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 BAB IV  

METODE PENELITIAN 

 
 

Metode penelitian adalah tata cara yang akan digunakan dalam penelitian 

agar diperoleh hasil penelitian sesuai dengan yang diharapkan. Rincian metode 

yang akan digunakan akan dijelaskan lebih detail dalam uraian lebih lanjut. 

4.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah Daerah Irigasi Van Der Wijck dengan luas areal 

3.462 Ha. Kewenangan pengelolaan daerah irigasi ini adalah Balai Besar Wilayah 

Sungai (BBWS) Serayu Opak. Secara administratif Daerah Irigasi Van Der Wijck 

terletak di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 

4.2 Pengumpulan Data 

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari instansi 

pengelola Daerah Irigasi Van Der Wijck yaitu BBWS Serayu Opak. Jenis data yang 

dikumpulkan yaitu: 

1. Data primer : 

Data primer adalah data penilaian derajat keanggotaan dalam himpunan 

fuzzy yang diperoleh dari kuisioner. Responden kuisioner ini adalah 

Kasatker Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, PPK Operasi dan 

Pemeliharaan Sumber Daya Air dan Koordinator Teknik Satker Operasi 

dan pemeliharaan Sumber Daya Air 

2. Data sekunder : 

Data sekunder berasal dari data kinerja sistem irigasi Daerah Irigasi Van 

Der Wijck dari BBWS Serayu Opak tahun 2017. 

4.3 Penilaian Kinerja Irigasi Menggunakan Indek Kinerja Sistem irigasi 

Penilaian kinerja irigasi dengan menggunakan indek kinerja sistem irigasi 

sesuai dengan Permen PUPR Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan 

Pemeliharaan Jaringan Irigasi. Penilaian kinerja dengan melakukan pengamatan 

terhadap kondisi lapangan terhadap aspek kinerja yang dinilai meliputi 6 (enam) 

aspek yang telah ditentukan yaitu: 
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1. Aspek Prasarana Fisik, 

2. Aspek Produktivitas Tanam, 

3. Aspek  Sarana Penunjang, 

4. Aspek Organisasi Personalia, 

5. Aspek Dokumentasi, 

6. Aspek Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) 

Aspek kinerja irigasi dibagi dalam sub-sub aspek. Cara penilaian saluran 

pembawa adalah dengan melakukan penelusuran atau inspeksi visual dari intake 

kemudian saluran primer dan sekunder yang terdapat pada jaringan irigasi tersebut. 

Pengamatan dilakukan meliputi kapasitas saluran, tinggi tanggul serta pelaksanaan 

perbaikan dan pemeliharaan saluran. Dari hasil pengamatan tersebut kemudian 

dilakukan penilaian kondisi fisik untuk mendapatkan Nilai Kondisi Fisik (NKF) 

yang mewakili kondisi eksisting saat itu sesuai dengan kriteria penilaian manual.  

Misalkan saat melakukan penilaian kapasitas saluran, pengamat akan menilai tinggi 

sedimentasi yang terjadi sepanjang saluran dan tingkat efisiensi yang akan 

mempengaruhi besarnya penurunan kapasitas. Pengukuran sedimentasi pada 

kenyataannya sulit dilakukan secara tepat di lapangan karena tinggi sedimen yang 

tidak rata sepanjang saluran sehingga penilaian dipengaruhi oleh pengalaman 

pengamat lapangan dan judgement sehingga lebih bersifat subyektif. 

Hasil dari NKF kemudian dikali dengan nilai bobot masing-masing 

parameter untuk mendapatkan Nilai Kondisi Bobot (NKB). Selanjutnya NKB 

tersebut dijumlahkan untuk mendapatkan NKB sub aspek saluran pembawa. Nilai 

total NKB masing-masing sub aspek inilah yang kemudian menjadi nilai kinerja 

sistem irigasi secara keseluruhan.  
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Tabel 4.1 Contoh Pengisian  Form Penilaian Manual Balai 

 

Dalam lampiran Permen PUPR No 12/PRT/M/ 2015  telah disusun form  

penilaian kinerja jaringan irigasi yang digunakan untuk acuan penillaian di masing-

masing daerah irigasi. Formulir ini yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan 

penilaian kinerja jaringan irigasi. 

Tabel 4.2 Form Penilaian Kinerja Untuk Aspek Prasarana Fisik 

Uraian 
Bobot Nilai Indeks Kondisi 

Final Bagian Yang ada Maksimum 

% % % 100% 
1 2 3 4 5 

I.   PRASARANA FISIK       …   … 45.00 

1. Bangunan Utama       …   … 13.00 

  1.1. Bendung     1 … 100 … 5.00 

    a. Mercu       … 20 … 1.00 

    b. Sayap       … 15 … 0.75 

    c. Lantai Bendung     … 20 … 1.00 

    d. Tanggul Penutup     … 20 … 1.00 

    e. Jembatan       … 5 … 0.25 

    f. Papan Operasi     … 10 … 0.50 

    g. Mistar Ukur       … 5 … 0.25 

    h. Pagar Pengaman     … 5 … 0.25 

                      

  1.2. Pintu-pintu Bendung dan     … 100 … 8.00 

    roda gigi dapat dioperasikan.           

    a. Pintu Pengambilan     … 55 … 4.40 

    b. Pintu Penguras Bendung   … 45 … 3.60 

                      

  1.3. Kantong Lumpur & Pintu   1 … 100 … 0.00 

    Pengurasnya.               

    a. Bangunan Kantong Lumpur   … 35 … 0.00 

      baik               

    b. Kantong Lumpur telah     … 30 … 0.00 

      di bersihkan               

    c. Pintu Penguras & Roda gigi   … 35 … 0.00 

    Kantong Lumpur dapat            
    di operasikan.              

                     

2. Saluran Pembawa     14.98 … 100 … 10.00 

Uraian
Nilai Bobot 
Standar (%)

Nilai Kondisi 
Fisik di 

Lapangan 
(NKF) (%)

Nilai Kondisi 
Bobot (NKB) 

(%)

1 2 3 4=(2x3)
2 Saluran Pembawa 10 61 6.1

2.1 Kapasitas saluran primer dan sekunder 5 60 3

2.2 Tinggi tanggul 2 80 1.6

2.3 Pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan 
saluran

3 50 1.5

No
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Uraian 
Bobot Nilai Indeks Kondisi 

Final Bagian Yang ada Maksimum 

% % % 100% 
1 2 3 4 5 

  2.1. Kapasitas tiap saluran cukup   … 50 … 5.00 

   untuk membawa debit kebutuhan           

   / Rencana maksimum.            

  2.2. Tinggi tanggul cukup untuk     … 20 … 2.00 

   menghindari limpahan setiap            

   saat selama pengoperasian.           

  2.3. Semua perbaikan saluran telah   … 30 … 3.00 

   selesai.             
                      

3. Bangunan pada saluran pembawa   … 100 … 9.00 

  3.1. Bangunan Pengatur (Bagi / Bagi  11 … 100 … 2.00 

   Sadap / Sadap ) lengkap dan            

   berfungsi.             

    a. Setiap saat dan setiap      … 50 … 1.00 

    bangunan pengatur perlu           

      Saluran Induk dan Sekunder           

    b. Pada setiap sadap tersier.   … 50 … 1.00 

  3.2. Pengukuran debit dapat dilakukan   … 100 … 2.50 

   sesuai rencana operasi DI            

    a. Pada Bangunan Pengambilan   … 40 … 1.00 

      (Bendung / intake).             

    b. Pada tiap bangunan pengatur   … 30 … 0.75 

      (Bagi / Bagi Sadap / Sadap)           

    c. Pada setiap sadap tersier.   … 30 … 0.75 

                      

  3.3. Bangunan Pelengkap berfungsi 37 … 100 … 2.00 

    dan lengkap.               

    a.  Pada saluran induk dan      … 40 … 0.80 

      sekunder       …   …   

   b. Pada bangunan syphon,   … 60 … 1.20 

    gorong-gorong, jembatan,           

    talang, cross-drain tidak terjadi           

    sumbatan.             

  3.4. Semua perbaikan telah selesai.   … 100 … 2.50 

   a. Perbaikan bangunan pengatur   … 50 … 1.25 

    (Bagi / Bagi Sadap / Sadap)           

    b. Mistar ukur, skala liter dan   … 15 … 0.38 

      tanda muka air.             

    c. Papan Operasi.     … 20 … 0.50 

    d. Bangunan pelengkap.     … 15 … 0.38 

4. Saluran Pembuang dan Bangunannya 0 … 100 … 4.00 

  4.1. Semua saluran pembuang dan   … 75 … 3.00 

   bangunannya telah dibangun dan           

   tercantum dalam daftar pemeli-           

   haraan serta telah diperbaiki dan           

   berfungsi.             

  4.2. Tidak ada masalah banjir  yang   … 25 … 1.00 

   menggenangi.             

                      

5. Jalan masuk / Inspeksi.  0 … 100 … 4.00 

  5.1. Jalan masuk ke bangunan utama   … 50 … 2.00 

    dalam kondisi baik.               

  5.2. Jalan Inspeksi dan jalan setapak   … 25 … 1.00 
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Uraian 
Bobot Nilai Indeks Kondisi 

Final Bagian Yang ada Maksimum 

% % % 100% 
1 2 3 4 5 

    sepanjang saluran telah diperbaiki           

  5.3. Setiap bangunan dan saluran    … 25 … 1.00 

   yang dipelihara dapat dicapai            

   dengan mudah.             

                      

6. Kantor, Perumahan dan Gudang. 1 … 100 … 5.00 

  6.1. Kantor memadai untuk :       100   2.00 

   - Ranting/Pengamat/UPTD    … 50 … 1.00 

    (Setingkat Satker Balai PSDA/           
    UPT/Cab PU Kab/Kota).            

    - Mantri/Juru       … 50 … 1.00 

    (Setingkat Korlap Balai PSDA/           

    Mantri Pengairan).            

  6.2. Perumahan memadai untuk :       100   1.00 

   - Ranting/Pengamat/UPTD    … 50 … 0.50 

    (Setingkat Satker Balai PSDA/           

      UPT/Cab PU Kab/Kota).             

   - Mantri/Juru     … 50 … 0.50 

    (Setingkat Korlap Balai PSDA/           

    Mantri Pengairan).            

  6.3. Gudang memadai untuk :       100   2.00 

    - Kantor Ranting/Pengamat/UPTD   … 40 … 0.80 

    - Bangunan utama (BD).     … 40 … 0.80 

   - Skot Balok dan perlengkapan   … 20 … 0.40 

    dibangunan lain.            
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Tabel 4.3 Form Penilaian Untuk Aspek Produktivitas Tanaman 

 

Tabel 4.4 Form Penilaian Untuk Aspek Sarana Penunjang 

Uraian 
Bobot Nilai Indeks Kondisi 

Final Bagian Yang ada Maksimum 

% % % 100% 
1 2 3 4 5 

III. SARANA PENUNJANG       …   … 10.00 

1. Peralatan O&P.       … 100 … 4.00 

  1.1. Alat pokok  untuk pemeliharaan rutin   … 50 … 1.00 

  1.2. Perlengkapan personil untuk operasi   … 12.5 … 0.25 

  1.2. Peralatan berat untuk pembersihan lumpur … 37.5 … 0.75 

    dan pemeliharaan tanggul             

2. Transportasi       … 100 … 2.00 

  2.1. Ranting/Pengamat/UPTD ( Pick Up / Sepeda motor ) … 50 … 0.00 

  2.2. Mantri/Juru (Sepeda motor / Sepeda)   … 25 … 0.00 

  2.3. PPA ( Sepeda motor )     … 25 … 0.00 

3. Alat-alat kantor Ranting/Pengamat/UPTD     100   2.00 

  3.1. Perabot dasar untuk kantor     … 50 … 1.00 

  3.2. 
Alat kerja di kantor (komputer dan 
printer)   … 50 … 1.00 

4. Alat Komunikasi       … 100 … 2.00 

  4.1. Jaringan komunikasi yang memadai   … 100 … 0.00 

   untuk Ranting/Pengamat/UPTD - Balai PSDA -         

   
Bag Pel 
Kegiatan.             

II. PRODUKTIVITAS TANAM … 100 … 15.00
( Tahun sebelumnya )

1. Pemenuhan kebutuhan air … 60 … 9.00
( Faktor K )

2. Realisasi luas tanam ( e ) … 27 … 4.00
1880 ( a )

Realisasi
Tanam

(Ha)
- MT. I …
- MT. II …
- MT. III …

… ( b )
300 ( c )

Indeks Pertanaman (IP) … ( d )
yang ada = (b)/(a)x100 %
Prosentase Realisasi Luas … ( e )
Tanam = (d)/(c)x100 %

3. Produktivitas Padi ( c ) … 13 … 2.00

Produktvf itas padi rata-rata … ( a )
( ton / ha ) ( a )
Produktivitas padi yang ada … ( b )
( ton / ha )
Prosentase Produktivitas … ( c )
padi = (b)/(a)x100 % …
Bila produktivitas padi yang ada > produktivitas
rata-rata maka Prosentase Produktivitas
 padi ( c ) ditulis 100 %.

Luas baku (Ha)

Musim Tanam

Areal Tanam =Jumlah I,II,III
IP Maks ( % )
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Tabel 4.5 Form Penilaian Kinerja Aspek Manajemen Personalia 

Uraian 
Bobot Nilai Indeks Kondisi 

Final Bagian Yang ada Maksimum 

% % % 100% 
1 2 3 4 5 

IV. ORGANISASI PERSONALIA     …   … 15.00 

1. Organisasi O&P telah disusun dengan    … 100 … 5.00 

  batasan -batasan tanggung jawab dan tugas            

  yang jelas.            

  1.1. Ranting/Pengamat/UPTD     … 40 … 6.00 

  1.2. Mantri/Juru       … 40 … 6.00 

  1.3. PPA       … 20 … 3.00 

                      

2. Personalia       … 100 … 10.00 

  2.1. Kuantitas/Jumlah sesuai dengan kebutuhan         

    - Mantri/Juru     1 … 10 … 1.00 

    - PPA     3 … 30 … 3.00 

  2.2. > 70 % PPA Pegawai Negeri 1 … 20 … 2.00 

   ( bila => 70 % bobot bagian 100 % )           

  2.3. Semua sudah paham OP             

    - Ranting/Pengamat/UPTD  1 … 10 … 1.00 

    - Mantri/Juru     1 … 20 …   

    - PPA     2 … 10 … 1.00 

                      

 

 

Tabel 4.6 Form Penilaian Kinerja Untuk Aspek Dokumentasi 

Uraian 
Bobot Nilai Indeks Kondisi 

Final Bagian Yang ada Maksimum 

% % % 100% 
1 2 3 4 5 

V. DOKUMENTASI       … 100 … 5.00 

1. Buku Data DI.       … 40 … 2.00 

2. Peta dan gambar-gambar            

  2.1. 
Data dinding di 
Kantor     … 20 … 1.00 

  2.2. 
Gambar 
purnalaksana     … 20 … 1.00 

  2.3. 
Skema DI , Skema Bangunan dan peta 
ikhtisar … 20 … 1.00 
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Tabel 4.7 Form Penilaian Untuk Aspek P3A 

Uraian 
Bobot Nilai Indeks Kondisi 

Final Bagian Yang ada Maksimum 

% % % 100% 
1 2 3 4 5 

 

4.4 Penilaian Dengan Metode Fuzzy Set Theory 

Penilaian dengan metode fuzzy set theory dilakukan dengan tahapan seperti 

yang akan dijelaskan dalam uraian berikut: 

4.4.1 Penyusunan Model Fuzzy Inference System (FIS) 

        Pada tahap ini dilakukan identifikasi penilaian kinerja sistem irigasi 

yang penilaiannya bersifat kualitatif yang akan digunakan sebagai 

variabel input dalam melakukan Fuzzy Inference System (FIS).  

        Analisa FIS dilakukan pada masing-masing aspek kinerja sistem 

irigasi yang berjumlah 6 (enam) aspek dan 21 (duapuluh satu) sub aspek 

yaitu prasarana fisik, produktivitas tanam, sarana penunjang operasi dan 

pemeliharaan, organisasi personalia, dokumentasi dan Perkumpulan 

Petani Pemakai Air (P3A). Output dari masing-masing FIS kemudian 

dijumlahkan untuk memperoleh nilai kinerja sistem irigasi secara 

keseluruhan. Struktur yang dibuat untuk penilaian kinerja sistem irigasi 

ditunjukkan dalam Gambar 4.1 berikut : 

 

 

 

VI. PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (GP3A/IP3A) … 100 … 10.00
A. Jumlah P3A Desa = Bh
B. Jumlah GP3A = Bh
C. Jumlah IP3A = Bh

Jumlah b+c = Bh
1. GP3A / IP3A sudah berbadan Hukum 2 … 15 … 1.50
2. Kondisi Kelembagaan GP3A / IP3A … 5 … 0.50

- Berkembang ( 100 % ) 2
- Sedang berkembang ( 60 % ) 0
- Belum berkembang ( 30 % ) 1

3. Rapat Ulu Ulu / P3A Desa / GP3A / IP3A dengan … 20 … 2.00
Ranting/Pengamat/UPTD.

- 1/2 bulan sekali ( 100 % ) 0
- 1 bulan sekali ( 60 % ) 1
- Ada tidak teratur ( 40 % ) 0
- Belum ada ( 0 % ) 0

4. GP3A / IP3Aaktif  mengikuti survei/penelusuran jaringan. … 10 … 1.00
5. Partisipasi GP3A / IP3A dalam perbaikan jaringan dan … 20 … 2.00

penanganan Bencana Alam.
6. Iuran GP3A / IP3A digunakan untuk perbaikan jaringan … 20 … 2.00

- Tersier ( 100 % )
7. Partisipasi P3A / GP3A / IP3A dalam perencanaan Tata Tanam … 10 … 1.00

dan Pengalokasian Air.
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4.4.2 Pembentukan Himpunan dan Fungsi Keanggotaan 

Setelah penyusunan model FIS selesai, tahap selanjutnya adalah 

membentuk himpunan dan fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan 

adalah kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam 

nilai keanggotaannya (derajat keanggotaan) yang memiliki interval 

antara 0 sampai 1. Pembentukan fungsi keanggotaan dilakukan dengan 

metode direct rating. Metode direct rating dilakukan dengan cara 

menanyakan langsung kepada pengelola irigasi Daerah Irigasi Van Der 

Wijck untuk menentukan derajat keanggotaan suatu nilai kinerja dan 

keberfungsian untuk masing-masing sub aspek kinerja sistem irigasi pada 

himpunan baik, cukup dan kurang. Tenik pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling yaitu judgement sampling. Sampel 

dipilih berdasarkan penilaian peneliti, sedangkan pemberi informasi 

dipilih dari pengelola Daerah Irigasi Van Der Wijck yang memiliki 

pengalaman dan keahlian untuk bisa memberikan informasi. Dalam hal 

ini pengelola irigasi tersebut terdiri dari Kepala Satker Operasi dan 

Pemeliharaan Sumber Daya Air BBWS Serayu Opak, PPK Operasi dan 

 
Penilaian Indikator  Kondisi 

Prasarana Fisik 

Penilaian Indikator  
Produktivitas Tanam 

Penilaian Indikator  Sarana 
Penunjang OP 

Penilaian Indikator 
Organisasi Personalia  

Penilaian Indikator 
Dokumentasi 

Penilaian Indikator P3A 

FIS  Kondisi Prasarana Fisik 

FIS Produktivitas Tanam 
 

FIS  Sarana Penunjang OP 

FIS  Organisasi Personalia OP 

FIS  Dokumentasi 
 

FIS  P3A 
 

Nilai Kinerja Sistem Irigasi 

Nilai 

Nilai 

Nilai 

Nilai 

Nilai 

Nilai 

Gambar 4.1 Struktur penilaian kinerja sistem irigasi 
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Pemeliharaan Sumber Daya Air dan Koordinator Teknik Satker Operasi 

dan Pemeliharaan Sumber Daya Air BBWS Serayu Opak 

Form skala penilaian ditunjukkan pada Tabel 4.8. Skala 

penilaian memiliki interval 0-1 yang memiliki arti mulai dari sangat tidak 

setuju hingga sangat setuju. Sangat tidak setuju diwakili oleh angka 0, 

tidak setuju diwakili angka 0,1 sampai 0,3, kurang setuju diwakili angka 

0,4 sampai 0,6, setuju diwakili angka 0,7 sampai 0,9 dan sangat setuju 

diwakili angka 1. Skala penilaian tersebut mewakili nilai derajat 

keanggotaan.  

         Tabel 4.8 Form penilaian derajat keanggotaan himpunan kurang/cukup/baik. 

No 
Sub Aspek 
Penilaian 
Kinerja 

 

Skala Penilaian 

  Derajat keanggotaan 

  Sangat 
tidak 
setuju 

Tidak setuju Kurang setuju Setuju 
Sangat 
setuju 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

  0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

1 0%            
2 10%            
3 20%            
4 30%            
5 40%            
6 50%            
7 60%            
8 70%            
9 80%            

10 90 %            
11 100%            

Penilaian dilakukan dengan cara pengelola mengisi derajat 

keanggotaan untuk masing-masing rating nilai pada himpunan kurang, 

cukup dan baik. Contohnya untuk rating nilai 10%, pengelola 

memberikan derajat keanggotaan 1 pada himpunan kurang, artinya 

adalah pengelola sangat setuju bila nilai kinerja 10% suatu sub aspek 

kinerja sistem irigasi masuk kriteria himpunan kurang. Penilaian yang 
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sama dilakukan untuk himpunan cukup dan baik dan dilakukan pada 

semua sub aspek kinerja sistem irigasi. 

4.4.3 Fuzzifikasi 

Setelah penilaian  masing-masing sub aspek sistem irigasi dan 

pembentukan fungsi keanggotaan, tahapan selanjutnya adalah fuzzifikasi. 

Fuzzifikasi adalah proses untuk mengubah variabel non fuzzy menjadi 

variabel fuzzy dengan cara memetakan nilai input tegas pada himpunan 

fuzzy melalui fungsi keanggotaannya serta menuju ke nilai 

keanggotaannya. Dengan demikian akhirnya didapatkan nilai derajat 

keanggotaan yang bervariasi antara interval 0-1. Nilai variabel input yang 

digunakan dalam perhitungan diambil dari NKF rata-rata sub aspek 

kinerja sistem irigasi pada lokasi penelitian yaitu Daerah Irigasi Van Der 

Wijck. Contoh dalam perhitungan FIS aspek prasarana fisik , maka nilai 

variabel input diambil dari NKF rata-rata dari sub aspek bangunan utama, 

saluran pembawa, bangunan pada saluran pembawa, saluran pembuang 

dan bangunannya, jalan masuk/inspeksi dan kantor, perumahan serta 

gudang. 

Selanjutnya, NKF rata-rata masing-masing sub aspek dihitung 

dari nilai rata-rata aspek masing-masing komponen dari sub aspek yang 

dinilai. Sebagai contoh misalnya NKF sub aspek saluran pembawa 

dihitung dari nilai rata-rata semua aspek terkait dengan saluran pembawa 

yaitu kapasitas saluran, tinggi tanggul dan pelaksanaan perbaikan dan 

pemeliharaan. NKF rata-rata sub aspek saluran pembawa tersebut 

kemudian dipetakan pada fungsi keanggotaan saluran pembawa untuk 

mendapatkan derajat keanggotaan. Contohnya NKF rata-rata sub aspek 

saluran pembawa sebesar 61% dipetakan pada kurva fungsi keanggotaan 

akan terletak pada daerah himpunan fuzzy kurang, cukup dan baik.  

4.4.4 Rules Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) 

Langkah selanjutnya adalah menyusun aturan (rules) sesuai 

dengan kondisi sistem dengan menggunakan ANFIS. ANFIS adalah 

penggabungan mekanisme FIS yang digambarkan dalam arsitektur 

jaringan saraf menggunakan coding pada software Matlab. ANFIS 
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digunakan untuk melakukan pembentukan aturan dengan melakukan 

algoritma pembelajaran terhadap sekumpulan data input-output. Data 

input-output diperoleh dari kombinasi penilaian kinerja sistem irigasi. 

ANFIS yang digunakan dalam penelitian ini adalah  sistem fuzzy Sugeno 

orde satu yang menghasilkan output linear. Kelebihan penggunaan 

ANFIS adalah dapat menerjemahkan sistem yang ada untuk menetapkan 

fungsi keanggotaan dan aturan-aturan sehingga mengurangi waktu 

pencarian apabila variabel input yang dimasukkan cukup banyak. Bentuk 

aturan yang dihasilkan berupa : 

IF (x1 is A1)…..(xn is An) THEN z = p1*x1 +….+ pn*xn + q     (4.1) 

Dengan xn adalah nama sub aspek ke-i, Ai adalah himpunan 

fuzzy ke-i, sedangkan pn dan q adalah konstanta tegas. Proposisi yang 

mengikuti IF disebut anteseden, sedangkan proposisi yang mengikuti 

THEN disebut konsekuen. 

4.4.5 Inferensi 
Tahap selanjutnya adalah mengkombinasikan himpunan-

himpunan fuzzy variabel input tersebut ke dalam aturan-aturan atau 

inferensi. Proses inferensi adalah melakukan tahapan implikasi dan 

agregasi aturan. Metode inferensi yang digunakan adalah Sugeno orde 

satu. Implikasi adalah memotong konsekuen fuzzy berdasarkan operator 

fuzzy. Pada perhitungan penelitian ini menggunakan operator AND. 

Metode yang digunakan dalam implikasi adalah metode Min (minimum) 

sehingga penentuan α-predikat dilakukan dengan mencari nilai terkecil 

dari setiap kombinasi. Adapun agregasi adalah menggabungkan semua 

output (himpunan fuzzy) hasil implikasi masing-masing aturan kemudian 

dikombinasikan secara paralel menjadi satu himpunan fuzzy.  

4.4.6 Defuzzifikasi 

Tahapan terakhir yang dilakukan yaitu defuzzifikasi. 

Defuzzifikasi adalah mengubah output keluaran inferensi aturan menjadi 

sebuah bilangan nilai tertentu. Metode deffuzifikasi yang digunakan 

dalam fuzzy Sugeno adalah defuzzy weighted average . 
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4.5 Uji Hipotesis 

Pada Penelitian ini digunakan uji hipotesis untuk menentukan apakah 

hipotesis tersebut secara statistik diterima atau ditolak. Adapun uji hipotesis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pengujian terhadap nilai rata-rata. 

Uji beda rata-rata dua populasi digunakan untuk membedakan rata-rata dua 

populasi. 

Uji beda digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak 

berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Uji beda t-test dilakukan 

dengan cara membandingkan perbedaan antara dua nilai rata-rata dengan standart 

error dari perbedaan rata-rata dua sampel. 

Hasil dari output kinerja fuzzy kemudian dibandingkan dengan output 

kinerja sistem irigasi sesuai hasil data penilaian manual BBWS Serayu Opak 

dengan menggunakan uji statistik yaitu uji hipotesa rata-rata dua populasi. Uji ini 

digunakan untuk menguji apakah nilai rata-rata penilaian fuzzy berbeda dengan nilai 

rata-rata penilaian manual. Hipotesa yang digunakan adalah sebagai berikut. 

H0 = μ1=μ2                                                                                                                (4.2) 
H1 = μ1≠μ2                                                                                                                                  (4.3) 

significant level (α )  = 5%, nilai toleransi kesalahan yang diterima adalah 

sebesara 5 % 

Keterangan : 

H0 : Hipotesis nol yaitu sebagai pernyataan yang akan diuji 

H1 : Hipotesis alternatif yaitu lawan dari hipotesis nol 

 : Rata-rata populasi satu 

 : Rata-rata populasi dua 

Nilai kritis dilihat pada tabel t dengan menentukan nilai derajat kebebasab( df) 

= 1 + 2 −2                                                                                

df = Derajat kebebasan (degree of freedom)   

n1= jumlah data 1  

n2=  Jumlah data 2 

 (4.4) 
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Dari dasar nilai derajat kebebasan dan α  kemudian ditentukan nilai kritis nya               

( t tabel) 

Nilai Uji statistik ( t hitung) dihitung dengan rumus : 

 ℎ =
̅ −

( − 1) ( − 1)
( + − 1)

1
1 +

1
2

 

Keterangan : 

̅ : rata-rata sampel 1 

 : rata-rata sampel 2 

S1 : standar deviasi sampel 1 

S2 : standar deviasi sampel 2 

n : jumlah data 

 Dari hasil uji hipotesa akan didapatkan kesimpulan : 

1. H0 ditolak apabila  t hitung >  t tabel  , atau dengan kata lain terdapat perbedaan 

signifikan antara kedua penialaian 

2. H0 diterina apabila t hitung <  t tabel , Tau dengan kata lain tidak terdapat 

perbedaan signifikan antara kedua data 

4.6 Bagan Alir Penelitian  

Bagan alir penelitian evaluasi kinerja sistem jaringan irigasi Daerah Irigasi 

Van Der Wijck yang akan dilakukan adalah sebagai berikut ini :  

(4.5) 
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Gambar 4.2 Gambar Bagan Alir Penelitian 
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