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Bab I 

Pendahuluan 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Keadaan Geografis pada suatu wilayah sangatlah 

berpengaruh pada kegiatan masyarakat pada sektor-sektor 

tertentu terutama di bidang pertanian, dalam bidang pertanian 

terdapat hubungan yang erat antara faktor klimatologis, bentuk 

kewilayahan, dan tanah. Pengelompokan suatu wilayah 

berdasarkan keadaan fisik lingkungan yang hampir sama, dimana 

keragaman tanaman dan hewan dapat diharapkan tidak ada 

perbedaan secara nyata, disebut sebagai Agroekologi. Komponen 

utama agroekologi adalah iklim, fisiografi atau bentuk wilayah, 

dan tanah. Tujuan yang hendak dicapai pada penetapan Zona 

Agroekologi (ZAE) adalah untuk menetapkan komoditas 

potensial berskala ekonomi agar sistem usaha yang di 

kembangkan dapat berkelanjutan. Untuk mencapai persyaratan 

tersebut data yang digunakan haruslah menggunakan data yang 

valid, maka dari itu diperlukan proses verifikasi dan validasi. 

Verifikasi model yang terkomputerisasi (computerized) 

yaitu memastikan bahwa pemrograman komputer dan 

implementasi model konseptual adalah benar. Untuk membantu 

memastikan bahwa sebuah program komputer adalah benar, 
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desain program dan prosedur pengembangan pada bidang 

software engineering sebaiknya digunakan dalam pengembangan 

dan implementasi program komputer. Hal ini termasuk desain 

object oriented, desain top-down, pemrograman terstruktur dan 

modularity program. Sedangkan validasi model terkomputerisasi 

(computerized) berarti memastikan bahwa program komputer dari 

model yang terkomputerisasi beserta implementasinya adalah 

valid (sah dan diterima) atau tidak valid, Dalam proses validasi, 

terdapat 3 pendekatan utama yang digunakan untuk menentukan 

kapan sebuah model simulasi adalah valid atau tidak valid. Setiap 

pendekatan membutuhkan tim pengembangan model untuk 

melakukan verifikasi dan validasi sebagai bagian dari proses 

pengembangan model. Pendekatan umum yang paling banyak 

untuk tim pengembangan adalah membuat keputusan bahwa 

model tersebut valid. Ini adalah keputusan subyektif yang 

berdasarkan pada berbagai pengujian dan evaluasi yang 

dilakukan sebagai bagian dari proses pengembangan model. 

Pendekatan yang lain, sering disebut verifikasi dan 

validasi independen, digunakan oleh pihak ketiga (independen) 

untuk menentukan kapan model itu valid. Pihak ketiga adalah 

independen dari kedua sisi, baik dari sisi tim pengembangan 

model maupun sponsor/pengguna model. Setelah sebuah model 

dikembangkan, pihak ketiga melakukan evaluasi untuk 

menentukan validitasnya. Berdasarkan validasi ini, pihak ketiga 
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membuat sebuah keputusan subyektif pada validitas dari model 

tersebut. 

Pendekatan terakhir untuk menentukan kapan sebuah 

model adalah valid untuk digunakan adalah model penentuan 

nilai (scoring). Skor atau bobot ditentukan secara subyektif ketika 

melakukan proses validasi dari berbagai aspek dan kemudian 

dikombinasikan untuk menentukan nilai (skor) kategori dan skor 

keseluruhan untuk model simulasi. Sebuah model simulasi 

dinyatakan valid jika skor kategori dan skor keseluruhan lebih 

besar dari beberapa skor lainnya. Pendekatan ini tidak sering 

digunakan dalam praktek. 

Verifikasi dan validasi model adalah hal yang sangat 

penting dalam pengembangan sebuah model simulasi. Namun 

disayangkan, tidak ada pengujian khusus yang dapat dengan 

mudah diaplikasikan untuk menentukan “kebenaran” dari sebuah 

model. Lebih jauh, belum ada algoritma yang dapat menentukan 

teknik atau prosedur apa yang dapat digunakan [1]. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, 

maka yang menjadi topik permasalahan adalah: 
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- Bagaimana membangun permodelan dalam proses 

verifikasi dan validasi pada aplikasi AUTOZAE daerah 

Boyolali. 

- Bagaimana membangun permodelan untuk proses 

verifikasi dan validasi pada data AUTOZAE terhadap 

data yang didapat dari Badan Pusat Statistik Boyolali. 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan penelitian ini adalah membandingkan data pada 

aplikasi AUTOZAE dengan data yang di dapat dari Badan Pusat 

Statistik dan menetapkan nilai kebenaran (validasi) dengan 

menggunakan metode Principal Component Analysis (PCA). 

Manfaat yang didapat adalah peningkatan mengetahui 

seberapa besar selisih antara data AUTOZAE dengan data Badan 

Pusat Statistik sehingga didapatkan tingkat akurasi dari data 

curah hujan, ketiggian lahan, kemiringan lahan dan drainase. 

 

 

1.4 Batasan Masalah 

Pada penelitian ini diperlukan batasan-batasan agar sesuai 

dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan dan tujuan yang 

telah ditetapkan. Maka batasan masalah meliputi beberapa hal, 

yaitu: 

1. Sistem ini hanya melakukan pengujian validasi pada 

aplikasi AUTOZAE berdasarkan variabel curah hujan, 
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ketinggian, kemiringan lahan, dan drainase menggunakan 

metode Principal Component Analysis (PCA). 

2. Data lapangan yang digunakan adalah curah hujan, 

ketinggian, kemiringan dan drainase di dapat dari Badan 

Pusat Statistik (BPS) Boyolali. 

3. Sistem hanya menampilkan informasi tentang data spasial 

dan peta wilayah sebatas Kecamatan Boyolali yang 

mencakup ketinggian lahan, kemiringan lahan, curah 

hujan, dan drainase. 

4. Aplikasi dibangun menggunakan bahasa R untuk 

menampilkan peta, grafik diagram dan perhitungan 

akurasi dari data yang ada. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran singkat mengenai isi 

laporan Skripsi  secara keseluruhan, maka akan diuraikan 

beberapa tahapan dari penulisan laporan secara sistematis yaitu: 

Bab I:    Pendahuluan 

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat, batasan masalah dan 

sistematika penulisan. 

Bab II:  Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka memuat penjelasan ringkas tentang teori 

sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang sudah 
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dilakukan, dan menyajikan landasan teori yang 

berhubungan dangan pembuatan skripsi. 

Bab III: Metode dan Perancangan Sistem 

Perancangan atau metode penelitian memuat uraian 

tentang langkah-langkah dalam perancangan yang 

digunakan dalam penelitian, meliputi : analisa data curah 

hujan, ketinggian, kemiringan dan drainase, analisa 

kebutuhan bahasa pemrograman serta analisa perancangan 

sistem. 

Bab IV: Hasil dan Pembahasan 

Memuat hasil dan pembahasan yang meliputi penerapan, 

pengujian, dan hasil analisa, disertai pembahasannya.  

Bab V:   Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan merupakan ringkasan dari temuan-temuan 

yang diperoleh berdasarkan pembahasan yang dilakukan. 

 


