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Abstrak  
Salah satu bidang yang berpotensi memanfaatkan komputer dalam menyelesaikan dan memberikan solusi 

dari sebuah masalah adalah bidang pertanian, dimana dalam bidang pertanian terdapat beberapa tanaman pangan 
yang dikembangkan dan dibudidayakan seperti padi , jagung, kedelai, ubi dan lain-lain yang kesemuanya 
merupakan makanan pokok yang sangat dibutuhkan. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sebuah sistem 
pendukung keputusan yang dapat diguanakan dalam menentukan jenis tanaman pangan yang sebaiknya 
dibudidayakan pada saat masa tanam. Metode yang digunakan adalah sistem pendukung keputusan dan data 
mining dimana sistem pendukung keputusan menggunakan metode AHP (analytical Hierarcy Process)  dan data 
mining yang menggunakan algoritma CART ( Clasification And Regretion Tree ). Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa penggunaan sistem pendukung keputusan dalam bidang pertanian dapat membantu 
masyarakat dalam menentukan jenis tanaman pangan yang sebaiknya dibudidayakan, sehingga petani dapat 
memilih dan membudidayakan tanaman pada saat musim tanam. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pola 
tanam pada daerah penelitian masih menggunakan cara tradisional dan tidak memperhatikan factor pendukung 
sehingga hal yang sebaiknya dilakukan adalah menerapkan sistem pendukung yang dapat membantu dalam 
menentukan jenis tanaman yang sebaikya dibudidayakan. 

Keywords : data mining,cart,sistem pendukung keputusan,ahp,tanaman pangan 

  

Abstract 
One area that has the potential to utilize computers in solving and providing solutions to a problem is 

the field of agriculture, which in agriculture there are some crops that are developed and cultivated as rice, 
maize, soybean, cassava and other staple food all of which are very needed. The purpose of this research is to 
create a decision support system that can diguanakan in determining which crops should be cultivated during the 
growing season. The method used is a decision support systems and data mining in which a decision support 
system using AHP (Analytical Hierarcy Process) and data mining algorithms that using CART (Clasification 
And Regretion Tree). The results of this study indicate that the use of decision support systems in agriculture can 
assist communities in determining which crops should be cultivated, so that farmers can select and cultivate 
crops during the growing season. The conclusion of this study that the cropping pattern in the study area are still 
using the traditional way and not pay attention to factors that support things you should do is implement support 
systems that can assist in determining which types of plants cultivated.  

Keywords:  data mining, cart, decision support systems, ahp, crops. 
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PENDAHULUAN  
  

Salah satu bidang yang berpotensi memanfaatkan komputer dalam menyelesaikan dan 

memberikan solusi dari sebuah masalah adalah bidang pertanian dimana dinegara kita bidang 

ini merupakan aspek pokok dalam mata pencaharian sebagian besar masyarakat. Dalam 

bidang pertanian terdapat beberapa tanaman pangan yang dikembangkan dan dibudidayakan 

seperti padi , jagung, kedelai, ubi dan lain-lain yang kesemuanya merupakan makanan pokok 

yang sangat dibutuhkan.  

Untuk itu hal sebaiknya yang dilakukan adalah memanfaatkan komputer sains dalam 

mendukung solusi pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Dalam hal ini akan 

dibuat solusi pemecahan masalah serta solusi dalam pengambilan keputusan dalam penentuan 

tanaman pangan yang sebaiknya dibudidayakan hal ini merujuk pada penelitian kesesuaian 

lahan untuk tanaman padi untuk memperoleh hasil lahan yang cocok untuk suatu jenis 

tanaman(Azis dkk,2006). Solusi pemecahan masalah yang dibuat adalah sebuah sistem 

penunjang keputusan berbasis data mining yang akan memberikan solusi untuk suatu 

keputusan mengenai tanaman pangan yang sebaiknya dibudidayakan sehingga nantinya dapat 

membantu para petani dalam meningkatkan produksi hasil pertaniannya(Sevani dkk,2009). 

Sistem penunjang keputusan yang akan rancang akan menggunakan metode ahp yang berbasis 

data mining yang bertujuan menggali informasi mengenai semua data yang berkaitan dengan 

tanaman pangan seperti musim, harga jual, jenis tanaman, tingkat pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman, waktu atau lama budidaya, tingkat kebutuhan dan komsumsi 

masyarakat, jenis tanah, luas lahan dan data-data lain yang berkaitan dengan tanaman pangan. 

Data –data yang jadikan parameter merupakan data dimasa lampau dan masa yang akan 

datang. Dari data yang dijadikan parameter akan dihasilkan klasfikasi dan  hubungan antara 

data yang satu dan data yang lain sehingga pada hasil akhir akan didapatkan solusi tanaman 

pangan yang sebaiknya dibudidayakan pada masa tanam agar tanaman yang dibudidayakan 

dapat menghasilkan produksi yang tinggi. Metode ahp digunakan sebab metode ahp dapat 

memilih kriteria – kriteria yang saling bertentangan seperti data tanah, data harga, data hama 

serta data penyakit sehingga dari kriteria yang ada ini akan diolah dengan metode ahp untuk 

menghasilkan salah satu alternative yang diinginkan. Begitupun penggunaan algoritma cart 

sebab algoritma cart salah satu bentuk algoritma pohon keputusan yang dalam hal dapat 

digunakan dalam menghasilkan klasifikasi dari beberapa data mengenai jenis tanaman. 
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 Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah sistem pendukung keputusan yang berbasis 

data mining dalam memberikan informasi mengenai jenis tanaman pangan yang sebaiknya 

dibudidayakan. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat membantu petani dan unsur terkait 

dalam menentukan jenis tanaman pangan yang sebaiknya dibudidayakan. 

BAHAN DAN METODE 
 
Lokasi Dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Anabanua Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo 

Sulawesi Selatan 

Rancangan penelitian ini dimulai dari studi literature, pengambilan data dinas pertanian 

Kelurahan Anabanua Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, 

menganalisa data menggunakan metode ahp dan algoritma cart. Ada 4 atribut yang dipakai 

dalam penelitian ini yakni 1. Varietas tanaman, 2. Penyakit tanaman, 3. Hama tanaman, 4. 

Harga komuditas. 

Populasi Dan Sampel 

Populasi adalah seluruh data pertanian dari dinas pertanian Kelurahan Anabanua. Sampel 

kurang lebih200 data yang telah memenuhi kriteria inklusi yaitu curah hujan, varietas padi, 

varietas jagung, varietas kedelai, hama padi, hama jagung, hama kedelai, penyakit padi, 

penyakit jagung,penyakit kedelai. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuisoner yakni 

pertanyaan kepada petugas dinas pertanian dan petani di wilayah Kelurahan Anabanua, studi 

literature menggunakan teknik dokumenter yakni pengumpulan data melalui dokumen dan 

buku yang relevan dengan penelitian. 

Analisis data  

Dalam penelitian ini digunakan Microsoft  excel untuk tabulasi data, macromedia 

dreamweaver sebagai editor dari pembuatan aplikasi dan appserv sebagai web server untuk 

penyimpanan aplikasi yang dibuat. 

HASIL   

 Analisa hasil penelitian menggunakan 2 algoritma yaitu algoritma ahp dan algoritma 

cart 
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Algoritma ahp 

- Tahap pertama adalah dengan menentukan bobot masing – masing kriteria dari data yang 

dijadikan tolak ukur dalam sistem yang dibuat yakni tanah, harga, hama , dan penyakit yang 

diuraikan dalam sebuah table comparation matrix. Tabel 1 comparation matrix menunjukkan 

perhitungan hasil priority vector  yakni :  

Pv = (sum(bobot tanah / (total_kriteria) ) / 4 

Contoh untuk menghitung pv tanah adalah pv = 1.7857 / 4 => 0,4464. Untuk perbandingan 

antara masing-masing kriteria berasal dari bobot yang telah diberikan pertama kali. 

- Tahap kedua adalah memberikan penilaian terhadap jenis tanaman yang akan dianalisa 

kedalam sebuah table comparation matrikya sehingga dari table tersebut didapatkan priority 

vector dari masing – masing tanaman. Nilai yang diberika pada masing – masing criteria 

pada tanaman didasarkan pada data mining yang diambil dari database. Untuk algoritma 

pemberian nilai bobot yang diberikan adalaha sebagai berikut : 

- Mulai  

- Ambil data dari database 

- Seleksi masing-masing kriteria 

- Jika criteria sama dengan tanah maka : 

 Lakukan proses pemberian bobot  

 Jika jenis tanah dan unsure hara sama maka bobot = 3 

 Jika jenis tanah sama tapi unsure hara berbeda maka bobot = 2 

 Jika jenis tanah berbeda maka bobot = 1 

- Jika criteria sama dengan harga maka : 

 Jika harga >= harga tertinggi tanaman maka bobot = 3 

 Jika harga < harga tertinggi tanaman maka bobot = 1 

- Jika criteria sama dengan hama maka : 

 Jika hama sama dengan ketahanan_hama_varietas maka bobot=3 

 Jika tidak sama bobot = 1 

- Jika criteria sama dengan penyakit maka :  

 Jika penyakit sama dengan ketahanan hama penyakit varietas    

 bobot = 3 

 Jika tidak bobot = 1 
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 Tabel 2 comparation matrix padi menunjukkan hasil priority vector dari masing – masing 

tanaman yang diperoleh dari hasil perhitungan dari masing – masing criteria, dan akan 

digunakan untuk menghitung Overall composite weight  

Perhitungan hasil priority vector dari masing – masing tanaman pada table diatas 

menggunakan rumus berikut : 

Pv = (sum(bobot tanaman / (total_bobot_tanaman) ) / 4 

- Tahap ketiga setelah mendapatkan bobot untuk ketiga kriteria dan skor untuk masing-

masing kriteria dari ketiga jenis tanaman, maka langkah terakhir adalah menghitung total skor 

untuk ketiga jenis tanaman tersebut.  Untuk itu semua hasil penilaiannya tersebut dirangkum 

dalam bentuk tabel yang disebut Overall composite weight, seperti berikut. 

Tabel 3 Overall composite weight merupakan table yang menunjukkan nilai Overall 

composite weight dari masing – masing tanaman. Nilai dari tabel ini merupakan hasil akhir 

dari proses metode ahp dimana jenis tanaman yang memiliki nilai atau bobot tertinggi adalah 

jenis tanaman yang terpilih.  

Perhitungan bobot hasil akhir dari masing – masing tanaman pada table diatas menggunakan 

rumus berikut : 

Pv = sum(weight_kriteria x pv_tanaman) , Sebagai contoh untuk kedelai yakni : 

jumlah = (0.4464 x 0.5008) + (0.2232 x 0.5008) + (0.1488 x 0.5008) + (0.1815 x 0.5008)  

                 = 0.5007 

Algoritma cart 

- Tahap pertama adalah menentukan data set yang akan dijadikan acuan dalam algoritma cart 

pada sistem yang dirancang.  

 Setelah menentukan data set langkah selanjutnya adalah memberikan bobot dari masing – 

masing criteria yang ada pada data set.  Pemberian nilai atau bobot sama pada metode yang 

dilakukan pada algoritma ahp,.Sehingga didapatkan data seperti table berikut :  

- Tahap kedua adalah tahap internal yang bertujuan membagi data menjadi 3 bagian kelas 

yakni tinggi, sedang, dan rendah. Dikategorikan tinggai jika bobotnya sama dengan 3, 

dikategorikan rendah jika bobotnya sama dengan 2 dan rendah jika bobotnya sama dengan 1. 

Dari table ini juga akan terlihat keterangan lulus dan tidak lulus yang diambil dari range 

penjumlahan semua bobot dari setiap tanaman. Keterangan lulus diperoleh jika jumlah dari 

keseluruhan bobot tanaman lebih dari 14 dan tidak lulus jika jumlah kurang dari 14. 

- Tahap ketiga adalah menghitung pL(Purity Left) dan pR(Purity Right)  
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pL = jumlah rendah / jumlah data 

pL =  4/21 

pL = 0,1904 

pR = jumlah tinggi dan sedang / jumlah data 

pR =  17/21 

pR = 0,8095 

ptL_1 = jumlah lulus / jumlah rendah 

pL =  1/4 

pL = 0,25  

ptL_2 = jumlah tidak lulus / jumlah rendah 

ptL_2 =  2/4 

ptL_2 = 0,5 

ptR_1 = jumlah lulus / jumlah tinggi dan sedang 

ptR_1 =  1/17 

ptR_1 = 0,0588 

ptR_2 = jumlah tidak lulus / jumlah tinggi dan sedang 

ptR_2 =  2/17 

ptR_2 = 0,1176 

2plpr = sqr(ptl-ptR_2) + (ptL_2 - ptR) 

         =  2 * 0,1904 * 0,8095 

         = 0,3083 

Q(s/t) = sgr(Ptl - Ptr_2) + ( Ptl_2 - Ptr) 

  = 0,5735 

- Tahap terakhir adalah menghitung total dari masing-masing jenis tanaman untuk mengetahui 

bobot tertinggi 

 = jumlah data tanaman * 2plpr * Q(s/t) 

1. Untuk padi  

= 21 * 0,3083 * 0,5735 

=  4,9045 

2. Untuk jagung 

= 13 * 0,3083 * 0,5735 

=  3,0361 

3. Untuk kedelai 



 
 

7 
 

= 13 * 0,3083 * 0,5735 

=  3,0361 

PEMBAHASAN 

 Pada penelitian ini terlihat bahwa semua kriteria yakni tanah, hama, varietas, penyakit dan 

harga sangat berpengaruh terhadap hasil yang dicapai sehingga pada sistem yang dibuat 

semua kriteria saling terkait dan mendukung. Semua kriteria akan diproses sehingga 

menghasilkan suatu tabulasi data yang kemudian akan digabungkan dengan kriteria yang lain. 

Pada penelitian ini data kriteria akan diproses pada sebuah form pada sistem yang dibuat 

seperti pada gambar 1 yang menunjukkan  form penginputan data kriteria dari jenis tanaman 

seperti varietas, jenis tanah, dan unsur hara. Data yang telah diinput pada form ini kemudian 

diproses dengan kriteria yang lain seperti harga, hama dan penyakit. Hasil dari proses kriteria 

tersebut akan menampilkan output berupa jenis tanaman yang terpilih seperti yang 

ditunjukkan gambar 2. Gambar 2 menunjukkan hasil dari seluruh proses baik yang ada pada 

algoritma cart maupun pada metode ahp. 

 Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian 1.Azis dkk. (2006) yang 

membahas mengenai evaluasi kesesuaian lahan untuk budidaya tanaman pangan 

menggunakan jaringan syaraf tiruan, 2.  Sevani dkk. (2009) yang membahas sistem pakar 

penentuan kesesuaian lahan berdasarkan faktor penghambat terbesar untuk tanaman, 3. 

Honggowibowo dkk. (2007) yang membahas sistem pakar diagnosa penyakit tanaman padi 

berbasis web dengan forward dan backward chaining. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kami menyimpulkan bahwa pola tanam masyarakat didaerah penelitian masih 

menggunakan pola tanam tradisional yang tidak memperhatikan faktor – faktor yang 

berhubungan dengan jenis tanaman yang akan dibudidayakan seperti curah hujan, harga, 

vaietas, hama dan penyakit sehingga tingkat produksi dan banyaknya lahan yang tidak 

difungsikan. Untuk itu sistem pendukung keputusan dalam menentukan jenis tanaman yang 

akan dibudidayakan dapat digunakan oleh masyarakat didaerah penelitian dalam menentukan 

jenis tanaman yang sebaiknya dibudidayakan dengan memperhatikan faktor- faktor yang 

mendukung keberhasilan budidaya suatu jenis tanaman pangan. 
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Tabel 1 comparation matrix  

Kriteria Tanah Harga Hama  Penyakit Priority Vector 
Tanah 1 2 3 4 0.446428571 
Harga 0.5 1 1.5 2 0.223214286 
Hama 0.333 0.667 1 1.333 0.181561012 
Penyakit 1.667 0.333 0.5 0.667  0.148796131 
Jumlah 3.5 4 6 8 

  
 
Tabel 2 comparation matrix tanaman 

Kriteria 
Tanah Harga Hama Penyakit Priority Vector 

Padi 3 3 3 3 0.49047619 
Jagung 2 1 3 1 0.254761905 
Kedelai 2 1 3 1 0.254761905 
Jumlah 7 5 9 5   

 
 

Tabel 3 Overall composite weight  

OCW 
Weight Padi JUM_Padi Jagung JUM_Jagung Kedelai JUM_Kedelai 

Tanah 0.4464 0.4904 0.2189146 0.2547 0.11369808 0.2547 0.11369808 
Harga 0.2232 0.4904 0.1094573 0.2547 0.05684904 0.2547 0.05684904 
Penyakit 0.1488 0.4904 0.0729715 0.2547 0.03789936 0.2547 0.03789936 
Hama  0.1815 0.4904 0.0890076 0.2547 0.04622805 0.2547 0.04622805 
Jumlah     0.490351   0.25467453   0.25467453 

 

   

 

 

 
 

Gambar 1 Form Input Data SPK 
 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2 Form Output  Data SPK 


