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PENDAHULUAN 

1. BAB I  PENDAHULUANB I    PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Masih berlangsungnya krisis ekonomi membuat kepercayaan rakyat dan 

investor semakin menurun terhadap pemerintah. Adanya kebijaksanaan otonomi 

daerah membuat pemerintah daerah dipacu untuk dapat memberdayakan 

daerahnya sendiri tanpa subsidi pemerintah pusat. Sehingga pemerintah daerah 

dituntut untuk lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam memberikan layanan 

kepada masyarakat, dunia bisnis, dunia edukasi, dan antar pemerintahan. Dengan 

demikian agar tuntutan tersebut dapat terlaksana dan membantu dalam 

mempercepat kinerja birokrasi pemerintah daerah maka diperlukan pemanfaatan 

teknologi informasi. Membangun teknologi informasi dapat dengan mudah 

menyesuaikan diri dengan perubahan birokrasi pemerintah di masa yang akan 

datang, karena proses perubahan akan selalu ada. Untuk itu diperlukannya suatu 

sistem komputasi yang memberikan informasi daerah agar dapat lebih 

merangsang investor dalam menanamkan modalnya ke daerah. 

Beragam bentuk bidang usaha yang dapat dijadikan sebagai peluang bagi 

para investor dalam menanamkan modalnya di Propinsi Bali, adapun salah 

satunya adalah usaha budidaya burung walet. Budidaya burung walet merupakan 

komponen yang sangat berguna bagi pembangunan ekonomi kerakyatan. Selain 

sarangnya sebagai komoditas ekspor yang bernilai tinggi, fisik burungnya pun 

dapat berperan sebagai predator serangga yang merugikan dan harga tanah dimana 

burung walet tersebut dibudidayakan memiliki nilai jual yang tinggi. 
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Pengembangan budidaya burung walet sudah mulai banyak dilirik oleh 

para investor, sehingga dapat dijadikan sebagai keunggulan tersendiri bagi 

Propinsi Bali pada khususnya, sebagai lahan atau lokasi yang memiliki peluang 

investasi untuk membudidayakan burung walet yang cukup menjanjikan di masa  

yang akan datang.  

Tersedianya lokasi yang dapat dijadikan sebagai pengembangan 

budidaya burung walet, tergantung dari lahan yang tersedia pada suatu daerah. 

Data-data tersebut sangat penting artinya bagi kalangan Pemerintah Daerah 

maupun kalangan investor. Pada saat ini data-data mengenai lahan tersebut masih 

dalam bentuk mentah. Sehingga kalangan investor masih kesulitan dalam mencari 

informasi yang mereka butuhkan, dan bagi kalangan Pemda juga mengalami 

kesulitan dalam menentukan lokasi atau lahan yang pantas dijadikan kawasan 

untuk pengembangan burung walet. 

Karena kendala-kendala seperti itulah sehingga muncul suatu pemikiran 

untuk menerapkan algoritma fuzzy yang menggunakan model max-min infrerence 

pada sistem informasi geografis ini yaitu meningkatkan kemampuan dalam 

membangun sistem pendukung keputusan yang mampu memberikan analisa 

dalam penentuan lokasi pengembangan budidaya burung walet yang berpotensi. 

Logika fuzzy digunakan karena sistem fuzzy memiliki keunggulan dalam 

memodelkan aspek kualitatif dari pengetahuan manusia serta pengambilan 

keputusan sebagaimana dilakukan oleh manusia dengan menerapkan basis aturan 

atau basis kaidah. Sebagai contoh, Zhang (2001) melakukan penelitian tentang 

pendekatan teori fuzzy set yang berhubungan dengan pemetaan permukaan tanah 

dan evaluasi dari akurasi peta yang dihasilkan dari foto jarak jauh. 
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Teknologi Sistem Informasi Geografi (SIG) dengan menggunakan 

analisis spasial yaitu buffering dan layerin dapat  memenuhi keperluan penyajian 

informasi yang cepat dan mudah, sesuai dengan kebutuhan investor dan Pemda 

Bali dalam hal ini pengelolaan data-data lahan yang tersedia. Perkembangan 

Sistem Informasi Geografi tersebut adalah penyajian suatu sistem informasi yang 

disertai data berbentuk graphic khususnya dalam bentuk peta yang 

menggambarkan wilayah, selain data text biasa, sehingga informasi yang 

diperoleh lebih cepat dan lebih mudah untuk  dipahami. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka didapat 

permasalahan yaitu bagaimana melakukan rancang bangun sistem pendukung 

keputusan dalam penentuan lokasi pengembangan budidaya burung walet dengan 

menggunakan teknologi sistem informasi geografi dan metode fuzzy. 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah 

diuraikan di atas maka penulis juga menentukan pembatasan terhadap hal-hal 

yang dibahas dan yang tidak dibahas dalam penelitiannya. Hal-hal tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Informasi penentuan lahan pengembangan budidaya burung walet  didasarkan 

satuan administrasi hanya sampai pada tingkat kecamatan di Propinsi Bali 
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2. Sistem Informasi Geografi ini hanya memberikan informasi lokasi yang sesuai 

untuk budidaya burung walet berdasarkan syarat makro pengembangan 

budidaya burung walet. 

3. Data yang disampaikan dalam bentuk peta digital yang disertai dengan 

informasi yang diperlukan berupa data sekunder yang diambil dari “Data Bali 

Membangun “ pada Pemerintah Propinsi Bali. 

4. Variabel-variabel yang digunakan untuk analisa lahan antara lain : daerah 

basah (curah hujan), jarak terhadap pegunungan, sungai, pantai, dan danau 

dari Pemda setempat serta instansi terkait. 

5. Sistem pendukung keputusan untuk penentuan lokasi pengembangan budidaya 

burung walet dan ketelitian penampilan data peta menggunakan metode fuzzy 

 

1.4. Tujuan 

Dibawah ini merupakan tujuan yang diharapkan dalam pengembangan 

aplikasi sistem ini : 

1. Memberikan informasi yang diperlukan oleh Pemerintah daerah  maupun 

Investor mengenai daerah yang sesuai untuk pengembangan budidaya burung 

walet di Propinsi Bali. 

2. Mengembangkan suatu sistem informasi  geografis dengan menggunakan 

logika fuzzy sebagai pengambil keputusan untuk pengembangan budidaya 

burung walet sebagai komiditi yang sangat penting keberadaannya pada 

pembangunan di Pulau Bali. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Dalam buku Tugas Akhir ini, pembahasan mengenai aplikasi yang dibuat 

dibagi  ke dalam 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB    1 : Pendahuluan, yang membahas tentang latar belakang yang menjadi 

dasar pertimbangan timbulnya permasalahan, permasalahan yang 

disoroti, tujuan pembuatan Tugas Akhir ini dan batasan 

permasalahan, metodologi penyusunan Tugas Akhir serta sistematika 

pembahasan dalam buku Tugas Akhir ini. 

BAB    2  :  Landasan Teori, yang membahas tentang teori-teori yang mendasari 

perancangan dan pembuatan dari aplikasi ini.  

BAB    3  : Metode Penelitian, yang membahas tentang metode penelitian apa 

yang digunakan serta bagaimana implementasi dari metode tersebut. 

BAB   4  : Implementasi  dan  Evaluasi, yang membahas tentang langkah-

langkah dalam melakukan implementasi pada  aplikasi ini, serta  

bagaimana penggunaannya. Selanjutnya melakukan evaluasi dari 

hasil implementasi tersebut. 

BAB     5  : Penutup, yang merupakan bab terakhir dari laporan Tugas Akhir ini, 

terdiri atas kesimpulan yang berisi apakah tugas akhir ini dapat 

memenuhi tujuannya yaitu untuk mengadopsi dan mengadaptasikan 

fungsi-fungsi yang terdapat pada metode fuzzy dan mengunakan 

analisis spasial yaitu buffering dan layering untuk diterapkan pada 

Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Lokasi Budidaya Burung 

Walet dengan Teknologi SIG dan Metode Fuzzy serta saran untuk 

pengembangan dari Tugas Akhir ini. 
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