BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Belakangan ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu

berkembang sangat masif. Hal ini bisa dibuktikan dengan semakin banyak inovasi yang
dibuat dari yang sederhana hingga yang canggih. Hingga menciptakan obyek-obyek,
teknik yang dapat membantu manusia dalam pengerjaan sesuatu lebih efisien.
Budidaya ikan menjadi salah satu bentuk usaha yang sangat potensial untuk
dikembangkan di Indonesia. Pemanfaatan daratan untuk lahan budidaya ikan suatu
terobosan alternatif untuk pemberdayaan masyarakat di lingkungan pedesaan. Issu
yang sempat muncul dalam perikanan di antaranya penurunan sumber daya alam dan
penurunan kualitas benih ikan. Issu global warming juga menjadi perhatian khusus
pemerintah terlebih dengan banyaknya lahan tambak yang tidak beroperasi kembali.
Perkembangan teknologi digunakan oleh banyak orang dalam berbagai aspek,
salah satunya dimanfaatkan oleh pembudidaya ikan air tawar dalam upaya
meningkatkan hasil produksi, karena banyak pembudidaya ikan air tawar yang
mengalami kendala dalam usahanya, hasil kurang maksimal atau ikan banyak yang
mati, rata-rata yang meraka alami. Dari kasus tersebut diteliti salah satu penyebabnya
adalah suhu dan kadar keasaman atau ph air dalam kolam yang sering kali berubah
sesuai perubahan cuaca yang terjadi di lingkungan sekitar.
Tekonologi dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegitan perikanan
secara bertanggungjawab. Penggunaan dan penerapan teknologi penangkapan ikan
yang bertanggungjawab merupakan suatu bentuk keharusan, sebab kegiatan
penangkapan ikan yang tidak segera dikendalikan akan mengancam kelestarian sumber
daya ikan dan lingkungan perairan.(Syam, 2018)
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Meningkatnya kebutuhan dan permintaan pasar akan ikan air tawar begitu besar, oleh
karena itu memberikan kesempatan dan peluang baru bagi masyarakat untuk
melakukan budidaya ikan. Mengingat Indonesia sebagai Negara maritim yang sebagian
besar lautan lebih banyak dari pada daratan, merupakan pasar potensial untuk produk
perikanan. Budidaya ikan air tawar pun naik sangat pesat berkisar 11 persen setiap
tahunnya. Kenyataan ini menunjukkan masyarakat memiliki gairah yang sangat besar
untuk melakukan usaha budidaya ikan air tawar.
Namun, untuk melakukan budidaya ikan air tawar ini juga memiliki tingkat
kesulitan dan hambatan-hambatan yang cukup tinggi. Keterbatasan pengetahuan dalam
pemilihan bibit ikan air tawar yang sesuai dengan daerah dan spesifikasi keadaan kolam
menjadi salah satu faktor kegagalan proses pembesarannya. Kenyataan ini jelas
memberikan dampak yang sangat signifikan bagi para pembudidaya atau peternak ikan
berupa kegagalan panen sehingga menimbulkan kerugian bagi peternak ikan air tawar
itu sendiri.
Melakukan budidaya ikan air tawar harus memerlukan kajian-kajian yang khusus
dan informasi yang lengkap mengenai setiap kriterianya, karena ikan yang dibudidaya
di kolam biasanya adalah ikan air tawar yang pemeliharaannya secara keseluruhan
dilakukan di dalam kolam – kolam yang telah disediakan oleh para pengusaha
perikanan.
Di kabupaten Jepara ini banyak pembudidaya ikan air tawar yang masih manual
atau asal-asalan untuk membudidayakan ikan, sehingga masyarakat tidak maksimal
menghasilkan dalam mengunggulkan hasil bibit ikan air tawar. Misalnya terdapat suatu
tempat di wilayah Jepara ada beberapa pembudidaya bibit ikan air tawar yang belum
menerapkan cara yang maksimal. Oleh karena itu, di butuhkan suatu sistem yang bisa
mengambil sebuah keputusan pembudidaya ikan air tawar, yaitu dengan menerapkan
sistem pendukung keputusan yang akan di tampilkan di web sehingga hasil
pembudidaya lebih maksimal.
Oleh karena itu, keputusan untuk memilih bibit ikan air tawar bukanlah
merupakan hal yang mudah. Ada banyak kriteria yang harus menjadi diperhatikan
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dalam budidaya ikan air tawar, diantaranya ukuran luas kolam, suhu air kolam,
ketinggian daratan, berat ideal ikan untuk konsumsi dan pH air kolam, lama ideal
pembesaran per jenis ikan. Salah satu cara mengatasi persoalan tersebut adalah dengan
membuat sebuah sistem perangkat lunak penunjang keputusan dalam memilih bibit
ikan air tawar agar proses pembudidayaannya dapat berhasil dengan baik. Sistem
penunjang keputusan merupakan sistem perangkat lunak dengan mempertimbangkan
kemampuan interaktif, untuk membantu pengambilan keputusan melalui penggunaan
data dan model-model keputusan untuk mencapai hasil yang optimal.
SPK merupakan sistem yang mampu memecahkan suatu masalah maupun
kemampuan perkomunikasian dalam mengerjakan suatu masalah dengan kondisi
terstruktur maupun tidak terstruktur (Mesran et al., 2018).
Penulis melakukan telaah beberapa jurnal mengenai pembudidayaan ikan air
tawar maupun teknologi pendukung yang digunakan dalam pengambilan suatu
keputusan. Diantaranya

“Implementasi Metode Simple Additive Weighting(Saw)

Dalam Pemilihan Bibit Untuk Budidaya Ikan Mas”(Teknik & Kaputama, 2018). Dalam
jurnal penelitian ini, pada proses pemilihan bibit Ikan Mas adalah dengan
menggunkaan alternative kriteria usia, panjang, dan berat. Karena berdasarkan kriteria
tersebut dapat dijadikan sebagai bahan untuk pemilihan bibit ikan mas yang baik dan
berkualitas, hasil yang didapatkan adalah dengan mencari normalisasi matriks terlebih
dahulu dari beberapa alternative, dimana alternative terdiri dari 5 yakni, bibit 1 yaitu
bibit yang memiliki usia 11 hari, panjang 0,4 inci, dan berat 0,5 gram. Kemudian bibit
ke 2 memiliki usia 13 hari, panjang 0,9 inci, dan berat 1 gram. Kemudian bibit ke 3
memiliki usia 25 hari, panjang 1,9 inci, dan berat 1,9 gram. Kemudian bibit ke 4
memiliki usia 32 hari, panjang 3,5 inci, dan berat 2 gram. Kemudian bibit ke 5 memiliki
usia 17 hari, panjang 1,5 inci, dan berat 1,2 gram. Dan dari ke 5 bibit, bibit ke 4
merupakan bibit yang terbaik.
Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Lisnawanty, Fara Dina dan Daniel
Oktodeli Sihombing dengan judul “Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Calon
Tenaga Kerja Di Kota Pontianak Dengan Metode Simple Additive Weighting
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(Saw)”(Lisnawaty et al., 2018). Variabel yang menjadi kriteria utama dalam SPK
Pemilihan Calon Tenaga Kerja, antara lain gender(A1), usia(A2), tingkat
pendidikan(A3), bidang keahlian(A4), dan pengalaman kerja(A5). Hasil yang
didapatkan dri penelitian tersebut didapatkan ialah urutan teratas adalah A4, A3, A1,
A2, A5 dan terakhir A6.
Dalam jurnal lain yang berjudul “Metode Simple Additive Weighting(Saw) Pada
Penentuan Penerimaan Karyawan”(Ermin et al., 2020). Metode ini dipilih karena
dapat menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian proses perangkingan
untuk mendapatkan alternatif tertinggi sampai terendah. Hasil matriks normalisasi
kriteria setiap alternatif yang telah dilakukan dengan perhitungan vector bobot A1
(Yatno Priawan) memperoleh nilai tertinggi dari 8 alternatif dengan nilai 98.195.
Dengan demikian A1 ialah alternatif tertinggi yang terpilih menjadi karyawan.
Melihat dari uraian-uraian jurnal peneliatian diatas, dalam kasus ini metode yang
penulis gunakan adalah metode Entropy yang digunakan untuk pembobotan kriteria
dan metode SAW( Simple Addictive Weighting). Hal ini dikarenakan penggunaan
metode SAW dapat melakukan penilaian yang lebih akurat karena didasarkan pada
nilai kriteria dan bobot preferensi yang sudah ditentukan, selain itu SAW juga dapat
menyeleksi secara alternatif terbaik dari sejumlah alternative yang ada karena adanya
proses perangkingan setelah menentukan proses bobot untuk setiap atribut.
Dari penjelasan di atas, sistem pendukung keputusan pemilihan bibit ikan yang
di terapkan di harapkan mengganakan metode di atas karena dapat memberikan
peluang besar kepada sector pembudidaya sehingga hasil yang di dapat akan lebih puas.
Berdasarkan dari latar belakang permasalahan di atas, Maka dari itu si penulis
mengajukan sebuah penelitian yang berjudul “SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN
PEMILIHAN BIBIT IKAN AIR TAWAR MENGGUNAKAN METODE ENTROPYSAW BERBASIS WEB STUDI KASUS di UPT BALAI BENIH IKAN
PECANGAAN JEPARA”.
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1.2

Perumusan Masalah
Bagaimana membangun sistem pendukung keputusan dalam memberikan
informasi kepada pembudidaya dalam penentuan bibit ikan air tawar yang
cocok untuk dibudidayakan dan membuat aplikasi pendukung keputusan
pemilihan budidaya ikan air tawar berdasarkan kriteria yang ada.

1.3

Batasan Masalah
1. Penelitian ini dilakukan dengan data sampel ikan yang berada di UPT BALAI
BENIH IKAN PECANGAAN.
2. Sistem ini meneliti pemilihan bibit ikan terbaik untuk membudidayakan ikan
air tawar.
3. Sistem pendukung keputusan ini berbasis website.
4. Kriteria yang digunakan adalah untuk pengambilan sebuah keputusan supaya
lebih subyektif.

1.4

Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini yang ingin di capai adalah menghasilkan sebuah
sistem pendukung keputusan yang dapat mengunggulkan dalam pemilihan bibit
ikan air tawar.

1.5

Manfaat Penelitian

1. Memberikan ilmu pengetahuan bagaimana menerapkan sistem pendukung
keputusan dengan metode ENTROPY-SAW.
2. Menambah wawasan pembaca mengenai bagaimana kinerja sistem pendukung
keputusan dalam pemilihan bibit ikan air tawar yang menggunakan metode
ENTROPY-SAW
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