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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten penyangga 

pangan di Jawa Tengah. Ada berbagai macam tanaman pangan yang dihasilkan 

di Kabupaten Sukoharjo setiap tahunnya seperti tanaman padi, palawija, 

sayuran dan buah-buahan. Salah satu tanaman pangan yang terus dipacu 

pertumbuhannya adalah tanaman padi. Pada tahun 2015 produktivitas tanaman 

padi berhasil mencapai 75,26 kw/ha, dengan produksi sebesar 374.535 ton dan 

luas panen sebesar 49.764 hektar. Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi 12 

kecamatan yang terdiri dari 167 desa/kelurahan yang mempunyai lahan sawah 

sebesar 44,60 % (20.814 ha). (BPS, 2016) 

Hasil panen di Kabupaten Sukoharjo setiap tahunnya mengalami naik 

turun yang tidak stabil, sebagai upaya mengatasi agar tidak terjadi kenaikan 

harga yang ekstrim perlu adanya ramalan yang tepat dan akurat tentang hasil 

panen di Kabupaten Sukoharjo. Kurangnya saran prediksi hasil panen padi 

mengakibatkan kurangnya informasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan 

produksi padi di Kabupaten Sukoharjo. Terdapat suatu penelitian mengenai 

prediksi luas panen dan produksi padi dengan menggunakan metode adaptive 

neuro-fuzzy inference system (ANFIS) tentang luas panen dan produksi padi di 

Kabupaten Banyumas. Tingkat akurasi peramalan luas panen dan produksi padi 

tersebut dihitung dengan MAPE. (Supriyanto, 2012) 

Pada penelitian ini dibuat sebuah aplikasi prediksi, yaitu sebuah aplikasi 

yang didesain untuk memprediksi hasil panen padi di tahun yang akan datang 
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di Kabupaten Sukoharjo. Ada bermacam-macam metode yang dapat digunakan 

untuk menghitung prediksi seperti metode Trend Least Square, GARCH, 

Moving Average, Regresi Linier dan Nonlinier.  

Pada penelitian ini digunakan metode regresi nonlinier kubik. Model 

Kubik banyak dikembangkan untuk memodelkan hubungan suatu objek yang 

membentuk kurva dengan titik belok lebih dari satu (Wahyono, 2010). Menurut 

Bhuana (2015) dalam penelitiannya hasil panen padi dipengaruhi oleh tiga 

faktor yaitu faktor luas lahan, irigasi, dan tenaga kerja. Dalam penelitian ini 

akan dilakukan prediksi hasil panen padi yang dipengaruhi oleh rata-rata curah 

hujan atau irigasi dengan metode nonlinier kubik. Perhitungan MSE (Mean 

Square Error) dan MAPE (Mean Absolute Percentage Error) dengan nilai eror 

terkecil akan menjadi acuan untuk menghitung prediksi hasil panen padi. Hasil 

yang diharapkan dari pembuatan sistem ini adalah aplikasi yang dapat 

memprediksi hasil panen padi di Kabupaten Sukoharjo. Dari aplikasi ini dapat 

diketahui gambaran prediksi hasil panen di tahun yang akan datang sehingga 

hasil tersebut dapat diketahui secara efektif yang dapat digunakan sebagai acuan 

untuk mengendalikan harga dan stok hasil panen di Kabupaten Sukoharjo. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan antara lain :  

1. Bagaimana menerapkan metode regresi nonlinier kubik untuk menghitung 

prediksi hasil panen di Kabupatan Sukoharjo di masa yang akan datang 

dengan dipengaruhi rata-rata curah hujan ataupun irigasi? 



3 
 

2. Bagaimana membuat sebuah aplikasi yang dapat memprediksi hasil panen 

di Kabupaten Sukoharjo? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dalam penulisan skripsi agar lebih terarah dan tidak menyimpang dari 

pokok permasalahan, maka dibuatlah beberapa batasan masalah. Adapun 

batasan-batasan masalah tersebut antara lain :  

1. Penelitian ini dilakukan untuk memprediksi hasil panen padi di Kabupaten 

Sukoharjo menggunakan perbandingan hasil perhitungan dari rata-rata 

curah hujan ataupun irigasi.  

2. Model yang digunakan adalah model regresi nonlinier kubik, sebagai 

berikut: 

Y = b0 + b1Xi + b2Xi2 + b3Xi3 

dengan 

i  : 1, 2 

X1 : rata-rata curah hujan  

X2 : irigasi 

3. Untuk menghitung prediksi hasil panen padi di Kabupaten Sukoharjo yang 

menjadi acuan adalah dengan nilai MSE dan MAPE terkecil. 

4. Aplikasi yang dibuat menggunakan Visual Basic 2012 yang hanya berisi 

tentang perhitungan prediksi hasil panen padi di Kabupaten Sukoharjo. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah merancang 

aplikasi prediksi hasil panen padi di Kabupaten Sukoharjo. Hasilnya dapat 
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digunakan sebagai gambaran prediksi hasil panen di tahun yang akan datang 

dan dijadikan sebagai acuan pengambilan keputusan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti 

a. Menerapkan ilmu yang diperoleh untuk diaplikasikan ke dalam 

sebuah aplikasi yang bisa membantu lembaga terkait. 

b. Mengaplikasikan teori yang telah didapat selama perkuliahan dan 

sebagai latihan bagi peneliti sebelum memasuki dunia kerja. 

2. Bagi Pengguna 

Memberikan gambaran prediksi hasil panen di tahun yang akan 

datang sehingga hasil panen pada tahun yang akan datang dapat diketahui 

secara efektif. 

3. Bagi Akademik 

a. Dapat melaksanakan fungsinya sebagai dimensi intelektual yaitu 

pengabdian pada masyarakat. 

b. Sebagai tolak ukur materi perkuliahan dan referensi yang nantinya 

dapat dipakai dalam dunia kerja. 

4. Bagi Pembaca 

a. Memberikan wawasan bagi pembaca tentang prediksi hasil panen padi 

di Kabupaten Sukoharjo. 

b. Sebagai perbandingan bagi pembaca yang ingin menjadikan referensi 

dalam menentukan topik untuk menyusun skripsi kemudian hari. 
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1.6 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibuat pada tahap 

sebelumnya, maka tahap kerangka pikiran berguna untuk memperjelas tentang 

apa saja yang menjadi sasaran dari penelitian ini. Pada tahap ini ditentukan 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang suatu aplikasi prediksi hasil 

panen padi di Kabupaten Sukoharjo. 

 

 

  

Perbandingan hasil panen padi di Kabupaten Sukoharjo dipengaruhi rata-rata curah 

hujan dan irigasi dengan model regresi nonlinier kubik. 

Hasil panen padi di Kabupaten 

Sukoharjo setiap tahunnya 

mengalami naik turun yang tidak 

stabil. 

Belum adanya aplikasi untuk 

melakukan prediksi hasil panen 

padi di Kabupaten Sukoharjo.  

Melakukan perhitungan prediksi 

secara manual menggunakan 

metode regresi linier. 

Melakukan perhitungan prediksi 

secara manual menggunakan metode 

regresi  nonlinier model kubik. 

 

Membangun sebuah aplikasi 

untuk memprediksi hasil 

panen padi menggunakan 

Visual Studio 2013. 

Tahapan yang dilakukan : 

1. Menentukan tujuan 

2. Memilih objek yang akan diprediksi  

3. Menentukan model perhitungan prediksi 

4. Mengumpulkan data yang dibutuhkan 

5. Membuat prediksi hasil panen padi di 

Kabupaten Sukoharjo. 

Melakukan pengujian terhadap 

aplikasi yang dibuat dengan 

pengujian BlackBox Testing 

Aplikasi prediksi hasil panen padi 

di Kabupaten Sukoharjo 

Gambar 1.1 Kerangka Pikir Skripsi 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran penulisan skripsi ini, maka sistematika 

penulisannya adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan dan menjelaskan mengenai latar 

belakang, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan skripsi, 

manfaat skripsi, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI/ TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi landasan teori yang berkaitan dengan pokok 

bahasan dan yang mendasari di dalam penulisan laporan skripsi ini 

antara lain sebagai berikut : padi di kabupaten sukoharjo, analisa 

regresi, regresi nonlinier kubik, peramalan (forecasting) , jenis-jenis 

prediksi, Visual Basic, basis data. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini membahas mengenai perancangan atau metode 

penelitian memuat uraian langkah-langkah dalam penelitian, 

meliputi analisa data rata-rata curah hujan dan data irigasi yang 

diambil dari Kabupaten Sukoharjo. Analisa kebutuhan sistem serta 

analisa perancangan sistem. 

BAB IV  GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi penentuan metode penelitian, variabel – 

variabel yang digunakan, gambaran umum objek penelitian, 

perhitungan manual mulai data awal hingga hasil prediksi 

ditemukan. 
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BAB V PEMBAHASAN 

Dalam bab ini memberikan penjelasan tentang perhitungan prediksi 

menggunakan model nonlinier kubik dan proses pembutan aplikasi 

prediksi disertai pembahasannya. 

BAB VI PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran 

sehubungan dengan permasalahan yang telah dibahas. 

DATAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


