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Abstrak. Jagung adalah bahan pangan terpenting kedua setelah padi bagi penduduk
Indonesia . Pada tahun 2015, produksi jagung telah menunjukkan tingkat pertumbuhan
yang tinggi 3.18% atau produksi jagung di Indonesia menghasilkan 19.61 juta ton. Pe-
ningkatan produksi jagung di Indonesia didukung oleh peningkatan produksi jagung di
Jawa yang menghasilkan 0.46 juta ton. Impor jagung menjadi pilihan jika ketersedian
produksi jagung rendah. Maka diperlukan usaha untuk meningkatkan produksi jagung
dengan membuat klasifikasi produksi jagung di pulau Jawa. Produksi jagung di pu-
lau Jawa dapat diklasifikasikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi
jagung. Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan produksi jagung dan mem-
buat peta produksi jagung berdasarkan kabupaten atau kota di pulau Jawa. Penelitian
ini menggunakan metode CHAID dan Exhaustive CHAID. Kedua metode ini adalah
metode eksplorasi untuk mengklasifikasikan data dengan menggunakan uji independen-
si chi-square dan koreksi Bonferroni yang membentuk pohon klasifikasi. Hasil metode
CHAID dan Exhaustive CHAID membentuk pohon klasifikasi produksi jagung dengan
empat tingkat klasifikasi yang terutama dipengaruhi oleh curah hujan, luas lahan panen
dan suhu udara. Metode CHAID dan Exhaustive CHAID menunjukkan bahwa tingkat
kesalahan maksimum adalah 21.2% dan ketepatan minimal 78.8% dalam memprediksi
produksi jagung dan hasil akhir dari kedua metode ini dapat dibuat peta klasifikasi dari
produksi jagung di kabupaten atau kota di pulau Jawa.

Kata kunci: CHAID, Exhaustive CHAID, Pohon Klasifikasi, Peta Klasifikasi

1. PENDAHULUAN

Jagung merupakan salah satu bahan pangan yang banyak dikonsumsi oleh pen-

duduk Indonesia. Produksi jagung di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor,

faktor yang berpengaruh yaitu luas lahan, suhu udara, ketinggian wilayah dan curah

hujan. Faktor luas lahan berpengaruh terhadap media pertumbuhan jagung yang

berfungsi sebagai sumber zat hara bagi jagung. Tersedianya zat hara yang cukup

dalam tanah sangat menunjang proses pertumbuhan tanaman jagung hingga jagung

berproduksi. Faktor suhu udara juga mempunyai peranan dalam produksi jagung

terutama pada saat proses perkecambahan biji jagung. Suhu udara yang cukup

bagi pertumbuhan jagung yaitu pada suhu 230C-270C (Purwono dan Hartono [8]).

Ketinggian wilayah juga berpengaruh terhadap produksi jagung untuk menentukan

pola tanam yang digunakan berdasarkan kontur ketinggian wilayah dari atas pemu-

kaan air laut. Jagung dapat berproduksi secara optimal dengan ketinggian wilayah

antara 100 meter sampai dengan 600 meter di atas permukaan laut (Effendi dan

Sulistiati [4]). Faktor curah hujan juga mempengaruhi produksi jagung yang ber-

fungsi untuk menyediakan ketersedian air di dalam tanah untuk proses penyerapan
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zat hara bagi tanaman jagung. Jumlah rata-rata curah hujan yang diperlukan agar

produksi jagung optimal adalah antara 85 mm sampai dengan 200 mm (Purwono

dan Hartono [8]).

Pulau Jawa merupakan salah satu wilayah yang menjadi sentra produksi ja-

gung di Indonesia. Produksi jagung yang tidak diimbangi dengan banyak kebutuhan

jagung berakibat pada impor jagung. Dalam mengatasi impor jagung atau bahan

pangan lainnya diperlukan pengoptimalan ketersedian bahan pangan yang merupa-

kan salah satu instrument penting dalam menciptakan ketahanan pangan nasional.

Mengingat pentingnya upaya untuk mengoptimalkan potensi bahan pangan perlu

metode yang tepat untuk mengklasifikasikan, memprediksi dan membuat peta pro-

duksi bahan pangan di Indonesia (Susanti et al.[13]).

Klasifikasi merupakan proses yang dilakukan dengan mengelompokkan data

menjadi kelas-kelas sesuai kriteria yang ditentukan. Pohon klasifikasi merupakan

salah satu metode yang digunakan untuk mengklasifikasikan data. Metode pohon

klasifikasi menggunakan aturan untuk menentukan kelas dari suatu objek yang me-

miliki nilai-nilai variabel independen (Loh and Shih [7]). Metode pohon klasifikasi

yang dapat digunakan yaitu CHAID (Chi-squared Automatic Interaction Detection)

dan Exhaustive CHAID merupakan metode eksplorasi untuk mengklasifikasikan data

dengan cara membangun pohon klasifikasi. Pohon klasifikasi pada metode CHAID

dan Exhaustive CHAID dapat memberikan informasi berupa variabel independen

yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Bagozzi [1]). Meto-

de CHAID dan Exhaustive CHAID menggunakan uji independensi chi-square yang

menguji satu persatu variabel independen kategori terhadap variabel dependen ka-

tegori dalam klasifikasi (Gallagher [5]).

Dalam penelitian ini menerapkan metode CHAID dan Exhaustive CHAID pada

klasifikasi produksi jagung di kabupaten atau kota di pulau Jawa tahun 2015. Hasil

dari penelitian ini berupa pohon klasifikasi yang digunakan untuk mengklasifikasi-

kan, memprediksi, dan membuat peta klasifikasi sebagai upaya untuk meningkatkan

produksi jagung di kabupaten atau kota di pulau Jawa berdasarkan faktor-faktor

yang mempengaruhinya.

2. Metode CHAID dan Exhaustive CHAID

Metode CHAID merupakan metode yang menggunakan uji independensi chi-

square untuk menguji satu-persatu variabel independen kategori dalam klasifikasi

terhadap variabel dependen kategori (Gallagher [5]). Uji independensi chi-square
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merupakan uji nonparametrik yang sesuai untuk menguji hubungan antara variabel

yang berbentuk kategori (Myers [10]). Dalam metode CHAID juga terdapat koreksi

bonferroni yang dilakukan ketika beberapa uji statistik untuk independensi dilaku-

kan secara bersamaan (Sharp et al. [11]). Metode Exhaustive CHAID merupakan

pengembangan dari metode CHAID yang menjelaskan mengenai prosedur penyeka-

tan dengan cara melihat seluruh kemungkinan penggabungan dari pasangan katego-

ri secara bertahap (Soemartojo [12]). Metode Exhaustive CHAID juga mengalami

penyesuaian untuk koreksi Bonferroni pada jumlah kategori (Zhang et al. [14]).

Tahapan metode CHAID dan Exhaustive CHAID terdiri dari tiga tahap, ya-

itu tahap penggabungan, tahap pemisahan, dan tahap penghentian (Bagozzi [1]).

Hasil akhir dari tahapan kedua metode ini adalah diagram pohon klasifikasi yang

mengintepretasikan variabel-variabel independen yang berpengaruh secara signifi-

kan terhadap variabel dependennya (Lehmann dan Eherler [6]).

3. Koreksi Bonferroni

Koreksi Bonferroni pada metode CHAID dan Exhaustive CHAID dibedakan

menjadi 2 yaitu jenis monotonik yang digunakan pada variabel independen awal

berdata ordinal dan Jenis bebas yang digunakan pada variabel independen awal

berdata nominal. Persamaan Koreksi bonferroni ditunjukkan dalam Tabel 1 seba-

gai berikut.

Tabel 1. Koreksi Bonferroni Pada Metode CHAID dan Exhaustive CHAID

Metode Jenis Monotonik Jenis Bebas

CHAID (M)

(
c− 1
r − 1

) ∑r−1
i=0 (−1)i (r−1)c

i!(r−i)!

Exhaustive (Nc) 1 +
∑c−2

r=1N(c− r + 1, c− r) 1 +
∑c=r−1

i=0 (−1)i (c−r−i)c−r+1

i!(c−r−i)!

CHAID

dengan M merupakan koreksi Bonferroni pada metode CHAID, N(c) merupakan

koreksi Bonferroni pada metode Exhaustive CHAID, c merupakan banyaknya kate-

gori variabel independen awal, r merupakan banyaknya kategori variabel independen

setelah penggabungan dan i merupakan kategori baru ke-i.

4. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan data produksi jagung di kabupaten atau kota

di pulau Jawa tahun 2015 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) [2] dan

Dinas Pertanian [3]. Produksi jagung di kabupaten atau kota di pulau Jawa sebagai
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variabel dependen dan luas lahan panen jagung, suhu udara, curah hujan,dan ke-

tinggian wilayah setiap kabupaten atau kota sebagai variabel independen. Adapun

rincian kategori dari masing masing variabel dapat dilihat pada Tabel 2. sebagai

berikut.

Tabel 2. Tabulasi Kategori Setiap Variabel

Variabel Kategori Keterangan
Produksi Jagung (Ton) 1 < 6067 Ton Kurang dari 6067 Ton

2 ≥ 6067 Ton Lebih dari 6067 Ton
Luas Lahan Panen (Ha) 1 < 35000 Ha Sempit

2 35000 Ha - 100000 Ha Sedang
3 > 100000 Ha Luas

Suhu Udara (0C) 1 < 230C Kurang
2 230C-270C Cukup
3 > 230C Lebih

Curah Hujan (mm/bulan) 1 < 85 mm/bulan Kurang
2 85-200 mm/bulan Cukup
3 > 200 mm/bulan Lebih

Tinggi Wilayah 1 < 100 mdpl Rendah
2 100-600 mdpl Sedang
3 > 600 mdpl Tinggi

Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini, yaitu mendeskripsikan data

produksi jagung di pulau Jawa tahun 2015. Kemudian menentukan faktor-faktor

yang digunakan dalam mengklasifikasikan produksi jagung. Selanjutnya dilakukan

penggabungan variabel independen kategori yang tidak signifikan terhadap varia-

bel dependennya menggunakan uji independensi chi-square yang menghasilkan nilai

statistik chi-square dan nilai p. Nilai p dikalikan dengan koreksi bonferroni untuk

mendapatkan nilai p terkoreksi Bonferroni. Berikutnya dilakukan pemisahan dengan

cara memilih variabel independen yang paling signifikan dan tahap penghentian di-

lakukan pada saat semua variabel independen telah selesai di deteksi. Hasil akhir

berupa pohon klasifikasi dan menginterpretasi pohon klasifikasi yang terbentuk.

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Tahap Penggabungan Metode CHAID dan Exhaustive CHAID. Ta-

hap penggabungan dilakukan menggunakan uji independensi chi-square terhadap

variabel curah hujan, suhu udara, tinggi wilayah, dan luas lahan panen yang sudah

dikategorikan. Tahapan ini menghasilkan nilai chi-square dan nilai p pada yang

ditunjukkan dalam Tabel 3. sebagai berikut.
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Tabel 3. Nilai Statistik Metode CHAID dan Exhaustive CHAID
Variabel Independen Kategori Chi-Square Nilai p Kesimpulan
Curah Hujan 1,3 dan 2 23.22 0.000 ditolak
Luas Lahan Panen 1 dan 2,3 6.46 0.011 ditolak
Suhu Udara 1,3 dan 2 5.16 0.023 ditolak
Ketinggian Wilayah 1,2 dan 3 2.62 0.156 tidak ditolak

Berdasarkan Tabel 3. untuk nilai p dikalikan dengan koreksi Bonferroni jenis mo-

notonik karena variabel data produksi jagung dan faktor- faktor yang mempenga-

ruhinya termasuk data ordinal. Hasil perhitungan koreksi Bonferroni kedua metode

tersebut ditunjukkan dalam Tabel 4. sebagai berikut.

Tabel 4. Koreksi Bonferroni Pada Metode CHAID dan Exhaustive CHAID

Metode Koreksi Bonferroni Jenis Monotonik Hasil

CHAID (M)

(
3− 1
2− 1

)
2

Exhaustive 1 +
∑3−2

r=1 N(3− 2 + 1, 3− 2) 2
CHAID (Nc)

Hasil dari perhitungan koreksi Bonferroni kedua metode diperoleh nilai yang

sama yaitu 2. Nilai 2 ini dikalikan dengan nilai p dari masing masing variabel in-

dependen sehingga diperoleh nilai p terkoreksi Bonferroni. Hasil nilai p terkoreksi

Bonferroni dari kedua metode tersebut ditampilkan dalam Tabel 5. sebagai berikut.

Tabel 5. Nilai Statistik Metode CHAID dan Exhaustive CHAID
Variabel Independen Kategori Chi-Square Nilai p* Kesimpulan
Curah Hujan 1,3 dan 2 23.22 0.000 ditolak
Luas Lahan Panen 1 dan 2,3 6.46 0.022 ditolak
Suhu Udara 1,3 dan 2 5.16 0.046 ditolak
Ketinggian Wilayah 1,2 dan 3 2.62 0.211 tidak ditolak
*(nilai p terkoreksi Bonferroni)

5.2. Tahap Pemisahan Metode CHAID dan Exhaustive CHAID. Tahap

pemisahan pada metode CHAID dan Exhaustive CHAID memilih variabel indepen-

den yang paling signifikan terhadap produksi jagung. Variabel independen tersebut

adalah curah hujan, luas lahan panen dan suhu udara. Hasil dari tahap pemisahan

ini ditunjukkan pada Tabel 6. sebagai berikut.

Tabel 6. Nilai Statistik Chi-Square dan Nilai p Terkoreksi Bonferroni
Variabel Independen Kategori Chi-Square Nilai p* Kesimpulan
Curah Hujan 1,3 dan 2 23.22 0.000 ditolak
Luas Lahan Panen 1 dan 2,3 6.46 0.022 ditolak
Suhu Udara 1,3 dan 2 5.16 0.0464 ditolak
*(nilai p terkoreksi Bonferroni)
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5.3. Tahap Penghentian Metode CHAID dan Exhaustive CHAID. Ta-

hap penghentian dilakukan apabila tidak ada lagi variabel independen lainnya yang

signifikan terhadap produksi jagung. Hasil akhir tahap ini berupa diagram pohon

klasifikasi yang ditunjukkan pada Gambar 1. dan Gambar 2. sebagai berikut.

Gambar 1. Pohon Klasifikasi CHAID Gambar 2. Pohon Klasifikasi Exhaustive CHAID

Hasil Intepretasi dari Gambar 1. dan Gambar 2. dijelaskah pada Tabel 7.

sebagai berikut.

Tabel 7. Pengklasifikasian CHAID dan Exhaustive CHAID
Klasifikasi Node Karakteristik

Produksi Jagung di kabupaten atau kota di Pulau Jawa
1 1 Curah hujan kategori kurang dan lebih
2 2,3,5 Curah hujan kategori cukup dengan luas lahan panen kategori

sempit dan suhu udara kategori cukup
3 2,3,6 Curah hujan kategori cukup dengan luas lahan panen kategori

sempit serta suhu udara kategori lebih dan kurang
4 2,4 Curah hujan kategori cukup dengan luas lahan panen kategori

sedang dan luas

Berdasarkan Tabel 7. diperoleh bahwa hasil dari klasifikasi produksi jagung di

kabupaten atau kota di pulau Jawa terdiri dari 4 tingkatan klasifikasi dengan setiap

tingkatan klasifikasi mempunyai node dan karakteristik yang berbeda. Hasil jumlah
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kabupaten atau kota dan persentase dari setiap tingkatan klasifikasi ditunjukkan

dalam Tabel 8. sebagai berikut.

Tabel 8. Jumlah Kabupaten atau Kota dan Persentase Produksi Jagung
Produksi Jagung

Klasifikasi < 6067 Ton ≥ 6067 Ton
Kabupaten/Kota Persentase Kabupaten/Kota Persentase

1 28 84.8% 5 15.2%
2 6 30.0% 14 70.0%
3 13 76.5% 4 23.5%
4 9 20.9% 34 79.1%

Hasil dari Tabel 8. mengintepretasikan bahwa persentase terbesar jumlah

produksi jagung di kabupaten atau kota di pulau Jawa yang kurang dari 6067 ton

adalah pada klasifikasi yang ke-1 dengan persentase 84.8%. Sedangkan jumlah pro-

duksi jagung di kabupaten atau kota di pulau Jawa yang lebih dari sama dengan

6067 ton adalah pada klasifikasi yang ke-4 dengan persentase 79.1%. Hasil setiap

klasifikasi produksi jagung dapat digambarkan pada peta kabupaten atau kota di

pulau Jawa sesuai dengan Gambar 3. sebagai berikut.

Gambar 1. Klasifikasi Produksi Jagung Di Kabupaten Atau Kota Di Pulau Jawa

Metode CHAID dan Exhaustive CHAID menggunakan tingkat kesalahan mak-

simal dan tingkat ketepatan minimal dalam memprediksi hasil klasifikasi produksi

jagung di pulau Jawa yang ditunjukkan dalam Tabel 9. sebagai berikut.

Tabel 9. Tingkat Ketepatan dan Kesalahan dalam Memprediksi Produksi Jagung
Prediksi Kabupaten/Kota Persentase Prediksi

Observasi < 6067 Ton ≥ 6067 Ton Ketepatan Kesalahan
< 6067 Ton 41 15 73.2% 26.8%
≥ 6067 Ton 9 48 84.2% 15.8%

Persentase Total - - 78.8% 21.2%
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Hasil Tabel 9. menunjukan bahwa persentase untuk memprediksi produksi

jagung kurang dari 6067 ton secara tepat yaitu sebesar 73.2% dengan jumlah kabu-

paten atau kota di pulau Jawa sebanyak 56. Sedangkan untuk memprediksi produksi

jagung yang lebih dari atau sama dengan 6067 ton secara tepat yaitu sebesar 84.2%

dengan jumlah kabupaten atau kota di pulau Jawa sebanayk 57. Sehingga dipero-

leh tingkat ketepatan dan kesalahan total dalam memprediksi klasifikasi produksi

jagung di kabupaten atau kota di pulau Jawa yaitu sebesar 78.8% dan 21.2%.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan

metode CHAID dan Exhaustive CHAID pada klasifikasi produksi jagung di kabu-

paten atau kota di pulau Jawa mempunyai hasil yang sama meliputi, mempunyai 3

variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap produksi jagung, mem-

punyai struktur pohon klasifikasi dengan empat tingkatan klasifikasi, mempunyai

jumlah kabupaten atau kota yang digambarkan dengan peta klasifikasi produksi ja-

gung di pulau Jawa, dan hasil dari nilai persentase ketepatan dan kesalahan dalam

memprediksi produksi jagung.
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