada Gambar 11. 

5.  

 
 

Gambar 11 ERD SPKS kesesuaian lahan bawang putih 

Gambar 11 menunjukkan proses model hubungan antara tabel 

entitas. Tabel entitas memuat beberapa atribut. Adapun perancangan tabel 

entitas yang digunakan pada SPKS kesesuaian lahan bawang putih dapat 

dilihat pada Lampiran 18 sampai Lampiran 27. 

4.2.3 Perancangan Antarmuka 

Perancangan antarmuka menampilkan rancangan dari setiap 

halaman yang digunakan untuk memperoleh gambaran tampilan sebuah 

sistem yang akan dibangun. Tampilan antarmuka dari sebuah aplikasi 

menjadi alat komunikasi yang menghubungkan antara sistem dengan 

pengguna. Rancangan antarmuka SPKS untuk evaluasi kesesuaian lahan 
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bawang putih terdiri dari rancangan fitur pendukung yang dapat dilihat 

pada Lampiran 28 sampai Lampiran 32. Rancangan antarmuka untuk 

fitur utama yaitu klasifikasi lahan ditunjukkan pada Gambar 12 dan untuk 

peta visualisasi pada Gambar 13. 

 

  

Gambar 12 Rancangan menu klasifikasi lahan 

Gambar 12 menjelaskan menu klasifikasi lahan yang dirancang 

sebagai fitur utama pada sistem. Menu klasifikasi lahan hanya dapat 

diakses oleh  peneliti bawang putih. Pada menu ini sistem dapat 

menampilkan form sebagai tempat masukan dari nilai input pengguna. 

Halaman output sistem akan menampilkan hasil klasifikasi lahan, peta 

visualisasi lahan dan rekomendasi untuk perbaikan pada lahan bawang 

putih.  

 

 

 

Gambar 13 Rancangan menu peta visualisasi 
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Gambar 13 menunjukkan menu peta visualisasi lahan dirancang untuk 

menampilkan hasil visualisasi dari klasifikasi dan clustering kesesuaian lahan 

bawang putih di Kabupaten Magetan dan Kabupaten Solok. Pada menu ini, hanya 

peneliti bawang putih yang memiliki akses untuk melihat menu peta visualisasi 

lahan. 

4.3 Implementasi Sistem  

Hasil perancangan sistem telah dimplementasikan menggunakan bahasa 

pemograman PHP dengan MySQL sebagai basis data. Gambar 14 dan Gambar 15 

menunjukkan tampilan halaman utama SPKS Kesesuaian Lahan Bawang Putih. 

Tampilan untuk fitur utama, yaitu klasifikasi lahan ditunjukkan pada Gambar 16 

sampai Gambar 21. Menu peta visualisasi ditunjukkan pada Gambar 22. Tampilan 

untuk menu fitur pendukung dapat dilihat pada Lampiran 33 sampai Lampiran 41. 

 

 
 

Gambar 14 Halaman utama admin 

 

 
 

Gambar 15 Halaman utama peneliti bawang putih 
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Gambar 16 Form input data klasifikasi lahan 

 

 

 

Gambar 17 Hasil klasifikasi kelas kesesuaian lahan sangat sesuai 

 

 
 

Gambar 18 Hasil klasifikasi kelas kesesuaian lahan cukup sesuai 
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Gambar 19 Hasil klasifikasi kelas kesesuaian lahan sesuai marginal 

 

 
 

Gambar 20 Hasil klasifikasi kelas kesesuaian lahan tidak sesuai 

Gambar 14 menampilkan form input untuk proses klasifikasi kesesuaian 

lahan. Form input  memiliki tiga skenario yaitu pertama pengguna harus melakukan 

input data Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan. Kemudian sistem akan 

menampilkan text field kriteria lahan utama pada Kabupaten pilihan. Selanjutnya 

sistem akan menampilkan kriteria lanjutan yang berbeda sesuai dengan aturan yang 

ditelusuri sistem pada basis aturan. Output yang ditampilkan pada menu ini terdiri 

atas nilai-nilai input dari pengguna, kelas kesesuaian lahan, no id rules, peta 

visualisasi dan rekomendasi perbaikan lahan. Gambar 16 menunjukkan tampilan 

form input data klasifikasi lahan. Gambar 17 menunjukkan tampilan hasil kelas 

kesesuaian lahan sangat sesuai. Gambar 18 menunjukkan tampilan hasil kelas 

kesesuaian lahan cukup sesuai. Gambar 19 menunjukkan tampilan hasil kelas 

kesesuaian lahan sesuai marginal dan Gambar 20 menunjukkan tampilan hasil kelas 

kesesuaian lahan tidak sesuai. 
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Gambar 21 Menu visualisasi klasifikasi kesesuaian lahan bawang putih 

 

 
 

Gambar 22 Menu visualisasi clustering kesesuaian lahan bawang putih 

Gambar 21 dan Gambar 22 menyajikan menu peta visualisasi. Menu 

ini memiliki 2 menu detail yaitu klasifikasi dan clustering untuk setiap 

Kabupaten Magetan dan Kabupaten Solok. Menu klasifikasi menampilkan 

peta hasil klasifikasi lahan dengan memberikan informasi jumlah luas area 

pada setiap kelas kesesuaian lahan. Menu clustering menampilkan peta hasil 

clustering dan memberikan informasi nilai pada kriteria-kritera lahan setiap 

cluster kesesuaian lahan.  
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4.4 Pengujian Sistem  

Pengujian fitur sistem dalam penelitian ini menggunakan blackbox testing, 

dengan mengamati hasil eksekusi melalui cek fungsional perangkat lunak. 

Pengujian dilakukan dengan 19 skenario pengujian pada fitur sistem. Hasil 

pengujian menunjukkan bahwa setiap skenario pengujian mampu menampilkan 

hasil yang diharapkan (kriteria sukses). Berdasarkan hasil pengujian, SPKS mampu 

berjalan dengan baik sesuai dengan rancangan analisis kebutuhan. Hasil pengujian 

blackbox dapat dilihat pada Lampiran 42. 

 

 

V SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

   Penelitian yang telah dilakukan berhasil membangun SPKS untuk evaluasi 

kesesuaian lahan bawang putih. SPKS menerapkan basis pengetahuan yang 

diperoleh dari model spatial decision tree pada penelitian sebelumnya. Input dari 

SPKS adalah 10 kriteria lahan antara lain relif (m), elevasi (m), tekstur tanah, 

kejenuhan basa (%), kemasaman tanah (pH), KTK (Cmol), curah hujan (mm) dan 

temperatur (c). Output SPKS Kesesuaian lahan bawang putih terdiri dari 4 kategori 

yaitu kelas sangat sesuai (S1), cukup sesuai (S2), sesuai marginal (S3) dan tidak 

sesuai (N). Pengujian dilakukan menggunakan blackbox testing pada fitur utama 

dan fitur pendukung. Fitur utama terdiri atas pengujian menu klasifikasi lahan dan 

menu peta visualisasi. Fitur pendukung terdiri atas pengujian menu data master, 

kriteria lahan, menu basis aturan dan menu bantuan. Berdasarkan hasil pengujian 

menunjukkan bahwa menu pada setiap fitur mampu berjalan dengan baik sesuai 

dengan analisis kebutuhan pengguna 

5.2 Saran  

    SPKS ini masih terbatas pada model spatial decision tree untuk Kabupaten 

Magetan dan Solok. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu melengkapi model 

spatial decision tree untuk kesesuaian lahan bawang putih pada daerah potensi 

pengembangan lahan bawang putih lainnya dari program Dirjen Hortikultura. 

Model yang baru dapat diimplementasikan pada SPKS ini, sehingga mempermudah 

dalam melakukan evaluasi kesesuaian lahan bawang putih pada daerah yang 

memiliki karakteristik tidak sama pada Kabupaten Magetan dan Solok 

 

  



38 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian 

(BBSDLP). 2017. Peta Tanah Semidetail Kabupaten Solok Besar Skala 1: 

50.000. Bogor (ID): Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya 

Lahan Pertanian. 

BPS. 2017. Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Sayuran di Indonesia. Badan 

Pusat Statistik, Jakarta Pusat  

BPS. 2018. Produksi Luas Panen dan Produktivitas Sayuran di Indonesia. Badan 

Pusat Statistik, Jakarta Pusat  

Christope M. 1998. Application of Fuzzy Rule Induction to Data Mining. University 

Pierre et Marie Curie.  

Djaenudin D, Marwan H, Subagjo H, dan Hidayat A. 2011. Petunjuk Teknis 

Evaluasi Lahan Untuk Komoditas Pertanian. Balai Besar Litbang Sumber 

daya Lahan Pertanian, Badan Litbang Pertanian, Bogor. 

FAO. 1976. A Framework for Land Evaluation. Soil Resources Management and 

Conservation Service Land and Water Development Division. FAO Soil 

Bulletin No. 32. FAO-UNO, Rome. 

Han J, Kamber M, Pei J. 2012. Data Mining Concepts and Techniques Third Edition. 

San Francisco (US): Morgan Kaufman Publisher 

Hartati S, Sitanggang IS. 2010. A fuzzy based decision support system for 

evaluating land suitability and selecting crops. Journal of Computer Science.  

[Kementan] Kementerian Pertanian. 2017. Outlook Pengembangan Bawang Putih 

Nasional. Kementerian Pertanian. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian 

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Jakarta  

[Kementan] Kementerian Pertanian. 2018. Outlook Pengembangan Bawang Putih 

Nasional. Kementerian Pertanian. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian 

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian 2018. Jakarta 

Karim H, Zhiddiq S, Suprapta. 2017. Potential Land for Durian Plant In 

Mungkajang Sub-District Palopo City. Geographic Journal.  

Marsianus F. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi dan Strategi 

Pengembangan Usaha tani Bawang Putih di Kecamatan Miomaffo Barat 

Kabupaten Timor Tengah Utara. Jurnal Agribisnis Lahan Kering. 

Nurkholis A. 2019. Model Sistem Pendukung Keputusan Spasial untuk Evaluasi 

Kesesuaian Lahan Bawang Putih [Thesis]. Bogor. Fakultasi Matematika dan 

Pengetahuan Alam. 

Purwayoga V. 2019. Analisis Pemetaan Kesesuaian Lahan untuk Bawang Putih 

dengan Pendekatan Spatial Clustering [Thesis]. Bogor. Fakultasi Matematika 

dan Pengetahuan Alam. 

Rinzivillo S, Turini F. 2004. Classification in geographical information systems. 

Proceedings of the 8th European Conference on Principles and Practice of 

Knowledge Discovery in Databases, Springer.  

Ritung S, Wahyunto, Agus F, Hidayat H. 2007. Evaluasi Kesesuaian Lahan dengan 

Contoh Peta Arahan Kab. Aceh Barat. Balai Penelitian Tanah Dan World 

Agroforestry Centre. Bogor. 

Santoso, H.B. 2000. Bawang Putih. Edisi ke-12. Penerbit Kanisius, Yogyakarta. 



39 

 

Satzinger JW, Jackson RB, Burd SD. 2007. System Analysis and Design in 

Changing a World 4th. Canada (US): Thomson Course Technology. 

Sugumaran R, Degroote J. 2012. Spatial Decision Support System. Taylor and 

Francis Group, Landon. 

 

 



58 

 

RIWAYAT HIDUP 

Penulis dilahirkan di kota Pekanbaru pada 25 Oktober 1995 sebagai anak ke 

pertama dari pasangan bapak Masril dan ibu Nikmah Jumiati Pendidikan sarjana 

ditempuh di Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi 

Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, dan lulus pada tahun 2018 Pada tahun 2018, 

penulis diterima sebagai mahasiswa program magister (S-2) di Program Studi Ilmu 

Komputer pada Sekolah Pascasarjana Universitas IPB dan menamatkannya pada 

tahun 2021. 

Penulis bekerja sebagai Data Warehouse dan Business Intelligence di PT 

Mitra Talenta Grup sejak tahun 2019 dan ditempatkan di Jakarta Selatan. 

Selama mengikuti program S-2 hasil penelitian berjudul Sistem Pendukung 

Keputusan Spasial untuk Evaluasi Kesesuaian Lahan Bawang Putih dalam proses 

publikasi pada Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer.  

 


