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ABSTRAK 

Pemilihan lahan mangrove di kabupaten jember merupakan masalah yang dihadapi oleh para 
penduduk di jember yang tinggal di daerah pesisir pantai, karena setiap wilayah harus sesuai dengan 
kriteria setiap jenis mangrove agar mangrove yang ditanami dapat tumbuh dan diolah, mengolah 
mangrove merupakan alternative mata pencarian bagi para nelayan selain melaut. Pembuatan sistem 
penunjang keputusan pemilihan lahan mangrove menggunakan metode Simple Additive Weighting 
(SAW), memberikan nilai setiap jenis mangrove untuk setiap wilayah yang dipilih oleh user, sample 
pada penelitian ini memberikan nilai 0. 925 pada jenis mangrove A1 sebagai mangrove yang dapat 
ditanami diwilayah yang dipilih oleh user. sistem ini dapat membantu para nelayan untuk memilih lahan 
yang akan di tanami mangrove, sesuai dengan daerah yang dipilih oleh user dengan menggunakan f 
ramework CI sebagi intervace sistem dan google API untuk menampilkan peta digital didalam sistem. 

Kata Kunci: framework CI, google API, Simple Additive Weighting 

PENDAHULUAN 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah nelayan miskin di Indonesia pada tahun 2011 
mencapai 7,87 juta orang atau 25,14 persen dari total penduduk miskin nasional yang mencapai 
31,02 juta orang. Sebanyak 7,87 juta nelayan tersebut berasal dari sekitar 10.600 desa nelayan 
miskin yang terdapat di kawasan pesisir di berbagai daerah di tanah air, termasuk salah satunya di 
kawasan pesisir selatan Kabupaten Jember, Jawa Timur. Tanaman mangrove dapat membantu 
nelayan di bidang ekonomi, karena tanaman ini menyediakan bahan dasar untuk keperluan rumah 
tangga dan industri, seperti kayu bakar, arang, kertas dan rayon, yang dalam konteks ekonomi 
mengandung nilai komersial tinggi. Sebagai suatu ekosistem khas   perairan   pesisir,  hutan   mangrove   
memiliki   nilai ekologis dan ekonomis . 

Bagi nelayan di Jember untuk mencari tempat yang bisa di jadikan lahan tanaman mangrove, saat ini 
masih belum terealisasi dengan baik karena pengetahuan yang sangat kurang. Kesulitan mencari 
daerah lokasi untuk perkembangan tanaman mangrove merupakan kendala bagi nelayan, karena 
tidak ada referensi mengenai mangrove yang berada di tempat mereka tinggal. Berdasarkan 
permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu Sistem Informasi Geografis yang dapat menunjukkan 
tempat ataupun daerah untuk di jadikan sebagai lahan tanaman mangrove di Jember. Oleh karena 
itu, peneliti akan merancang sistem pemetaan lahan mangrove dengan menggunakan metode Simple 
Additive Weighting (SAW). Adanya sistem ini maka nelayan menjadi lebih mudah untuk menemukan 
lahan yang tepat untuk di tanami mangrove.  Konsep dasar metode SAW adalah mencari 
penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua kriteria. Sistem ini 
dimaksudkan untuk membantu mengatasi masalah yang terjadi, dan sistem ini lebih bersifat 
memberikan dukungan atau pertimbangan bagi pihak penyeleksi dari proses pengambilan keputusan 
itu sendiri. 

MATERI DAN METODE 

Tempat dan waktu yang dilakukan dalam penelitan ini yaitu, daerah pesisir pantai di kabupaten jember, 
penelitian ini di mulai pada bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Juni 2018.  Metode penelitian ini 
terdiri atas pengumpulan data, pengolahan   data, perancangan   dan   pembuatan   sistem. Penjelasan 
lebih lanjut sebagai berikut: 
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1. Pengumpulan data 
Pengumpulan data dalam penelitian ini diperlukan untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk 
membangun sistem penunjang keputusan pemilihan lahan mangrove. Pembangunan sistem ini 
memerlukan data mangrove yang ada untuk membangun sistem ini kerena memerlukan data kriteria 
yang akan dibobotkan untuk perhitungan menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW). 
 
2. Pengembangan sistem 

Pengembangan sistem untuk membangun sistem pemilihan lahan mangrove yaitu dengan 
menggunakan model waterfall berorientasi objek. Penggunaan model waterfall pada sistem yang 
dibangun relatif sederhana, requirement data lengkap dan pengembangan sistem bisa dilakukan 
dengan lebih mudah. Perancangan waterfall digambarkan pada gambar 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Waterfall Model 
 

Metode Simple Additive Weighting (SAW) sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan 
berbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada 
setiap alternatif dari semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matrik keputusan 
(X) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. 
 
Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan (x) ke suatu skala yang dapat 
diperbadingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Metode Simple Additive Weighting (SAW). 
SAW mengenal adanya 2 (dua) atribut yaitu kriteria keuntungan (benefit) dan kriteria biaya (cost). 
Melakukan normalisasi matrik keputusan dengan cara menghitung nilai rating kinerja ternomalisasi 
(rij) dari alternatif Aipada kriteria Cj. Perhitungan Simple Additive Weighting (SAW) menggunakan 
persamaan 1. 
 
 
 
 
 
 

Keterangan: 
a. Kriteria keuntungan apabila nilai memberikan keuntungan bagi pengambil keputusan, sebaliknya 

kriteria biaya apabila menimbulkan biaya bagi pengambil keputusan. 
b. Apabila berupa kriteria keuntungan maka nilai dibagi dengan nilai dari setiap kolom, sedangkan untuk 

kriteria biaya, nilai dari setiap kolom dibagi dengan nilai Xij. 
Diagram alir sistem dapat dilihat pada gambar 2. 
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Gambar 2. Diagram Alir Sistem Penunjang Keputusan Pemilihan Lahan Mangrove 

Desain pada sistem pemilihan lahan mangrove secara garis besar dapat dilihat dalam kebutuhan 
fungsional dan nonfungsional, usecase diagram, dan Entity Relationship Diagram (ERD). 

Kebutuhan fungsional merupakan hal pokok yang harus dapat dilakukan oleh sistem dalam menerima 
masukan untuk diproses sehingga menghasilkan keluaran. Kebutuhan fungsional dari sistem 
pemilihan lahan mangrove antara lain: 

 
1. Sistem   dapat   menyimpan   dan   memanajemen (input, update, delete) data user. 
2. Sistem   dapat   menyimpan   dan   memanajemen (update, delete) data area. 
3. Stem dapat menyimpan dan memanajemen data yang digunakan sebagai acuan untuk 

menghitung hasil cari lahan mangrove. 
4. Aplikasi dapat menampilkan lahan yang baik untuk di tanami mangrove. 
 
Sedangkan kebutuhan non-fungsional sistem pada penelitian ini yaitu: 
1. Sistem dapat digunakan oleh banyak pengguna pada saat yang bersamaan dan pada komputer 

yang berbeda. 
2. Tampilan dan bahasa komunikasi sistem mudah dimengerti oleh pengguna untuk memberikan 

kenyamanan pemakaian dan memudahkan pengoperasian. 
3. Sistem menggunakan username dan password untuk autentifikasi akses operator dan manager 

terhadap sistem. 
 
Usecase Diagram dalam sistem ini menggambarkan fitur dan aktor yang terdapat pada aplikasi yang 
akan dibuat. Usecase diagram sistem penunjang keputusan pemilihan lahan mangrove 
menggunakan metode SAW seperti yang dijelaskan pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Usecase Diagram Sistem Penunjang Keputusan Pemilihan Lahan Mangrove 
 
Entity Relationship Diagram (E R D )  pada sistem pemilihan lahan mangrove menjelaskan mengenai 
hubungan data dengan basis data yang berdasarkan objek dasar pada data yang mempunyai 
hubungan dan relasi. ERD sistem ditunjukkan pada gambar 4 
 

 

 
 

Gambar 4. ERD Sistem Penunjang Keputusan Pemilihan Lahan Mangrove 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini melakukan analisis data yang menginputkan data kriteria agar data dapat digunakan 

dalam menentukan lahan yang tepat untuk tumbuhan mangrove. Bobot kriteria yang akan 
digunakan dalam menentukan lahan mangrove pada tabel 1. 

Tabel 1. Bobot Kriteria 

No Kriteria Bobot 

1 Salinitas 0 
2 Toleransi Ombak dan Angin 0.4 

3 Toleransi Pasir 0.3 

4 Toleransi Lumpur 0.3 

5 Frequensi Penggenagan 0 

Range digunakan untuk menjadi atribut dari kriteria toleransi ombak dan angin, toleransi kandungan 

pasir, dan toleransi lumpur. Dalam atribut range terdapat tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah 
atribut ini termasuk dalam kategori sesuai, moderat, tidak sesuai, dan sangat tidak sesuai, diukur 
dalam keadaan tingkat tinggi sampai dengan sangat rendah. Kategori dalam kriteria yang di jadikan 
atribut dalam sebuah kategori. Dapat dilihhat pada tabel 2. 

 

Tabel 2. Range 

Range Nilai 

Tinggi 4 
Sedang 3 

Rendah 2 

Sangat Rendah 1 

 

Matrik penilaian ini yaitu hasil dari inputan user yang akan di masukkan dalam table dan akan di hitung 
dengan menggunakan metode SAW pada tabel 3. 

Tabel 3. Matrix 

Jenis Mangrove C1 C2 C3 C4 C5 

A1 30 4 3 4 20 
A2 30 3 4 3 20 

A3 30 3 3 3 20 

A4 30 3 4 3 20 

A5 30 3 3 3 20 

 
Tabel 3 menjelaskan bahwa salah satu contoh inputan yang di lakukan oleh user utuk memilih 
lahan mangrove dengan A1 sebagai jenis mangrovenya, sedangkan C1-C5 yaitu kriteria yang di 
gunakan C1 salinitas, 

C2 toleransi ombak dan angin, C3 kandungan pasir, C4 kandungan lumpur, C5 frequensi 

penggenangan. 
 
Perhitungan matrik penilaian: 
C = C2/ C2 max * bobot  
C2 = 4/4 * 0.4 = 0.4 
C2 = 3/4 * 0.4 = 0.3  
C2 = 3/4 * 0.4 = 0.3  
C2 = 3/4 * 0.4 = 0.3  
C2 = 3/4 * 0.4 = 0.3 
 
C = C3/ C3 max * bobot 
C2 = 3/4 * 0.3 = 0.225  
C2 = 4/4 * 0.3 = 0.3  
C2 = 3/4 * 0.3 = 0.225  
C2 = 4/4 * 0.3 = 0.3  
C2 = 3/4 * 0.3 = 0.225 

 



Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan IV 2018 
Swiss-Belinn, Tunjungan-Surabaya 05 September 2018  

229  

  C = C4/ C4 max * bobot 
 C2 = 4/4 * 0.3 = 0.3 
 C2 = 3/4 * 0.3 = 0.225 
 C2 = 3/4 * 0.3 = 0.225  
 C2 = 3/4 * 0.3 = 0.225  
 C2 = 3/4 * 0.3 = 0.225 
 
Hasil pembagian benefit yaitu hasil dari inputan dari colom c2-c4 hasil inputan/max c2*bobot c2, 
inputan/max c3*bobot c2, inputan/max c4*bobot c3 dan hasil dari perhitungan pada tabel 4. 
 
Tabel 4. Matrix Normalisasi 

Jenis Mangrove C2 C3 C4 

A1 0.4 0.225 0.3 
A2 0.3 0.3 0.225 

A3 0.3 0.225 0.225 

A4 0.3 0.3 0.225 

A5 0.3 0.225 0.225 

 
Hasil dari matrik normalisasi di dapatkan dari perhitungan inputan user yang ada pada tabel 3 
sehingga mendapatkan hasil pada tabel 4, kemudian untuk mendapatkan nilai hasil matrik dilakukan 
perhitungan sebagai berikut: 
 
A= C2 + C3 + C4 
A1 = 0.4 + 0.225 + 0.3= 0.925 
A2 = 0.3 + 0.3 + 0.225= 0.825 
A3 = 0.3 + 0.225 + 0.225= 0.75 
A4 = 0.3 + 0.3 + 0.225= 0.825 
A5 = 0.3 + 0.225 + 0.225= 0.75 
 
NIlai hasil dari pembagian dan perkalian dari tabel 4 kemudian di lanjutkan     dengan penjumlahan 
c2+c3+c4 hasil dari penilaian dan perangkingan sehingga mendapatkan nilai tertinggi yaitu A1 dengan 
nilai 0.925 sebagai mangrove yang dapat ditanam di daerah yang telah dipilih oleh user, dapat 
dilihat di tabel .5. 
 
Tabel 5. Nilai Hasil Matrik Normalisasi 

Jenis Mangrove Nilai 

A1 0.925 
A2 0.825 

A4 0.825 

A3 0.75 

A5  0.75 

 
Sistem pemilihan lahan mangrove dengan metode SAW bertujuan untuk membantu mempermudah 
pencarian lahan mangrove di kabupaten jember dan membantu Dinas Kehutanan Kabupaten 
Jember dalam mengontrol dan menentukan lahan mangrove yang cocok untuk di tanami mangrove 
yang berada di Kabupaten Jember. Pemilihan lahan mangrove di Kabupaten Jember terdapat 
beberapa kelebihan dan kekurangan yang masih harus disempurnakan kembali, untuk mencapai 
tujuan tersebut sistem ini memiliki fitur utama yaitu fitur yang mengimplementasikan analisis metode 
SAW, gambar 5 form pemilihan lahan mangrove. 
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Gambar 5. Form Pemilihan Lahan Mangrove 
 

Hasil dari inputan user akan di hitung mengunakan metode SAW, terapat pada proses pemilihan lahan 
mangrove, setelah user menginputkan form tersebut, maka setelah user mengklik button cari sistem 
menampilkan hasil dari inputan user dengn jenis mangrove yang bisa d tanami berdasarkan hasil 
niali perangkingan tertinggi yang di tampilkan dalam sistem dan juga peta digital yang berupa maps 
lahan tanam mangrove terihat pada gambar 6, 7, dan 8. 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. Tampilan Hasil perhitungan SAW 
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Gambar 7. Tampilan Hasil Nilai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Gambar 8. Tampilan Google Maps API 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

1. Pembuatan sistem penunjang keputusan pemilihan lahan mangrove dengan menggunakan 
metode SAW, salah satu contoh mencari hasil dari nilai yang telah di inputkan oleh user sehinga 
mendapatkan nilai A1 dengan nilai 0.925 sebagai nilai yang tertinggi untuk mangrove yang dapat 
di tanami pada daerah yang telah di plih oleh user. Sistem ini terdapat kriteria, bobot, dan range 
yang digunakan untuk menghitung jumlah nilai dari bobot dan kriteria yang di gunakan, sehingga 
menghasilkan nilai untuk di jadikan bahan pertimbangan pememilihan lahan yang baik untuk 
ditanami mangrove. 

2. Sistem pemilihan lahan mangrove menggunakan framework CI untuk tampilan user, dan untuk 
menampilkan peta lahan mangrove peneliti menggunakan google API untuk menampilkan peta 
pada sistem. Peneliti memberikan penjelasan mengenai sistem dengan memberikan informasi pada 
menu informasi untuk user agar dapat menjalankan sistem, sistem dapat membantu user untuk 
mencari lahan mangrove. 

Adapun saran yang ditujukan untuk memberikan masukan yang lebih baik yaitu: 

1. Untuk pengembangan lebih lanjut, disarankan pemilihan lahan mangrove dengan metode Simple 

Additive Weighting (SAW) sistem yang dibangun tidak memungkinkan pengguna untuk mengubah, 
menambah atau mengurangi jumlah kriteria yang digunakan dalam pemilihan lahan mangrove. 
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2. Pemilihan lahan mangrove di Kabupaten Jember terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan 
yang masih harus disempurnakan kembali. Untuk mencapai tujuan tersebut sistem ini memiliki 
fitur utama yaitu fitur yang mengimplementasikan analisis metode SAW. Fitur tersebut memiliki alur 
analisis yang sesuai dengan tahapan-tahapan analisis dalam metode SAW bisa diakses oleh 
user. 

3. Kemampuan sistem di awal masih terdapat banyak bagian yang harus diperbaiki dan 
dikembangkan lagi. Peta yang ditampilkan dalam sistem ini masih statis, hanya sebatas pada 
hasil dari pemilihan lahan mangrove. Seharusnya sistem mampu menampilkan peta dengan 
hasil pentahapan berdasarkan jenis mangrovenya. 
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