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ABSTRACT 

Agriculture is the most essential sector in Indonesia, since the main source for food is taken from this area. However, the 
prestige of agribusiness sector or agriculture keeps on getting lower due to several factors such as the lack of farmers’ 
knowledge and the natural feature itself. Factors affecting the success level of agricultural food are various types of 
plantations and the absence of farmers’ knowledge of factors in accomplishing of farming process. This research tries to 
facilitate farmers so they can predict the planting process successfully. AHP is applied in this research because this 
method is easier to implement. The work principle of this method, therefore, is displaying some decision choices by the 
matters or values extracted from any aspect enabling decision makers to decide a final choice. The final product of this 
research is a support system of making decision to determine what recommended plantation type will be seeded on a 
certain farm area so that farmers can get a clear picture of the success level of seeded agriculture plantation. 
Keywords: AHP, Agribusiness, Agriculture. 
 
1. Pendahuluan 
Faktor yang dapat mempengaruhi kurang beruntungnya petani terdapat beberapa hal di antaranya: luas garapan yang 
sedikit, gagal panen, cuaca kurang mendukung, harga bibit/obat-obatan mahal, harga jual hasil panen yang jatuh, pangsa 
pasar yang tidak memadai, pengetahuan akan bercocok tanam yang kurang dan banyak lagi hal yang lainnya. Namun dari 
sekian banyak petani yang ada beberapa petani yang berhasil dari pekerjaan yang ditekuninya karena beberapa hal di 
antaranya: mampu dan cakap terhadap bercocok tanam, bermodal, memperoleh harga pasar yang tinggi/sesuai.  
 
Berdasarkan kemajuan dalam bidang komputer dan informatika, kerumitan dan kesulitan dapat ditanggulangi dengan 
menyediakan suatu perangkat lunak (sistem pendukung keputusan) berupa program untuk memprediksikan tingkat 
keberhasilan tanaman yang akan ditanam. Saat ini sedang berkembang suatu teknik untuk mencoba membuat komputer 
mampu memberikan alternatif pilihan guna membantu pekerjaan manusia dari berbagai bidang yang dibuat dengan 
kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sehingga hasil yang disajikan dapat dipertanggung-jawabkan. Penerapan metode 
sistem pendukung keputusan dilakukan menggunakan metode AHP (Analytic Hierarchy Process) karena metode ini lebih 
mudah digunakan. Prinsip kerja AHP yaitu penyajian pilihan atas keputusan didasarkan persentasi/nilai yang diambil dari 
berbagai unsur, sehingga menyimpulkan keputusan yang disajikan berikut dengan keputusan nilai final. 
 
1.1 Rumusan Masalah 
Permasalahan yang dikemukakan yaitu: 
a. Bagaimana cara membangun sistem pendukung keputusan yang dapat digunakan untuk memprediksi tingkat 

keberhasilan tanaman pangan yang akan ditanam. 
b. Apakah sistem pendukung keputusan tersebut mampu memberikan saran-saran cara penanaman dan pengetahuan 

lain yang berkenaan dengan penanaman tanaman pangan tersebut. 
 
1.2 Tujuan  
Tujuan penelitian ini untuk membangun suatu perangkat lunak sistem pendukung keputusan tentang memprediksi tingkat 
keberhasilan tanaman pangan yang akan ditanam dengan menggunakan AHP. 
 
1.3 Manfaat  
a. Dengan perangkat lunak sistem pendukung keputusan ini diharapkan dapat membantu para petani dalam 

mendapatkan informasi mengenai predikisi tanaman yang dimungkinkan berhasil. 
b. Sebagai bahan reference bagi para pembaca yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut terutama yang berkaitan 

dengan masalah sistem pendukung keputusan. 
 

1.4 Tinjauan Pustaka 
Pengambilan keputusan terdiri dari 3 fase proses yaitu intellegence, design, dan choice. sedangkan proses-proses yang 
terjadi pada kerangka Decision Suport dibedakan atas: terstruktur, tak terstruktur, semi terstruktur, dan terdapat beberapa 
syarat DSS (Decision Support System) yaitu: 
a. Sistem basis komputer yang interaktif, yang membantu pengambilan keputusan memanfaatkan data dan model yang 

menyelesaikan masalah-masalah yang tidak terstruktur. 
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b. DSS mendayagunakan resource individu-individu secara intelek dengan kemampuan komputer untuk meningkatkan 
kualitas keputusan. Jadi ini merupakan sistem pendukung yang berbasis komputer untuk manajemen pengambilan 
keputusan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang semi terstruktur. 

c. Istilah DSS kadang digunakan untuk menggambarkan sembarang sistem yang terkomputerisasi. 
d. DSS digunakan untuk definisi yang lebih sempit, dan digunakan istilah MSS sebagai payung untuk menggambarkan 

berbagai tipe sistem pendukung. 
 
1.5 Proses Pengambilan Keputusan 
Pengambilan keputusan meliputi beberapa tahap dan melalui beberapa proses. Menurut Turban[6], pengambilan 
keputusan meliputi empat tahap yang saling berhubungan dan berurutan. Empat proses tersebut adalah proses 
pengambilan keputusan, seperti terlihat pada Gambar 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 1. Fase Proses Pengambilan Keputusan 
 
a. Karakteristik Sistem Pendukung Keputusan 
Turban[6] mengemukakan karakteristik dan kapabilitas kunci dari Sistem Pendukung Keputusan adalah sebagai berikut 
(Gambar 1): 

1. Dukungan untuk pengambil keputusan, terutama pada situasi semi terstruktur dan tak terstruktur. 
2. Dukungan untuk semua level manajerial, dari eksekutif puncak sampai manajer ini. 
3. Dukungan untuk individu dan kelompok. 
4. Dukungan untuk semua keputusan independen dan atau sekuensial. 
5. Dukungan di semua fase proses pengambilan keputusan: inteligensi, desain, pilihan, dan implementasi. 
6. Dukungan pada berbagai proses dan gaya pengambilan keputusan. 
7. Kemampuan sistem beradaptasi dengan cepat dimana pengambil keputusan dapat menghadapi masalah-masalah 

baru dan pada saat yang sama dapat menanganinya dengan cara mengadaptasikan sistem terhadap kondisi-
kondisi perubahan yang terjadi. 

8. Pengguna merasa seperti di rumah. User-friendly, kapabilitas grafis yang kuat, dan sebuah bahasa interaktif 
yang alami.  

9. Peningkatan terhadap keefektifan pengambilan keputusan (akurasi, timelines, dan kualitas) dari pada efisiensi 
(biaya). 

10. Pengambil keputusan mengontrol penuh semua langkah proses pengambilan keputusan dalam memecahkan 
masalah. 

11. Pengguna akhir dapat mengembangkan dan memodifikasi sistem sederhana. 
12. Menggunakan model-model dalam penganalisaan situasi pengambilan keputusan. 
13. Disediakannya akses untuk berbagai sumber data, format, dan tipe, mulai dari sistem informasi geografi (GIS) 

sampai sistem berorientasi objek. 
14. Dapat dilakukan sebagai alat standalone yang digunakan oleh seorang pengambil keputusan pada satu lokasi 

atau didistribusikan di satu organisasi keseluruhan dan di beberapa organisasi sepanjang rantai persediaan. 
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Gambar 2. Karakteristik dan Kapabilitas SPK 

 
b. Keuntungan Sistem Penunjang Keputusan 
Keuntungan dari sistem penunjang keputusan sebagai berikut: 

1. Dapat memperluas kemampuan seseorang untuk mengambil keputusan dalam memproses data atau informasi 
pemakainya. 

2. Membantu mengambil keputusan dalam hal penghematan waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah, 
terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. 

3. Dapat menghasilkan solusi dengan lebih cepat serta hasilnya dapat diandalkan. 
4. Dapat menjadi stimulan bagi pengambil keputusan dalam memahami permasalahannya, karena sistem penunjang 

keputusan mampu menyajikan berbagai alternatif. 
5. Mampu menyediakan bukti tambahan untuk memberikan pembenaran, sehingga dapat memperluas posisi 

pengambilan keputusan. 
 

c. AHP (Analytic Hierarchy Process) 
Analytical Hierarchy Process, selanjutnya disebut AHP, merupakan satu model yang fleksibel yang memungkinkan 
pribadi-pribadi atau kelompok- kelompok untuk membentuk gagasan-gagasan dan membatasi masalah dengan membuat 
asumsi (dugaan) mereka sendiri dan menghasilkan pemecahan yang diinginkan bagi mereka. Analytic Hierarchy Process 
(AHP) merupakan suatu metode dalam pemilihan alternatif-alternatif dengan melakukan penilaian komparatif sederhana 
yang digunakan untuk mengembangkan prioritas-prioritas secara keseluruhan berdasarkan ranking. Disusun untuk 
menyeleksi yang terbaik dari sejumlah alternatif dan dievaluasi dengan memperhatikan beberapa kriteria. Terdapat 4 
asumsi yang terkandung dalam model AHP yaitu: Reciprocal Comparison, Homogenity, Independence, dan Expectation.  
 
d. Prosedur AHP 
Pada dasarnya langkah-langkah dalam metode AHP meliputi: 
 

 
Gambar 3. Struktur Hierarki AHP 
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Bobot dari tiap-tiap kriteria adalah 100% dibagi dengan bobot titik-titik kriteria berdasarkan rating. Setiap alternatif 
dibandingkan dengan masing-masing kriteria. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa kriteria 
yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan memprediksi keberhasilan tanam. Kriteria tersebut antara lain jenis 
tanah, pH tanah, suhu, kelembapan, curah hujan, ketinggian, dan lama penyinaran. 
Adapun langkah-langkah metode AHP adalah: 

1. Menentukan jenis-jenis kriteria yang akan menjadi persyaratan. 
2. Menyusun kriteria-kriteria tersebut dalam bentuk matriks berpasangan. 
3. Menjumlah matriks kolom. 
4. Menghitung nilai elemen kolom kriteria dengan rumus masing-masing elemen kolom dibagi dengan jumlah 

matriks kolom.  
5. Menghitung nilai prioritas kriteria dengan rumus menjumlah matriks baris hasil langkah ke 4 dan hasilnya 5 

dibagi dengan jumlah kriteria. 
6. Menentukan alternatif-alternatif yang akan menjadi pilihan. 
7. Menyusun alternatif-alternatif yang telah ditentukan dalam bentuk matriks berpasangan untuk masing-masing 

kriteria. 
8. Sehingga akan ada sebanyak n buah matriks berpasangan antar alternatif. 
9. Masing-masing matriks berpasangan antar alternatif sebanyak n buah matriks, masing masing matriksnya 

dijumlah per kolomnya. 
10. Menghitung nilai prioritas alternatif masing-masing matriks berpasangan antar alternatif dengan rumus seperti 

langkah 4 dan langkah 5. 
11. Menguji konsistensi setiap matriks berpasangan antar alternatif dengan rumus masing-masing elemen matriks 

berpasangan pada langkah 2 dikalikan dengan nilai prioritas kriteria. Hasilnya masing-masing baris dijumlah, 
kemudian hasilnya dibagi dengan masing-masing nilai prioritas kriteria sebanyak n α ,α ,α ,.....,α 123. 

 
2. Metode Penelitian 
2.1 Analisis Sistem  
Sistem pendukung keputusan yang dirancang ini mampu memberikan gambaran tanaman yang sebaiknya ditanam sesuai 
dengan ketentuan dan aturan kreteria yang telah ditetapkan seperti jenis tanah, kelembaban, curah hujan, pH tanah, dan 
lain sebagainya. Prinsip kerja sistem pendukung keputusan yang dibuat yaitu user memasukkan keterangan tentang lahan 
yang dimiliki berikut dengan unsur-unsur yang di dalamnya seperti curah hujan, kelembaban, pH tanah, dan lain 
sebagainya. Berdasarkan unsur-unsur tersebut dikonklusikan dalam sebuah perhitungan yang akan menyimpulkan 
persentase untuk masing-masing tanaman yang dikehendaki oleh user.  
 
2.2  Analisis Data 
Pada prinsipnya, dalam rancang bangun sistem pendukung keputusan yang digunakan untuk memilih jenis tanaman yang 
sebaiknya ditanam dibutuhkan data yang autentik seperti data-data cara penanaman tanaman pangan baik dari dinas 
pertanian, petugas penyuluhan pertanian maupun buku-buku yang berkaitan dengan cara dan syarat penanaman tanaman.  
 
2.3 Perancangan Sistem 
Perancangan Sistem meliputi: Data Flow Diagram, Context Diagram, Relasi Antar Tabel, dan Rancangan Interface. 

a. Rancangan Interface  Yang Terdiri Dari: 
Interface Data Ketentuan, Interface Data Syarat Tanam, Interface Data Hama, Interface Data Penyakit, Interface Data 
Prediksi Tanam. 
 
Step 1 Data Prediksi Keberhasilan Tanaman Pangan  
Step 2 Data Kriteria  
Interface data kriteria digunakan untuk mengisi data kriteria yang terdiri dari: jenis tanah, nilai ph tanah, suhu, 
kelembaban, curah hujan, ketinggian, dan penyinaran.  
 
Step 3 Data Tingkat Keberhasilan  
Interface data tingkat keberhasilan digunakan untuk mengisi data tingkat keberhasilan yang terdiri dari: kode tanaman, 
nama tanaman, umur tanam, keterangan, dan % keberhasilan.   
 
3. Hasil dan Pembahasan 
Sistem Pendukung Keputusan Memprediksi Keberhasilan Penanaman Tanaman Pangan Menggunakan Metode Analityc 
Hierarky Process (AHP) yang dirancang untuk memudahkan dan memperlancar pekerjaan dalam pengolahan data sistem 
Pendukung Keputusan Memprediksi Keberhasilan Penanaman Tanaman Pangan. Adapun hasil yang didapat yaitu: 
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Gambar 4. Menu Input Data Tanaman  

3.1 Sub Menu Input Data Ketentuan 
Untuk menginputkan data ketentuan, dilakukan dengan cara mengetikkan kode tanaman lalu dienter, bila data belum 
ditemukan maka data harus diinputkan semua yang meliputi nama tanaman, ph tanah, suhu, kelembaban, curah hujan, 
ketinggian, penyinaran, dan jenis tanah. 
 

 
Gambar 5. Menu Input Data Ketentuan 

 

 
Gambar  6. Menu Input Data Syarat Tanam 

 
3.2  Menu Sistem Pendukung Keputusan 
a. Data Prediksi Tanam 
Untuk memprediksi keberhasilan tanaman yang harus dilakukan adalah dengan cara memilih sub menu prediksi tanam. 
Bila data tanaman telah ada maka akan muncul data tanaman, kemudian pilih jenis tanaman yang akan diprediksi dengan 
cara ceklist kode tanaman yang akan diprediksi tingkat keberhasilannya kemudian tekan tombol pilih. Selengkapnya 
seperti yang ditunjukkan pada Gambar 7. 
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Gambar 7. Sub Menu Transaksi Data Prediksi Tanam 

 
b. Input Data Kriteria 
Sub menu input data kriteria akan muncul setelah memilih jenis tanaman yang akan diprediksi tingkat keberhasilannya 
pada sub menu data prediksi tanam. Selanjutnya masukkan kriteria tanaman yang terdiri dari jenis tanah, nilai ph tanah, 
suhu, kelembaban, curah hujan, ketinggian, dan penyinaran seperti yang ditunjukkan pada Gambar 8. 
 

 
Gambar  8. Sub Menu Transaksi Data Kriteria 

 
c. Data Hasil Prediksi Keberhasilan 
Ketika semua data sudah dimasukkan pada form sub menu transaksi data kriteria kemudian untuk bisa menampilkan hasil 
prediksi keberhasilannya maka langkah yang dilakukan adalah dengan cara menekan tombol cari pada form sub menu 
transaksi data kriteria. Data hasil prediksi akan muncul seperti yang ditunjukkan pada Gambar 9. 
 

 
Gambar  9. Data Hasil Prediksi Keberhasilan 

 
Kemudian untuk bisa mencetak data prediksi yang diinginkan maka langkah yang harus dilakukan adalah dengan cara 
menekan tombol cetak pada form data hasil prediksi keberhasilan. 
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Gambar  10. Cetak Daftar Tanaman Yang Direkomendasikan 

 
3.3 Pembahasan 
Dalam merancang dan mengimplementasikan sistem pendukung keputusan dalam memprediksikan keberhasilan tanaman 
pangan dilakukan berdasarkan kajian yang berasal dari berbagai sumber di antaranya buku tentang cara penanaman, 
referensi data dari website dan referensi dari sumber-sumber lainnya. Dari berbagai unsur yang menjadi dasar dalam 
syarat penanaman tanaman pangan disimpulkan bahwa hampir semua tanaman yang ditanam membutuhkan unsur-unsur 
yang sama seperti jenis tanah, pH Tanah, suhu, kelembaban, curah hujan, ketinggian, dan penyinaran. Setelah dilakukan 
pengujian atas sistem pendukung keputusan, dapat dipastikan bahwa sistem pendukung keputusan yang dibuat dapat 
membantu para petani atau user dalam mengambil keputusan atas tanaman yang sebaiknya ditanam. 
 
4. Kesimpulan  
Berdasarkan Pembahasan Sistem Pendukung Keputusan Memprediksi Keberhasilan Penanaman Tanaman Pangan 
Menggunakan Metode Analityc Hierarky Process (AHP), maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dengan terciptanya sistem pendukung keputusan tentang memprediksi keberhasilan penanaman tanaman pangan 

menggunakan metode AHP telah dapat membantu proses memprediksi keberhasilan penanaman tanaman pangan 
yang dilakukan. 

2. Dalam sistem pendukung keputusan telah mengakomodir semua ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan 
prosedur. 

3. Setiap unsur kegiatan penilaian diberikan persentase penilaiannya. Selanjutnya nilai persentase tersebut digunakan 
untuk membentuk point-point penilaian yang selanjutnya diakumulasikan dalam hasil akhir yang digunakan sebagai 
acuan penilaian berdasarkan nilai terbesar. 
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