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ABSTRAK 

JUANANDA DWI SATRIA. Pemodelan Distribusi Spesies Phenacoccus manihoti 

Menggunakan Algoritme Domain pada R. Dibimbing oleh AUZI ASFARIAN.  

 

Pemodelan distribusi spesies menggunakan R sudah menjadi hal yang umum. 

Algoritme Domain adalah salah satu cara memodelkan distribusi spesies dengan 

menggunakan Gower distance dan prediktor untuk mencari nilai ecological 

distance. Variabel prediktor yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 40, 19 

variabel tentang curah hujan dan suhu, 16 variabel berikutnya tentang radiasi dan 

kelembaban tanah, 5 variabel terakhir mewakili lima komponen utama yaitu suhu 

minimum, suhu maksimum, curah hujan, radiasi, dan evaporasi. Phenacoccus 

manihoti yang sedang menjadi ancaman di bidang pertanian singkong Indonesia 

menjadi objek dalam penelitian ini. Pemodelan algoritme Domain terlihat kurang 

detail karena pemodelan ini umumnya digunakan untuk memodelkan invasi spesies 

antarbenua atau antarnegara. Hasil pemodelan diklasifikasikan menjadi dua (ada 

dan tidak ada) menggunakan threshold yang didapat dari perhitungan antara data 

latih, data uji, dan prediktor.  
 

Kata kunci: algoritme Domain, ecological distance, invasi, pemodelan distribusi, R 

 

ABSTRACT 

 

JUANANDA DWI SATRIA. Species Distribution Modelling of Phenacoccus 

manihoti using Domain Algorithm in R. Supervised by AUZI ASFARIAN. 

        

Species distribution modelling using R has become a common thing. Domain 

algorithm is one way to model the species distribution using Gower distance and 

predictors as environmental variables to do the calculations. This research used 40 

predictor variables, 19 variables are about rainfall and temperature, 16 variables are 

about radiation and moisture, and 5 last variables representing the five main 

components, these are minimum temperature, maximum temperature, precipitation, 

radiation, and evaporation. Phencacoccus manihoti is a threat in the field of cassava 

agriculture in Indonesia and become the object of this study. Domain algorithm 

modelling looks less detail because this model should be used for modelling the 

species invasion between continents or countries. Modelling result were classified 

into two (absence and presence) using threshold that obtained from the calculation 

of the training data, test data, and predictors.  

 
Keywords: distribution modelling, domain algorithm, ecological distance, invasion, 
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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Singkong (Manihot esculenta) atau biasa juga dikenal dengan sebutan ubi 

kayu merupakan tanaman pangan yang berasal dari hutan amazon, Brazil. Singkong 

sendiri berperan sebagai makanan yang menyediakan kalori utama untuk menjalani 

aktivitas setiap harinya bagi lebih dari 800 juta orang di seluruh dunia, termasuk 

Indonesia (Howeler et al. 2013). Menurut Badan Pusat Statistik (2015), produksi 

singkong di daerah Jawa Barat dari tahun 2014 sampai tahun 2015 menurun dengan 

angka yang sangat signifikan yaitu sebesar 249800 ton singkong. Masyarakat 

Singkong Indonesia (MSI) telah menetapkan harga singkong terendah di Jawa 

Barat sebesar 1000 rupiah per kilogram, jika dihitung maka daerah Jawa Barat telah 

kehilangan minimal 249.8 miliar rupiah dari hasil penjualan singkong tahun 

sebelumnya (Ing 2016). Penurunan produktivitas singkong disebabkan oleh 

beberapa faktor. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap produktivitas 

singkong adalah serangan hama (Schnepf 2005). 

Menurut Wardani (2011), organisme pengganggu tanaman (OPT) yang 

berasosiasi dengan tanaman singkong relatif sedikit. Phenacoccus manihoti adalah 

salah satu jenis hama kutu putih pengganggu tanaman singkong yang berasal dari 

Amerika Selatan yang telah menjadi topik perbincangan di bidang pertanian 

Indonesia mulai tahun 2011. Phenacoccus manihoti ditemukan menyerang tanaman 

singkong di Bogor, Jawa Barat, Indonesia pada tahun 2010 (Muniappan et al. 

2011). Kutu putih adalah hama yang dapat menyebabkan kerusakan serius sehingga 

harus segera ditangani secepat mungkin ketika ditemukan. Kerusakan yang 

disebabkan oleh kutu putih meliputi melemahnya tanaman, hilang daya tahan, serta 

layunya daun, tunas, dan bunga (Johnson 2009). 

Integrated Pest Management (IPM) merupakan proses pengambilan 

keputusan untuk mengantisipasi dan mencegah aktivitas hama dan investasinya 

dengan mengombinasikan beberapa strategi untuk memperoleh pemecahan 

masalah dalam pengendalian hama dalam jangka panjang. Tindakan-tindakan 

pencegahan dilakukan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan jalan masuk 

hama yang potensial (Koswara 2006). Tindakan pencegahan hama lebih mudah 

dilakukan daripada menanggulangi hama yang telah menjadi wabah dan menyerang 

sebagian besar tanaman sehingga dapat ditanggulangi dengan cepat sebelum 

akhirnya menyebar lebih luas. Species distribution modelling (SDM) atau 

pemodelan distribusi spesies dibutuhkan untuk menghadapi invasi dari kutu putih 

untuk memperkirakan kesamaan kondisi lingkungan kutu putih dapat hidup. SDM 

memprediksi sebaran spesies dengan acuan data iklim sebagai prediktor. Salah satu 

pemrograman yang mendukung SDM ini adalah R. Menurut Hijmans (2016a) SDM 

bisa diterapkan di R dalam beberapa cara seperti dengan menggunakan packages 

dismo sebagai library dengan algoritme Bioclim, Mahalanobis, Domain, atau 

campuran dari semua algoritme untuk menjalankannya. Penelitian ini 

menggunakan algoritme Domain sebagai metode yang sudah lazim digunakan 

untuk melakukan pemodelan distribusi spesies Phenacoccus manihoti. 
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Carpenter et al. (1993) menguji dua algoritme distribusi spesies 

menggunakan environmental distance yaitu Bioclim dan Habitat. Pengujian 

tersebut menyimpulkan bahwa algoritme Bioclim dinilai terlalu “permissive”, 

sedangkan algoritme Habitat dinilai terlalu ketat dalam melakukan perhitungannya. 

Algoritme Domain merupakan gabungan dari kedua algoritme tersebut dengan 

menghitung semua titik grid dari wilayah yang masuk dalam batas perhitungan. 

Algoritme Domain menggunakan Gower distance dalam melakukan 

perhitungannya. 

 

Perumusan Masalah 

Rumusan permasalahan pada penelitian ini yaitu bagaimana membuat 

pemodelan distribusi spesies Phenacoccus manihoti di Indonesia menggunakan 

algoritme Domain pada R untuk melihat pola penyebaran spesies tersebut. 

 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu membuat model distribusi spesies Phenacoccus 

manihoti di Indonesia menggunakan algoritme Domain pada R. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini antara lain: 

1 Data input yang digunakan adalah data kemunculan spesies Phenacoccus 

manihoti yang bersifat dummy berdasarkan laporan Muniappan (2011) dan data 

prediktor yang diunduh dari situs resmi Climond. 

2  Perhitungan algoritme Domain dibatasi se-Pulau Jawa sebanyak 1440 grid. 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Algoritme Domain 

Carpenter et al. (1993) menciptakan algoritme Domain yang merupakan 

gabungan dari algoritme Bioclim yang dianggap terlalu “permissive” dan algoritme 

Habitat yang terlalu ketat. Algoritme Domain menghitung semua titik grid dari 

wilayah yang masuk dalam batas perhitungan. Setiap grid berbentuk segi empat dan 

tersusun rapat. Pembagian grid  tersebut disebut juga site yang menyimpan nilai-

nilai variabel prediktor. Site yang terkandung titik kemunculan di dalamnya akan 

menjadi model dalam algoritme ini.  

Algoritme Domain menggunakan Gower distance dalam melakukan 

perhitungannya. Gower distance akan menghasilkan ecological distance yang 

merupakan indikasi perbedaan karakteristik antara kedua site. Perbedaan 

karakteristik tersebut yang akan menentukan apakah hama dapat melakukan invasi 

ke wilayah tersebut. 
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                                    𝑑𝐴𝐵 =  
1

𝑝
 ∑

| 𝐴𝑖−𝐵𝑖 |

𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝑖

𝑝
𝑖=1        [1] 

Variabel 𝐴𝑖 merupakan nilai median dari data model pada dimensi(variabel) 

ke-i yang bersifat konstan di setiap perhitungannya dan 𝐵𝑖  merupakan nilai 

prediktor pada variabel ke-i pada masing-masing site yang masuk dalam 

perhitungan. Variabel p merupakan jumlah variabel dalam ecological distance yang 

digunakan. Variabel 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝑖 merupakan jangkauan nilai statik model (maksimum-

minimum) dari variabel ke-i. Variabel 𝑑𝐴𝐵  merupakan nilai ecological distance 

antara model dan titik prediktor yang terlibat dalam perhitungan.  

 

 

Ecological Distance 

Ecological distance merupakan ukuran perbedaan komposisi spesies antara 

dua wilayah. Ecological distance dan kesamaan komposisi spesies antar wilayah 

berbanding terbalik. Wilayah yang memiliki kesamaan komposisi spesies dalam 

jumlah besar seharusnya memiliki ecological distance yang kecil, sebaliknya 

wilayah yang memiliki sedikit kesamaan komposisi spesies memiliki ecological 

distance yang besar. Ecological distance dapat meringkas statistik perbedaan 

komposisi spesies menjadi sebuah data tunggal. 

 

 

Pemodelan Distribusi Spesies 

Pemodelan distribusi spesies atau species distribution modelling (SDM) 

dikenal juga dengan nama lain seperti envelope-modelling, habitat modelling, dan 

niche-modelling. Tujuan utama dari SDM adalah memperkirakan kesamaan kondisi 

di semua wilayah dengan menggunakan data kemunculan dan prediktor sebagai 

objek sekaligus model. Aplikasi SDM pada umumnya menggunakan data iklim 

sebagai prediktor (Hijmans 2016a). Miller (2010) menggambarkan garis besar 

proses pemodelan distribusi spesies seperti pada Gambar 1 berikut. 

 

 

Gambar 1  Proses pemodelan distribusi spesies 

Pengamatan spesies 

secara spasial 

Layer GIS 

(environmental gradients) 
Pemodelan dataset, dibagi 

menjadi train.set 

Penerapan algoritme kepada data 

latih Decission Tree, GLM, Domain Hasil model 

Threshold didapatkan, 

dikonversi ke p/a 

Klasifikasi 

akurasi data uji 
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Proses tersebut merupakan alur pembuatan pemodelan yang digambarkan 

secara bertahap dari pengumpulan data hingga klasifikasi akurasi data. Penjelasan 

dari Gambar 1 adalah sebagai berikut: 

1 Pengamatan spesies secara spasial 

 Pengamatan dilakukan untuk mendapatkan data kemunculan dari spesies. Data 

disimpan dalam bentuk data spasial. 

2 Layer GIS (environmental gradients) 

Menggunakan layer yang menyimpan data lingkungan di dalamnya. 

3 Pemodelan dataset 

Dataset yang didapat pada langkah 1 dimodelkan menjadi data latih dan data 

uji. Umumnya menggunakan fungsi kfold. 

4 Penerapan algoritme 

Data latih diproses untuk menghasilkan model prediksi menggunakan algoritme 

yang disediakan atau algoritme yang disusun sendiri.  

5 Hasil model 

Model dari algoritme yang digunakan dihasilkan dalam bentuk Layer. Model 

tersebut akan menjadi mask dari layer peta GIS pada saat pemodelan. 

6 Threshold didapatkan 

Perhitungan threshold dapat menggunakan beberapa metode, salah satunya 

seperti spec_sens. Hasil dikonversi ke presence/absence. 

7 Klasifikasi akurasi data uji 

Klasifikasi akurasi data uji merupakan kesimpulan dari informasi SDM. 

Beberapa cara dapat digunakan seperti kappa, Percent Correctly Classified 

(PCC), sensitivity, specificity, dan True Skill Statistic (TSS). 

 

 

Phenacoccus manihoti 

Kutu putih yang disebut juga mealybug merupakan hama dari famili 

Pseudococcidae. Kutu putih menyerang tanaman dan menyebabkan kerusakan 

seperti melemahnya tanaman, hilangnya daya tahan, serta layunya daun, tunas, dan 

bunga (Johnson 2009). Tanaman yang diserang oleh kutu putih mengalami 

kerusakan karena adanya hisapan stilet. Kutu putih mempunyai saliva (air liur) yang 

bersifat toksik sehingga dapat menimbulkan klorosis pada tanaman dan menjadi 

virus yang dapat menyebabkan kematian tanaman (Wardani 2011). 

Phenacoccus manihoti adalah salah satu hama kutu putih yang menyerang 

tanaman singkong di Indonesia. Kutu putih Phenacoccus manihoti berasal dari 

Amerika Selatan dan masuk ke Afrika pada tahun 1980-an. Hama ini pertama kali 

memasuki kawasan Asia Tenggara di Thailand pada tahun 2009, yang 

menyebabkan serangan berat, kemungkinan telah menyebar ke Laos dan Kamboja. 

Phenacoccus manihoti pertama kali ditemukan di Indonesia di daerah Jawa Barat 

pada akhir tahun 2010 (Muniappan et al. 2011).  

 

 

Pemrograman R 

Ihaka dan Gentleman (1996) membuat sistem yang digunakan untuk 

melakukan perhitungan statistik dan grafis yang disebut R. Bahasa pemrograman R 
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memiliki kesamaan sintaks dasar dengan bahasa C, tetapi fungsi bahasa 

pemrograman R lebih fokus untuk melakukan analisis statistik dan grafis. 

Pembangunan R berawal dari S, dimana R dan S memiliki dialek yang sama. R dan 

S hanya memiliki satu perbedaan besar yaitu S hanya tersedia dalam bentuk 

komersil, S-PLUS. 

R berjalan pada hampir semua standar platform komputasi dan sistem operasi. 

R bersifat open source yang berarti bahwa siapa saja bebas untuk menyesuaikan 

perangkat lunak untuk platform apa saja yang mereka pilih. R juga telah dilaporkan 

telah berjalan pada tablet modern, ponsel, PDA, dan konsol game. 

 

 

 

METODE 

Data Penelitian 

Algoritme Domain menggunakan data kemunculan (presence) Phenacoccus 

manihoti dan data prediktor sebagai input. Data presence tersebut berisi atribut 

longitude dan latitude yang menunjukkan lokasi spesies Phenacoccus manihoti. 

Data presence yang digunakan dalam penelitian ini bersifat dummy yaitu tidak asli. 

Data presence yang dibuat hanya dibatasi se-pulau Jawa sebanyak 75 data 

berdasarkan dari laporan yang ditulis oleh Muniappan (2011) tentang lokasi 

ditemukannya spesies Phenacoccus manihoti. 

Prediktor yang digunakan berjumlah 40 variabel, 19 variabel pertama tentang 

curah hujan dan suhu yang merupakan variabel inti dalam proses prediksi, 16 

variabel berikutnya tentang radiasi dan kelembaban tanah, 5 variabel terakhir 

mewakili lima komponen utama yaitu suhu minimum, suhu maksimum, curah 

hujan, radiasi, dan evaporasi. Data prediktor berisi nilai yang mewakili kondisi 

iklim di suatu wilayah (site). Variabel tersebut memiliki nilai yang berbeda pada 

masing-masing site. 

 

 

Tahapan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tahapan seperti yang dituliskan oleh Hijmans 

(2016a). Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.  

 

 

Gambar 2  Tahapan penelitian 

 

Pengumpulan data Praproses data Klasifikasi data 

Mencari skor 

prediksi 
Mencari threshold Visualisasi hasil 
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Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan dua data input seperti yang sudah dijelaskan 

dalam subbab sebelumnya dan satu data tambahan yaitu data background. Data 

presence yang digunakan dalam penelitian ini bersifat dummy karena data presence  

Phenacoccus manihoti di Indonesia belum ditemukan baik di website CABI 

maupun di GBIF. Data mempunyai atribut longitude dan latitude sebagai koordinat 

lokasi spesies Phenacoccus manihoti. Data presence sebagai titik kemunculan 

spesies Phenacoccus manihoti seperti contohnya pada Tabel 1 dan data background  

seperti pada Tabel 2 sebagai titik ukur evaluasi antara data presence dan model 

Domain untuk mencari nilai threshold yang dijelaskan pada tahap berikutnya. 

Data presence dibuat sebanyak 75 data dengan ukuran yang memenuhi 

wilayah Bogor dan sekitarnya. Data background mendapatkan nilai longitude dan 

latitude dari fungsi randomPoints. Fungsi tersebut menggunakan batas nilai 

n=1000 yang artinya jumlah keluaran titik acak tidak lebih dari 1000 dan nilai extent 

yang mencakup batas seluruh pulau Jawa (Hijmans 2016a). Data presence dan data 

background dibuat dengan batas se-pulau Jawa berdasarkan perkiraan dari laporan 

yang ditulis oleh Muniappan (2011) tentang ditemukannya spesies Phenacoccus 

manihoti pertama kali di Bogor, Jawa Barat.  

Penelitian ini menggunakan data prediktor yang sudah tersedia di 

climond.com yang merupakan website resmi dari organisasi Climond. Data 

prediktor tersebut tersedia dalam beberapa pilihan versi yang dapat diunduh dan 

digunakan secara percuma. Penelitian ini menggunakan data prediktor dalam 

bentuk ASCII dan data iklim versi tahun 1975. 

Tabel 1  Data presence 

name lon lat 

  Phenacoccus manihoti 106.7441 -6.569748 

  Phenacoccus manihoti 106.6292 -6.837748 

  Phenacoccus manihoti 106.6450 -6.514053 

  Phenacoccus manihoti 106.5285 -6.333678 

  Phenacoccus manihoti 106.8863 -6.479724 

Tabel 2  Data background 

 lon lat 

1 112.4167 -8.250000 

2 110.7500 -6.583333 

3 110.4167 -6.916667 

4 107.7500 -7.250000 

5 111.4167 -8.250000 

 

 

Praproses Data 

Tahapan praproses data melakukan pengolahan data presence yang 

merupakan data mentah menjadi data yang siap dihitung oleh algoritme Domain. 

Data background tidak dilakukan praproses data karena data sudah dalam bentuk 
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siap diklasifikasi. Tahapan praproses data dapat dilihat pada Gambar 3. Potongan 

data mentah yang digunakan dapat dilihat seperti pada Tabel 1 sebelumnya. 

 

 

Gambar 3  Tahapan praproses data 

Data yang siap dihitung didapatkan setelah proses reduksi atribut. Data jadi 

adalah data dalam bentuk normal yang hanya mempunyai atribut longitude dan 

latitude. Praproses data melewati tahapan sebagai berikut: 

1 Read Table 

Data presence yang berisi lokasi kemunculan spesies Phenacoccus manihoti 

berformat CSV dibaca menjadi data array dua dimensi, yaitu dimensi nomor 

indeks dan tipe atribut (longitude dan latitude). Proses ini dilakukan dengan 

melakukan read tableloi pada program R dengan karakter koma (,) sebagai 

pemisah antar-value pada data CSV. 

2 Reduksi Atribut 

Proses reduksi atribut memilih atribut yang hanya digunakan dalam 

perhitungan yaitu longitude dan latitude. Proses reduksi atribut dilakukan 

setelah data presence diproses menjadi array dan dapat dibaca oleh program. 

Proses ini membuang atribut selain longitude dan latitude. Setelah proses 

reduksi atribut dilakukan data sudah siap untuk menjalani proses klasifikasi 

data. Data hasil reduksi atribut dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 3  Data setelah reduksi atribut 

 lon lat 

1 106.7441 -6.569748 

2 106.6292 -6.837748 

3 106.6450 -6.514053 

4 106.5285 -6.333678 

5 106.8863 -6.479724 

 

 

Klasifikasi Data 

Proses klasifikasi ini melibatkan dua data yaitu data presence seperti pada 

Tabel 3 dan data background. Proses klasifikasi data bertujuan untuk 

mengklasifikasikan masing-masing data tersebut menjadi data uji dan data latih. 

Data uji digunakan untuk mencari nilai threshold yang akan dijelaskan pada tahap 

berikutnya. Data latih presence digunakan untuk melakukan proses perhitungan 

antara data kemunculan spesies Phenacoccus manihoti dengan semua variabel 

prediktor yang akan dijelaskan pada tahap mencari skor prediksi, sedangkan data 

latih background tidak digunakan dalam semua perhitungan sehingga tidak perlu 

untuk disimpan. 

Klasifikasi data dilakukan dengan memberikan nilai acak di setiap indeks data 

dengan jumlah kemunculan nilai yang sama rata menggunakan kfold seperti pada 

Read Table Reduksi atribut 
Data 

mentah 
Data jadi 
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Gambar 4. Nilai acak tersebut akan mengeluarkan angka yang sama di setiap 

komputer dengan menggunakan set.seed(0) sebelum pengacakan nilai dilakukan.  

 

 

Gambar 4  Klasifikasi data 

Proses kfold akan memberikan index acak sesuai dengan nilai k yang 

ditentukan. Contoh hasil pemberian index pada data presence dapat dilihat pada 

Tabel 4. Data dengan nilai index kfold bukan 1 akan menjadi data latih seperti pada 

Tabel 5, sedangkan data dengan nilai index kfold sama dengan 1 akan menjadi data 

uji seperti pada Tabel 6.  

Tabel 4  Hasil pemberian index pada data presence 

 Index 

1 2 

2 4 

3 1 

4 4 

5 5 

Tabel 5  Data latih presence (index != 1) 

 lon lat 

1 106.7441 -6.569748 

2 106.6292 -6.837748 

3 106.5285 -6.333678 

4 106.8863 -6.479724 

5 106.7086 -6.442490 

 

Tabel 6  Data uji presence (index == 1) 

 lon lat 

1 106.7441 -6.569748 

2 106.6292 -6.837748 

3 106.5285 -6.333678 

4 106.8863 -6.479724 

5 106.7086 -6.442490 

 

Mencari skor prediksi 

Proses mencari skor prediksi melibatkan data latih presence yang berisi 

koordinat spesies seperti pada Tabel 7 dan data prediktor. Skor prediksi merupakan 

hasil inti yang dicari dalam penelitian ini. Hasil tersebut berupa kelas RasterLayer 

Data 

Data latih 

(index != 1) 

Data uji 

(index == 1) 

Kfold 

(k = 5) 
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yang mengandung skor hasil prediksi di dalamnya. Proses mencari skor prediksi 

melalui proses domain dan predict seperti yang dapat dilihat pada Gambar 5.  

Prediktor memiliki beberapa site di dalamnya yang tersusun membentuk grid. 

Setiap site memiliki nilai masing-masing variabel prediktor (Bio01 – Bio40). Proses 

domain bertujuan untuk mendapatkan semua nilai variabel setiap site yang terdapat 

data latih presence di dalamnya. Proses domain menghasilkan sebuah model 

domain seperti yang ditunjukkan pada Tabel 8. 

Data latih presence boleh jadi menggunakan koordinat titik yang berada 

diluar batas wilayah penelitian selama masih dalam wilayah hitung prediktor. 

Prediktor yang digunakan berjumlah 40 variabel dan berisi data iklim seperti yang 

sudah dijelaskan pada subbab sebelumnya. Prediktor berguna sebagai parameter 

utama dalam perhitungan algoritme Domain. 

Proses predict menggunakan prediktor sebagai objek dan model domain 

sebagai model prediksi. Proses predict menggunakan Gower distance dalam 

melakukan perhitungannya. Persamaan Gower distance akan menghasilkan nilai 

ecological distance. Hasil tersebut memodelkan distribusi spesies dengan rentang 

nilai 0 sampai 1. 

 

 

Gambar 5  Diagram alur proses prediksi 

Tabel 7  Koordinat data latih presence 

 Lon lat 

1 106.7441 -6.569748 

2 106.6292 -6.837748 

3 106.5285 -6.333678 

4 106.8863 -6.479724 

5 106.5667 -6.335565 

Tabel 8  Hasil proses domain 

 Bio_01 Bio_02 Bio_03 

1 25.50595           9.569757          0.8204173 

2 24.28733          10.399870          0.8343996 

3 26.78959           9.652844          0.8257140 

4 26.50660           9.236621          0.8174001 

5 26.78152           9.336844          0.8190214 

6 24.35083          10.259410          0.8363283 

7 26.78959           9.652844          0.8257140 

 

 

Data latih 

presence 

Prediktor 

Model 

domain 

Prediktor 

Domain Predict 
Hasil  

(raw values) 
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Mencari Threshold 

Threshold merupakan nilai yang berguna untuk menjadi pembatas dalam 

mengklasifikasikan hasil menjadi ada (presence) dan tidak ada (absence). Kelas 

presence merupakan titik kemunculan dengan skor prediksi diatas nilai threshold, 

sedangkan kelas absence merupakan titik kemunculan dengan skor prediksi 

dibawah nilai threshold. Nilai threshold didapatkan melalui proses evaluate yang 

menggunakan data uji presence seperti pada Tabel 10, data uji background seperti 

pada Tabel 11, data prediktor, dan data model domain seperti pada Tabel 8 untuk 

melakukan perhitungan. Proses evaluate menghasilkan nilai spec_sens yang 

merupakan jumlah sensitivity atau true positive rate (TPR) dan specificity atau true 

negative rate (TNR) tertinggi. 

 

Gambar 6  Diagram alur proses mencari threshold 

Spec_sens adalah nilai threshold yang didapat dari jumlah sensitivity atau true 

positive rate (TPR) dan specificity atau true negative rate (TNR) tertinggi seperti 

yang telah dijelaskan pada bagian metode. Nilai sensitivity dan specificity diperoleh 

berdasarkan persamaan yang dituliskan oleh  Fielding (1997) dengan confusion 

matrix yang dapat dilihat dari Tabel 9. Sensitivity dan specificity didapat 

berdasarkan persamaan 3 dan 4. 

    Sensitivity  = a / (a + c)      [3] 

    Specificity  = d / (b + d)      [4] 

Tabel 9  Confusion Matrix 

  Actual 

  + - 

Predicted 
+ True positives (a) False positives (b) 

- False negatives (c) True negatives (d) 

True positives merupakan data presence dan data background yang cocok 

dengan model domain. False positives merupakan data presence yang tidak cocok 

dengan model domain tetapi data background cocok. False negatives merupakan 

data presence yang cocok dengan model domain tetapi data background tidak cocok. 

True negatives merupakan data presence dan background yang tidak cocok dengan 

model. 

Tabel 10  Data uji presence 

 Longitude latitude 

1 106.6450 -6.514053 

2 106.1652 -6.747878 

3 106.6285 -6.716838 

4 106.4517 -6.836600 

5 106.6190 -6.424300 

Data Evaluate Spec_sens 
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Tabel 11  Data uji background 

 longitude latitude 

1 112.5833 -8.250000 

2 112.7500 -7.583333 

3 108.4167 -7.750000 

4 114.4167 -8.250000 

5 111.5833 -8.083333 

   

 

Visualisasi Hasil 

Hasil yang didapat dari proses mencari skor prediksi dan menentukan 

threshold dimodelkan dalam bentuk peta. Peta yang divisualisasikan akan dibatasi 

sesuai dengan extent (batas) yang telah ditentukan yaitu pulau Jawa. Proses 

visualisasi dapat dilihat pada Gambar 7. Hasil prediksi yang berupa RasterLayer 

digabungkan dengan layer dari library maptools yang menggambarkan pulau Jawa 

secara keseluruhan. Layer yang dipanggil menggunakan library maptools diberi 

warna agar dapat dibedakan wilayah daratan dan perairan. Layer maptools 

dipanggil dengan menggunakan template peta dunia yang sudah disediakan oleh 

library maptools. Hasil dibagi menjadi dua yaitu raw values, hasil sebelum 

menggunakan threshold dan presence/absence, hasil setelah menggunakan 

threshold. 

 

Gambar 7  Diagram alur proses visualisasi pemodelan raw values (1) dan 

presence/absence (2)  

Layer maptools dan layer prediksi yang digunakan pada pemodelan raw 

values atau presence/absence adalah sama. Perbedaan kedua pemodelan tersebut 

hanya terletak pada proses thresholding. Layer maptools yang digunakan dapat 

dilihat pada Gambar 8. Layer prediksi yang dihasilkan dari perhitungan algoritme 

Domain dalam bentuk raw values dapat dilihat pada Gambar 9. 

Layer 

Prediksi 

Layer 

maptools 

(extented) 

Layer 

maptools 

(extented) 

Layer 

Prediksi 

plotting 

plotting thresholding 

Pemodelan 

(Raw Values) 

Pemodelan 

(Presence/Absence) 
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Gambar 8  Layer maptools 

 

Gambar 9  Layer prediksi 

Layer prediksi dan layer maptools digabungkan melalui proses plotting 

sehingga didapatkan hasil pemodelan seperti pada Gambar 10 dan Gambar 11. 

Elemen yang terdapat pada penampakan hasil, yaitu peta hasil dan bar di sebelah 

kanan peta yang merupakan parameter skor dibuat saat proses predict sebelumnya. 

Elemen judul, axis longitude, axis latitude, dan peta pemodelan dibuat saat proses 

plotting. 

Perbedaan antara proses hasil pemodelan raw values dan pemodelan 

presence/absence hanya pada saat proses thresholding. Pemodelan raw values tidak 

menggunakan threshold dalam menampilkan hasil pemodelannya, sedangkan 

pemodelan presence/absence menggunakan threshold. Proses thresholding 

dilakukan di dalam proses plotting. 
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Gambar 10  Hasil pemodelan (raw values) 

 

Gambar 11  Hasil pemodelan (presence/absence) 

Proses visualisasi hasil pertama hanya melalui tahap plotting sedangkan 

visualisasi hasil kedua melalui tahap plotting dan thresholding yang dijelaskan 

sebagai berikut: 

1 Plotting 

Tahap untuk membuat pemodelan berbentuk peta dengan menggunakan hasil 

yang masih berbentuk raw values atau belum menggunakan threshold. Peta 

digambarkan menggunakan maptools sedangkan pemodelan distribusinya 

menggunakan layer prediksi. 

2 Thresholding 

Tahap untuk membuat pemodelan berbentuk peta dengan menggunakan 

metode klasifikasi presence/absence. Tahap ini membulatkan semua bilangan 

yang lebih dari threshold menjadi satu dan semua bilangan yang kurang dari 

threshold menjadi nol. Hasil pemodelan diklasifikasi menjadi presence (ada) 

atau absence (tidak ada) lalu melakukan plotting untuk memunculkan 

pemodelan tersebut. 
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Spesifikasi Alat yang Digunakan 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan perangkat berikut: 

1 Perangkat lunak R versi 3.3.1 

2 Gedit sebagai text editor 

3 Komputer personal dengan spesifikasi: 

a AMD Dual-Core (1.6 GHz) 

b RAM 2 GB 

c Hardisk 320 GB 

d Sistem operasi Ubuntu 16.04 (Xenial) 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Prediksi 

Prediksi menggunakan dua proses yaitu domain dan predict. Proses domain 

akan menghasilkan nilai setiap variabel prediktor di masing-masing titik 

kemunculan pada data latih presence. Nilai variabel prediktor yang diambil dari 

lokasi tersebut akan menjadi nilai acuan data uji pada fungsi evaluate berikutnya 

untuk menentukan nilai threshold. Penelitian ini menggunakan 40 variabel 

prediktor, sehingga hasil yang didapat akan berjumlah 40 kali jumlah data latih 

presence yang digunakan. 

Algoritme Domain menggunakan ecological distance dalam perhitungannya.  

Algoritme Domain menghitung nilai prediksi dari semua titik presence yang 

digunakan dengan prediktor sebagai objek dan domain sebagai modelnya. 

Perhitungan algoritme Domain menggunakan nilai prediktor antartitik setiap objek 

dan modelnya sebagai parameter perhitungan. Algoritme Domain menggunakan 

persamaan Gower distance seperti yang dituliskan pada Persamaan 1 untuk 

mendapatkan nilai ecological distance masing-masing titik (Gower 1971). 

Tabel 12 menunjukkan nilai variabel Bio_01, Bio_02, dan Bio_03 di setiap 

titik model prediksi. Nilai-nilai tersebut didapat dari data prediktor yang digunakan. 

Data prediktor tersebut dipresisikan dengan titik koordinat data model prediksi 

sehingga didapat hasil seperti pada tabel Tabel 12 tersebut. 

Tabel 12  Hasil model domain 

 Bio_01 Bio_02 Bio_03 

1 25.50595           9.569757          0.8204173 

2 24.28733          10.399870          0.8343996 

3 26.78959           9.652844          0.8257140 

4 26.50660           9.236621          0.8174001 

5 24.91374          10.018890          0.8240510 

6 25.50595           9.569757          0.8204173 
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Masing-masing nilai pada Tabel 12 merupakan nilai data model yang akan 

menjadi variabel A pada persamaan Gower distance. Algoritme Domain 

memperhitungkan semua site yang berada dalam wilayah perhitungannya. Semua 

nilai ecological distance yang mempunyai nilai yang lebih dari satu akan dikurangi 

menjadi tepat satu sebelum dilakukan proses invers pada nilai tersebut. Proses 

invers dilakukan dengan rumus seperti pada persamaan 2, dengan demikian tidak 

ada nilai ecological distance (d) yang lebih dari 1 atau kurang dari 0. 

     d = 1 – d        [2] 

Proses predict mengeluarkan hasil berupa data dengan kelas RasterLayer 

yang akan digunakan dalam memvisualisasikan hasil akhir. Kelas RasterLayer 

tersebut mempunyai values yang berisi skor prediksi akhir (ecological distance) 

yang mempunyai rentang 0 sampai dengan 1. Nilai 0 berarti bahwa spesies 

Phenacoccus manihoti tidak mempunyai kemungkinan untuk melakukan invasi ke 

titik tersebut, semakin nilai tersebut mendekati 1 berarti bahwa semakin besar 

kemungkinan spesies Phenacoccus manihoti melakukan invasi ke titik tersebut. 

Values maksimal pada penelitian ini menunjukkan angka 0.738845 yang berarti 

73.88% adalah kemungkinan tertinggi spesies Phenacoccus manihoti melakukan 

invasi di dalam batas daerah perhitungan. Semakin jauh titik perhitungan dari data 

latih maka akan semakin kecil pula values pada titik tersebut. Nilai ‘-‘ pada values 

tidak termasuk dalam perhitungan prediksi. Titik yang mempunyai nilai ‘-‘ bukan 

wilayah daratan (laut, danau, selat, atau samudera) dan tidak termasuk dalam data 

prediktor. Potongan hasil prediksi dapat dilihat pada Tabel 13. 

Tabel 13  Hasil ecological distance (Raw Values) 

No Bio_01 

541 - 

542 0.000000000 

543 - 

544 0.113000235 

545 0.167589327 

546 0.233079520 

547 0.554189317 

548 0.671854011 

549 0.555960798 

Titik-titik prediktor yang masuk dalam perhitungan domain dapat dilihat dari 

Gambar 12 yang ditandai dengan karakter ‘o’. Kotak dalam gambar tersebut 

merupakan batas perhitungan yang ditentukan dalam atribut extent yaitu pulau Jawa 

sebagai batasnya. Titik yang berada diluar kotak tidak masuk dalam perhitungan 

prediksi. Titik yang berada diluar batas pulau Jawa seperti yang dilingkari pada 

Gambar 12 merupakan error  pada prediktor yang disebabkan oleh resolusi 

RasterLayer yang terlalu besar untuk ukuran sebatas pulau Jawa. 
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Gambar 12  Titik-titik dan error prediksi 

 

 

Threshold 

Proses menentukan threshold melalui dua proses, yaitu evaluate dan 

threshold. Evaluate menghasilkan data dengan kelas ModelEvaluation yang 

menampilkan jumlah titik data uji kemunculan (presence) dan background beserta 

dengan summary nilai evaluasinya. Inti dari hasil evaluasi yang digunakan dalam 

perhitungan adalah nilai spec_sens seperti yang telah dijelaskan pada metode diatas. 

Nilai spec_sens tersebut diambil menggunakan fungsi threshold yang kemudian 

menjadi batas klasifikasi presence/absence dari hasil. Nilai threshold yang didapat 

dari proses ini adalah 0.4317587 yang berarti titik dengan skor prediksi lebih dari 

0.4317587 diklasifikasikan menjadi ada (presence) sedangkan  titik dengan skor 

kurang dari 0.4317587 diklasifikasikan menjadi tidak ada (absence). 

 

 

Visualisasi Hasil 

Hasil dari prediksi yang berupa RasterLayer divisualisasikan menggunakan 

fungsi plot. Hasil tersebut divisualisasikan bersama dengan gambar peta yang 

disediakan oleh library maptools sebagai bentuk visual dari pulau Jawa. Hasil 

pemodelan akhir dapat dilihat pada Gambar 13. Terdapat titik hasil perhitungan 

yang keluar dari batas pulau Jawa, penyebabnya sama seperti yang dijelaskan pada 

tahap prediksi sebelumnya. Hasil terlihat kurang detail karena nilai resolusinya 

yang terlalu besar. 
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Gambar 13  Hasil pemodelan sebelum menggunakan threshold (a) dan setelah 

menggunakan threshold (b) 

Gambar 13a menunjukkan hasil pemodelan sebelum menggunakan threshold. 

Peta tersebut mempunyai gradien warna dari nilai 0 sampai 0.7 yang merupakan 

rentang skor hasil prediksi kemungkinan spesies Phenacoccus manihoti akan 

melakukan invasi ke wilayah tersebut sesuai dengan warna yang tertera pada 

gambar. Warna hijau sebagai visualisasi peluang tertinggi.  

Gambar 13b  menunjukkan hasil pemodelan setelah menggunakan threshold. 

Peta tersebut tidak memiliki gradien warna karena pada pemodelan ini hasil 

diklasifikasikan menjadi dua yaitu ada (presence) atau tidak ada (absence). Wilayah 

dengan skor prediksi di atas threshold divisualisasikan dengan warna hijau yang 

artinya wilayah tersebut masuk ke kelas presence, sedangkan wilayah dengan kelas 

absence divisualisasikan dengan warna dark grey dan putih. Tanda ‘+’ pada peta 

menunjukkan lokasi kemunculan spesies Phenacoccus manihoti sesuai data latih 

presence. 

 

 

Integrasi Program dengan Web 

Program R yang sudah jadi dapat diintegrasikan dengan pemgrograman web 

PHP dan HTML.  Pemrograman HTML berfungsi untuk membuat tampilan antar 

muka program, sedangkan PHP berfungsi untuk membuat fungsi unggah file dan 

memanggil program R agar dapat berjalan di platform web. Tampilan landing page 

dapat dilihat seperti pada Gambar 14. Tampilan hasil program dapat dilihat seperti 

pada Gambar 15. 

Landing page merupakan halaman pembuka yang berguna untuk 

mengunggah file berformat CSV yang berisikan koordinat kemunculan spesies 

Phenacoccus manihoti. Tampilan hasil program akan menampilkan beberapa 

elemen yaitu gambar hasil, petunjuk pembacaan hasil, nilai threshold, dan skor 

prediksi maksimal. 
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Gambar 14 Tampilan landing page 

 

 

Gambar 15 Tampilan hasil program 

 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Pemodelan distribusi spesies dapat dilakukan dengan menggunakan 

algoritme Domain dalam pemrograman R. Akurasi dari pemodelan tersebut kurang 

baik untuk ruang lingkup se-pulau Jawa saja karena pemodelan ini umumnya 

digunakan untuk memprediksi invasi spesies antarbenua atau antarnegara 

berdasarkan tulisan dari Hijmans (2016a). 
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Saran 

Data prediktor yang digunakan harus memiliki variabel khusus spesies 

Phenacoccus manihoti, sehingga tidak menambah kompleksitas jalannya program. 

Integrasikan program pemodelan distribusi spesies dengan situs online seperti 

IPBiotics agar hasil prediksi distribusi spesies dapat dilihat secara mudah di seluruh 

dunia. Evaluasi harus menguji banyak nilai spec_sens, kemudian spec_sens terbaik 

akan menghasilkan nilai threshold yang digunakan dalam penelitian. 
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Lampiran 1  Data presence Phenacoccus manihoti 

Nama Lon Lat 

Phenacoccus manihoti 106.7441 -6.56975 

Phenacoccus manihoti 106.6292 -6.83775 

Phenacoccus manihoti 106.645 -6.51405 

Phenacoccus manihoti 106.5285 -6.33368 

Phenacoccus manihoti 106.8863 -6.47972 

Phenacoccus manihoti 106.7086 -6.44249 

Phenacoccus manihoti 106.3532 -6.58767 

Phenacoccus manihoti 106.5667 -6.33557 

Phenacoccus manihoti 106.1652 -6.74788 

Phenacoccus manihoti 106.6202 -6.63227 

Phenacoccus manihoti 106.6285 -6.71684 

Phenacoccus manihoti 106.4517 -6.8366 

Phenacoccus manihoti 106.5349 -6.6563 

Phenacoccus manihoti 106.3253 -6.7098 

Phenacoccus manihoti 106.5659 -6.6846 

Phenacoccus manihoti 106.619 -6.4243 

Phenacoccus manihoti 106.2462 -6.4453 

Phenacoccus manihoti 106.5455 -6.4763 

Phenacoccus manihoti 106.7271 -6.5603 

Phenacoccus manihoti 106.437 -6.3447 

Phenacoccus manihoti 106.4072 -6.7457 

Phenacoccus manihoti 106.7106 -6.7689 

Phenacoccus manihoti 106.4043 -6.8246 

Phenacoccus manihoti 106.7222 -6.4984 

Phenacoccus manihoti 106.2556 -6.3968 

Phenacoccus manihoti 106.3705 -6.4718 

Phenacoccus manihoti 106.6535 -6.3551 

Phenacoccus manihoti 106.7029 -6.3495 

Phenacoccus manihoti 106.4463 -6.4721 

Phenacoccus manihoti 106.5225 -6.6789 

Phenacoccus manihoti 106.8208 -6.6562 

Phenacoccus manihoti 106.7705 -6.4101 

Phenacoccus manihoti 106.6254 -6.8278 

Phenacoccus manihoti 106.7559 -6.7013 

Phenacoccus manihoti 106.2592 -6.7655 

Phenacoccus manihoti 106.7164 -6.6042 

Phenacoccus manihoti 106.215 -6.6494 

Phenacoccus manihoti 106.1796 -6.7293 

Phenacoccus manihoti 106.4334 -6.556 

Phenacoccus manihoti 106.6432 -6.8066 

Phenacoccus manihoti 108.1746 -6.7418 

Phenacoccus manihoti 108.1952 -6.926 

Phenacoccus manihoti 107.6965 -6.8706 

Phenacoccus manihoti 107.0436 -6.7967 

Phenacoccus manihoti 107.9934 -7.1382 



 

22 

 

Lampiran 1  Data presence Phenacoccus manihoti 

Nama Lon Lat 

Phenacoccus manihoti 107.138 -6.9059 

Phenacoccus manihoti 107.3484 -7.17 

Phenacoccus manihoti 108.2535 -6.9099 

Phenacoccus manihoti 107.5723 -6.9113 

Phenacoccus manihoti 107.0254 -6.9561 

Phenacoccus manihoti 107.7487 -7.357 

Phenacoccus manihoti 108.359 -6.7969 

Phenacoccus manihoti 107.727 -6.753 

Phenacoccus manihoti 106.1248 -6.6948 

Phenacoccus manihoti 107.2499 -6.9805 

Phenacoccus manihoti 107.9379 -6.9291 

Phenacoccus manihoti 108.0809 -7.1431 

Phenacoccus manihoti 107.3917 -6.9529 

Phenacoccus manihoti 108.09 -6.7915 

Phenacoccus manihoti 108.1126 -7.3764 

Phenacoccus manihoti 106.0029 -6.5309 

Phenacoccus manihoti 106.1593 -6.6216 

Phenacoccus manihoti 106.2351 -6.2682 

Phenacoccus manihoti 106.2785 -6.1956 

Phenacoccus manihoti 106.1334 -6.45422 

Phenacoccus manihoti 106.6722 -6.3735 

Phenacoccus manihoti 106.2238 -6.5491 

Phenacoccus manihoti 106.1978 -6.2473 

Phenacoccus manihoti 106.2407 -6.4402 

Phenacoccus manihoti 106.0703 -6.3699 

Phenacoccus manihoti 106.4953 -6.5201 

Phenacoccus manihoti 106.3412 -6.505 

Phenacoccus manihoti 106.5808 -6.6396 

Phenacoccus manihoti 106.5069 -6.3295 

Phenacoccus manihoti 106.4888 -6.5824 
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Lampiran 2  Karakteristik prediktor 

Nama Variabel A B C D E 

Bio01 Annual mean temperature (°C)  x x    

Bio02 Mean diurnal temperature range (mean(period 

max-min)) (°C)  
x x    

Bio03 Isothermality (Bio02 ÷ Bio07)  x x    

Bio04 Temperature seasonality (C of V)  x x    

Bio05 Max temperature of warmest week (°C)   x    

Bio06 Min temperature of coldest week (°C)  x     

Bio07 Temperature annual range (Bio05-Bio06) (°C)  x x    

Bio08 Mean temperature of wettest quarter (°C)  x x x   

Bio09 Mean temperature of driest quarter (°C)  x x x   

Bio10 Mean temperature of warmest quarter (°C)  x x    

Bio11 Mean temperature of coldest quarter (°C)  x x    

Bio12 Annual precipitation (mm)    x   

Bio13 Precipitation of wettest week (mm)    x   

Bio14 Precipitation of driest week (mm)    x   

Bio15 Precipitation seasonality (C of V)    x   

Bio16 Precipitation of wettest quarter (mm)    x   

Bio17 Precipitation of driest quarter (mm)    x   

Bio18 Precipitation of warmest quarter (mm)  x x x   

Bio19 Precipitation of coldest quarter (mm)  x x x   

Bio20 Annual mean radiation (W m-2)     X  

Bio21 Highest weekly radiation (W m-2)     X  

Bio22 Lowest weekly radiation (W m-2     X  

Bio23 Radiation seasonality (C of V)     X  

Bio24 Radiation of wettest quarter (W m-2)    x X  

Bio25 Radiation of driest quarter (W m-2)    x X  

Bio26 Radiation of warmest quarter (W m-2)  x x  X  

Bio27 Radiation of coldest quarter (W m-2)  x x  X  

Bio28 Annual mean moisture index    x  x 

Bio29 Highest weekly moisture index    x  x 

Bio30 Lowest weekly moisture index    x  x 

Bio31 Moisture index seasonality (C of V)    x  x 

Bio32 Mean moisture index of wettest quarter    x  x 

Bio33 Mean moisture index of driest quarter    x  x 

Bio34 Mean moisture index of warmest quarter  x x x  x 

Bio35 Mean moisture index of coldest quarter  x x x  x 

Bio36 First principal component of the first 35 Bioclim 

variables 
x x x X x 

 

Keterangan: 

A = Minimum temp (°C) 

B = Maximum temp (°C) 

C = Rainfall (mm month-1) 

D = Radiation (W m-2d-1) 

E = Pan evaporation (mm d-1) 
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Lampiran 2  Karakteristik prediktor 

  

Keterangan: 

A = Minimum temp (°C) 

B = Maximum temp (°C) 

C = Rainfall (mm month-1) 

D = Radiation (W m-2d-1) 

E = Pan evaporation (mm d-1)   

 

 

  

Nama Variabel A B C D E 

Bio37 Second principal component of the first 

35 Bioclim variables 
x x x X x 

Bio38 Third principal component of the first 

35 Bioclim variables 
x x x X x 

Bio39 Fourth principal component of the first 

35 Bioclim variables 
x x x X x 

Bio40 Fifth principal component of the first 35 

Bioclim variables 
x x x X x 
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