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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Indonesia dikenal sebagai negara agraris, negara yang maju di bidang 

pertaniannya, sehingga menjadikan Indonesia peringkat ketiga produsen beras 

dunia setelah China dan India. Indonesia mempunyai lahan yang subur terutama 

lahan-lahan pertanian di daerah Jawa. Pertanian termasuk sektor yang mempunyai 

peran strategis, karena merupakan sumber utama penghidupan dan pendapatan 

mayoritas masyarakat, sebagai penyedia hasil dan penyedia pangan, penampung 

lapangan pekerjaan, sebagai sumber devisa dan sebagai salah satu unsur yang 

menjaga kelestarian lingkungan hidup (Pertiwi dkk, 2012). 

Tanaman padi (Oryza sativa,sp) masuk ke dalam kelompok tanaman 

pangan pokok yang sangat penting dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat 

Indonesia. Sampai saat ini, lebih dari 50% produksi padi nasional berasal dari 

areal sawah di Pulau Jawa. Sehingga apabila terjadi penurunan tingkat produksi 

dan produktivitas padi di Jawa secara drastis, maka akan mempengaruhi 

ketersediaan beras nasional dan akan berdampak negatif terhadap sektor-sektor 

lainnya (Wahyunto dkk, 2006). 

Kondisi pertanian di Indonesia saat kini cukup ironis. Alih fungsi lahan 

pertanian ke penggunaan non-pertanian terus bertambah dan seolah tak bisa 

dihentikan. Pulau Jawa yang dikenal sebagai lahan pertanian yang produktif telah 

beralih fungsi menjadi pabrik, kawasan industri, pemukiman, kawasan wisata, 

real estate, bahkan konversi lahan menjadi lapangan golf dan taman bunga. Olah 

sebab itu, secara terpisah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus 

melakukan upaya dan sosialisasi pertanian kepada masyarakat, dengan 

memperbanyak fasilitas pertanian guna meningkatkan gairah petani dalam 

bercocok tanam. Mekanisasi yang dilakukakan dengan memperbanyak traktor, 

threasher, rice mile, perbaikan infrastruktur jalan usaha tani dan alat angkut dari 

ladang, serta peningkatan SDM tentang pertanian secara berkala. 

Dalam dunia yang serba digital saat ini, penerapan teknologi aplikasi 

dalam berbagai bidang terus dilakukan, tidak terkecuali dalam sektor pertanian 
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yang merupakan sektor perekonomian utama di Indonesia, mengingat sebagian 

besar penduduknya menggantungkan hidup di dunia pertanian. 

Prediksi adalah kegiatan memperkirakan fenomena yang terjadi di masa 

depan, salah satunya menggunakan analisis data berkala (time series). Salah satu 

metode dalam analisis data berkala (time series) adalah exponential smoothing 

(Pratama Adi dkk, 2016). Penulis tertarik untuk memprediksi hasil produksi padi 

di Kabupaten Kudus dengan metode Brown’s Double Exponential Smoothing. 

Metode ini dimanfaatkan secara luas dalam melakukan prediksi karena 

sederhana, efisien didalam perhitungan prediksi, mudah disesuaikan dengan 

perubahan data, ketelitian metode cukup besar, dan metode ini sangat efektif 

untuk prediksi jangka pendek dan tidak membutuhkan banyak data (Sungkawa 

dan Megasari, 2015). Selain itu, beberapa keuntungan dari penggunaan metode 

exponential smoothing adalah banyak mengurangi masalah penyimpanan data, 

sehingga tidak perlu lagi menyimpan semua data historis atau sebagian, hanya 

pengamatan terakhir, ramalan terakhir, dan suatu nilai konstanta yang harus 

disimpan (Makridakis dkk, 1991). 

Di Kabupaten Kudus sendiri belum ada sistem prediksi seperti itu, hal ini 

menjadi masalah bagi dinas terkait dalam mengidentifikasi potensi peningkatan 

dan penurunan hasil produktivitas pertanian padi di masing-masing kecamatan 

yang tersebar di Kabupaten Kudus. Dari latar belakang yang telah dijabarkan 

diatas, hasil dari penelitian ini yaitu dibuatnya sebuah sistem prediksi hasil 

produksi pertanian padi dengan metode Brown’s Double Exponential Smoothing 

berbasis web dalam upaya mendukung dinas terkait menjaga kestabilan pertanian 

yang ada. 

  

1.2.  Perumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana penerapan metode Brown’s Double Exponential Smoothing 

untuk prediksi hasil produksi padi di Kabupaten Kudus? 

2. Bagaimana menguji ukuran keakuratan nilai taksiran untuk periode yang 

akan datang? 
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1.3.  Batasan Masalah 

1. Daerah penelitian dilakukan di Kabupaten Kudus. 

2. Data yang digunakan adalah data primer dari BPS Kabupaten Kudus, 

mulai dari tahun 2013 sampai terakhir tahun 2018, yang rutin 

dipublikasikan BPS setiap satu tahun sekali yang berwujud cetakan serta 

publikasi pdf, dan hasilnya sama. 

3. Prediksi menggunakan variabel jenis hasil padi sawah dan untuk periode 

satu tahun mendatang. 

4. Peramalan / prediksi menggunakan metode Brown’s Double Exponential 

Smoothing. 

5. Variabel digunakan hanya untuk prediksi hasil produksi pertanian padi. 

6. Metode prediksi tidak mencakup faktor lain yang mempengaruhi hasil 

produksi seperti contoh inflasi, bencana alam, musim paceklik, serangan 

hama, dan lain lain. 

7. Perancangan sistem menggunakan bahasa pemrograman PHP (framework 

CodeIgniter), template Bootstrap, dan MySQL/MariaDB sebagai RDBMS. 

 

1.4.  Tujuan 

 Tujuan dari penelitian ini yaitu membangun sistem prediksi hasil produksi 

pertanian padi di Kabupaten Kudus berbasis web, dengan salah satu metode time 

series yaitu Brown’s Double Exponential Smoothing. 

 

1.5.  Manfaat 

Manfaat yang dapat diperoleh dari pembuatan sistem prediksi hasil 

pertanian dengan metode Brown’s Double Exponential Smoothing yaitu : 

1. Memberikan wawasan dan pengetahuan tentang prediksi (forecasting) 

dengan metode Brown’s Double Exponential Smoothing. 

2. Sebagai alat bantu pihak terkait dalam perencanaan yang efektif dan dalam 

pembuatan keputusan yang tepat. 

3. Memberikan sumbangsih gagasan pada pemerintah daerah dalam upaya 

menjaga kestabilan produksi padi di Kabupaten Kudus. 

 


