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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Budidaya tanaman Jati khususnya di negara-negara berkembang 

merupakan salah satu peluang agrobisnis yang sangat menguntungkan. 

Disamping memiliki banyak keunggulan, tingginya harga kayu Jati dipasar 

internasional yang berkisar US$ 500-2200/m
3
 mendorong banyak perusahaan 

menawarkan peluang investasi di tanaman Jati. Selain mempunyai fungsi 

ekonomis, tanaman Jati juga mempunyai fungsi non-ekonomis yaitu sebagai 

fungsi penyangga ekosistem, fungsi biologis dan fungsi sosial (Wijanarko,  

2012). 

Berdasarkan data luas tebangan Jati di Indonesia pada tahun 2009 sampai 

tahun 2013 dalam statistik Perum Perhutani, terjadi kenaikan luas tebangan di 

tahun 2012 sampai tahun 2013 sebesar 52,52%. Dimana pada tahun 2012 

sebesar 26.317 ha/tahun, kemudian di tahun 2013 sebesar 40.142 ha/tahun. 

Sedangkan pada tahun sebelumnya dari tahun 2009 sampai tahun 2012 terjadi 

penurunan luas tebangan rata-rata 27,76 ha/tahun. Hal ini menandakan bahwa 

terjadi kenaikan besar terhadap kebutuhan akan tanaman Jati (Perhutani, 

2013). 

Saat ini kebutuhan tanaman Jati (tertutama kayunya) untuk bahan 

bangunan dan mebel sebesar 3,5 juta m
3
/tahun, yang baru bisa dilayani 

Perhutani kurang dari 1 juta m
3
/tahun. Konsekuensi yang terjadi salah 

satunya adalah pencurian kayu Jati dihutan semakin besar karena untuk 

memenuhi kebutuhan pasar yang masih menganga lebar sebesar 2,5 juta 
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m
3
/tahun. Maraknya pencurian kayu di hutan menyebabkan tanaman Jati 

terancam kelestariannya (Wijanarko, 2012). 

Sejalan dengan kebijakan Departemen Kehutanan RI, Perum Perhutani 

dalam pengelolaan Jati menyelenggarakan pengelolaan tanaman Jati bersama 

masyarakat membangun sumber daya manusia melalui perusahaan yang 

bersih, berwibawa, mendukung dan berperan serta dalam pembangunan 

wilayah dan perekonomian nasional melalui program PHBM (Pengelolaan 

Hutan Bersama Masyarakat). Hal ini khususnya menyikapi maraknya 

penjarahan Jati yang terjadi pada tahun 1998-2001, Perum Perhutani juga 

menyadari bahwa dalam mengelola sumber daya hutan tidak bisa dilakukan 

sendiri karena harus melibatkan para pihak terutama masyarakat desa hutan. 

Berdasarkan data gangguan keamanan hutan Jati tahun 2009–2013 dalam 

statistik Perum Perhutani, jumlah pengurangan gangguan tanaman Jati di 

tahun 2013 mengalami penuruan dari tahun 2012 yaitu sebanyak 247326 

pohon dan 119505 ha/tahun. Gangguan keamanan hutan meliputi pencurian 

pohon, pencurian kayu petak, pencurian kayu bakar, pencurian lain, bibrikan 

hutan, babad liar tanaman, kebakaran hutan dan bencana alam. Hal ini 

merupakan salah satu indikator keberhasilan program PHBM. Data 

pengurangan jumlah tanaman Jati akibat gangguan keamaanan hutan Jati di 

Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1 berikut: 

PENENTUAN TINGKAT KESESUAIAN ...,  ARIGUS WAHYU NUR PRABOWO, TIK F TEKNIK, UMP 2016.



3 
 

 
Gambar 1 . Jumlah Pengurangan  Jati  

Akibat Gangguan Keamanan Hutan Jati  

Sumber: Perhutani 2009-2013 

 

Namun demikian bila melihat menurunnya jumlah pengurangan tanaman 

Jati akibat gangguan keamanan hutan dari tahun 2009–2013, kegiatan 

pengembangan budidaya tanaman Jati secara mandiri di luar kawasan 

Perhutani sudah banyak di jumpai di masyarakat. Hal ini karena karena minat 

tinggi masyarakat untuk mengembangkan kebun Jati rakyat. Meski masa 

panen tahunan, masyarakat bersedia menanam jenis tanaman ini karena 

sebagai salah satu bentuk simpanan untuk masa depan karena kayu Jati 

terkenal akan harga jualnya yang tinggi (Wijanarko, 2012). 

Persiapan awal dalam memulai mengembangkan tanaman Jati salah 

satunya adalah persiapan lahan yang sesuai. Lahan yang sesuai menjadi 

tempat tumbuh yang baik untuk tanaman Jati. Setiap daerah memiliki sifat 

tanah yang berbeda dan kondisi geografis yang berbeda pula. Hal ini akan 

mempengaruhi tingkat kesesuaian lahan tanaman Jati  di daerah tersebut  agar 

dapat tumbuh optimal. Sedangkan saat ini informasi tentang kesesuaian lahan 

Jati di Indonesia masih terdokumentasi secara terpisah misalnya dalam 
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penelitian, jurnal maupun buku  sehingga penyebaran informasi mengenai 

kesesuaian lahan Jati sulit diperoleh dengan baik khususnya masyarakat luas 

yang akan melakukan budidaya Jati. Dengan demikian pemilihan lahan yang 

sesuai merupakan salah satu masalah awal yang timbul dalam memulai 

budidaya tanaman Jati. 

Tingginya  prospek dan minat budidaya Jati di Indonesia sangat mungkin 

untuk membantu perekonomian nasional dan menjaga kelestarian alam. 

Potensi ini dapat dikembangkan lebih maju dengan didukung oleh 

pemanfaatan teknologi. Teknologi yang dapat dikembangkan salah satunya 

adalah sistem penalaran komputer berbasis kasus (Case-Based Reasoning). 

Sistem penalaran komputer berbasis kasus dapat menjadi sumber referensi 

dan tambahan informasi, karena dalam sistem penalaran komputer berbasis 

kasus berisi deskripsi dari pengalaman masa lalu seorang spesialist yang di 

representasikan sebagai contoh kasus untuk digunakan kembali dalam suatu 

waktu pada saat seseorang pengguna berhadapan dengan kasus yang baru 

dengan parameter yang serupa. Sistem ini menelusuri kasus yang paling tepat 

dan menerapkan solusi kasus lama pada kasus yang baru. Sistem ini 

memberikan usulan solusi atau diagnosis berdasarkan kasus paling mirip 

yanng diperoleh dari basis kasus (Laudon & Jane, 2008).  

Penelitian sebelumnya dibidang pertanian dengan menggunakan sistem 

penalaran komputer berbasis kasus dilakukan oleh Warsito (2014), untuk 

memilih pestisida atau insektisida pada tanaman jagung dan  memberikan 

solusi sesuai didasarkan pada pengalaman dari kasus-kasus yang pernah 
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dialami oleh petani di masa lalu. Hal ini membuktikan bahwa sistem 

penalaran komputer berbasis kasus dapat digunakan pula untuk menentukan 

tingkat kesesuaian lahan untuk tanaman Jati karena didasarkan juga pada 

pengalaman masa lalu dalam memberikan solusi. 

 

B.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan adalah bagaimana 

membangun sistem penentuan kesesuaian lahan untuk tanaman Jati 

menggunakan penalaran komputer berbasis kasus. 

 

C.  Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tanaman Jati yang diteliti hanya terfokus pada tanaman Jati yang berada 

di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. 

2. Asumsi bahwa indeksasi basis kasus sudah dilakukan menggunakan 

algoritma C.4.5. 
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