
Bab II 

Tinjauan Pustaka 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Principal Component Analysis (PCA) merupakan metode 

dalam statistika yang digunakan untuk mereduksi dimensi input 

dengan kehilangan informasi yang minimum, beberapa peneliti 

telah menggabungkan PCA dengan neural network  [2]. 

Dalam jurnal berjudul Principal Component Analysis 

untuk mereduksi dimensi input jaringan syaraf radial basis 

probabilistic, PCA-RBPNN (Radial Basis Probabilistic Neural 

Network), PCA digunakan untuk mereduksi dimensi input 

menjadi beberapa komponen utama yang berdimensi lebih kecil. 

Algoritma PCA didesain untuk mengaproksimasi suatu pola data 

pada ruang dimensi tinggi dengan sub ruang dimensi rendah yang 

merentang dengan principal Eigen vektor dari data matriks 

kovarian. Dengan cara ini distribusi data dapat dinyatakan dan 

direkonstruksi kembali dengan principal vector Eigen vektor dan 

nilai eigen-nya. Selanjutnya komponen utama hasil PCA 

digunakan sebagai input pada model PCA-RBPNN. Tujuan PCA 

adalah mereduksi dimensi variabel data input menjadi komponen 

utama yang berdimensi lebih kecil dengan kehilangan informasi 

minimum, dimana komponen utama yang terbentuk tidak 

berkorelasi satu dengan yang lainnya [3]. 
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Proyeksi pada PCA adalah representasi himpunan data X 

ke dalam bentuk vektor eigen orthonormal dari matriks kovarian 

data X. Matriks kovarian merupakan korelasi antara variabel-

variabel dalam himpunan data X. PCA merupakan proses 

mendapatkan vektor eigen orthonormal dari matriks kovarian 

sebagai basis untuk ditransformasi ke ruang data yang baru. 

Vektor eigen dapat dikatakan sebagai basis asli untuk multi 

dimensi data X. Nilai eigen terbesar dari matriks kovarian 

merupakan korelasi terkecil antar variabel dalam ruang data. 

Selajutnya PCA akan mencari proyeksi variabel-variabel yang 

tidak berkorelasi. Komponen utama adalah kombinasi linear Y1, 

Y2, ..., Yp yang tidak berkorelasi dengan varian terbesar. 

Komponen utama pertama adalah kombinasi linear dari a1’X 

dengan varian Var(ai’X) terbesar pada a1’a1 = 1 dan komponen 

utama kedua adalah kombinasi linear dari a1’X dengan varian 

Var(a2’X) terbesar pada a2’a2 = 1 dan Cov(a1’X, 3 a2’X)=0. 

Untuk komponen utama ke-i adalah kombinasi linear dari ai’X 

dengan varian Var(ai’X) terbesar pada ai’ai = 1 dan 

Cov(ai’X,ak’X)=0, (k<i) [4]. Proyeksi pada PCA adalah 

representasi himpunan data X ke dalam bentuk vector eigen 

orthonormal dari matriks kovarian data X. Matriks kovarian 

merupakan korelasi antara variabel-variabel dalam himpunan data 

X. PCA merupakan proses mendapatkan vektor eigen 

orthonormal dari matriks kovarian sebagai basis untuk 

ditransformasi ke ruang data yang baru. Setiap kelompok data 
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memiliki komponen utama, tetapi proses PCA akan bekerja 

secara baik jika kelompok data tersebut berdistribusi Gaussian. 

Untuk data berdimensi tinggi diasumsikan berdistribusi Gaussian. 

Untuk itu pada PCA selalu menggunakan bentuk deviasi mean 

karena setiap data telah dikurangi dengan meannya atau sering 

disebut dengan zero-mean. Distribusi probabilitas zero mean 

yang secara penuh menggambarkan variannya merupakan 

distribusi Gaussian [4]. 

Berdasarkan hasil pengurutan nilai eigen yang telah 

didiagonalisasi maka akan dipilih nilai eigen terbesar dan vektor 

dari matriks kovarian yang berkaitan dengan nilai eigennya. 

Proses ini menghasilkan komponen utama yang pertama, 

selanjutnya proses yang sama untuk nilai eigen terbesar 

berikutnya. Proses pemilihan komponen utama ini akan 

dihentikan manakala kumulatif keragaman komponen utama 

mencukupi untuk menjelaskan keseluruhan data. 

 

 

2.2 Zona Agroekologi (ZAE) 

Agroekologi adalah pengelompokan suatu wilayah 

berdasarkan keadaan fisik lingkungan yang hampir sama dimana 

keragaman tanaman dan hewan dapat diharapkan tidak akan 

berbeda dengan nyata. Komponen utama agroekologi adalah 

iklim, fisiografi atau bentuk wilayah, dan tanah. 
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Sistem pertanian berkelanjutan akan terwujud apabila 

lahan digunakan untuk sistem pertanian yang tepat dengan cara 

pengelolaan yang sesuai. Apabila lahan tidak gunakan dengan 

tepat, produktivitas akan cepat menurun dan ekosistem menjadi 

terancam kerusakan. Penggunaan lahan yang tepat selain 

menjamin bahwa lahan dan alam ini memberikan manfaat untuk 

pemakai pada masa kini, juga menjamin bahwa sumberdaya alam 

ini bermanfaat untuk generasi penerus di masa-masa mendatang. 

Dengan mempertimbangkan keadaan agroekologi, penggunaan 

lahan berupa sistem produksi dan pilihan-pilihan tanaman yang 

tepat dapat ditentukan.  

Metode penyusunan Zona Agroekologi (ZAE) dilakukan 

melalui penggabungan antara karakteristik fisiografi lahan 

(kelerengan, drainase, tinggi tempat) dan iklim (curah hujan dan 

suhu). Data karakteristik fisiografi lahan dan iklim diperoleh 

melalui pengolahan peta kontur, peta ketinggian tempat, dan data 

curah hujan menjadi peta digital kemiringan, kelembaban, rejim 

suhu, dan drainase. Peta-peta digital yang telah dihasilkan 

tersebut ditumpang-susunkan sehingga diperoleh Zona 

Agroekologi (ZAE) sebagai satuan pemetaan [5]. Tahap-tahap 

dalam menentukan Zona Agroekologi (ZAE) adalah:  

1. Pengelompokan zona utama, yang didasarkan pada peta 

digital kemiringan lereng. Wilayah dikelompokkan dalam 

empat zona berdasarkan kemiringan lereng, yaitu : 
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a. Zona I : Kemiringan < 8%, dengan fisiografi datar 

hingga agak datar; 

b. Zona II : Kemiringan 8-15%, dengan fisiografi 

berombak dan lereng agak curam; 

c. Zona III : Kemiringan 15-40%, dengan fisiografi 

berbukit dan lereng curam; 

d. Zona IV : Kemiringan > 40%, dengan fisiografi 

bergunung dan lereng sangat curam.  

2. Pengelompokan atas dasar rejim suhu udara maka wilayah 

terbagi menjadi tiga kelompok yaitu: 

a. Panas (simbol A) yaitu daerah pada ketinggian 500 

mdpl atau memiliki rataan suhu udara tahunan > 

26°C; 

b. Sejuk (simbol B) yaitu daerah pada ketinggian 500 – 

1000 mdpl atau memiliki rataan suhu udara tahunan 

26°C – 23°C; 

c. Dingin (simbol C) yaitu daerah pada ketinggian >1000 

mdpl atau memiliki rataan suhu udara tahunan < 23°C. 

3. Pengelompokan sub zona rejim kelembaban, dibedakan 

berdasarkan jumlah bulan kering (curah hujan < 60 mm) 

dalam satu tahun atau didasarkan pada besarnya curah 

hujan. Sedangkan rejim suhu didasarkan pada ketinggian 

tempat dari permukaan laut yang mengikuti proses lapse 

rate adiabatic. Berdasarkan data rejim kelembaban yang 
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didasarkan pada data bulan kering atau curah hujan, maka 

wilayah dibagi menjadi tiga kelompok yaitu: 

a. Kering (X) yaitu jika bulan kering > 7 bulan dalam 

satu tahun atau curah hujan tahunan <1500 mm; 

b. Lembab (Y) yaitu jika bulan kering antara 4 - 7 bulan 

dalam setahun atau curah hujan tahunan antara 3000 – 

1500 mm; 

c. Basah (Z) yaitu bulan kering < 3 bulan dalam setahun 

atau curah hujan tahunan >3000 mm. 

4. Pengelompokan sub zona Drainase. Berdasarkan keadaan 

drainase tanah (mudah tidaknya air hilang dari tanah) 

maka wilayah dikelompokkan atas: 

a. Drainase baik (simbol 1) yaitu daerah yang tanahnya 

tidak tergenang; 

b. Drainase buruk yaitu daerah yang tanahnya selalu 

tergenang [6]. 

 

 

2.3 Principal Component Analysis (PCA) 

Principal Component Analysis atau dikenal juga dengan 

nama Karhunen-Loeve Transformation (KLT) merupakan salah 

metode ekstraksi fitur secara statistik dan telah dikenal sejak 30 

tahun dalam dunia pengenalan pola. PCA merupakan sebuah cara 

untuk mengidentifikasi pola dalam kumpulan data untuk mencari 
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persamaan dan perbedaannya. PCA sangat cocok untuk 

menemukan pola dalam data berdimensi tinggi [7]. 

 

Objective dari PCA, dalam PCA: 

 Variable-variable baru disebut sebagai principle 

component dan nilai-nilai bentukan dari varible ini 

disebut sebagai principle component score. 

 Variable yang baru merupakan kombinasi linear dari 

variable-variable asli. 

 Variable baru pertama berhubungan dengan variance 

maximum dari data. 

 Variable baru kedua menunjukkan variance maximum 

yang belum terhitung pada variable pertama. 

 Variable baru ketiga menunjukkan variance maximum 

yang belum terhitung pada kedua variable pertama. 

 Variable baru ke-p menunjukkan variance maximum yang 

belum terhitung pada p-1 variable terdahulu. 

 Seluruh p variable baru tidak berkorelasi. 

 

2.4 Curah Hujan (CH) 

Data jumlah curah hujan (CH) rata-rata untuk suatu 

daerah tangkapan air (catchment area) atau daerah aliran sungai 

(DAS) merupakan informasi yang sangat diperlukan oleh pakar 

bidang hidrologi. Dalam bidang pertanian data CH sangat 

berguna, misalnya untuk pengaturan air irigasi, mengetahui 
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neraca air lahan, mengetahui besarnya aliran permukaan (run off) 

(Mahbub, 2010) 

 Untuk dapat mewakili besarnya CH di suatu 

wilayah/daerah diperlukan penakar CH dalam jumlah yang 

cukup. Semakin banyak penakar dipasang di lapangan diharapkan 

dapat diketahui besarnya rata-rata CH yang menunjukkan 

besarnya CH yang terjadi di daerah tersebut. Di samping itu juga 

diketahui variasi CH di suatu titik pengamatan. Ketelitian hasil 

pengukuran CH tegantung pada variabilitas spasial CH, 

maksudnya diperlukan semakin banyak lagi penakar CH bila 

mengukur CH di suatu daerah yang variasi curah hujannya besar. 

Ketelitian akan semakin meningkat dengan semakin banyak 

penakar yang dipasang, tetapi memerlukan biaya mahal dan juga 

memerlukan banyak waktu dan tenaga dalam pencatatannya di 

lapangan (Hutchinson, 1970). 

Cara rata-rata aritamatik adalah cara yang paling mudah di 

antara cara lainnya  (poligon dan isohet), digunakan khususnya 

untuk daerah seragam dengan variasi CH kecil. Cara ini 

dilakukan dengan mengukur serempak untuk lama waktu tertentu 

dari semua alat penakar dan dijumlahkan seluruhnya. Kemudian 

hasil penjumlahannya dibagi dengan jumlah penakar hujan maka 

akan dihasilkan rata-rata curah hujan di daerah tersebut. 

 

 

Untuk mengukur rata-rata curah hujan yang mewakili 

suatu daerah X diperlukan 4 (empat buah) penakar hujan yaitu 
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pada stasiun A, B, C dan D. Tercatat selama waktu tertentu di 

stasiun A sebesar 6 cm, di B (10 cm), di C (8 cm) dan di D (11 

cm). Maka : Rata-rata CH = (6+10+8+11)/4 = 8,75 cm 

 

2.5 Peta 

Peta adalah salah satu bentuk dokumen yang memuat 

informasi tentang hubungan spasial unsur-unsur yang ada di 

muka bumi, yang menggambarkan dunia nyata di atas suatu 

bidang datar dalam bentuk symbol-simbol dan skala-skala 

tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara 

matematis (Kaneko, 1995).  

Peta digital adalah suatu peta tematik yang disimpan dalam 

format digital. Berbeda dengan format analog (hardcopy), peta 

digital dapat diproses lebih lanjut dengan cepat, misalnya 

penambahan dan koreksi data, dan kompilasi peta. 

Adapun persyaratan-persyaratan geometrik yang harus 

dipenuhi oleh suatu peta sehingga menjadi peta yang ideal 

adalah: 

1. Jarak antara titik-titik 

 Jarak antara titik-titik yang terletak di atas peta harus 

sesuai dengan jarak aslinya di permukaan bumi (dengan 

memperhatikan faktor skala tertentu). 

2. Luas 
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 Luas suatu unsur yang direpresentasikan di atas peta harus 

sesuai dengan luas sebenarnya (juga dengan 

mempertimbangkan skalanya). 

3. Sudut atau arah 

 Sudut atau arah suatu garis yang direpresentasikan di atas 

peta harus sesuai dengan arah yang sebenarnya (seperti di 

permukaan bumi). 

4. Bentuk 

 Bentuk suatu unsur yang direpresentasikan di atas peta 

harus sesuai dengan bentuk yang sebenarnya (juga dengan 

mempertimbangkan faktor skalanya). 

Pada kenyataannya di lapangan merupakan hal yang tidak 

mungkin menggambarkan sebuah peta yang dapat memenuhi 

semua kriteria di atas, karena permukaan bumi itu sebenarnya 

melengkung. Sehingga pada saat melakukan proyeksi dari bentuk 

permukaan bumi yang melengkung tersebut ke dalam bidang 

datar (kertas) akan terjadi distorsi terutama pada bagian kutub 

(pelebaran wilayah).  

Oleh karena itu maka akan ada kriteria yang tidak 

terpenuhi, prioritas kriteria dalam melakukan  proyeksi peta 

tergantung dari penggunaan peta tersebut di lapangan, misalnya 

untuk peta yang digunakan untuk perencanaan jaringan 

telekomunikasi maka yang akan jadi prioritas peta ideal adalah 

kriteria jarak dan titik, sedangkan pada peta lokasi sarana 
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pelayanan  kesehatan yang akan digunakan adalah kriteria sudut 

dan arah (Kurnianto, 2009). 

 

2.6 Data Spasial 

Data spasial secara sederhana dapat diartikan sebagai data 

yang memiliki referensi keruangan (geografi). Setiap bagian dari 

data tersebut selain memberikan gambaran tentang suatu 

fenomena, juga selalu dapat memberikan informasi mengenai 

lokasi dan juga persebaran dari fenomena tersebut dalam suatu 

ruang (wilayah). Apabila dikaitkan dengan cara penyajian data, 

maka peta merupakan bentuk atau cara penyajian data spasial 

yang paling tepat. (Gumelar, 2007)  

Data spasial dapat direpresentasikan dalam dua format, yaitu:  

- Data Vektor  

Data vektor merupakan bentuk bumi yang 

direpresentasikan ke dalam kumpulan garis, area (daerah 

yang dibatasi oleh garis yang berawal dan berakhir pada 

titik yang sama), titik dan nodes (merupakan titik 

perpotongan antara dua buah garis). 

- Data Raster  

Data raster (atau disebut juga dengan sel grid) 

adalah data yang dihasilkan dari sistem penginderaan 

jauh. Pada data raster, obyek geografis direpresentasikan 

sebagai struktur sel grid yang disebut dengan pixel 

(picture element). 
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2.7 Sistem AUTOZAE Kabupaten Boyolali 

Sistem AUTOZAE adalah aplikasi yang mepresentasikan  

informasi tentang bagaimana menata penggunaan lahan melalui 

pengelompokan wilayah atas dasar kesamaan sifat dan kondisi di 

wilayah kabupaten Boyolali. Salah satu tujuan dari sistem 

AUTOZAE adalah untuk menetapkan area penanaman dan 

pengembangan komoditas (unggulan) sesuai dengan daya dukung 

lingkungannya, berskala ekonomi dan tertata dengan baik. 

Pengembangan komoditas tanaman sesuai dengan ZAE maka 

akan diperoleh sistem usaha tani yang berkelanjutan demi 

kesejahteraan masyarakat. 

Letak Geografis Kabupaten Boyolali: 

Kabupaten Boyolali memiliki luas wilayah lebih kurang 

101.510.0965 ha atau kurang 4,5% dari luas Propinsi Jawa 

Tengah. Wilayah Boyolali terletak antara 110̊ 22’ BT – 110̊ 50’ 

BT dan 7° 36’ LS – 7° 71’LS dengan ketinggian antara 100 meter 

sampai dengan 1.500 meter dari permukaan laut (DPL). 

Sebelah timur dan selatan merupakan daerah rendah, 

sedang sebelah utara dan barat merupakan daerah pegunungan. 

- Sebelah Utara: Berbatasan dengan wilayah Kabupaten 

Semarang dan Kabupaten Grobogan. 
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- Sebelah Timur: Berbatasan dengan wilayah Kabupaten 

Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kota Surakarta dan 

Kabupaten Sukoharjo. 

- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan wilayah Kabupaten 

Klaten dan DIY.  

- Sebelah Barat: Berbatasan dengan wilayah Kabupaten 

Magelang dan Kabupaten Semarang.  

Sungai utama di wilayah Kabupaten Boyolali yaitu: 

Sungai Serang, Cemoro, Pepe, dan Sungai Gandul. Selain itu 

terdapat 3 buah Waduk yaitu: Waduk Cengklik di Kecamatan 

Ngemplak, Waduk Kedung Ombo di Kemusu dan Waduk Bade 

di Kecamatan Klego. Sumber air dangkal yang cukup besar di 

Tlatar Kecamatan Boyolali, Nepen di Kecamatan Teras dan 

Pengging di Kecamatan Banyudono. 



 

14 
 

Berikut adalah tampilan awal sistem AUTOZAE 

Kabupaten Boyolali: 

 

Gambar 2.1 AUTOZAE Boyolali 

Gambar 2.1 memperlihatkan halaman awal aplikasi sistem 

Zona Agroekologi Kabupaten Boyolali, pada sistem AUTOZAE 

terdapat informasi  antara lain; Pembagian Wilayah, Kemiringan, 

Ketinggian, Curah Hujan, dan Drainase, pada setiap informasi 

terdapat data yang dapat dilihat untuk membantu user 

memperoleh informasi yang di inginkan. Aplikasi sistem Zona 

Agroekologi dapat diakes melalui; 

http://124.81.113.182/boyolali_zae/ 

 

http://124.81.113.182/boyolali_zae/

