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Abstrak - Kesesuaian lahan mempengaruhi hasil dan kualitas tanaman. Semakin 

sesuai lahan yang digunakan maka semakin baik kualitasnya. Kesesuaian lahan 

tanaman tembakau dilihat dari nilai curah hujan per satuan mm/thn, nilai ketinggian 

tempat per mdpl, dan kemiringan lahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

kesesuaian lahan untuk tanaman tembakau. Pengolahan data menggunakan Inference 

Fuzzy Sugeno. Berdasarkan pengujian yang dilakukan dapat diketahui bahwa logika 

fuzzy mampu menghasilkan respon seperti yang diharapkan yaitu mampu 

menentukan wilayah yang memiliki lahan yang cocok untuk menenam tanaman 

tembakau. 

Kata Kunci: Fuzzy Sugeno, klasifikasi lahan 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara agraris di dunia karena sektor yang menjadi unggulan dan 

dikuasai oleh masyarakat luas adalah sektor pertanian. Dalam meningkatkan kualitas dan produksitas 

hasil panen, petani harus cakap dalam penyesuaian lahan. Pertumbuhan suatu tanaman sangat 

dipengaruhi oleh empat faktor, yakni adaphis (tanah), climatis (iklim), fisiografis (benteng alam), dan 

biologis. Komponen tanah yang penting adalah struktur dan tekstur tanah, termasuk susunan partikel 

tanah, air tanah, temperatur tanah, dan hara mineral tanah yang terkandung [1]. Struktur tanah 

mencirikan agregat/butir tanah, karena berhubungan dengan ketersediaan udara dalam tanah, dan 

presentase kandungan (pasir, liat, dan debu), hubungannya dengan porositas dan permeabilitas tanah. 

Iklim merupakan faktor yang berhubungan dengan keadaan atmosfer dan pengaruhnya terhadap 

kehidupan pertumbuhan, terutama pada temperatur (suhu udara), air, cahaya dan kelembaban udara. 

Fisiologis merupakan figurasi bumi termasuk ketinggian tempat dan kemiringan lereng. Biologis 

merupakan kemampuan tumbuh tanaman untuk memberikan respon dan adaptasi dengan lingkungan 

hidup tumbuhan [2]. Keempat faktor tersebut sangat menentukan keberhasilan pertumbuhan tanaman 

tertentu, baik pada lahan basah maupun lahan kering. 

Usaha tani lahan kering, selain produk-produk tanaman pangan, juga produk tanaman industri. 

Salah satu produk tanaman industri yang memiliki aspek dan prospek jangka panjang berdasarkan 

pemenuhan pasar baik regional, nasional maupun internasional adalah tanaman tembakau. Pertumbuhan 

dan kualitas tanaman tembakau sangat berpengaruh dengan keadaan tanah, atmosfer, fisiologis dan 

biologis [3]. Guna untuk mencapai sasaran dan hasil dengan kualitas yang baik diperlukan suatu 

perangkat tertentu yang mampu memberikan kemudahan bagi petani dalam kesesuaian lahan untuk 

tanaman tembakau.  

Logika fuzzy merupakan salah satu cabang kecerdasan buatan yang dapat membantu manusia 

untuk mengambil keputusan yang optimal dari suatu permasalahan yang tidak pasti (samar). Logika 

fuzzy adalah peningkatan dari loggika Boolean yang berhadaapan dengan konsep kebenaran sabagian. 

Saat logika klasik menyatakan segala hal dapat didefinisakan dalam istilah biner (0 atau 1), logika fuzzy 

menggatikan kebenaran Boolean dengan tingkat kebenaran. Dengan menggunakan logika fuzzy konsep 

matematis yang mendasari penalaran fuzzy sangat sederhana dan mudah dipahami [4]. 

Metode sugeno merupakan salah satu metode dalam logika fuzzy. Metode ini diperkenalkan oleh 

Takagi-Sugeno Kang pada tahun 1985. Sistem fuzzy sugeno memperbaiki kelemahan yang dimiliki 

oleh sistem fuzzy murni untuk menambah suatu perhitungan matematika sederhana sebagai bagian 

THEN. Pada perubahan ini, sistem fuzzy memiliki suatu nilai rata-rata tertimbang didalam bagian IF-

THEN [5].  
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Dari analisa masalah yang telah diuraikan dapat dituangkan dengan menggunakan logika fuzzy 

metode sugeno. Perhitungan dalam menentukan kesesuaian lahan bisa lebih cepat dan sesuai dengan 

kriteria-kriteria yang telah ditentukan. 
B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah: mengimplementasikan 

Logika Fuzzy Metode Sugeno untuk Sistem Pendukung keputusan kesesuaian lahan untuk tanaman 

tembakau. 

C. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah menerapkan Logika Fuzzy Metode Sugeno untuk kesesuaian 

lahan untuk tanaman tembakau di Kabupaten Temanggung. 
 

II. METODE PENELITIAN 

A. Metode Sugeno 
Metode Sugeno Fuzzy metode sugeno merupakan metode inferensi fuzzy untuk aturan yang 

direpresentasikan dalam bentuk IF-THEN, dimana output (konsekuen) sistem tidak berupa himpunan 

fuzzy, melainkan berupa konstanta atau persamaan linier. Model sugeno menggunakan fungsi 

keanggotaan Singleton yakni fungsi keanggotaan yang memiliki derajat keanggotaan 1 pada suatu 

crisp tunggal daan 0 pada nilai crisp yang lain [6]. Untuk mendapatkan output diperlukan empat 

tahapan:   

1. Pembentukan Himpunan Fuzzy Pada Metode Sugeno, baik variabel input maupun variabel 

output dibagi menjadi satu atau lebih himpunan fuzzy. 

2. Aplikasi Fungsi Implikasi.  

Pada Metode Sugeno, fungsi implikasi yang digunakan adalah Min. 

3. Komposisi Aturan Tidak seperti penalaran monoton, apabila sistem terdiri dari beberapa 

aturan, maka inferensi diperoleh dari kumpulan dan korelasi antar aturan. Ada tiga metode 

yang digunakan dalam melakukan inferensi system fuzzy, yaitu max, additive dan 

probabilistic OR (probor). 

4. Inferensi Fuzzy 

B. Operator AND Penggandaan  

Operator ini berhubungan dengan operasi interaksi (T-Norm) pada himpunan. Hasil 

operasi dengan operator AND diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan terkecil (minimum) 

antar elemen pada himpunan-himpunan yang bersangakutan [6]. Secara umum dapat dituliskan: 

                       (1) 

Selain itu, pendefinisian operator interseksi atau t-norm ke dalam bentuk perkalian. 

Secara umum dapat dituliskan:          

        (2) 

Dimana AB adalah perkalian biasa A dan B. Operator AND bentuk perkalian ini biasa 

disebut dengan operator AND penggandaan. Berikut adalah bagan langkah – langkah yang 

dilakukan dalam penelitian ini: 
 

 
GAMBAR 1. BAGAN LANGKAH KERJA 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Algoritma yang digunakan dalam sistem ini adalah logika fuzzy. Logika fuzzy digunakan untuk 

menentukan kesesuaian lahan dari suatu wilayah di Kabupaten Temanggung. Indikator atau komponen yang 

digunakan adalah kelerengan atau kemiringan lahan, ketinggian tempat, dan curah hujan. Berdasarkan 

Departemen Pertanian 2009, terdapat matrik dari kesesuainan lahan tembakau adalah sebagai berikut: 

 

TABEL 1. MATRIK KESESUAIAN LAHAN TEMBAKAU 

Variabel 
Matrik 

Sangat Sesuai Sesuai Tidak Sesuai 

Curah Hujan 80 – 200 mm/bln 200 -300 mm/bln <80 mm/bln, >300 mm/bln 

Jenis Tanah Entisols Andisols Ultisol, Inceptisol 

Lereng <8%, 8 – 15%, 15 – 25% 25-40%, >40% 

Ketinggian 1100 – 1500 mdpl 700 – 1100 mdpl <700 mdpl, >1500mdpl 

Sumber: Departemen Pertanian, 2009 

Fungsi keanggotaan fisiografi lahan. Domain himpunan fuzzy yang terdiri dari Fisiografi Datar 

(<8%); Fisiografi Agak Curam (8%-15%); Fisiografi Curam (15%-40%); Fisiografi Sangat Curam (>80%). 

Sedangkan kurva untuk fungsi keanggotaan fisiografi lahan ditunjukkan pada Gambar 2. 

 
GAMBAR 2. GRAFIK FUNGSI KEANGGOTAAN UNTUK LAHAN 

Fungsi keanggotaan untuk lahan datar 

             

              
      

 
                 

             

  

Fungsi keanggotaan untuk lahan agak curam 

                

 
 
 

 
 

                       
   

   
               

    

   
                  

  

Fungsi keanggotaan untuk lahan curam 

           

 
 
 

 
 
                          
      

 
                  

                   
      

 
                  

  

Fungsi keanggotaan untuk lahan sangat curam 
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Fungsi keanggotaan ketinggian tempat. Domain himpunan fuzzy terdiri dari suhu panas (<700 

mdpl); suhu sejuk (700 mdpl-1100 mdpl); suhu dingin (1100 mdpl – 1500 mdpl) dan suhu sangat dingin (> 

1500 mdpl). Kurva untuk fungsi keanggotaan ketinggian tempat ditunjukkan pada gambar 3. 

 
GAMBAR 3. GRAFIK FUNGSI KEANGGOTAAN UNTUK KETINGGIAN TEMPAT DENGAN SUHU 

UDARA 

Fungsi keanggotaan untuk ketinggian tempat dengan suhu panas (< 700 mdpl) 

                 

             
     

   
                

             

  

Fungsi keanggotaan untuk ketinggian tempat dengan suhu sejuk (700 mdpl – 1100 mdpl) 

                

 
 
 

 
 

                         
     

   
                

      

   
                 

  

Fungsi keanggotaan untuk ketinggian tempat dengan suhu dingin (1100 mdpl-1500mdpl) 

                 

 
 
 

 
 

                         
     

   
                 

                   
      

   
                  

  

Fungsi keanggotaan untuk ketinggian tempat dengan suhu sangat dingin (> 1500 mdpl) 

                      

              
      

   
                  

              

  

Fungsi Keanggotaan Curah Hujan. Domain himpunan fuzzy terdiri dari kelembaban kering (< 1500 

mm); kelembaban lembab (1500 mm-3000 mm); kelembaban basah (>3000 mm). Kurva untuk fungsi 

keanggotaan curah hujan ditunjukkan pada Gambar 4. 
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GAMBAR 4. GRAFIK FUNGSI KEANGGOTAAN UNTUK CURAH HUJAN DENGAN 

KELEMBABAN 

Fungsi keanggotaan untuk curah hujan dengan kelembaban kering (< 1500 mm) 

             

             
      

    
                 

              

  

Fungsi keanggotaan untuk curah hujan kelembaban lembab (1500 mm – 3000 mm) 

            

 
 
 

 
 

                          
      

   
                  

      

   
                  

  

Fungsi keanggotaan untuk curah hujan dengan kelembabab basah (> 3000 mm) 

            

              
      

    
                  

              

  

Defuzzyfikasi 

Setelah menerina input fungsi keanggotaan dari masing-masing himpunan, langkah selanjutnya 

adalah mengkombinasikan himpunan-himpunan tersebut menjadi 48 aturan (R). Dengan menggunakan 

operasi AND dalam kombinasi ini, maka penentuan predikat dilakukan dengan mencari nilai terkecil dari 

setiap kombinasi. Agar lebih mudah memahami proses implikasi, komposisi daan defuzzy, maka 

diasumsikan bahwa: 

a. Untuk fungsi keanggotaan kemiringan lahan, himpunan datar diberi bobot 3, agak curam 2, curam 

2, dan sangat curam 1. 

b. Untuk fungsi keanggotaan ketinggian tempat dengan suhu udara, himpunan dingin 3, sejuk 2 dan 

panas 1. 

c. Untuk fungsi keanggotaan curah hujan dengan kelembaban udara, himpunan kering 3, lembab 2 

dan basah 1. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, beberapa pemahaman mengenai ke 48 aturan tersebut besarta bobotnya 

adalah sebagai berikut: 

1. (R1) Jika kemiringan lahan datar (3), ketinggian tempat dingin (3) dan curah hujan kering (3), maka 

perkiraan lahan adalah sangat sesuai (0.99) 

2. (R2) Jika kemiringan lahan datar (3), ketinggian tempat dingin (3) dan curah hujan lembab (2), 

maka perkiraan lahan adalah sangat sesuai (0.88) 

3. (R3) Jika kemiringan lahan datar (3), ketinggian tempat dingin (3) dan curah hujan basah (1), maka 

perkiraan lahan adalah sesuai (0.77) 
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4. (R4) Jika kemiringan lahan datar (3), ketinggian tempat sejuk (2) dan curah hujan kering (3), maka 

perkiraan lahan adalah sangat sesuai (0.88) 

5. (R5) Jika kemiringan lahan datar (3), ketinggian tempat sejuk (2) dan curah hujan lembab (2), maka 

perkiraan lahan adalah sesuai (0.77) 

6. (R6) Jika kemiringan lahan datar (3), ketinggian tempat sejuk (2) dan curah hujan basah (1), maka 

perkiraan lahan adalah sesuai (0.66) 

7. (R7) Jika kemiringan lahan datar (3), ketinggian tempat panas (1) dan curah hujan kering (3), maka 

perkiraan lahan adalah sesuai (0.77) 

8. (R8) Jika kemiringan lahan datar (3), ketinggian tempat panas (1) dan curah hujan lembab (2), 

maka perkiraan lahan adalah sesuai (0.66) 

9. (R9) Jika kemiringan lahan datar (3), ketinggian tempat panas (1) dan curah hujan basah (1), maka 

perkiraan lahan adalah tidak sesuai (0.55) 

10. (R10) Jika kemiringan lahan datar (3), ketinggian tempat sangat dingin (1) dan curah hujan kering 

(3), maka perkiraan lahan adalah sesuai (0.77) 

11. (R11) Jika kemiringan lahan datar (3), ketinggian tempat sangat dingin (1) dan curah hujan lembab 

(2), maka perkiraan lahan adalah sesuai (0.66) 

12. (R12) Jika kemiringan lahan datar (3), ketinggian tempat sangat dingin (1) dan curah hujan basah 

(1), maka perkiraan lahan adalah tidak sesuai (0.55) 

13. (R13) Jika kemiringan lahan curam (2), ketinggian tempat dingin (3) dan curah hujan kering (3), 

maka perkiraan lahan adalah sangat sesuai (0.88) 

14. (R14) Jika kemiringan lahan curam (2), ketinggian tempat dingin (3) dan curah hujan lembab (2), 

maka perkiraan lahan adalah sesuai (0.77) 

15. (R15) Jika kemiringan lahan curam (2), ketinggian tempat dingin (3) dan curah hujan basah (1), 

maka perkiraan lahan adalah sesuai (0.66) 

16. (R16) Jika kemiringan lahan curam (2), ketinggian tempat sejuk (2) dan curah hujan kering (3), 

maka perkiraan lahan adalah sesuai (0.77) 

17. (R17) Jika kemiringan lahan curam (2), ketinggian tempat sejuk (2) dan curah hujan lembab (2), 

maka perkiraan lahan adalah sesuai (0.66) 

18. (R18) Jika kemiringan lahan curam (2), ketinggian tempat sejuk (2) dan curah hujan basah (1), 

maka perkiraan lahan adalah tidak sesuai (0.55) 

19. (R19) Jika kemiringan lahan curam (2), ketinggian tempat panas (1) dan curah hujan kering (3), 

maka perkiraan lahan adalah sesuai (0.66) 

20. (R20) Jika kemiringan lahan curam (2), ketinggian tempat panas (1) dan curah hujan lembab (2), 

maka perkiraan lahan adalah tidak sesuai (0.55) 

21. (R21) Jika kemiringan lahan curam (2), ketinggian tempat panas (1) dan curah hujan basah (1), 

maka perkiraan lahan adalah tidak sesuai (0.44) 

22. (R22) Jika kemiringan lahan curam (2), ketinggian tempat sangat dingin (1) dan curah hujan kering 

(3), maka perkiraan lahan adalah sesuai (0.66) 

23. (R23) Jika kemiringan lahan curam (2), ketinggian tempat sangat dingin (1) dan curah hujan 

lembab (2), maka perkiraan lahan adalah tidak sesuai (0.55) 

24. (R24) Jika kemiringan lahan curam (2), ketinggian tempat sangat dingin (1) dan curah hujan basah 

(1), maka perkiraan lahan adalah tidak sesuai (0.44) 

25. (R25) Jika kemiringan lahan agak curam (2), ketinggian tempat dingin (3) dan curah hujan kering 

(3), maka perkiraan lahan adalah sangat sesuai (0.88) 

26. (R26) Jika kemiringan lahan agak curam (2), ketinggian tempat dingin (3) dan curah hujan lembab 

(2), maka perkiraan lahan adalah sesuai (0.77) 

27. (R27) Jika kemiringan lahan agak curam (2), ketinggian tempat dingin (3) dan curah hujan basah 

(1), maka perkiraan lahan adalah sesuai (0.66) 

28. (R28) Jika kemiringan lahan agak curam (2), ketinggian tempat sejuk (2) dan curah hujan kering 

(3), maka perkiraan lahan adalah sesuai (0.77) 

29. (R29) Jika kemiringan lahan agak curam (2), ketinggian tempat sejuk (2) dan curah hujan lambab 

(2), maka perkiraan lahan adalah sesuai (0.66) 

30. (R30) Jika kemiringan lahan agak curam (2), ketinggian tempat sejuk (2) dan curah hujan basah (1), 

maka perkiraan lahan adalah tidak sesuai (0.55) 

31. (R31) Jika kemiringan lahan agak curam (2), ketinggian tempat panas (1) dan curah hujan kering 

(3), maka perkiraan lahan adalah sesuai (0.66) 
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32. (R32) Jika kemiringan lahan agak curam (2), ketinggian tempat panas (1) dan curah hujan lembab 

(2), maka perkiraan lahan adalah tidak sesuai (0.55) 

33. (R33) Jika kemiringan lahan agak curam (2), ketinggian tempat panas (1) dan curah hujan basah 

(1), maka perkiraan lahan adalah tidak sesuai (0.44) 

34. (R34) Jika kemiringan lahan agak curam (2), ketinggian tempat sangat dingin (1) dan curah hujan 

kering (3), maka perkiraan lahan adalah sesuai (0.66) 

35. (R35) Jika kemiringan lahan agak curam (2), ketinggian tempat sangat dingin (1) dan curah hujan 

lembab (2), maka perkiraan lahan adalah tidak sesuai (0.55) 

36. (R36) Jika kemiringan lahan agak curam (2), ketinggian tempat sangat dingin (1) dan curah hujan 

basah (1), maka perkiraan lahan adalah tidak sesuai (0.44) 

37. (R37) Jika kemiringan lahan sangat curam (1), ketinggian tempat dingin (3) dan curah hujan kering 

(3), maka perkiraan lahan adalah sesuai (0.77) 

38. (R38) Jika kemiringan lahan sangat curam (1), ketinggian tempat dingin (3) dan curah hujan 

lembab (2), maka perkiraan lahan adalah sesuai (0.66) 

39. (R39) Jika kemiringan lahan sangat curam (1), ketinggian tempat dingin (3) dan curah hujan basah 

(1), maka perkiraan lahan adalah tidak sesuai (0.55) 

40.  (R40) Jika kemiringan lahan sangat curam (1), ketinggian tempat sejuk (2) dan curah hujan kering 

(3), maka perkiraan lahan adalah sesuai (0.66) 

41. (R41) Jika kemiringan lahan sangat curam (1), ketinggian tempat sejuk (2) dan curah hujan lembab 

(2), maka perkiraan lahan adalah tidak sesuai (0.55) 

42. (R42) Jika kemiringan lahan sangat curam (1), ketinggian tempat sejuk (2) dan curah hujan basah 

(1), maka perkiraan lahan adalah tidak sesuai (0.44) 

43. (R43) Jika kemiringan lahan sangat curam (1), ketinggian tempat panas (1) dan curah hujan kering 

(3), maka perkiraan lahan adalah tidak sesuai (0.55) 

44. (R44) Jika kemiringan lahan sangat curam (1), ketinggian tempat panas (1) dan curah hujan lembab 

(2), maka perkiraan lahan adalah tidak sesuai (0.44) 

45. (R45) Jika kemiringan lahan sangat curam (1), ketinggian tempat panas (1) dan curah hujan basah 

(1), maka perkiraan lahan adalah tidak sesuai (0.33) 

46. (R46) Jika kemiringan lahan sangat curam (1), ketinggian tempat sangat dingin (1) dan curah hujan 

kering (3), maka perkiraan lahan adalah tidak sesuai (0.55) 

47. (R47) Jika kemiringan lahan sangat curam (1), ketinggian tempat sangat dingin (1) dan curah hujan 

lembab (2), maka perkiraan lahan adalah tidak sesuai (0.44) 

48. (R48) Jika kemiringan lahan sangat curam (1), ketinggian tempat sangat dingin (1) dan curah hujan 

basah (1), maka perkiraan lahan adalah tidak sesuai (0.33) 

Semula, logika untuk memperoleh bobot perkiraan lahan adalah dengan menjumlah bobot 

kombinasi antar himpunan. Namun kaena rentang nilai bobot pada logika fuzzy adalah 0 sampai 1, maka 

nilai masing-masing bobot dikali 0.11, agar bobot maksimum 1 tercapai. Sedangkan untuk menentukan 

perkiraan lahan adalah dengan mempertimbangkan kombinasi bobot paling dominan dari tiga himpunan 

yang ada. Dengan demikian maka kriteria perkiraan lahan umum yang berlaku adalah: 

a. Tidak sesuai jika skor ≤ 0.55 

b. Sesuai jika skor 0.55 < Z < 0.88 

c. Sangat Sesuai jika skor ≥ 0.88 skor maksimal 1 

Dengan memasukkan variabel output untuk kessuaian lahan di Kecamatan Tlogomolyo, didapat 

nilai curah hujan 960 – 3600 mm/thn, ketinggian tempat >1000 mdpl, dan kemiringan lahan 15-25%. Dari 

data tersebut didapat curah hujan masuk dalam himpunan kelembaban kering (3), ketinggian tempat masuk 

dalam himpunan suhu dingin (3), dan kemiringan lahan masuk dalam himpunan curam (2). Kombinasi ini 

memiliki bobot nilai akhir 0.88. Berdasarkan kriteria nilai 0.88 masuk kategori Sangat sesuai.  

Berdasarkan data zonasi Agroekologi sebagai berikut: (Sigit: 2008) 

TABEL 2. DATA ZONASI AGROEKOLOGI WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNg 

Kecamatan Curah Hujan Ketinggian Tempat Kemiringan Lahan 

Parakan <2500 mm/thn 700-1100mdpl <8% 

Kledung 2500-3500 mm/thn >1100mdpl 8-15% 

Bansari 2500-3500 mm/thn >1100mdpl 8-15% 
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Bulu <2500 mm/thn 700-1000 mdpl <8% 

Temanggung <2500 mm/thn <700 mdpl <8% 

Tlogomulyo 960-3600 mm/thn >1000 mdpl 15-25% 

Selopampang 2500-3500mm/thn 700-1100mdpl 8-155 

Tembarak 2500-3500mm/thn 700-1100 mdpl 8-15% 

Kedu 960-3500 mm/thn <700 mdpl 15-25% 

 

Dengan mengelompokkan nilai curah hujandalam himpunan kelembaban, nilai ketinggian tempat 

dalam himpunan suhu udara, dan kemiringan tempat dalam himpunan lereng, maka akan didapat output dari 

kesesuaian lahan tanaman tembakau sesuai dengan kriteria masing-masing. Berikut adalah Hasil dari 

kesesuaian Lahan Tanaman tembakau dari 9 Kecamatan di Kabupaten Temanggung. 

TABEL 3. KESESUAIAN LAHAN TEMBAKAU DI WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

Kecamatan Curah Hujan Ketinggian Tempat 
Kemiringan 

Lahan 
Kesesuaian Lahan 

Parakan <2500 mm/thn 700-1100mdpl <8% Sesuai  

Kledung 2500-3500 mm/thn >1100mdpl 8-15% Sesuai  

Bansari 2500-3500 mm/thn >1100mdpl 8-15% Sesuai 

Bulu <2500 mm/thn 700-1000 mdpl <8% Sesuai 

Temanggung <2500 mm/thn <700 mdpl <8% Sesuai 

Tlogomulyo 960-3600 mm/thn >1000 mdpl 15-25% Sangat Sesuai 

Selopampang 2500-3500mm/thn 700-1100mdpl 8-155 Tidak sesuai 

Tembarak 2500-3500mm/thn 700-1100 mdpl 8-15% Tidak sesuai 

Kedu 960-3500 mm/thn <700 mdpl 15-25% Sesuai 

 

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian ini, logika fuzzy dengan metode sugeno orde 0 ini dapat diterapkan sebagai 

sistem pendukung untuk mengetahui kesesuaian lahan untuk tanaman tembakau, yang ditunjukkan 

berdasarkan hasil pengolahan dan pengujian akurasi terhadap data-data yang diteliti. Dari 9 Kecamatan di 

Kabupaten Temanggug, terdapat satu Kecamatan yang memiliki lahan yang sangat sesuai untuk tanaman 

tembakau yaitu Kecamaten Tlogomulyo, enam Kecamaten memiliki lahan yang sesuai untuk tanaman 

tembakau, dan dua kecamatan yang tidak sesuai untuk tanaman tembakau. 
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