
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

  Kelapa sawit adalah tumbuhan industri penting penghasil minyak masak, 

minyak industri, maupun bahan bakar (biodisel).Perkebunannya menghasilkan 

keuntungan besar sehingga banyak hutan dan perkebunan lamadikonversikan 

menjadi perkebunan kelapa sawit. Di Indonesia penyebaranya di daerah Aceh, 

pantai timur Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi . Minyak kelapa sawit 

digunakan sebagai bahan baku minyak goreng, margarine, sabun, kosmetika, dan 

industri farmasi. Bagian yang paling popular untuk diolah dari kelapa sawit 

adalah buah. Bagian daging buah menghasilkan minyak kelapa sawit mentah yang 

diolah menjadi bahan baku minyak goreng dan berbagai jenis turunannya. 

  Selama bertahun-tahun, kelapa sawit memainkan peranan penting dalam 

perekonomian Indonesia dan merupakan salah satu komoditas andalan dalam 

menghasilkan devisa. Disamping memberikan konstribusi yang cukup besar 

terhadap devisa negara, perannya meningkat dari tahun ketahun. Peningkatan 

konsumsi minyak nabati dalam negeri pada tahun 2010 lalu mencapai 21 juta Ton. 

Angka pertumbuhan produksi ini tidak berbeda jauh pada tahun 2009 lalu yang 

sekitar 20,8 juta ton. Itu disebabkan karena curah hujan yang tinggi , penyerapan 

pupuk yang lambat, dan pengangkutan panen dan TBS (Tandan Buah Segar) 

lambat. Dan itu juga dipengaruhi oleh persaingan bisnis antara perusahaan asing 

seperti malaysia yang juga menjadikan kelapa sawit menjadi komoditas utama 

(http://industri.kontan.co.id/v2/read/1294798758/56204/Produksi-minyak-sawit-

tumbuh-47). 

  Saat ini banyak daerah-daerah pertanian yang di manfaatkan menjadi lahan 

perkebunan, seperti di Kalimantan khususnya di daerah Kab. Pulang Pisau. Ini 

terjadi seiring dengan banyaknya permintaan jumlah kelapa sawit. Hal inilah yang 

menjadi pacuan para petani untuk lebih giat dalam meningkatkan produksi kebun, 

namun sampai saat ini produksi kebun masih belum mampu mencukupi 

permintaan pasar. 
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  Perawatan sawit bisa dibilang gampang-gampang susah, karena bila petani 

sudah tahu cara-cara berkebun akan sangat mudah, tapi bagi petani pemula 

berkebun sawit sangat sulit karena bila dalam pemakaian pupuk tidak sesuai 

takaran maka hasil atau keuntungannya tidak akan optimal. Hal inilah yang 

selanjutnya membuat masyarakat yang ingin berberkebun sawit mengurungkan 

niatnya karena resiko kerugian. Kerugian ini karena pada proses berkebun sawit 

membutuhkan modal yang banyak baik meliputi kebun maupun pupuk. 

  Melihat dari permasalahan berkebun sawit tersebut maka sangat diperlukan 

perhitungan yang tepat  yaitu dengan bantuan metode fuzzy tsukamoto agar hasil 

yang dicapai petani tetap stabil dan tidak mengalami penurunan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

  Dari permasalahan yang di uraikan dalam latar belakang maka durumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengimplementasikan fuzzy tsukamoto kedalam perhitungan 

optimalisasi hasil panen sawit sehingga mendapatkan hasil pupuk ideal? 

2. Bagaimana membangun sistem analisa yang efektif dalam menghitung 

optimalisasi pupuk ideal hasil panen sawit? 

 

1.3 Batasan Masalah 

1. Variabel yang digunakan yaitu: 

 Input : 

a. Luas Kebun 

b. Jumlah Pohon 

c. Hasil Panen 

d. Kelembaban Tanah 

 Output : 

a. Kebutuhan Pupuk 

2. Tidak membahas tentang Hama dan Organisme Penganggu Tanaman (OPT). 

3. Penelitian khususnya di daerah KalimantanTengah Kab. Pulang Pisau 

4. Bahasa pemrograman yang di gunakan adalah PHP dan database MySQL 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1. Membuat sistem pendukung keputusan untuk penentuan jumlah pupuk ideal 

pada perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan metode Fuzzy 

Tsukamoto. 

2. User membuat aplikasi yang bertujuan untuk membantu petani sawit dalam 

mengoptimalkan pupuk yang digunakan. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

  Dalam membangun perangkat lunak diperlukan sebuah cara atau metodologi 

yang dijadikan sebagai panduan untuk mendapatkan perangkat lunak yang 

diharapkan.Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

 

1.5.1 Pemahaman Sistem dan Studi Literatur 

  Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi-informasi yang diperlukan 

dalam proses perancangan dan implementasi sistem yang akan dibangun, serta 

analisis terhadap data-data yang dibutuhkan. Mempelajari berbagai macam 

literatur tentang konsep-konsep yang berkaitan dengan rumusan masalah. 

 

1.5.2 Membuat Desain dan Rancang Sistem 

a. Perancangan sistem 

  Pada tahap perancangan dan arsitektur sistem ini yang dilakukan adalah 

menentukan model perancangan sistem untuk pembuatan aplikasi optimasi 

ideal penggunaan pupuk sawit menggunakan metode fuzzy tsukamoto. 

b. Perancangan data 

  Pada tahap ini dilakukan perancangan data yang merupakan proses 

pembangunan basis data yang meliputi pembentukan struktur tabel dan 

pembentukan relasi.  

c. Perancangan proses 

  Pada tahap ini dilakukan analisis perancangan aplikasi  optimasiideal 

penggunaan pupuk sawit menggunakan metode fuzzy tsukamoto. Diawal 

proses penggunaan algoritma Metode Fuzzy Tsukamotodan diakhiri proses 

pembuatan aplikasi. 
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d. Perancangan antarmuka 

  Pada tahap ini dilakukan perancangan antarmuka untuk memudahkan 

pengoperasian aplikasi atau perangkat lunak pada sistem yang dibangun. 

 

1.5.3 Implementasi Rancangan Sistem Menggunakan Algoritma dan 

Pembuatan Program 

  Implementasi perancangan sistem ini terdiri dari perancangan sistem, 

perancangan data, perancangan proses, dan perancangan antarmuka. 

 

1.5.4 Pengujian dan Analisa Hasil Program 

  Hasil implementasi program yang telah dikembangkan akan di uji cobakan 

pada data yang telah dimasukkan sebelumnya. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

  Sistematika penulisan tugas akhir adalah sebagai berikut: 

a. BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan hal-hal yang melatar-belakangi pembuatan tugas akhir. 

Termasuk rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan metodologi-

metodologi yang digunakan serta sistematika penulisan pembuatan laporan 

tugas akhir. Di bab pertama menjelaskan poin-poin utama secara garis besar 

dari keseluruhan laporan tugas akhir. 

b. BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dijelaskan teori-teori yang mendasari tugas akhir ini. Isi pada 

bagian ini didapat melalui studi pustaka dari berbagai sumber dan referensi. 

c. BAB III ANALISA dan PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini akan dijabarkan analisa, dan perancangan sistem yang akan 

dibangun, diagram-diagram, serta user interface dari aplikasi. 

d. BAB IV IMPLEMENTASI dan PENGUJIAN 

Pada bab keempat, diuraikan penjelasan mengenai implementasi pembangunan 

aplikasi, pembahasan menyeluruh mengenai sistem, dan tahap-tahap pengujian 

yang dilakukan untuk menguji kelayakan sistem yang telah dibuat. 
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e. BAB V PENUTUP 

Pada bab terakhir yaitu penutup, berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan 

bab. Penulis juga memberikan saran-saran untuk pengembangan sistem 

kemudian, agar sistem menjadi lebih baik dan sempurna. 

 

 

 




