ABSTRAK

ZAINUDIN AK. ANTULI. Rancang Bangun Sistem Penunjang Keputusan
Pengembangan Agroindustri Berbasis Komoditas Unggulan di Propinsi
Gorontalo. Dibimbing oleh MACHFUD sebagai ketua komisi pembimbing
dan MUHAMAD ROMLI sebagai anggota.
Penelitian ini bertujuan untuk mencari formulasi sistem pengembangan
agroindustri berbasis komoditas unggulan sebagai dasar dalam pengambilan
keputusan. Penelitian ini terdiri atas tujuh bagian yaitu : analisis tentang strategi
pengembangan agroindustri komoditas unggulan dengan metode AHP dan ISM,
analisis komoditas unggulan menggunakan metode AHP, analisis kelayakan usaha
tani, analisis tentang produk agroindustri unggulan menggunakan metode AHP,
analisis lokasi potensial pengembangan agroindustri komoditas unggulan
menggunakan metode MPE, analisis kelayakan agroindustri, penentuan harga
kesepakatan menggunakan metode Fibonacci.
Paket model disusun atas tiga komponen utama yaitu Sistem Manajemen
Basis Data (SMBD), Sistem Manajemen Basis Model (SMBM) dan Sistem
Manajemen Dialog yang dirancang dalam suatu program komputer yang
dinamakan program SPABKU.
Analisis strategi pengembangan agroindustri komoditas unggulan hasilnya
adalah memprioritaskan pada penciptaan iklim usaha yang mendukung
penumbuhan agroindustri baru dengan fokus pada penyediaan fasilitas. Elemen
kunci (key element) yang mendukung keberhasilan pengembangan agroindustri
komoditas unggulan adalah pengusaha agroindustri, standarisasi mutu,
keterbatasan modal, adanya peningkatan orientasi bisnis petani dari usaha yang
bersifat subsisten ke usaha tani komersial, meningkatkan produksi dan
produktifitas tanaman komoditas unggulan, meningkatnya pendapatan dan
kesejahteraan petani serta tenaga kerja agroindustri, kelompok tani dan
penyempurnaan prosedur perijinan industri di daerah yang disertai dengan
pengembangan sistem informasi yang transparan.
Analisis model pemilihan komoditas unggulan menghasilkan jagung
sebagai komoditas unggulan, analisis model usaha tani jagung hasilnya usaha tani
jagung layak diusahakan, analisis model pemilihan lokasi menghasilkan lokasi
pengembangan yang paling potensial adalah Kabupaten Gorontalo, analisis model
pemilihan produk agroindustri komoditas unggulan menghasilkan pakan ternak
sebagai produk agroindustri unggulan, analisis model finansial hasilnya
agroindustri pakan ternak layak dikembangkan, analisis model harga kesepakatan
menghasilkan harga kesepakatan optimum adalah Rp 1.485/kg,
Kata kunci : agroindustri, komoditas unggulan, produk agroindustri, strategi
pengembangan, elemen kunci.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pembangunan perekonomian Indonesia sangat berkaitan erat dengan
pembangunan pertanian, mengingat Indonesia sampai sekarang masih
merupakan negara agraris yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani.
Pembangunan pertanian dengan pendekatan agroindustri merupakan pilihan
alternatif yang harus dikembangkan, sejalan dengan perkembangan ekonomi
dan perdagangan di era globalisasi yang sangat menuntut adanya efisiensi dan
efektivitas usaha. Upaya untuk mendukung pembangunan pertanian tersebut
adalah pengembangan agroindustri komoditas unggulan.
Propinsi Gorontalo merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang
masih mengandalkan sektor pertanian sebagai leading sector dalam
pembangunan daerah. Saat ini pemerintah Propinsi Gorontalo sangat intensif
menunjang pembangunan pertanian, bahkan pemerintah daerah telah
menetapkan pembangunan sektor pertanian melalui program agropolitan
menjadi salah satu dari tiga program unggulan pembangunan daerah.
Tujuan program tersebut adalah menjadikan Gorontalo sebagai salah
satu daerah pusat pengembangan pertanian di Indonesia dan menjadikan petani
di daerah ini sejahtera. Mewujudkan hal tersebut perlu didukung dengan arah
dan kebijakan yang tepat diantaranya dengan mengembangkan

komoditas

yang menjadi komoditas unggulan daerah.
Kebijakan yang ditempuh pemerintah daerah saat ini yaitu menetapkan
komoditas jagung sebagai “core” dalam program pengembangan pertanian,
dengan alasan bahwa komoditas jagung tersebut merupakan suatu komoditas
yang telah dikembangkan secara turun temurun oleh para petani di daerah ini.
Penentuan suatu komoditas unggulan yang akan dikembangkan, seharusnya
dilakukan melalui suatu kajian ataupun penelitian dengan melibatkan semua
faktor yang berpengaruh dalam menentukan keunggulan suatu komoditas.
Permasalahan selanjutnya apakah dengan menerapkan sistem on farm,
yaitu mendorong petani untuk melakukan penanaman jagung sudah dapat
mencapai tujuan yang diharapkan yaitu peningkatan pendapatan yang
berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan petani. Salah satu solusi yang
1

dapat dilakukan untuk lebih mendorong terwujudnya peningkatan pendapatan
petani yaitu dengan memberikan nilai tambah pada komoditas yang
dikembangkan dengan cara mengembangkan sektor agroindustri (off farm).
Hasil kajian Simatupang dan Purwoto pada tahun 1990 menyebutkan
bahwa agroindustri terbukti telah berhasil memberikan nilai tambah sekitar
20,7%, penyerapan tenaga kerja 30,8% dan penyerapan bahan baku 89,9% dari
total industri yang ada.
Keadaan yang digambarkan di atas menunjukkan, perlu adanya
pengkajian atau penelitian dalam menentukan strategi pengembangan
agroindustri berbasis komoditas unggulan, komoditas unggulan, produk
agroindustri, analisis usaha tani, analisis kelayakan finansial dan penetapan
harga kesepakatan komoditas unggulan terpilih antara petani dan agroindustri,
sehingga diperoleh data dan informasi yang jelas dan benar untuk menunjang
keberhasilan program pengembangan bidang pertanian. Kajian tersebut
dilakukan melalui suatu penelitian tentang rancang bangun Sistem Penunjang
Keputusan (SPK) yang menghasilkan model pengembangan agroindustri
berbasis komoditas unggulan.
Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Mengidentifikasi

dan

menganalisis

keterkaitan

faktor-faktor

yang

mempengaruhi sistem pengembangan agroindustri berbasis komoditas
unggulan
2. Merancang model SPK yang dapat digunakan untuk mendukung
pengambilan

keputusan

dalam

perencanaan

agroindustri

berbasis

komoditas unggulan.
3. Memverifikasi model untuk menentukan komoditas unggulan yang dapat
dikembangkan.

2

Ruang Lingkup
Ruang lingkup penelitian tentang rancang bangun SPK pengembangan
agroindustri berbasis komoditas unggulan di Propinsi Gorontalo adalah :
1. Pemilihan komoditas unggulan yang dibatasi pada sub sektor pertanian
tanaman pangan.
2. Pembuatan rancang bangun SPK mencakup : Strategi pengembangan
agroindustri komoditas unggulan, pemilihan komoditas unggulan, analisis
kelayakan usaha tani komoditas unggulan terpilih, pemilihan produk
agroindustri komoditas unggulan terpilih, analisis kelayakan fiansial
agroindustri komoditas unggulan terpilih dan penetapan harga kesepakatan
komoditas unggulan terpilih.
3. Implementasi pengembangan agroindustri berbasis komoditas unggulan
terpilih.
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TINJAUAN PUSTAKA
Agroindustri Sebagai Leading Sector
Agroindustri adalah operasi-operasi pengolahan yang memproses bahan
baku yang berasal dari tumbuhan atau hewan (Austin, 1992).

Proses

pengolahan meliputi transformasi dan pengawetan secara fisik atau kimia,
penyimpanan, pengemasan dan distribusi.

Sifat proses dan tingkat

transformasi dapat bervariasi mulai dari pencucian, sortasi, pemotongan atau
penggilingan, pencampuran, pemasakan hingga proses yang menyebabkan
perubahan kimia dan tekstur.
Agroindustri berbasis pada sumberdaya lokal, pada era globalisasi
sekarang dan akan datang tentu saja prospeknya sangat cerah, sehingga
dimungkinkan akan menjadi leading sector. Pembangunan pertanian ke depan,
strategi pembangunan agroindustri harus menjadi pilihan utama dan tidak bisa
ditawar-tawar lagi. Hal ini disebabkan oleh usaha peningkatan kesempatan
kerja, peningkatan ekspor, pertumbuhan, pemerataan, pengentasan kemiskinan
dan ketahanan nasional dapat terjamin, sehingga agroindustri harus dipandang
sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi utama Indonesia.
Sistem Penunjang Keputusan (SPK)
SPK sebagai suatu sistem yang menggunakan model yang berhubungan
antara keputusan dan jalan keluar untuk menunjang pemecahan masalah.
Fokusnya adalah masalah keputusan spesifik ataupun kumpulan masalahmasalah yang berhubungan (Millet, 1992)
Karakteristik dasar dari SPK adalah kemampuan men”desain” model.
Model adalah abstraksi dari dunia nyata dengan memperhatikan hal-hal atau
sifat-sifat dari sesuatu yang dimilikinya, umumnya yang sering digunakan
adalah model-model matematik karena mempunyai beberapa keuntungan, yaitu
dapat mempersingkat waktu, manipulasi model dengan mengubah variabelvariabel, biaya desain lebih rendah dibandingkan dengan melakukan
eksperimen pada kondisi sistem yang sebenarnya.
Tujuan SPK adalah membantu manajer pada proses pengambilan
keputusan yang umumnya bersifat semi-struktural, yaitu adanya kemampuan
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untuk memadukan proses keputusan struktural dengan penilaian dari masingmasing keputusan yang bersifat subyektif. SPK menunjang keputusan oleh
para manajer dan sama sekali bukan menggantikannya. Tidak benar bahwa
komputer akan mampu mensubtitusi proses keputusan manajer.
Teknik

SPK

dikembangkan

untuk

meningkatkan

efektivitas

pengambilan keputusan. Efektivitas mencakup identifikasi apa yang harus
dikerjakan dan menjamin bahwa kriteria yang dipilih relevan dengan tujuannya
(good oriented).
(berkelebihan)

Resiko kesalahan pada tahap awal dan resiko redundasi
menyebabkan

proses

sering

tidak

efisien.

Hal

ini

memungkinkan mengurangi popularitas SPK untuk mengembangkan bisnis
(Eriyatno, 1996).
Terminologi SPK menurut Minch dan Burns (1983) di dalam Eriyatno
(1996) adalah konsep spesifik yang menghubungkan sistem komputerisasi
informasi

dengan

para

pengambil

keputusan

sebagai

pemakainya.

Karakteristik pokok yang melandasi teknik SPK adalah :
1. Interaksi langsung antara komputer dengan pengambil keputusan
2. Dukungan menyeluruh (holistik) dari keputusan bertahap ganda.
3. Suatu sintesa dari konsep yang diambil dari berbagai bidang, antara lain
ilmu komputer, psikologi, intelegensia buatan, ilmu sistem dan ilmu
manajemen.
4. Mempunyai kemampuan adaptif terhadap perubahan kondisi dan
kemampuan berevolusi menuju sistem yang lebih bermanfaat.
Menurut Eriyatno (1996), struktur dasar SPK adalah merupakan
gambaran hubungan abstrak antara tiga komponen utama penunjang keputusan
meliputi : (a) pengambil keputusan atau pihak pengguna (b) model (c) data.
Struktur dasar SPK sebagaimana terlihat pada Gambar 1. Ketiga
komponen tersebut dihubungkan dalam suatu sistem transformasi yang terdiri
dari sub sistem :
1. Sistem Manajemen Basis Data, mengatur aliran data dari berbagai sumber
yang dapat diubah dan dikendalikan serta dikreasikan.
2. Sistem Manajemen Basis Model, berfungsi

memberikan fasilitas

pengelolaan untuk mengkomputasikan pengambilan keputusan.
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3. Sistem Manajemen Dialog, merupakan sub sistem yang berkomunikasi
dengan pengguna. Fungsinya adalah menerima masukan dan memberikan
keluaran yang dikehendaki pengguna.
4. Sistem

Pengolahan

Terpusat,

berfungsi

mengkoordinasikan

dan

mengendalikan operasi SPK. Sistem ini menerima masukan dari ketiga sub
sistem lainnya dalam bentuk baku dan menghasilkan keluaran yang
dikehendaki dalam bentuk yang baku pula.
Sistem manajemen dialog adalah satu-satunya sub sistem yang
mempunyai fungsi untuk melakukan komunikasi dengan pengguna. Tugas
utamanya adalah menerima input dan memberikan output yang dikehendaki
pengguna, misalnya format tabel, bentuk penyajian grafis dan sebagainya.
Sistem Pengolahan problematik adalah koordinator dan pengendali dari
operasi SPK secara keseluruhan. Sistem ini menerima input dari ketiga sub
sistem lainnya dalam bentuk baku, serta menyerahkan output ke sub sistem
yang dikehendaki dalam bentuk baku pula. Fungsi utamanya adalah sebagai
penyangga untuk menjamin masih adanya keterkaitan antara sub sistem
(Eriyatno,1996).

Data

Model

Sistem Manajemen
Basis Data (DBMS)

Sistem Manajemen
Basis Model (SMBM)

Sistem Pengolahan Terpusat

Sistem Manajemen Dialog

Pengguna
Gambar 1. Struktur Dasar SPK (Eriyatno, 1996)
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Pendekatan sistematik (normatif) dalam pengambilan keputusan
menurut Sarma (1994) terdiri dari beberapa tahap yaitu :
1. Mengenali problem-problem dalam mengambil keputusan
2. Mengerti dan memodelkan sistem dan lingkungannya
3. Mengenali para pembuat keputusan
4. Mengenali tujuan-tujuan para pengambil keputusan
5. Menganalisis pembatas-pembatas
6. Mengembangkan alternatif-alternatif
7. Memilih alternatif-alternatif tersebut
Thierauf (1992) mengemukakan ada 10 karakteristik dari SPK yaitu :
1. Pendekatan pengambilan keputusan dalam manajemen ditekankan pada
presepsi yang digunakan oleh manajemen itu sendiri. Dengan demikian
sistem yang dibuat haruslah terkait langsung dengan maksud dan tujuan
serta strategi dari organisasi atau perusahaan.
2. SPK merupakan interface antara manusia dan mesin dimana manusia
berposisi mengendalikan proses pengambilan keputusan.
3. Mendukung pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah yang
berstruktur, semi berstruktur dan tidak berstruktur.
4. Menggunakan model-model matematik atau statistik atau model lainnya
yang tepat untuk membantu pengambilan keputusan dalam mengevaluasi
alternatif solusi.
5. Memiliki kemampuan bertanya untuk mendapatkan informasi yang diminta
dalam bentuk alternatif.
6. Luaran yang dihasilkan dapat menunjang personil organisasi untuk semua
tingkatan dalam manajemen.
7. Merupakan sub sistem yang terintegrasi, yang dapat menunjang pengambil
keputusan (manajer) untuk memanggil dan memanipulasi informasi yang
terkait untuk menunjang keputusan yang akan diambil.
8. Memiliki basis data komprehensif, yang memungkinkan kemudahan dalam
menyediakan informasi serta dialog antara manusia dengan komputer.
9. Menggunakan pendekatan yang mudah dilakukan.
10. Menggunakan sistem yang dapat diadaptasikan setiap saat.
7

Kriteria Pemilihan Komoditas dan Produk Agroindustri Unggulan
Analisis untuk menentukan komoditas unggulan menurut Ma’arif
(2003), dapat didasarkan pada kriteria-kriteria sebagai berikut : ketersediaan
lahan, kesesuaian lahan, ketersediaan benih, sarana dan prasarana, teknologi,
sumber daya manusia, aksesibilitas, pemasaran, aspek kelembagaan, kebijakan
investasi dan aspek lingkungan.
Penentuan produk agroindustri unggulan dapat didasarkan pada
kriteria-kriteria sebagai berikut : kondisi bahan baku, nilai tambah produk,
kondisi agroindustri dari komoditas pertanian unggulan saat ini, peluang pasar,
dampak ganda terhadap produk lain, teknologi yang sudah dipakai, penyerapan
tenaga kerja, kebijakan pemerintah dan dampak lingkungan (Departemen
Perindustrian dan Perdagangan RI, 1977).
Teknik Analytical Hierarchy Process (AHP)
AHP merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan dalam
pengambilan suatu keputusan. Metoda AHP dikembangkan oleh Thomas L.
Saaty, yang ditujukan untuk memodelkan problema-problema tak terstruktur,
baik untuk bidang ekonomi, sosial maupun sains manajemen.
AHP merupakan suatu model yang luwes dan mampu memberikan
kesempatan bagi perorangan atau kelompok untuk membangun gagasangagasan dan mendefinisikan persoalan dengan cara membuat asumsi mereka
masing-masing dan memperoleh pemecahan yang diinginkan darinya. Proses
ini juga memungkinkan orang menguji kepekaan hasilnya terhadap perubahan
informasi.
AHP memasukkan pertimbangan dan nilai-nilai pribadi secara logis.
Proses ini bergantung pada imajinasi, pengalaman dan pengetahuan untuk
menyusun hirarki suatu masalah pada logika, intuisi dan pengalaman untuk
memberikan pertimbangan.
Menurut Fewidarto (1997), penggunaan hirarki dalam pengambilan
keputusan mempunyai beberapa keuntungan antara lain :
1. Penyajian sistem secara hirarki dapat digunakan untuk menjelaskan
bagaimana perubahan-perubahan prioritas pada level atas mempengaruhi
prioritas pada elemen-elemen di bawahnya.
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2. Hirarki banyak memberikan banyak informasi yang lengkap pada struktur
dan fungsi suatu sistem dalam level yang lebih rendah dan memberikan
gambaran tentang pelaku-pelaku dan tujuan-tujuan pada level yang lebih
tinggi. Elemen-elemen kendala yang terbaik adalah disajikan pada level
yang lebih tinggi lagi untuk menjamin bahwa kendala-kendala itu
diperhatikan.
3. Sistem alamiah yang disusun secara hirarki, yaitu dengan membangun
konstruksi modul dan akhirnya menyusun rakitan modul-modul tersebut.
Hal ini jauh lebih efisien daripada merakit modul-modul tersebut secara
keseluruhan sekaligus.
4. Hirarki lebih mantap (stabil dan lentur /fleksibel). Stabil dalam arti bahwa
perubahan-perubahan kecil mempunyai efek yang kecil dan lentur diartikan
bahwa penambahan untuk mendapatkan suatu hirarki yang terstruktur baik
tidak mengganggu untuk kerjanya.
Tahapan terpenting dalam analisis adalah penilaian dengan teknik
komparasi berpasangan (pairwise comparison) terhadap elemen-elemen pada
suatu tingkatan hirarki.

Penilaian dilakukan dengan memberikan bobot

numerik dan membandingkan antara satu elemen dengan elemen lainnya.
Tahap selanjutnya adalah melakukan sintesa terhadap hasil penilaian tadi untuk
menentukan elemen mana yang memiliki prioritas tertinggi dan terendah
(Saaty, 1980)
Jika rasio konsistensi telah memenuhi syarat, maka dilakukan
penggabungan pendapat dari setiap pengambil keputusan untuk dibuat matriks
pendapat gabungan dan dilakukan perhitungan bobot prioritas masing-masing
sub elemen, selanjutnya dilakukan pengolahan vertikal untuk memperoleh
vektor prioritas sistem. Secara lengkap diagram alir proses hirarki analitik
sebagaimana disajikan pada Gambar 2.
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Mulai
Analisis Kebutuhan
Penyusunan Hirarki

Penilaian Perbandingan
Setiap Elemen
Pengolahan Horisontal :
1.
2.
3.
4.
5.

Perkaitan elemen
Perhitungan vektor prioritas
Perhitungan nilai eigen
Perhitungan indeks konsistensi
Perhitungan rasio konsistensi

CI ; CR

Revisi
Tidak
Pendapat

Tidak

CI ;CR
Memenuhi
Ya
Penyusunan Matriks
Gabungan
Perhitungan Vektor
Prioritas Gabungan
Pengolahan Vertikal
Perhitungan Vektor
Prioritas Sistem

Selesai
Gambar 2. Diagram Alir Proses Hirarki Analitik
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Menurut Marimin (2004), ide dasar prinsip kerja AHP adalah sebagai
berikut :
1. Penyusunan Hirarki.
Persoalan yang akan diselesaikan, diuraikan menjadi unsur-unsurnya,
yaitu kriteria dan alternatif, kemudian disusun menjadi hirarki. Gambar 3
mempresentasikan keputusan untuk memilih alternatif dengan menggunakan
AHP.
2. Penilaian Kriteria dan Alternatif
Kriteria dan alternatif dinilai melalui perbandingan berpasangan.
Menurut Saaty (1983) dalam Marimin (2004), untuk berbagai persoalan, skala
1–9 adalah skala terbaik dalam mengekspresikan pendapat. Nilai dan definisi
pendapat yang kualitatif dari skala perbandingan Saaty dapat dilihat pada
Tebel 1.
Tabel 1. Nilai dan Definisi Pendapat Kualitatif dari Skala Perbandingan
Saaty
Nilai

Keterangan

1

Kriteria/alternatif A sama penting dengan kriteria/alternatif B

3

A sedikit lebih penting dari B

5

A jelas lebih penting dari B

7

A sangat jelas lebih penting dari B

9

Mutlak lebih penting dari B

2,4,6,8

Apabila ragu-ragu antara dua nilai yang berdekatan

3. Penentuan Prioritas
Untuk setiap kriteria dan alternatif, perlu dilakukan perbandingan
berpasangan (pairwise comparison). Nilai-nilai perbandingan relatif kemudian
diolah untuk menentukan peringkat relatif dari seluruh alternatif. Kriteria
kualitatif maupun kriteria kuantitaif dapat dibandingkan sesuai dengan
judgement yang telah ditentukan untuk menghasilkan bobot dan prioritas.
Bobot dan prioritas dihitung dengan manipulasi matriks atau melalui
penyelesaian persamaan matematik.
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4. Konsistensi Logis
Semua elemen dikelompokkan secara logis dan diperingkatkan secara
konsisten sesuai dengan suatu kriteria yang logis
Goal

Kriteria

Alternatif

Kriteria

Alternatif

Kriteria

Alternatif

Alternatif

Gambar 3. Contoh Struktur Hirarki dalam AHP
Teknik Interpretative Structural Modelling (ISM)
Pengembangan agroindustri membutuhkan perencanaan yang bersifat
jangka panjang. Perencanaan harus dilakukan dengan cermat dan benar oleh
para pembuat kebijakan, agar pelaksanaannya tidak mengalami kendala, yang
mengakibatkan kegagalan dalam pengembangan agroindustri yang telah
direncanakan.
Kesalahan terbesar dalam proses perencanaan jangka panjang yang
bersifat strategis adalah menerapkan secara langsung teknik penelitian
operasional dan atau aplikasi statistik dekstriptif. Hal ini umumnya disebabkan
kebiasaan yang sulit diubah oleh para perencana jangka pendek yang
konservatif atas keahlian yang dipunyai. Kebiasaan tersebut dapat menjebak
proses perencanaan strategis menjadi rencana operasional jangka pendek tanpa
arahan (direktif yang terprogram) (Eriyatno, 1996).
Mengatasi hal tersebut di atas, kemudian dikembangkan beberapa teori
untuk perencanaan strategis dimana informasi kualitatif mendominasi input
kebijakan.

Salah satu teori yang dapat digunakan adalah Interpretative

Structural Modelling (ISM).
Teknik ISM tersebut merupakan suatu proses pengkajian kelompok
(group learning process), dimana model-model struktural dihasilkan guna
memotret perihal yang kompleks dari suatu sistem, melalui pola yang
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dirancang secara seksama dengan menggunakan grafis serta kalimat. Teknik
ISM terutama ditujukan untuk pengkajian suatu tim, namun bisa juga dipakai
oleh seorang peneliti (Eriyatno, 1996)
Metodologi dan teknik ISM dibagi menjadi dua bagian, yaitu
penyususnan hirarki dan klasifikasi sub elemen.

Prinsip dasarnya adalah

identifikasi dari struktur di dalam suatu sistem akan memberikan nilai manfaat
yang tinggi guna meramu sistem secara efektif dan pengambilan keputusan
yang lebih baik. Struktur dari suatu sistem yang berjenjang diperlukan untuk
lebih menjelaskan pemahaman tentang perihal yang dikaji.

Menentukan

tingkat jenjang mempunyai banyak pendekatan dimana ada lima kriterianya
yaitu :

1) Kekuatan pengikat dalam dan antar kelompok atau tingkat.

2) Frekuensi relatif dari oksilasi (guncangan) dimana tingkat yang lebih rendah
lebih cepat terguncang dari yang di atas. 3) Konteks dimana tingkat yang lebih
tinggi beroperasi pada jangka waktu yang lebih lambat daripada ruang yang
lebih luas. 4) Liputan dimana tingkat yang lebih tinggi mencakup tingkat yang
lebih rendah. 5) Hubungan fungsional, dimana tingkat yang lebih tinggi
mempunyai peubah lambat yang mempengaruhi peubah cepat tingkat di
bawahnya.
Langkah-langkah dalam teknik ISM adalah sebagai berikut :
1. Identifikasi elemen
2. Hubungan kontekstual
3. Matriks Interaksi Tunggal Terstruktur (Structural Self Interaction
Matrix/SSIM).
4. Matriks Reachability (Reachability Matrix/RM)
5. Tingkat partisipasi untuk menunjukkan seluruh direct dan indirect
Reachability.
6. Matriks Cannonical
7. Diagraph
8. Interpretative Structural Model : ISM dibangkitkan dengan memindahkan
seluruh jumlah elemen dengan deskripsi elemen actual, oleh sebab itu ISM
memberikan gambaran yang sangat jelas dari elemen-elemen sistem dan
alur hubungannya.
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Program
Uraikan program menjadi perencanaan program
Uraikan setiap elemen menjadi sub elemen
Tentukan hubungan kontekstual antar sub elemen pada setiap elemen
Susunlah ISM untuk setiap elemen
Bentuk Reachability Matrix setiap elemen
Uji matriks dengan aturan transitivity

OK ?

Tentukan level
melalui
pemilihan

Modifikasi ISM

Tetapkan drive power
setiap sub elemen

Tentukan rank dan
hirarki dari sub elemen
Ubah RM menjadi
format lower
triangular RM

Susun diagraph
dari lower
triangular
Susun ISM dari
setiap elemen

Tetapkan drive
dependent matriks
setiap elemen

Plot sub elemen pada
empat sektor

Klasifikasi sub elemen
pada empat peubah
kategori

Gambar 4. Diagram Teknik ISM
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Program yang sedang ditelaah penjenjangan strukturnya dibagi menjadi
elemen-elemen dimana setiap elemen selanjutnya diuraikan menjadi sejumlah
sub elemen, setiap elemen dilakukan pembagian menjadi sejumlah sub elemen
sampai memadai. Studi dalam perencanaan program yang terkait memberikan
pengertian mendalam terhadap berbagai elemen dan peranan kelembagaan
guna mencapai solusi yang lebih baik dan mudah diterima.

Teknik ISM

memberikan basis analisis dimana informasi yang dihasilkan sangat berguna
dalam formulasi kebijakan serta perencanaan strategis.
Menurut Saxena (1992) dalam Marimin (2004), program dapat dibagi
menjadi sembilan elemen yaitu :
1. Sektor masyarakat yang terpengaruh
2. Kebutuhan dari program
3. Kendala utama
4. Perubahan yang dimungkinkan
5. Tujuan dari program
6. Tolok ukur untuk menilai setiap tujuan
7. Aktivitas yang dibutuhkan guna perencanaan tindakan
8. Ukuran aktivitas guna mengevaluasi hasil yang dicapai oleh setiap aktivitas
9. Lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program
Elemen dari program yang dikaji dijabarkan menjadi sejumlah sub
elemen, setelah itu ditetapkan hubungan kontekstual antara sub elemen yang
terkandung adanya suatu pengarahan (direction) dalam terminologi sub ordinat
yang menuju pada perbandingan berpasangan seperti, ”apakah tujuan A lebih
penting dari tujuan B?”, perbandingan berpasangan yang menggambarkan
keterkaitan antar sub elemen atau tidaknya hubungan kontekstual dilakukan
oleh pakar, jika jumlah pakar lebih dari satu, maka dilakukan perataan.
Keterkaitan antara sub elemen pada teknik ISM dapat dilihat pada Gambar 4.
Klasifikasi sub elemen mengacu pada hasil olahan dari Reachability
Matix (RM) yang telah memenuhi aturan transitivitas. Hasil olahan tersebut
didapatkan nilai Driver-Power (DP) dan nilai Dependence (D) untuk
menentukan klasifikasi sub elemen. Secara garis besar klasifikasi sub elemen
digolongkan dalam empat sektor yaitu :
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Sektor 1 : weak driver-weak dependent variables (AUTONOMOUS)
Sektor 2 : weak driver-strongly dependent variables (DEPENDENT)
.Sektor 3 : strong driver-strongly dependent variables (LINKAGE)
Sektor 4 : strong driver-weak dependent variables (INDEPENDENT)
Metode Perbandingan Eksponensial (MPE)
MPE merupakan salah satu metode untuk menentukan urutan prioritas
alternatif keputusan dengan kriteria majemuk. Teknik ini digunakan sebagai
pembantu bagi setiap individu pengambil keputusan untuk menggunakan
rancang bangun model yang telah terdefinisi dengan baik pada tahapan proses
yang menghasilkan nilai alternatif yang perbedaanya lebih kontras (Marimin,
2004).
Formulasi perhitungan skor untuk setiap alternatif dalam MPE adalah
sebagai berikut :

m

Total Nilai (TNi) = ∑ (RK ij)TKK j
j =1

dimana :
TNi

= total nilai alternatif ke-i

RK ij

=

derajat kepentingan relatif kriteria ke-j pada pilihan keputusan i

TKK j

=

derajat kepentingan kriteria keputusan ke-j; TKKj > 0; bulat

n

= jumlah pilihan keputusan

m

= jumlah kriteria keputusan
Analisis Struktur Biaya
Struktur biaya pada kegiatan agroindustri bila ditinjau dari keterkaitan

produksi secara garis besar dapat diklasifikasikan atas biaya usaha tani dan
biaya industri (Gittinger, 1986).
1. Biaya Usaha Tani
Biaya ini dapat dibedakan atas kegiatan usaha tani sebelum panen dan
sesudah panen dengan rincian sebagai berikut :
a.

Biaya pra panen :

terdiri dari barang-barang fisik, tenaga kerja,

tanah, cadangan tak terduga, pajak dan jasa pinjaman.
b.

Biaya pasca panen : terdiri dari biaya transportasi, biaya penyimpanan
dan biaya kerusakan atau kehilangan (losses).
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2. Biaya Industri
Biaya pembangunan proyek industri dapat dikelompokkan atas biaya
investasi dan biaya operasional.
a.

Biaya investasi, terdiri atas biaya perijinan (pra operasi, pembangunan
sarana fisik, tanah, bangunan, sarana infrastruktur, mesin pengolah,
alat-alat kantor, kenderaan dan lain-lain.

b.

Biaya operasional, dapat diidentifikasi lagi menjadi :
-

Biaya tunai perusahaan, terdiri atas pembelian bahan baku, bahan
penolong, tenaga operator, gaji karyawan dan staf serta biaya
utilitas pabrik.

-

Biaya penjualan, biaya umum dan administrasi

-

Biaya tidak tunai seperti penyusutan mesin, peralatan, bangunan
dan kenderaan.
Analisis Kelayakan Usaha

Studi kelayakan terhadap aspek finansial perlu menganalisis bagaimana
prakiraan aliran kas akan terjadi, umumnya ada empat metode yang biasa
dipertimbangkan dalam penilaian aliran kas dari suatu investasi yaitu : metode
Payback Period (PP), Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR),
Net Benefit Cost Ratio (NBCR) dan Break Event Point (BEP).
1. Metode Payback Period (PP).
Payback Period adalah suatu periode yang diperlukan untuk menutup
kembali pengeluaran investasi (initial cash investment) dengan menggunakan
aliran kas, dengan kata lain payback period merupakan rasio antara initial cash
investment dengan cash inflow-nya yang hasilnya merupakan satuan waktu,
selanjutnya nilai rasio ini dibandingkan dengan maximum payback period yang
dapat diterima. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :
Nilai Investasi
Payback Period (PP) =

x 1 tahun
Kas Masuk Bersih
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Kriteria penilaian : Jika payback period lebih pendek waktunya dari maximum
payback period-nya maka investasi dapat dilakukan.
2. Metode Internal Rate of Return (IRR)
Metode ini digunakan untuk mencari tingkat bunga yang menyamakan
nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan di masa datang atau penerimaan
kas dengan mengeluarkan investasi awal.

Rumus yang digunakan adalah

sebagai berikut :
n

I0

=

dimana :

CFt

Σ
t=1

(1 + IRR)t

t

= tahun ke

n

= jumlah tahun

I0

= nilai investasi awal

CF

= arus kas bersih

IRR

= tingkat bunga yang dicari harganya

Nilai IRR dapat dicari misalnya dengan coba-coba (trial and error).
Caranya adalah hitung nilai sekarang dari arus kas dari suatu investasi dengan
menggunakan suku bunga yang wajar, misalnya 10 %, lalu bandingkan dengan
biaya investasi, jika nilai investasi lebih kecil, maka dicoba lagi dengan suku
bunga yang lebih tinggi demikian seterusnya sampai biaya investasi menjadi
sama besar. Sebaliknya dengan suku bunga wajar tadi nilai investasi lebih
besar, maka coba lagi dengan suku bunga yang lebih rendah, sampai
mendapatkan nilai investasi yang sama besar dengan nilai sekarang.
Kriteria penilaian : Jika IRR yang didapatkan ternyata lebih besar dari rate of
return yang ditentukan maka investasi dapat diterima.

Rumus IRR untuk

interpolasi adalah :
IRR

=

P1 – C1 x -

P2 – P 1
C2 – C1

Dimana : P1 = tingkat bunga ke 1
P2

= tingkat bunga ke 2

C1

= NPV ke 1

C2 = NPV ke 2
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3. Net Benefit Cost Ratio (NBCR)
Analisis Ratio Manfaat-Biaya Bersih atau Net Benefit Cost Ratio
(NBCR) merupakan perbandingan anatar present value dari hasil keuntungan
bersih terhadap present value dari biaya bersih. NBCR dapat dihitung dengan
formula sebagai berikut :

n

Net B/C =

Bt

∑ (1 + i)
t =1

n

Ct

∑ (1 + i)
t =i

t

t

+ II

Kriteria penilaian : Jika nilai B/C > 1, artinya proyek dapat dilanjutkan,
sebaliknya jika nilai B/C < 1, artinya proyek tidak dapat diterima dan jika
B/C = 1, maka keputusan tergantung pada investor.
4. Break Event Point (BEP)
BEP adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui
hubungan antar beberapa variabel di dalam kegiatan perusahaan, seperti luas
produksi atau tingkat produksi yang dilaksanakan, biaya yang dikeluarkan serta
pendapatan yang diterima perusahaan dari kegiatannya.
BEP merupakan keadaan dimana penerimaan pendapatan perusahaan
(total revenue) yang disingkat TR adalah sama dengan biaya yang
ditanggungnya (total cost) yang disingkat TC. TR merupakan perkalian antara
jumlah unit barang terjual dengan harga satuannya, sedangkan TC merupakan
penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabelnya, sehingga rumus pulang
pokok (BEP) dapat ditulis sebagai berikut :
TR = TC atau Q x P = a + b x X
dimana : Q

= tingkat produksi (unit)

P

= harga jual per unit

a

= biaya tetap

b

= biaya variabel
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Jika dianalisis lebih lanjut mencari jumlah yang diproduksi untuk mencapai
titik impas, turunan persamaan di atas dapat dilanjutkan menjadi :
QxP=a+bxX
QxP–bxX=a
X (P – b) = a

dimana Q = P

Dengan demikian untuk mencari jumlah yang diproduksi agar mencapai titik
impas adalah :
a
X

=
P-b

Jika yang dicari adalah total harga agar mencapai titik impas, maka rumus di
atas diubah menjadi :
a

a

XxP =

=
(P – b) / P

(1 – b) / P

Penentuan Harga Kesepakatan
Penentuan harga kesepakatan (optimal) antara petani dan agroindustri
dapat dilakukan dengan menggunakan strategi optimasi numerik Fibonacci
yang merupakan strategi optimasi terbaik untuk menyelesaikan problemproblem optimasi dengan satu variabel.
Strategi

optimasi

Fibonacci

telah

diimplementasikan

dengan

menggunakan bahasa program Fortran-77. Strategi optimasi tersebut telah
dibuat dalam peket program Optsys (Optimization System) yang ditulis dengan
bahasa program GW Basic yang dilengkapi dengan on-line menu untuk
mempermudah penggunaan strategi optimasi Fibonacci bagi pengguna yang
belum begitu menguasai bahasa program Fortran-77.
Metode Fibonacci diperkenalkan pertama kali oleh Kiefer pada tahun
1953 dan merupakan metode optimasi yang paling baik diantara metodemetode yang ada. Metode ini hanya bisa digunakan untuk problem-problem
yang hanya mempunyai satu variable optimasi.
berdasarkan barisan bilangan dari Leonardo Von Pisa

Metode ini bekerja
yang lebih dikenal

dengan nama Fibonacci.
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Langkah awal dalam penentuan harga kesepakatan menggunakan
model Fibonacci adalah memformulasikan Harga Tawat Jual (HTJ) dan Harga
Tawar Beli (HTB). Formulasinya adalah sebagai berikut :
Model HTJ = {(LL x BU) + KP}
(LL x PL)
dimana :
LL = Luas Lahan
BU = Biaya Usaha Tani
KP = Keuntungan Petani
PL = Produktivitas Lahan
Model HTB = {(JP x HP) – BBL – BOp – KA}
BBJ
dimana :
JP

= Jumlah Produksi

HP = Harga Pakan
BBL = Biaya Bahan Lain
BOp = Biaya Operasional
KA = Keuntungan Agroindustri
BBJ = Bahan Baku Jagung
Verifikasi dan Validasi
Istilah

verifikasi

dan

validasi

dalam

prakteknya

seringkali

membingungkan, untuk itu pengertian dan maksud dari kedua istilah tersebut
harus dipahami dengan baik.

Penjelasan tentang verifikasi dan validasi

menurut Bahill dan Henderson (2004) adalah sebagai berikut :
Verifikasi diperlukan untuk membuktikan bahwa setiap persyaratan
sudah terpenuhi. Verifikasi dapat dilakukan dengan cara : argumen yang logis,
inspeksi, pemodelan, simulasi, analisis, ulasan pakar, pengujian dan
demonstrasi. Pemodelan merupakan suatu teknik verifikasi yang bebas, tetapi
seringkali hasil pemodelan digunakan untuk mendukung teknik-teknik
verifikasi lainnya.
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Validasi adalah untuk meyakinkan bahwa: (1) seperangkat persyaratan
adalah lengkap dan konsisten, (2) suatu model yang memenuhi persyaratan
dapat diciptakan dan (3) solusi dari dunia nyata dapat dibangun dan diuji untuk
membuktikan bahwa hal itu memenuhi persyaratan.
Kegagalan validasi dapat diketahui apabila: (1) serangkaian persyaratan
atau penggunaan kasus-kasus tidak lengkap dan konsisten, (2) persyaratan
tidak dapat ditelusuri dengan persyaratan tingkat atas dan (3) pengujian kasus
tidak dapat ditelusuri lewat rencana (skenario)
Menurut

Susila

(1991)

dalam

Eriyatno

dan

Sofyar

(2007)

mengemukakan bahwa : (1) Verifikasi model berkaitan dengan kesesuaian
antara model konseptual dengan model matematik. Validasi model berkaitan
dengan kesesuaian antara keluaran model matematik dengan keluaran dari
sistem yang sebenarnya. (2) Verifikasi model seharusnya mendahului validasi
model. Walaupun verifikasi dan validasi tidak dapat dihindarkan dari unsur
subjektivitas, namun verifikasi dan validasi yang difokuskan secara sistematis
akan memberikan umpan balik untuk perbaikan model tersebut.
Verifikasi model dimaksudkan untuk memeriksa apakah model
konseptual sudah dapat diterjemahkan oleh model matematiknya, sedangkan
validasi model pada dasarnya untuk memeriksa kesesuaian antara “perilaku”
model matematik dengan perilaku sistem yang diwakili.
Arah Strategi Pengembangan Agroindustri
Menghadapi Pasar Global
Karakteristik agroindustri bersifat resources based industry, maka arah
strategi pengembangannya harus didasarkan pada pendekatan wilayah potensi
sumberdaya dengan tetap berpijak pada konsep keunggulan komparatif
dinamis, dimana diperlukan peran serta pemerintah untuk dapat mengarahkan
keunggulan komparatif dalam jangka panjang.
Model yang tepat untuk maksud tersebut adalah Role of Government–
Directed Comperative Advantage, untuk dijadikan sebagai strategi kebijakan
dalam pengembangan industri dalam era perdagangan bebas (Aggarwal R dan
Agmon T, 1990).
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Model yang dimaksud di atas menunjukkan bahwa agroindustri di
Indonesia masih pada tahap konsolidasi, dengan demikian apabila pemerintah
berkeinginan menjadikan negara Indonesia sebagai Newly Agro-Industrializing
Country” (NAIC), maka kebijakan-kebijakan dalam rangka pengembangan
agroindustri sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan.
Proses transformasi menuju pertanian yang berbudaya enterpreneur
diharapkan dapat menjadi pemicu bagi percepatan pertumbuhan ekonomi
pedesaan.

Proses transformasi tersebut dihantarkan melalui pendekatan

pembangunan pertanian berorientasi agroindustri. Melalui pendekatan sistem
tersebut, keterkaitan dengan agroindustri dalam pengembangan dan penyaluran
sarana produksi, penyediaan dana dan investasi serta teknologi dengan
dukungan sistem tata niaga dan perdagangan yang efektif.
Agroindustri sebagai sektor yang diharapkan mampu mendongkrak
perekonomian pedesaan, maka pertumbuhan agroindustri pedesaan perlu
direkayasa dengan menggunakan prinsip dasar sebagai berikut :
1. Memacu keunggulan kompetitif produk serta komparatif wilayah.
2. Memacu peningkatan sumber daya manusia dan penumbuhan agroindustri
yang sesuai dengan kondisi setempat.
3. Memperluas kawasan sentra-sentra komoditas unggulan yang nantinya
akan berfungsi sebagai pemasok bahan baku yang berkelanjutan.
4. Memacu pertumbuhan sub sistem lainnya serta menghadirkan berbagai
sarana pendukung berkembangnya industri pedesaan.
Pemerintah daerah akan lebih berperan dalam pengelolaan investasi,
perijinan, pembinaan usaha agroindustri, pertanahan dan lain-lain sesuai
dengan kebijaksanaan ekonomi daerah. Dampak positifnya adalah komponen
impor akan berkurang, migrasi tenaga kerja dari desa ke kota dapat ditekan dan
dalam jangka panjang akan tumbuh mikropolitan-mikropolitan berbasis
agroindustri pedesaan. Jika hal ini terjadi maka equilibrium akan terjadi dan
generasi mendatang akan menikmati modernisasi pedesaan.
Regulasi untuk Pengembangan Agroindustri yang Terintegrasi
Keadaan saat ini menunjukkan bahwa telah banyak usaha agroindustri
yang dikembangkan oleh masyarakat, namun sebagian besar dicirikan oleh
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karakteritik yang kurang menguntungkan yaitu : tidak kontinyu, skala usahanya
kecil, kualitas rendah, kemasannya sederhana, manajemennya terkait dengan
kepentingan rumah tangga.
Agroindustri dalam jumlah dan jenis terbatas dengan teknologi maju
dan padat modal berlokasi di kota-kota besar, sehingga kurang berdampak
positif pada perekonomian pedesaan. Kenyataan seperti ini mengindikasikan
bahwa masyarakat sangat respon untuk mengembangkan agroindustri, namun
tetap saja belum berkembang karena belum adanya keterkaitan antar sektor
hulu dan hilir.
Agroindustri yang mempunyai keterkaitan ke belakang (backward
linkage) dan keterkaitan ke depan (forward linkage) telah dikembangkan oleh
pemerintah melalui model integrasi hulu–hilir dalam berbagai bentuk seperti,
pola PIR, kontrak usaha, bapak angkat.

Konsep ini berkeinginan untuk

mengangkat golongan industri kecil menjadi industri menengah atau besar,
namun kenyataan di lapangan tidak seperti yang apa diharapkan.
Peranan perlindungan pemerintah dalam era liberalisasi perdagangan
saat ini akan semakin berkurang, oleh sebab itu untuk menumbuhkembangkan
agroindustri yang berorientasi pasar global tidak ada pilihan lain kecuali
membuat suatu kerangka yang saling menumbuhkembangkan antara industri
hulu dan hilir secara endogenus, sedangkan pemerintah hanya sebagai
katalisator.
Faktor-Faktor Penting dalam Pengembangan Agroindustri
Beberapa faktor penting yang harus diperhatikan sekaligus menjadi
bahan

acuan

dalam

merumuskan

instrumen

regulasi

pengembangan

agroindustri ke depan adalah :
1. Penentuan Lokasi
Upaya pengembangan agroindustri yang mempunyai daya saing tinggi
yang didasari oleh kenyataan bahwa agroindustri itu bersifat resources based
industry, sehingga pengembangannya harus didasarkan pada wilayah potensi
sumberdaya, sehingga pemerintah diharapkan membuat peta pengembangan
agroindustri. Jika hal ini dilaksanakan maka pengembangan agroindustri tidak
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hanya sekedar berkembang, tetapi lebih dari itu mampu meningkatkan
perekonomian di daerah sekitarnya.
Pendirian agroindustri dalam skala besar yang tidak didasarkan pada
potensi sumberdaya wilayah seharusnya tidak diperbolehkan, sebab nantinya
akan menimbulkan “foot loss industry” (Simatupang, 1990).
2. Pola Usaha
Pola usaha yang tepat dalam pengembangan agroindustri adalah
pola kemitraan. Namun seringkali terjadi pola kemitraan dilakukan karena
beberapa alasan : keterpaksaan karena himbauan pemerintah, bantuan sosial
pengusaha besar, perolehan insentif atau karena hubungan ekonomi yang saling
menguntungkan. Secara teoritis pola usaha agroindustri dapat dikembangkan
melalui Pola Mandiri, Mitra Usaha dan Koperasi.
3. Teknologi
Teknologi untuk agroindustri hingga saat ini boleh dikatakan sudah
cukup banyak, namun belum ada kesungguhan dari stake holder untuk
menerapkannya secara bersungguh-sungguh, dimana satu skala dengan skala
lainnya tidak saling terkait.
Penelitian-penelitian empiris menunjukkan bahwa sampai saat ini
masyarakat boleh dikatakan jarang atau bahkan tidak pernah mendapatkan
penyuluhan teknologi agroindustri.

Melihat situasi seperti itu maka perlu

dirancang suatu lembaga yang terintegrasi dari pusat sampai ke daerah bahkan
sampai ke tingkat operasional di industri kecil menengah yang ada di pedesaan.
4. Pemasaran
Manajemen pemasaran adalah salah satu aspek yang sangat penting
dalam segi bisnis, bahkan UKM memandang bahwa permasalahan yang paling
dominan yang tengah dihadapi selain faktor modal adalah kesulitan dalam
memasarkan produknya.
Pengembangan agroindustri seharusnya memperhatikan product life
cycle, segmentasi pasar, positioning, respon pasar dan pola persaingan, dengan
demikian kegiatan manajemen pemasaran harus dilakukan secara tepat, suatu
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hal yang sulit dilakukan oleh agroindustri skala kecil tetapi hanya dapat
dilakukan oleh perusahaan besar, pemerintah hanya dapat menganjurkan agar
dapat dilakukan pola kemitraan dari segi pemasaran antar agroindustri skala
kecil dengan agroindustri menengah atau besar.
Solusi untuk mengantisipasi persoalan pemasaran bagi UKMK adalah
mengembangkan industri skala kecil atau UKMK yang berorientasi pada sentra
produksi atau pedesaan, padat karya dan berkelanjutan, kemudian membentuk
jejaring usaha (Business Network) dengan prinsip kesetaraan, sehingga
memiliki kekuatan untuk menembus pasar global seperti halnya industri besar.
5. Keterkaitan Sektor Penunjang Agroindustri
Agroindustri yang menggunakan bahan baku hasil pertanian tentu saja
sangat terkait dengan efisiensi pada sektor pertanian, jika sektor pertanian tidak
berjalan secara efisien, maka tentunya juga agroindustri tidak akan berjalan
efisien, faktor penting lainnya adalah pengembangan infrastruktur dan industri
penunjangnya.
Agroindustri dalam era pasar bebas yang ditandai dengan efisiensi,
maka peranan perlindungan oleh pemerintah akan semakin berkurang (subsidi,
tarif, hak monopoli) akan hilang, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali
membuat model kebijakan endogenus yang saling menumbuhkembangkan
antara industri hulu dan hilir serta komponen yang terkait dalam agroindustri.
Model kebijakan endogenus di atas menunjukkan bahwa apabila
agroindustri tidak berkembang, maka akibatnya sektor pertanian juga tidak
akan berkembang, sebaliknya apabila sektor pertanian tidak efisien, maka
agroindustri tidak akan efisien sehingga tidak akan berkembang. Perusahaan
agroindustri di hilir berkewajiban mengefisienkan industri di sektor hulu
melalui transfer modal, teknologi, informasi pasar dan kualitas produk,
sebaliknya industri hulu berkewajiban menjual hasilnya pada industri hilir.
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METODE PENELITIAN
Kerangka Pemikiran
Kajian penelitian ini dilakukan pada lokasi pengembangan program
agropolitan di Propinsi Gorontalo, dimana pendekatan utama dari penelitian ini
adalah melakukan identifikasi potensi-potensi yang terdapat di lokasi
penelitian. Identifikasi awal dari penelitian ini adalah melakukan inventarisasi
terhadap komoditas-komoditas tanaman pangan yang telah dikembangkan,
dilanjutkan dengan melakukan pengkajian jenis-jenis komoditas unggulan yang
dapat dikembangkan ke arah agroindustri.
Faktor eksternal dan faktor internal juga perlu dilihat dalam
pengembangan agroindustri berbasis komoditas unggulan.

Faktor internal

yang perlu mendapatkan perhatian antara lain adalah : aspek demografi, aspek
kelembagaan, infrastruktur dan keadaan sosial ekonomi daerah, sedangkan
faktor eksternal antara lain adalah : Kebijakan pemerintah yang relevan,
kebutuhan masyarakat akan komoditas tersebut, tingkat permintaan pasar,
sarana dan prasarana yang mendukung, prospek dari komoditas tersebut dan
kendala-kendala yang akan dihadapi.
Pertimbangan-pertimbangan dari berbagai aspek di atas tujuannya agar
usaha pengembangan Agroindustri berbasis komoditas unggulan di Gorontalo
dapat terintegrasi dan mudah diterjemahkan serta diaplikasikan oleh
stakeholder di daerah, para stakeholder tersebut diharapkan mempunyai
kepekaan dan komitmen yang tinggi untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan
kesejahteraaan petani dan semua pihak yang terlibat dalam pembangunan
pertanian.

Kerangka pemikiran penelitian sebagimana dijelaskan pada

Gambar 5.
Pengembangan agroindustri komoditas unggulan pada kawasan
agropolitan di Propinsi Gorontalo terdapat banyak komponen yang terkait
sehingga sifatnya menjadi kompleks dan mempunyai karakterisitik yang
dinamis serta probabilistik sesuai dengan perubahan waktu, untuk mengatasi
masalah tersebut digunakan pendekatan sistem.
Penetapan komoditas unggulan yang akan dikembangkan ke arah
agroindustri membawa konsekuensi pada penentuan kebijakan dari pemerintah
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daerah, untuk itu perlu adanya suatu rancang bangun SPK untuk perencanaan
dan pengembangan agroindustri bebabasis komoditas unggulan di Propinsi
Gorontalo.
Keterkaitan Intra dan Inter Sektoral

Faktor Eksternal
- Kebijakan yang
relevan
- Permintaan pasar
- Sarana dan prasarana
- Prospek
- Kendala
- Kebutuhan masyarakat

Wilayah Pengembangan Pertanian
(Agropolitan) Provinsi Gorontalo

-

Faktor Internal
Demografi
Kelembagaan
Sosial ekonomi
Infrastruktur

Rancang Bangun SPK Pengembangan
Agroindustri Berbasis Komoditas Unggulan

- Model startegi pengembangan agroindustri berbasis komoditas unggulan
- Model pemilihan komoditas unggulan
- Model analisis kelayakan usaha tani komoditas unggulan terpilih
- Model pemilihan produk agroindustri komoditas unggulan terpilih
- Model pemilihan lokasi potensial pengembangan agroindustri
- Model analisis kelayakan finansial agroindustri komoditas unggulan terpilih
- Model penetapan harga kesepakatan komoditas unggulan terpilih

Gambar 5. Kerangka pemikiran Penelitian
Pendekatan Sistem
Pendekatan sistem merupakan suatu metodologi pemecahan masalah
yang diawali dengan identifikasi serangkaian kebutuhan dan menghasilkan
sistem operasi yang efektif. Langkah-langkah yang dilakukan dalam
pendekatan sistem ini meliputi analisis kebutuhan, formulasi permasalahan dan
identifikasi materi.
Pendekatan sistem terdiri dari dua hal penting yang harus diperhatikan
yaitu : identifikasi faktor penting dan pemodelan sistem secara kuantitatif dari
keterkaitan faktor yang akan dijadikan sebagai dasar penyusunan model-model
SPK untuk rencana pengembangan agroindustri berbasis komoditas unggulan.
Metode pemecahan masalah dengan pendekatan sistem dapat dilihat pada
Gambar 6.
28

Pendekatan sistem dicirikan oleh adanya suatu metodologi perencanaan
atau pengelolaan bersifat multi disiplin terorganisir, adanya penggunaan model
matematika, berpikir secara kualitatif, optimasi serta dapat diaplikasikan
dengan komputer. Pendekatan sistem menggunakan abstraksi keadaan nyata
ataupun penyederhanaan sistem nyata untuk pengkajian suatu masalah.
Mulai
Analisis Kebutuhan

Formulasi Permasalahan

Identifikasi Sistem
Pembuatan Program
Komputer
Verifikasi Model

Tidak

Diterima ?

ya
Implementasi
Evaluasi Periodik

Tidak

Memuaskan ?

ya

Selesai

Gambar 6. Metode Pendekatan Sistem (Manetsch and Park, 1974)
Analisis Kebutuhan
Pengembangan agroindustri berbasis komoditas unggulan di Gorontalo,
terdapat beberapa pihak yang terlibat baik secara langsung atau tidak langsung
di dalamnya. Analisis kebutuhan merupakan permulaan pengkajian dari suatu
sistem, pada tahap ini dicari secara selektif apa saja yang dibutuhkan dalam
29

analisis sistem.

Pihak-pihak yang terlibat dan kebutuhannya terhadap

penyusunan SPK ini adalah sebagai berikut :
1. Petani.
(a) Harga jual komoditas yang stabil dan layak
(b) Peningkatan pendapatan
(c) Peningkatan kesejahteraan
(d) Jaminan pemasaran
(e) Kemudahan memperoleh informasi pasar
2. Dinas Pertanian
(a) Peningkatan produksi komoditas pertanian unggulan
(b) Penyediaan bahan baku agroindustri yang kontinyu
(c) Peningkatan mutu komoditas pertanian unggulan
(d) Tercapainya target produksi komoditas pertanian unggulan
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
(a) Peningkatan kualitas komoditas
(b) Peningkatan devisa negara
(c) Peningkatan pangsa pasar produk komoditas unggulan di pasaran
internasional
(d) Peningkatan daya saing komoditas unggulan di pasaran internasional
4. Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil
(a) Peningkatan kesadaran kehidupan berkoperasi di kalangan para petani
(b) Meningkatkan pengembangan koperasi di pedesaan
(c) Peningkatan peranan KUD untuk menunjang kesejahteraan petani
5. Lembaga Keuangan
(a) Tingkat suku bunga yang sesuai
(b) Pengembalian kredit yang lancar
(c) Terjaminnya modal/investasi yang ditanam
6. Pedagang Perantara
(a) Keuntungan maksimal
(b) Kontinyuitas komoditas terjamin
7. Pemerintah Daerah
(a) Peningkatan lapangan kerja dan kesempatan berusaha
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(b) Peningkatan penanaman investasi di daerah
(c) Peningkatan PDRB
(d) Peningkatan PAD melalui retribusi, pajak daerah dan lain-lain
(e) Peningkatan sarana dan prasarana daerah
(f) Peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah
8. Pemerintah Pusat
(a) Memperkokoh struktur ekonomi nasional dengan meningkatkan
keterkaitan yang kuat dan saling mendukung antar sektor
(b) Meningkatkan penyebaran industri ke seluruh wilayah Indonesia
(c) Mendorong pengembangan agroindustri
9. Pengusaha Agroindustri
(a) Peningkatan keuntungan perusahaan
(b) Penurunan biaya produksi
(c) Kontinyuitas bahan baku
(d) Peningkatan produktivitas
(e) Kelayakan usaha
(f) Kelancaran pengembalian kredit
(g) Kemudahan memperoleh kredit
10. Eksportir
(a) Harga di pasar internasional menguntungkan
(b) Kemudahan dalam kegiatan ekspor
(c) Mutu produk terjamin
(d) Pajak ekspor yang rendah
Formulasi Permasalahan
Permasalahan yang dihadapi dalam sistem pengembangan agroindustri
komoditas unggulan di Propinsi Gorontalo dapat diformulasikan sebagai
berikut :
1. Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah dalam hal keterampilan
teknis dan jiwa enterpreneurship.
2. Sarana dan prasarana yang belum memadai
3. Kestabilan harga hasil-hasil usaha tani yang belum terjamin
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4. Belum adanya sinkronisasi baik dalam produksi, pengolahan maupun
pemasaran
5. Ketersediaan teknologi agroindustri yang masih sangat terbatas
6. Rendahnya produktivitas usaha tani
7. Masih rendahnya perhatian pemerintah daerah dalam pengembangan
agroindustri
8. Kontinyuitas bahan baku yang tidak terjamin
9. Rendahnya orientasi bisnis dari usaha tani, dimana usaha tani masih
dilakukan secara subsisten dan belum mengarah kepada usaha tani
komersial.
10. Kesadaran berkoperasi dari petani masih rendah
11. Fungsi dan peranan KUD dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat masih
kurang sebagai akibat dari lemahnya manajemen, usaha, SDM dan
permodalan yang dimiliki KUD
12. Hambatan-hambatan kelembagaan (perijinan, birokrasi, kolusi dan lainlain)
13. Kesulitan dalam memperoleh modal usaha dari lembaga keuangan
Identifikasi Sistem
Identifikasi terhadap sistem rancang bangun SPK pengembangan
agroindustri berbasis komoditas unggulan di Gorontalo dilakukan untuk
mengidentifikasi keterlibatan dan keterkaitan masing-masing komponen.
Identifikasi sistem merupakan suatu rantai hubungan antara pernyataan
kebutuhan dan pernyataan khusus dari masalah yang dipecahkan untuk
mencukupi kebutuhan tersebut.

Hubungan ini digambarkan dalam bentuk

diagram sebab akibat dan diagram input output.
1. Diagram Lingkar Sebab Akibat
Diagram lingkar sebab akibat menggambarkan hubungan komponen
sistem yang terlibat dalam perencanaan pengembangan agroindustri berbasis
komoditas unggulan di Gorontalo, selanjutnya diagram ini digunakan sebagai
dasar dalam pengembangan model.

Diagram lingkar sebab akibat sistem
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pengembangan agroindustri berbasis komoditas unggulan di Gorontalo dapat
dilihat pada Gambar 7.

Sarana dan
prasarana

Penguasaan
teknologi

Produktivitas

Daya saing
produk

Pajak

Keuntungan

Pengembangan
agroindustri
berbasis komoditas
unggulan

Devisa

Pengembalian
kredit

Pangsa
pasar
investasi
Pendirian dan
penyebaran
industri
Lapangan
kerja

Pembangunan
daerah

Perluasan
kredit

Tabungan
masyarakat

Pendapatan
masyarakat

Gambar 7. Diagram Lingkar Sebab Akibat Pengembangan Agroindustri
Berbasis Komoditas Unggulan.
2. Diagram Input Output
Diagram input output menggambarkan hubungan pada proses
transformasi variabel input menjadi variabel output.

Proses transformasi

dilakukan melalui suatu sistem yang dipandang sebagai kotak hitam (black
box). Analisis diagram tersebut untuk mengetahui hubungan variabel-variabel
yang berperan dalam pengembangan agroindustri berbasis komoditas
unggulan.
Variabel input dibedakan atas variabel dari luar sistem (vaibel eksogen)
yang sifatnya tidak dapat dikendalikan dan variabel dari dalam sistem (overt
input) yang sifatnya dapat dikendalikan sebagai suatu yang mengubah
kelakuan sistem selama operasi.
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Variabel output dibedakan atas output yang diinginkan seperti yang
dianalisis pada kebutuhan pengguna dan variabel output yang tidak diinginkan
dan merupakan hasil samping (ekses negatif) yang muncul bersama dengan
output yang diharapkan, dampak ini harus dikendalikan dengan merubah input
melalui suatu proses kendali manajemen agroindustri
Analisis diagram tersebut tujuannya adalah untuk mengetahui
hubungan variabel-variabel yang berperan dalam perencanaan pengembangan
agroindustri berbasis komoditas unggulan. Variabel-variabel yang berpengaruh
tersebut dapat dilihat pada Gambar 8.

INPUT LINGKUNGAN
1. Peraturan/kebijakan pemerintah
2. Peraturan Perdagangan dunia (WTO)
3. Kerjasama ekonomi antar kawasan
4. Kebutuhan masyarakat
5. Iklim dan cuaca
INPUT YANG TIDAK TERKENDALI
1. Fluktuasi harga
2. Gejolak moneter dan ekonomi
3. Suplai komoditi di dunia
4. Persaingan pasar

OUTPUT YANG DIKEHENDAKI
1. Peningkatan pendapatan
2. Harga komoditas stabil
3. Perluasan lapangan kerja
4. Peningkatan daya saing
6. Produktivitas meningkat

Rancang Bangun SPK Pengembangan
Agroindustri Berbasis Komoditas
Unggulan di Propinsi Gorontalo
INPUT YANG TERKENDALI
1. Tingkat suku bunga
2. Infrastruktur, sarana dan prasarana
3. Mutu komoditas
4. Teknologi budidaya dan pengolahan
5. Manajemen produksi dan persediaan
6. Investasi
7. Sumber daya manusia (SDM)

OUTPUT YAG TIDAK
DIKEHENDAKI
1. Kredit macet
2. Kerusakan lingkungan
3. Investasi menurun
4. Biaya produksi meningkat
5. Kelebihan produksi komoditas
sasaran

Manajemen Pengembangan
Agroindustri
Gambar 8. Diagram Input Output Rancang Bangun SPK Pengembangan
Agroindustri Berbasis Komoditas Unggulan.
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Tata Laksana
Kegiatan penelitian rancang bangun SPK pengembangan agroindustri
berbasis komoditas unggulan dibagi dalam dua tahapan kegiatan yaitu :
kegiatan pengumpulan data dan informasi

serta kegiatan rancang bangun

model.
Kegiatan tahap pertama dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan
bulan Mei 2006, sedangkan kegiatan tahap kedua dilaksanakan pada bulan
Juni sampai dengan Desember 2006.
1. Pengumpulan Data dan Informasi.
Kegiatan pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara studi
kepustakaan dan observasi lapang ke berbagai dinas dan instansi terkait di
Propinsi Gorontalo. Data dan informasi yang dikumpulkan adalah data tentang
penentuan strategi pengembangan agroindustri komoditas unggulan, penentuan
komoditas unggulan, perhitungan analisis kelayakan usaha tani komoditas
unggulan, penentuan produk agroindustri unggulan, penentuan kapasitas
produksi agroindustri unggulan, penentuan lokasi potensial pengembangan
agroindustri unggulan, penentuan harga kesepakatan komoditas unggulan,
kelayakan finansial agroindustri komoditas unggulan serta data sekunder
lainnya yang diperlukan dalam perancangan model.
Data dan informasi tersebut diperoleh melalui wawancara dan pengisian
kuisioner oleh pakar yang menguasai dan berkompeten dengan bidang
pengembangan agroindustri. Pakar tersebut diantaranya berasal dari Dinas
Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Lembaga Penelitian, Kontak Tani, Dinas Koperasi dan
PPK, KADINDA.
Kegiatan dilanjutkan dengan menyusun rancangan SPK awal dengan
tujuan untuk memformulasikan model-model keputusan yang disesuaikan
dengan kebutuhan pengguna. Berdasarkan rancangan awal tersebut kemudian
diinventarisir model-model standar dan data yang diperlukan sebagai masukan
dari model-model tersebut.
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2. Rancang Bangun Model SPK
Kegiatan rancang bangun model SPK dibagi dalam dua fase, yaitu fase
perencanaan dan fase pembuatan model. Kegiatan perencanaan awal SPK
meliputi :
1. Formulasi masalah dan penetapan tujuan SPK
2

Menyelidiki kebutuhan pengguna dan sumber-sumber yang tersedia (data,
perangkat lunak dan keras).

3. Mencari solusi bagaimana cara memenuhi kebutuhan pengguna
4. Menganalisis pendekatan terbaik (optimal) antara kebutuhan sumber dan
model normatif yang tersedia dengan kebutuhan pengguna.
Kegiatan rancang bangun model SPK meliputi :
1. Perancangan manajemen dialog, basis model dan basis data.
2. Konstruksi paket model atau penggabungan dari manajemen dialog, basis
model dan basis data.
3. Uji coba teknis dari konstruksi paket model untuk mengetahui apakah
konstruksi tersebut telah memenuhi spesifikasi teknis atau masih
memerlukan perbaikan dan penyempurnaan.
4. Implementasi perangkat lunak yang siap dievaluasi dan didemonstrasikan
kepada pengguna.
Diagram alir dari fase rancang bangun model SPK pengembangan
agroindustri berbasis komoditas unggulan merujuk pada Manetsch and Park
(1974) dapat dilihat pada Gambar 9. Rancang bangun SPK tersebut dibuat
dalam suatu program komputer yang diberi nama SPABKU (Strategi
Pengembangan Agroindustri Berbasis Komoditas Unggulan).
Program SPABKU dikemas dalam suatu paket komputer menggunakan
bahasa Visual basic 3.0. Peket SPABKU disusun atas tiga komponen sub
sistem utama yaitu, Sistem Manajemen Basis Data, Sistem Manajemen Basis
Model dan Sistem Manajemen Dialog. Pengguna dapat menggunakan modelmodel yang tersedia yaitu : Modstra, Modkom, Modtani, Modprod, Modlok,
Modagri dan Modhar.
Konfigurasi paket program komputer dimaksud sebagaimana terlihat
pada Gambar 10. Masing-masing model tersebut diintegrasikan dan
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dikembangkan ke dalam diagram alir deskriptif model yang selengkapnya
dapat dilihat pada Gambar 11. Metode atau alat analisis yang digunakan dalam
SPK pengembangan agroindustri berbasis komoditas unggulan sebagaimana
disajikan pada Tabel 2.
MULAI

PERENCANAAN
- kebutuhan pengguna
- formulasi masalah
- tujuan SPK
OBSERVASI
- pemenuhan kebutuhan
-sumber-sumber yang
tersedia
ANALISIS
-pendekatan terbaik
-kebutuhan sumber
- model normatif
PERANCANGAN
-manajemen dialog
-basis model
-basis data
KONSTRUKSI
-paket program SPK
-uji coba teknis

tidak
Diterima ?

tidak
Diterima ?

ya

ya
IMPLEMENTASI
-uji validasi model
-demonstrasi
-evaluasi
PERANGKAT LUNAK
SIAP DIOPERASIKAN

SELESAI

Gambar 9. Diagram Alir Fase Rancang Bangun Model SPK
Pengembangan Agroindustri Berbasis Komoditas
Unggulan
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Sistem
Manajemen
Basis Data

Sistem
Manajemen
Basis Model

Data Strategi Pengembangan
(DASTRA)

Model Strategi Pengembangan
(MODSTRA)

Data Komoditas Pertanian
(DAKOM)

Model Pemilihan Komoditas
Pertanian Unggulan
(MODKOM)

Data Usaha Tani
(DATANI)

Model Kelayakan Usaha Tani
(MODTANI)

Data ProdukAgroindustri
(DAPROD)

Model Pemilihan Produk
Agroindustri Unggulan
(MODPROD)

Data Lokasi Potensial
(DALOK)

Model Pemilihan Lokasi
Pengembangan Agroindustri
(MODLOK)

Data Agroindustri
(DATAGRI)

Model Kelayakan Agroindustri
(MODAGRI)

Data Harga Kesepakatan
(DAHAR)

Model Harga Kesepakatan
(MODHAR)

Sistem Pengolahan
Terpusat

Sistem Manajemen
Dialog

Pengguna

Gambar 10. Konfigurasi Paket Program SPABKU.
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Mulai

Input data analisis strategi pengembangan
agroindustri berbasis komoditas unggulan
- Tujuan program
- Kendala program
- Sektor masyarakat yang terpengaruh
- Kebutuhan program
- Tolok ukur menilai tujuan
- Aktivitas yang dibutuhkan
- Perubahan yang dimungkinkan
- Lembaga yang terlibat

Penentuan strategi pengembangan
agroindustri berbasis komoditas unggulan
menggunakan model ISM

Output
Strategi pengembangan agroindustri
berbasis komoditas unggulan

Input data analisis strategi pengembangan
agroindustri dengan menggunakan AHP

Penentuan prioritas setiap elemen dengan
menggunakan model AHP

Output
Bobot setiap elemen pada setiap hirarki

a
Gambar 11. Diagram Alir Deskriptif Model Pengembangan
Agroindustri Berbasis Komoditas Unggulan
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a
Input data analisis prioritas komoditas
unggulan
-

Alternatif komoditas unggulan
Kriteria pemilihan komoditas unggulan
Bobot untuk masing-masing kriteria
Skor relatif untuk setiap alternatif
komoditas unggulan untuk masingmasing kriteria

Penentuan prioritas komoditas unggulan
menggunakan metode AHP
Output
Urutan prioritas komoditas unggulan

Input data analisis usaha tani komoditas
unggulan terpilih
-

tidak

Jumlah bibit yang dibutuhkan per ha
Biaya variabel
Biaya tetap
Umur tanaman pertama kali berproduksi
Siklus produksi tanaman (tahun)
Modal sendiri (%)
Pinjaman bank (%)
Hibah (%)
Bunga bank (%)
ya
Jangka waktu kredit (tahun)
Masa tenggang waktu kredit (tahun)

Penentuan analisis usaha tani komoditas
unggulan terpilih dengan metode
Kelayakan usaha tani
Output
BEP, B/C Ratio

ya
tidak

Layak ?

b
Gambar

11.

Diagram Alir Deskriptif Model Pengembangan
Agroindustri Berbasis Komoditas Unggulan (Lanjutan)
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b

Input data analisis prioritas produk
agroindustri komoditas unggulan terpilih
-

Alternatif produk agroindustri
Kriteria pemilihan produk agroindustri
Bobot untuk masing-masing kriteria
Skor relatif untuk setiap alternatif
produk agroindustri untuk masingmasing kriteria

Penentuan prioritas produk agroindustri
komoditas unggulan terpilih menggunakan
metode AHP
Output
Urutan prioritas produk agroindustri
komoditas unggulan terpilih

Input data analisis prioritas lokasi
pengembangan agroindustri komoditas
unggulan
- Alternatif lokasi
- Kriteria pemilihan lokasi
- Bobot untuk masing-masing kriteria
- Skor untuk masing-masing alternatif
lokasi untuk masing-masing kriteria
Penentuan prioritas lokasi potensial
pengembangan agroindustri komoditas
unggulan terpilih menggunakan metode MPE

Output
Urutan prioritas lokasi potensial
pengembangan agroindustri komoditas
unggulan terpilih

c
Gambar

11.

Diagram Alir Deskriptif Model Pengembangan
Agroindustri Berbasis Komoditas Unggulan (Lanjutan)
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c
Input data analisis kelayakan investasi
agroindustri komoditas unggulan terpilih
- Basis data agroindustri
- Komposisi modal (modal sendiri,
pinjaman bank, kredit lunak) (%)
Output
- Bunga bank (%)
Harga
kesepakatan
komoditas
unggulan terpilih
- Jangka waktu kredit (tahun)
antara
petani
dan
industri
yang
adil
- Masa tenggang waktu kredit
(tahun)

Penentuan kelayakan agroindustri komoditas
unggulan terpilih menggunakan metode
Kelayakan finansial
Output
Kelayakan pendirian industri pengolahan
komoditas unggulan didasarkan pada :
NPV, IRR, NBCR dan PP

Tidak
Layak ?

ya

Input data analisis penentuan harga
kesepakatan komoditas unggulan terpilih
antara petani dan industri
-

Luas lahan
Biaya usaha tani
Produksi lahan
Keuntungan petani
Jumlah Produksi Pakan
Harga pakan
Biaya Bahan Lain
Biaya Operasional
Keuntungan agroindustri
Jumlah Bahan Baku Jagung

Penentuan harga kesepakatan komoditas
unggulan terpilih menggunakan metode
Fibonacci
Out put
Harga kesepakatan jagung

Implementasi

Gambar

11.

Selesai

Diagram Alir Deskriptif Model Pengembangan
Agroindustri Berbasis Komoditas Unggulan (Lanjutan)
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Tabel 2. Alat Analisis yang Digunakan dalam SPK Pengembangan Agroindustri
Berbasis Komoditas Unggulan.
No

Sub model

Kriteria

Metode/Model

1

Strategi pengembangan
agroindustri komoditas
unggulan

-Tujuan program
-Kendala program
-Sektor
masyarakat
yang
terpengaruh
-Kebutuhan program
-Tolok ukur untuk menilai
tujuan
-Aktivitas yang dibutuhkan
-Perubahan yang dimungkinkan
-Lembaga yang terlibat

ISM

2

Komoditas unggulan

-Alternatif komoditas unggulan.
-Kriteria pemilihan
komoditas unggulan.
-Bobot untuk masing-masing
kriteria.
-Skor relatif untuk setiap
alternatif komoditas unggulan
untuk masing-masing kriteria.

AHP

3

Usaha tani komoditas
unggulan

-Biaya variabel produksi per ha.
-Biaya sarana dan prasarana per
ha.
-Biaya tenaga kerja per ha.
-Taksiran produksi selama umur
produksi.
-Harga komoditas unggulan per
ton.
-Jumlah bibit yang diperlukan
per ha.
-Umur tanaman pertama kali
berproduksi.
-Siklus
produksi
tanaman
(tahun).
-Struktur modal(modal sendiri,
pinjaman bank,hibah) (%).
-Bunga bank.
-Jangka waktu kredit (tahun).
-Masa tenggang kredit (tahun)

Kelayakan usaha
tani

4

Produk agroindustri
unggulan

-Alternatif produk agroindustri
unggulan.
-Kriteria pemilihan produk
agroindustri.
-Bobot untuk masing-masing
kriteria.
-Skor relatif untuk setiap
alternatif produk agroindustri
untuk masing-masing kriteria.

AHP
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5

Kelayakan lokasi potensial
Pengembangan agroindustri
Komoditas unggulan terpilih

-Alaternatif lokasi potensial
-Kriteria pemilihan lokasi
potensial
-Bobot masing-masing kriteria
-Skor untuk setiap alternatif
lokasi untuk masing-masing
kriteria

6.

Kelayakan agroindustri
komoditas unggulan terpilih

-Basis data agroindustri
-Komposisi modal (%)
-Bunga bank (%)
-Jangka waktu kredit
-Masa tenggang

kelayakan
finansial

7

Harga kesepakatan
komoditas unggulan terpilih
antara petani dan industri

-Komponen harga Tawar Jual
(HTJ) Petani
-Komponen harga Tawar Beli
(HTB) Industri

Fibonacci

MPE
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HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Model Analisis Strategi Pengembangan Agroindustri Komoditas
Unggulan
1.1. Model Analisis Struktural
Penggunaan model ISM adalah untuk mengantisipasi kelemahan dari
model AHP, sebab biasanya kecenderungan pada model AHP elemen yang
mempunyai bobot terkecil sering diabaikan dan elemen yang mempunyai bobot
terbesar selalu mendapat prioritas lebih tinggi, sebaliknya dalam model ISM
tidak melihat besar kecilnya bobot tetapi lebih pada struktural elemen dan
termasuk sektor mana elemen tersebut.
Program yang sedang ditelaah penjejangan strukturnya dibagi menjadi
elemen-elemen, selanjutnya setiap elemen dibagi lagi menjadi sejumlah sub
elemen sampai dipandang memadai. Teknik ISM memberikan basis analisis
program dimana informasi yang dihasilkan sangat berguna dalam formulasi
kebijakan serta perencanaan strategis.
Pengembangan agroindustri komoditas unggulan di Propinsi Gorontalo
dibagi menjadi delapan elemen yaitu :
1) Sektor masyarakat yang terpengaruh
2) Kebutuhan dari program
3) Kendala utama program
4) Perubahan yang dimungkinkan
5) Tujuan program
6) Tolok ukur untuk menilai setiap tujuan
7) Lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program
8) Aktifitas yang dibutuhkan guna perencanaan tindakan
Data yang digunakan pada teknik ISM adalah kumpulan pendapat
pakar dari berbagai dinas dan instansi terkait dengan pengembangan
agroindustri di Propinsi Gorontalo pada saat mereka menjawab tentang
keterkaitan antar elemen.

Penilaian pakar dan hasil analisis ISM adalah

sebagai berikut :
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1) Sektor Masyarakat yang Terpengaruh
Konsultasi dan hasil wawancara dengan pakar secara lintas sektoral
untuk elemen sektor masyarakat yang terpengaruh oleh pengembangan
agroindustri komoditas unggulan didapatkan 10 sub elemen yaitu :
1) Petani
2) Pedagang perantara
3) Pengusaha agroindustri
4) Eksportir
5) Masyarakat sekitar
6) Pengusaha transportasi
7) Pedagang sarana produksi pertanian
8) Pedagang alat-alat dan mesin pertanian
9) Tenaga kerja agroindustri
10) Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)
Hasil analisis ISM terhadap elemen sektor masyarakat yang
terpengaruh sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3. Tabel tersebut
memperlihatkan bahwa sub elemen yang menjadi elemen kunci (key element)
bagi keberhasilan program pengembangan agroindustri komoditas unggulan di
Gorontalo untuk sektor masyarakat adalah sub elemen pengusaha agroindustri,
sub elemen tersebut harus menjadi prioritas utama untuk mendukung
pengembangan agroindustri.
Tabel 3. Hasil Reachability Matrix Final Elemen Sektor Masyarakat
yang Terpengaruh dan Interpretasinya
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
D
L

1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
1
6
1

2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3

3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
4

4
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
2
1

5
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
3
1

6
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
3
1

7
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
2
3

8
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
2

9
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
2
1

10
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
4
2

DP
1
3
8
1
1
1
5
2
1
2

R
5
3
1
5
5
5
2
4
5
4
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Analisis selanjutnya menunjukkan bahwa sub elemen pengusaha
agroindustri dan sub elemen pedagang sarana produksi pertanian terletak pada
sektor Independent seperti yang terlihat pada Gambar 12, hal tersebut
menunjukkan bahwa kedua sub elemen ini termasuk peubah bebas, artinya
mempunyai kekuatan penggerak (driver power) yang besar namun punya
sedikit ketergantungan terhadap program pengembangan agroindustri di
Gorontalo.
Sub elemen petani dan sub elemen Penyuluh Pertanian Lapangan
terletak pada sektor Dependent, artinya bahwa kedua sub elemen tersebut akan
terpengaruh oleh adanya program pengembangan agroindustri sebagai akibat
tindakan terhadap sub elemen lain pada sektor masyarakat yang terpengaruh.
Sub elemen pedagang perantara, eksportir, pengusaha transportasi,
pedagang alat dan mesin pertanian dan sub elemen tenaga kerja agroindustri
terletak pada sektor Autonomous, artinya bahwa semua sub elemen tersebut
tidak berkaitan dengan sistem dan mungkin mempunyai hubungan kecil
meskipun hubungan tersebut bisa saja kuat.

9
3

8
7
6
7

0

1

2

5
3

4

2

3

8

2
4, 9

15, 6

4

5

6

7

10
1

0
Gambar 12. Grafik Driver power–Dependence untuk Elemen Sektor
Masyarakat yang Terpengaruh
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Gambar 13. Diagram Struktur Sistem untuk Elemen Sektor Masyarakat
yang Terpengaruh
Keterangan :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Petani
Pedagang perantara
Pengusaha agroindustri
Eksportir
Masyarakat sekitar
Pengusaha transportasi
Pedagang sarana produksi pertanian
Pedagang alat dan mesin pertanian
Tanaga kerja agroindustri
Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan
Artinya mempengaruhi

2) Kebutuhan dari Program
Konsultasi dan hasil wawancara dengan pakar secara lintas sektoral
untuk elemen kebutuhan dari program pengembangan agroindustri komoditas
unggulan didapatkan 12 sub elemen yaitu:
1) Infrastruktur (irigasi, jalan, jembatan, telekomunikasi dan listrik)
2) Sarana dan prasarana produksi (pupuk, pestisida, alsintan dan alat pengolah
pasca panen)
3) Bibit unggul
4) Teknologi budidaya
5) Teknologi pasca panen
6) SDM yang terampil
7) Permodalan
8) Manajemen usaha
9) Kemudahan birokrasi (perijinan, perpajakan, tata niaga dan kemudahan
peraturan ekspor-impor)
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10) Stabilitas politik dan moneter
11) Standarisasi mutu
12) Tata niaga pemasaran yang terjamin
Hasil analisis ISM terhadap elemen kebutuhan dari program
sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 4. Tabel tersebut memperlihatkan
bahwa yang menjadi elemen kunci (key element) bagi keberhasilan
pengembangan agroindustri komoditas unggulan di Propinsi Gorontalo untuk
elemen kebutuhan program adalah sub elemen standarisasi mutu, sub elemen
tersebut harus menjadi prioritas untuk mendukukung pengembangan
agroindustri.
Analisa lebih lanjut sebagaimana yang terlihat pada Gambar 14,
menunjukkan bahwa sub elemen teknologi pasca panan, manajemen usaha dan
standarisasi mutu terletak pada sektor Independent, artinya bahwa semua sub
elemen tersebut mempunyai kekuatan penggerak (driver power) yang besar
bagi keberhasilan program pengembangan agroindustri komoditas unggulan di
Propinsi Gorontalo meskipun hanya memiliki sedikit ketergantungan terhadap
program.
Tabel 4.

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
D
L

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

2
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1
2

Hasil Reachability Matrix Final Elemen Kebutuhan dari
Program dan Interpretasinya
3
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
2
2

4
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
2
2

5
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
3
3

6
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
2
2

7
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
2

8
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
3
3

9
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
2
2

10
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1

11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
4
4

12
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1

D
1
1
4
4
5
4
2
4
2
1
6
1

R
5
5
3
3
2
3
4
3
4
5
1
5
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Sub elemen bibit unggul, teknologi budidaya dan SDM yang terampil
termasuk pada sektor peubah linkages (pengait) dari sistem, sub elemen pada
sektor ini harus dikaji secara hati-hati, sebab hubungan antar sub elemen tidak
stabil. Setiap tindakan pada sub elemen tersebut akan memberikan dampak
terhadap sub elemen lainnya dan umpan balik pengaruhnya bisa memperbesar
dampak terhadap keberhasilan program, sedangkan lemahnya perhatian
terhadap sub elemen tersebut akan menyebabkan kegagalan program
pengembangan agroindustri komoditas unggulan di Gorontalo.
Sub elemen sarana dan prasarana produksi dan sub elemen tata niaga
pemasaran yang terjamin berada pada sektor Dependent, artinya kedua sub
elemen tersebut dibutuhkan dalam pengembangan agroindustri sebagai akibat
tindakan untuk mencapai sub elemen lainnya.
Sub elemen infrastruktur, permodalan, kemudahan birokrasi dan
stabilitas politik dan moneter berada pada sektor Autonomous, artinya bahwa
semua sub elemen tersebut umumnya tidak berkaitan dengan sistem dan
mungkin mempunyai hubungan sedikit meskipun hubungan tersebut bisa saja
kuat terhadap program pengembangan agroindustri di Gorontalo.
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Gambar 14. Grafik Driver Power–Dependence untuk Elemen
Kebutuhan dari Program
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Gambar 15. Diagram Struktur Sistem untuk Elemen Kebutuhan dari
Program.
Keterangan :
1
2
3
4
5
6
7
8
9

=
=
=
=
=
=
=
=
=

10 =
11 =
12 =
=

Infrastruktur (irigasi, jalan, jembatan, telekomunikasi dan listrik)
Sarana dan prasarana produksi (pupuk, pestisida, alsintan dan alat pengolah pasca panen)
Bibit unggul
Teknologi budidaya
Teknologi pasca panen
SDM yang terampil
Permodalan
Manajemen usaha
Kemudahan birokrasi (perijinan, perpajakan, tata niaga dan kemudahan peraturan eksporimpor)
Stabilitas politik dan moneter
Standarisasi mutu
Tata niaga pemasaran yang terjamin
Artinya mempengaruhi

3. Kendala Utama Program
Konsultasi dan hasil wawancara dengan pakar secara lintas sektoral
untuk elemen kendala utama program pengembangan agroindustri komoditas
unggulan didapatkan 13 sub elemen yaitu:
1) Keterbatasan modal
2) Belum tersedianya sarana dan prasaran produksi yang memadai
3) Dukungan infrastruktur yang kurang memadai
4) Kestabilan harga hasil produksi agroindustri yang kurang terjamin
5) Belum adanya sinkronisasi antara produksi, pengolahan dan pemasaran
6) Kualitas SDM yang masih rendah (tidak memiliki keterampilan teknis dan
kewirausahaan
7) Ketersediaan teknologi agroindustri yang masih terbatas
8) Hambatan kelembagaan (birokrasi, perijinan, korupsi, kolusi, nepotisme)
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9) Rendahnya produktivitas tanaman
10) Rendahnya kualitas produksi sehingga menurunkan harga jualnya
11) Kontinyuitas bahan baku yang tidak terjamin
12) Rendahnya orientasi bisnis dari usaha tani, dimana usaha tani masih
dilakukan secara subsisten belum mengarah ke usaha tani komersial
13) Budaya masyarakat yang cepat puas dengan hasil usahanya
Hasil analisis ISM terhadap elemen kendala utama program
sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5. Tabel tersebut memperlihatkan bahwa
sub elemen keterbatasan modal merupakan elemen kunci (key element), sub
elemen tersebut harus mendapatkan perhatian utama dalam menunjang
keberhasilan pengembangan agroindustri di Gorontalo.
Tabel 5. Hasil Reachability Matrix Final Elemen Kendala Utama
Program dan Interpretasinya
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
D
L

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3

2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1

3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3

4
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

5
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

6
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1

7
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
5
1

8
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1

9
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
1

10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1

11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
3

12
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
4
2

13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1

DP R
5 1
1 5
4 2
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
3 3
2 4
1 5

Analisis lebih lanjut seperti yang terlihat pada Gambar 16,
menunjukkan bahwa sub elemen keterbatasan modal dan sub elemen dukungan
infrastruktur yang kurang memadai berada pada sektor Independent, artinya
kedua sub elemen tersebut mempunyai kekuatan penggerak (driver power)
bagi keberhasilan pengembangan agroindustri di Gorontalo walaupun hanya
memiliki sedikit ketergantungan terhadap program.
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Sub elemen ketersediaan teknologi agroindustri yang masih terbatas
dan sub elemen rendahnya orientasi bisnis dari usaha tani, dimana usaha tani
masih dilakukan secara subsisten belum mengarah ke usaha tani komersial
terletak pada sektor dependent, artinya kedua sub elemen tersebut akan dapat
diatasi dalam pengembangan agroindustri di Gorontalo sebagai akibat tindakan
untuk mencapai sub elemen lainnya.
Sub elemen kestabilan harga hasil produksi agroindustri yang kurang
terjamin, belum adanya sinkronisasi antara produksi, pengolahan dan
pemasaran, kualitas SDM yang masih rendah (tidak memiliki keterampilan
teknis dan kewirausahaan, hambatan kelembagaan (birokrasi, perijinan,
korupsi, kolusi,nepotisme), rendahnya produktivitas tanaman, rendahnya
kualitas produksi sehingga menurunkan harga jualnya dan sub elemen budaya
masyarakat yang cepat puas dengan hasil usahanya, masuk pada sektor
Autonomous,

artinya bahwa semua sub elemen tersebut umumnya tidak

berkaitan dengan sistem dan mungkin mempunyai hubungan kecil meskipun
hubungan tersebut bisa saja kuat.
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Gambar 16. Grafik Driver Power–Dependence untuk Elemen Kendala
Utama Program
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Level 1
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Gambar 17. Diagram Struktur Sistem untuk Elemen Kendala Utama
Program
Keterangan :
1) = Keterbatasan modal
2) = Belum tersedianya sarana dan prasaran produksi yang memadai
3) = Dukungan infrastruktur yang kurang memadai
4) = Kestabilan harga hasil produksi agroindustri yang kurang terjamin
5) = Belum adanya sinkronisasi antara produksi, pengolahan dan pemasaran
6) = Kualitas SDM yang masih rendah (tidak memiliki keterampilan teknis dan kewirausahaan)
7) = Ketersediaan teknologi agroindustri yang masih terbatas
8) = Hambatan kelembagaan (birokrasi, perijinan, korupsi, kolusi,nepotisme)
9) = Rendahnya produktivitas tanaman
10) = Rendahnya kualitas produksi sehingga menurunkan harga jualnya
11) = Kontinyuitas bahan baku yang tidak terjamin
12) = Rendahnya orientasi bisnis dari usaha tani, dimana usaha tani masih dilakukan secara subsisten
belum mengarah ke usaha tani komersial
13) = Budaya msyarakat yang cepat puas dengan hasil usahanya
= Artinya mempengaruhi

4) Perubahan yang Mungkin Terjadi
Konsultasi dan hasil wawancara dengan pakar secara lintas sektoral
untuk elemen perubahan yang mungkin terjadi akibat program pengembangan
agroindustri komoditas unggulan didapatkan 13 sub elemen yaitu:
1)

Adanya peningkatan produktivitas dan efisiensi, baik pada tingkat usaha
tani maupun pada tingkat pengolahan pasca panen.

2) Adanya peningkatan orientasi bisnis petani dari usaha tani yang bersifat
subsisten ke usaha tani komersial.
3) Berkembangnya ekonomi pedesaan sehingga mampu memobilisasi dan
menggerakkan kegiatan sektor agroindustri di pedesaan serta jasa lainnya.
54

4) Adanya usaha tani yang berkelanjutan sehingga tidak hanya berlangsung
untuk satu siklus produksi saja.
5)

Peningkatan kegiatan investasi oleh masyarakat khususnya di sektor
pertanian lahan kering dan industri pengolahan.

6)

Tumbuh dan berkembangnya sentra komoditas unggulan sebagai pemasok
bahan baku industri.

7)

Meningkatnya pembangunan daerah.

8)

Menurunnya angka kemiskinan

9)

Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani.

10) Berkurangnya angka pengangguran
11) Adanya pemerataan pembangunan
12) Tumbuh dan berkembangnya sektor agroindustri komoditas unggulan
13) Berkurangnya perpindahan masyarakat dari desa ke kota.
Hasil analisis ISM terhadap elemen perubahan yang mungkin terjadi
sebagaimana terlihat pada Tabel 6. Tabel tersebut menunjukkan bahwa sub
elemen adanya peningkatan orientasi bisnis petani dari usaha tani yang bersifat
subsisten ke usaha tani komersial, adanya usaha tani yang berkelanjutan
sehingga tidak hanya berlangsung untuk satu siklus produksi saja, dan sub
elemen meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani, merupakan elemen
kunci (key element) bagi keberhasilan pengembangan agroindustri di
Gorontalo.
Hasil analisis lebih lanjut seperti yang ditunjukkan pada Gambar 18,
bahwa sub elemen adanya peningkatan orientasi bisnis petani dari usaha tani
yang bersifat subsisten ke usaha tani komersial, adanya

usaha tani yang

berkelanjutan sehingga tidak hanya berlangsung untuk satu siklus produksi saja
dan sub elemen meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani termasuk
pada sektor Independent, artinya bahwa semua sub elemen tersebut mempunyai
kekuatan penggerak (driver power) yang besar terhadap keberhasilan program
walaupun punya sedikit ketergantungan terhadap program pengembangan
agroindustri di Gorontalo.
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Tabel 6. Hasil Reachability Matrix Final Elemen Perubahan yang
Mungkin Terjadi dan Interpretasinya
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
D
L

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4

3
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
1
8
3

4
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4

5
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
1
8
3

6
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
1
8
3

7
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
11
2

8
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1

9
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
4

10
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
11
2

11
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
11
2

12
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
1
8
3

13
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
1
8
3

DP R
1
4
10 1
9
2
10 1
9
2
9
2
4
3
1
4
10 1
4
3
4
3
9
2
9
2

Sub elemen berkembangnya ekonomi pedesaan sehingga mampu
memobilisasi dan menggerakkan kegiatan sektor agroindustri di pedesaan serta
jasa lainnya, peningkatan kegiatan investasi oleh masyarakat khususnya di
sektor pertanian lahan kering dan industri pengolahan, tumbuh dan
berkembangnya sentra komoditas unggulan sebagai pemasok bahan baku
industri, tumbuh dan berkembangnya sektor agroindustri komoditas unggulan,
dan sub elemen berkurangnya perpindahan masyarakat dari desa ke kota,
masuk pada sektor Linkage, artinya semua sub elemen tersebut harus dikaji
secara hati-hati, sebab hubungan antara sub elemen tidak stabil.

Setiap

tindakan pada sub elemen tersebut akan memberikan dampak terhadap sub
elemen lainnya

dan umpan balik pengaruhnya bisa memperbesar dampak

terhadap perubahan pengembangan agroindustri di Gorontalo.
Sub elemen meningkatnya pembangunan daerah, menurunnya angka
kemiskinan, berkurangnya angka pengangguran, dan sub elemen adanya
pemerataan pembangunan, termasuk pada sektor Dependent, artinya semua sub
elemen tersebut akan terjadi dalam pengembangan agroindustri di Gorontalo
sebagai akibat tindakan untuk mencapai sub elemen lainnya.
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Gambar 18. Grafik Driver Power–Dependence untuk Elemen
Perubahan yang Mungkin Terjadi
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Gambar 19. Diagram Struktur Sistem untuk Elemen Perubahan yang
Mungkin Terjadi
Keterangan :
1 = Adanya peningkatan produktifitas dan efisiensi, baik pada tingkat usaha tani maupun pada tingkat
pengolahan pasca panen.
2 = Adanya peningkatan orientasi bisnis petani dari usaha tani yang bersifat subsisten ke usaha tani
komersial.
3 = Berkembangnya ekonomi pedesaan sehingga mampu memobilisasi dan menggerakkan kegiatan
sektor agroindustri di pedesaan serta jasa lainnya.
4 = Adanya usaha tani yang berkelanjutan sehingga tidak hanya berlangsung untuk satu siklus produksi
saja.
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5 = Peningkatan kegiatan investasi oleh masyarakat khususnya di sektor pertanian lahan kering dan
industri pengolahan.
6=

Tumbuh dan berkembangnya sentra komoditas unggulan sebagai pemasok bahan baku industri.

7 = Meningkatnya pembangunan daerah.
8 = Menurunnya angka kemiskinan
9 = Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani.
10 = Berkurangnya angka pengangguran
11 = Adanya pemerataan pembangunan
12 = Tumbuh dan berkembangnya sektor agroindustri komoditas unggulan
13 = Berkurangnya perpindahan masyarakat dari desa ke kota.
= Artinya mempengaruhi

5) Tujuan Program
Konsultasi dan hasil wawancara dengan pakar secara lintas sektoral
untuk elemen tujuan program pengembangan agroindustri komoditas unggulan
didapatkan 11 sub elemen yaitu:
1)

Meningkatnya kemampuan bersaing produk agroindustri daerah baik di
dalam maupun di luar negeri

2)

Memperkokoh struktur ekonomi daerah dengan keterkaitan yang kuat
dan saling mendukung antar sektor

3)

Memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesempatan berusaha

4)

Meningkatkan nilai tambah komoditas dengan pengembangan industri
hilir

5)

Meningkatkan dan menghemat devisa negara

6)

Meningkatkan dan meratakan pendapatan masyarakat serta pengentasan
kemiskinan

7)

Mendorong pembangunan daerah

8)

Penyebaran industri yang merata

9)

Meningkatkan kualitas SDM sektor agroindustri

10)

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan investasi
terutama dalam pembangunan ekonomi pedesaan

11)

Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman komoditas unggulan
Hasil analisis ISM terhadap elemen tujuan program sebagaimana

ditunjukkan pada Tabel 7. Tabel tersebut memperlihatkan bahwa sub elemen
yang menjadi elemen kunci (key element) bagi keberhasilan pengembangan
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agroindustri di Gorontalo adalah sub elemen meningkatkan produksi dan
produktivitas tanaman komoditas unggulan.
Hasil analisis selanjutnya seperti yang terlihat pada Gambar 20,
menunjukkan bahwa sub elemen meningkatkan peran serta masyarakat dalam
melakukan investasi terutama dalam pembangunan ekonomi pedesaan dan sub
elemen meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman komoditas unggulan
masuk pada sektor Independent, artinya bahwa kedua sub elemen tersebut
mempunyai kekuatan penggerak yang besar (driver power) terhadap
keberhasilan program walaupun hanya sedikit ketergantungan terhadap
pengembangan agroindustri di Gorontalo.
Tabel 7. Hasil Reachability Matrix Final Elemen Tujuan Program dan
Interpretasinya
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
D
L

1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
8
1

2
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
1
6
2

3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
3
3

4
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
3
2

5
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
3
1

6
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
3

7
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
2
1

8
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1

9
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
3
3

10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
4

11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
5

DP
1
2
3
2
1
3
1
1
3
7
9

R
5
4
3
4
5
3
5
5
3
2
1

Sub elemen meningkatnya kemampuan bersaing produk agroindustri
daerah baik di dalam maupun di luar negeri dan sub elemen memperkokoh
struktur ekonomi daerah dengan keterkaitan yang kuat dan saling mendukung
antar sektor termasuk sektor Dependent, artinya bahwa kedua sub elemen
tersebut akan tercapai dalam pengembangan agroindustri di Gorontalo sebagai
akibat tindakan untuk mencapai sub elemen lainnya
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Gambar 20. Grafik Driver Power–Dependence untuk Elemen Tujuan
Program
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Gambar 21. Diagram Struktur Sistem untuk Elemen Tujuan Program
Keterangan :
1 = Meningkatnya kemampuan bersaing produk agroindustri daerah baik di dalam maupun di
luar negeri
2 =

Memperkokoh struktur ekonomi daerah dengan keterkaitan yang

kuat dan saling

mendukung antar sektor
3 = Memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesempatan berusaha
4 = Meningkatkan nilai tambah komoditas dengan pengembangan industri hilir
5 = Meningkatkan dan menghemat devisa negara
6 = Meningkatkan dan meratakan pendapatan masyarakat serta pengentasan kemiskinan
7 = Mendorong pembangunan daerah
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8 = Penyebaran industri yang merata
9 = Meningkatkan kualitas SDM sektor agroindustri
10 = Meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan investasi terutama dalam
pembangunan ekonomi pedesaan
11 = Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman komoditas unggulan
= Artinya mempengaruhi

6) Tolok Ukur Keberhasilan Program
Konsultasi dan hasil wawancara dengan pakar secara lintas sektoral
untuk elemen tolok ukur keberhasilan program dalam pengembangan
agroindustri komoditas unggulan didapatkan 12 sub elemen yaitu:
1) Meningkatnya ekspor dan pangsa pasar produk-produk agroindustri
prosfektif
2) Meningkatnya pendapatan serta kesejahteraan petani dan tenaga kerja
industri
3) Menurunnya angka kemiskinan
4) Banyaknya petani atau kelompok tani yang terlibat dalam program
5) Meningkatnya investasi swasta dalam bidang agroindustri
6) Banyaknya tenaga kerja yang terserap dan menurunnya tingkat
pengangguran
7) Meningkatnya Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)
8) Meningkatnya jumlah industri kecil dan menengah sektor agroindustri
9) Meningkatnya produktivitas tanaman komoditas unggulan
10) Meningkatnya produksi tanaman komoditas unggulan
11) Meningkatnya mutu produk hasil agroindustri komoditas unggulan
12) Meningkatnya kualitas SDM sektor pertanian dan agroindustri
Hasil analisis ISM terhadap elemen tolok ukur keberhasilan program
sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 8. Tabel tersebut memperlihatkan bahwa
yang menjadi elemen kunci (key element) bagi keberhasilan pengembangan
agroindustri di Gorontalo adalah sub elemen meningkatnya pendapatan serta
kesejahteraan petani dan tenaga kerja agroindustri. Sub elemen tersebut harus
menjadi perhatian utama untuk keberhasilan pengembangan agroindustri
komoditas unggulan di Gorontalo.
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Tabel 8. Hasil Reachability Matrix Final Elemen Tolok Ukur
Keberhasilan Program
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
D
L

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
9
1

2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4

3
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3

4
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3

5
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
9
1

6
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
4
2

7
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
9
1

8
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
3

9
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
2

10
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
2
1

11
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
3
2

12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1

DP
3
9
5
5
3
4
3
5
2
1
4
1

R
4
1
2
2
4
3
4
2
5
6
3
6

Hasil analisis selanjutnya sebagaimana terlihat pada gambar 22,
menunjukkan bahwa sub elemen meningkatnya pendapatan serta kesejahteraan
petani dan tenaga kerja industri berada pada sektor Independent, artinya sub
elemen tersebut mempunyai kekuatan penggerak (driver power) yang besar
terhadap keberhasilan program walaupun punya sedikit ketergantungan
terhadap prgram pengembangan agroindustri di Gorontalo.
Sub elemen meningkatnya ekspor dan pangsa pasar produk-produk
agroindustri prosfektif, meningkatnya investasi swasta dalam bidang
agroindustri, dan sub elemen meningkatnya Pendapatan Domestik Regional
Bruto (PDRB) berada pada sektor Dependent, artinya bahwa semua sub elemen
tersebut akan tercapai dalam pengembangan agroindustri sebagai akibat
tindakan untuk mencapai sub elemen lainnya.
Sub elemen banyaknya tenaga kerja yang terserap dan menurunnya
tingkat pengangguran, meningkatnya produktivitas tanaman komoditas
unggulan, meningkatnya produksi tanaman komoditas unggulan, meningkatnya
mutu produk hasil agroindustri komoditas unggulan dan sub elemen
meningkatnya kualitas SDM sektor pertanian dan agroindustri termasuk pada
sektor Autonomous, artinya semua sub elemen tersebut umumnya tidak
berkaitan dengan sistem dan mungkin mempunyai hubungan kecil meskipun
hubungan tersebut bisa saja kuat.
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Gambar 22. Grafik Driver Power–Dependence untuk Elemen Tolok
Ukur Keberhasilan Program
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Gambar 23. Diagram Struktur Sistem untuk Elemen Tolok Ukur
Keberhasilan Program
Keterangan :
1 = Meningkatnya ekspor dan pangsa pasar produk-produk agroindustri prosfektif
2 = Meningkatnya pendapatan serta kesejahteraan petani dan tenaga kerja industri
3 = Menurunnya angka kemiskinan
4 = Banyaknya petani atau kelompok tani yang terlibat dalam program
5 = Meningkatnya investasi swasta dalam bidang agroindustri
6 = Banyaknya tenaga kerja yang terserap dan menurunnya tingkat pengangguran
7 = Meningkatnya Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)
8 = Meningkatnya jumlah industri kecil dan menengah sektor agroindustri
9 = Meningkatnya produktivitas tanaman komoditas unggulan
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10

= Meningkatnya produksi tanaman komoditas unggulan

11

= Meningkatnya mutu produk hasil agroindustri komoditas unggulan

12

= Meningkatnya kualitas SDM sektor pertanian dan agroindustri
= Artinya mempengaruhi

7) Lembaga yang Terlibat
Konsultasi dan hasil wawancara dengan pakar secara lintas sektoral
untuk elemen lembaga yang terlibat dalam pengembangan agroindustri
komoditas unggulan didapatkan 13 sub elemen yaitu:
1) Pemerintah pusat (Depperindag)
2) Pemerintah daerah
3) Bank
4) Asosiasi eksportir
5) Kelompok tani
6) Koperasi
7) Dinas Pertanian
8) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
9) Dinas Koperasi dan PPK
10) Dinas Pekerjaan Umum
11) Perguruan Tinggi
12) Balitbang
13) Kamar Dagang dan Industri Daerah (KADINDA)
Hasil analisis ISM terhadap elemen lembaga yang terlibat sebagaimana
ditunjukkan pada Tabel 9. Tabel tersebut memperlihatkan bahwa elemen kunci
dari lembaga yang diharapkan banyak terlibat dalam pengembangan
agroindustri di Gorontalo adalah sub elemen Dinas Koperasi dan PPK.
Lembaga tersebut diharapkan lebih banyak berperan dalam pengembangan
agroindustri.
Hasil analisis selanjutnya seperti yang terlihat pada gambar 24,
menunjukkan bahwa sub elemen kelompok tani, Dinas Pertanian, Dinas
Perindustrian dan Perdagangan dan sub elemen Dinas Koperasi dan PPK
berada pada sektor Independent, artinya bahwa semua sub elemen tersebut
mempunyai kekuatan penggerak (driver power) yang besar terhadap
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keberhasilan program walaupun punya sedikit ketergantungan terhadap
program pengembangan agroindustri di Gorontalo.
Tabel 9. Hasil Reachability Matrix Final Elemen Lembaga yang
Terlibat
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
D
L

1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
3

2
0
1
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
5
2

3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

4
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

5
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4

6
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
5
1

7
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
2
3

8
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
2
3

9
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
4

10
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
3
2

11 12 13 DP
1 1 0
4
1 1 0
3
0 0 0
1
0 0 0
1
1 1 1
7
0 0 0
1
1 1 1
6
1 1 1
6
1 1 1
9
1 1 0
3
1 1 0
2
1 1 0
2
0 0 1
1
9 9 5
1 1 1

R
4
5
7
7
2
7
3
3
1
5
6
6
7

Sub elemen Perguruan Tinggi dan sub elemen Balitbang masuk dalam
sektor Dependent, artinya kedua sub elemen tersebut dalam pengembangan
agroindustri, tergantung dari sub elemen lainnya. Sub elemen Pemerintah pusat
(Deperindag), Bank, Asosiasi eksportir dan Dinas Pekerjaan Umum berada
pada sektor Autonomous, artinya bahwa semua sub elemen tersebut umumnya
tidak berkaitan dengan sistem dan mungkin mempunyai hubungan kecil
meskipun hubungan tersebut bisa saja kuat.
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Gambar 24. Grafik Driver Power–Dependence untuk Elemen Lembaga
yang Terlibat
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Gambar 25. Diagram Struktur Sistem untuk Elemen Lembaga yang
Terlibat
Keterangan :
1 = Pemerintah pusat (Depperindag)
2 = Pemerintah daerah
3 = Bank
4 = Asosiasi eksportir
5 = Kelompok tani
6 = Koperasi
7 = Dinas Pertanian
8 = Dinas Perindustrian dan Perdagangan
9 = Dinas Kopersi dan PPK
10 = Dinas Pekerjaan Umum
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11 = Perguruan Tinggi
12 = Balitbang
13 = Kamar Dagang dan Industri Daerah (KADINDA)
= Artinya mempengaruhi

8) Aktivitas yang Dibutuhkan
Konsultasi dan hasil wawancara dengan pakar secara lintas sektoral
untuk elemen aktivitas yang dibutuhkan dalam pengembangan agroindustri
komoditas unggulan didapatkan 9 sub elemen yaitu:
1) Menjabarkan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTW) dalam
rencana rinci dan program pembangunan daerah
2) Identifikasi jens-jenis agroindustri yang layak dikembangkan di daerah
3) Koordinasi antar sektor industri dan sektor lainnya sebagai upaya untuk
menjamin keterpaduan sistem penyediaan bahan baku, palaksanaan
produksi dan pemasaran
4) Perumusan perda untuk mendukung pengembangan agroindustri berbasis
komoditas unggulan daerah
5) Pengembangan sistem insentif seperti perpajakan dan perkreditan untuk
investasi
6) Penyempurnaan prosedur perijinan industri di daerah disertai dengan
pengembangan sistem informasi yang lebih transparan
7) Pengembangan sistem informasi yang mencakup informasi teknologi,
usaha industri, pemasaran hasil industri, peluang usaha dan investasi serta
informasi agroindustri penting lainnya.
8) Menyiapkan penatagunaan lahan bagi daerah penghasil komoditas
unggulan yang mempunyai pertumbuhan yang cepat
9) Identifikasi jenis-jenis produk agroindustri komoditas unggulan yang
prospektif untuk dikembangkan.
Hasil analisis ISM terhadap elemen aktivitas yang dibutuhkan dalam
menunjang keberhasilan program sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 10.
Tabel tersebut memperlihatkan bahwa elemen kunci (key element) dari
aktivitas yang dibutuhkan dalam program pengembangan agroindustri di
Gorontalo adalah sub elemen identifikasi jenis-jenis agroindustri yang layak
dikembangkan di daerah dan dan sub elemen penyempurnaan prosedur
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perijinan industri di daerah disertai dengan pengembangan sistem informasi
yang lebih transparan. Sub elemen tersebut harus menjadi prioritas dalam
pengembangan agrindustri di Gorontalo.
Hasil analisis selanjutnya sebagaimana yang terlihat pada gambar 26,
menunjukkan bahwa sub elemen identifikasi jenis-jenis agroindustri yang layak
dikembangkan di daerah dan sub elemen penyempurnaan prosedur perijinan
industri di daerah disertai dengan pengembangan sistem informasi yang lebih
transparan berada pada sektor Independent, artinya bahwa kedua sub elemen
tersebut mempunyai kekuatan penggerak (driver power) yang besar terhadap
keberhasilan program walaupun punya sedikit ketergantungan terhadap
program pengembangan agroindustri di Gorontalo
Tabel 10.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
D
L

1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
6
1

2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
2

Hasil Reachability Matrix Final Elemen Aktivitas yang
Dibutuhkan
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
2

4
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2

5
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1

6
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
3

7
0
0
0
0
0
1
1
0
0
2
2

8
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1

9
0
1
0
0
0
0
0
0
1
2
1

DP
1
3
2
2
1
3
2
1
1

R
3
1
2
2
3
1
2
3
3

Sub elemen menjabarkan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah
(RUTW) dalam rencana rinci dan program pembangunan daerah masuk pada
sektor Dependent, artinya sub elemen tersebut dalam program pengembangan
agroindustri di Gorontalo lebih tergantung dari sub elemen lainnya.
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Gambar 26. Grafik Driver Power–Dependence untuk Elemen Aktivitas
yang Dibutuhkan
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Gambar 27. Diagram Struktur Sistem untuk Elemen Aktivitas yang
Dibutuhkan
Keterangan :
1 = Menjabarkan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTW) dalam rencana rinci dan
program pembangunan daerah
2 =

Identifikasi jenis-jenis agroindustri yang layak dikembangkan di daerah

3 = Koordinasi antar sektor industri dan sektor lainnya sebagai upaya untuk menjamin
keterpaduan sistem penyediaan bahan baku, palaksanaan produksi dan pemasaran
4 = Perumusan perda untuk mendukung pengembangan agroindustri berbasis komoditas
unggulan daerah
5 = Pengembangan sistem insentif sepeti perpajakan dan perkreditan untuk investasi
6 = Penyempurnaan prosedur perijinan industri di daerah disertai dengan pengembangan sistem
informasi yang lebih transparan
7 = Pengembangan sistem informasi yang mencakup informasi teknologi, usaha industri,
pemasaran hasil industri, peluang usaha dan investasi serta informasi agroindustri penting
lainnya.
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8 = Menyiapkan penatagunaan lahan bagi daerah penghasil komoditas unggulan yang
mempunyai pertumbuhan yang cepat
9 =

Identifikasi jenis-jenis produk agroindustri komoditas unggulan yang prospektif untuk
dikembangkan.

= Artinya mempengaruhi

Rangkuman hasil analisis untuk masing–masing elemen bersama
elemen kuncinya (key element) yang merupakan strategi keberhasilan
pengembangan agroindustri berbasis komoditas unggulan di Gorontalo
selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 11.
Tabel 11. Rangkuman Hasil Analisis Masing–Masing Elemen beserta
Elemen Kunci (key element).
No

Elemen

Elemen Kunci (Key Element)

1

Masyarakat yang terpengaruh

- Pengusaha agroindustri

2

Kebutuhan program

- Standarisasi mutu

3

Kendala utama program

- Keterbatasan modal

4

Perubahan yang dimungkinkan

- Adanya peningkatan orientasi bisnis petani dari usaha tani
yang bersifat subsisten ke usaha tani komersial
- Adanya usaha tani yang berkelanjutan
- Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani

5

Tujuan dari program

- Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman
komoditas unggulan

6

Tolok Ukur keberhasilan

- Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani dan
tenaga kerja industri

7

Lembaga yang terlibat

- Dinas Koperasi dan PPK

8

Aktivitas yang dibutuhkan

- Identifikasi jenis–jenis agroindustri yang layak
dikembangkan di daerah
- Penyempurnaan prosedur perijinan industri di daerah
disertai dengan sistem informasi yang lebih transparan

1.2. Analisis Hirarki
Pengembangan agroindustri berbasis komoditas unggulan di Propinsi
Gorontalo persoalannya sangat kompleks, karena melibatkan banyak pihak
yang terkait. Pemecahan masalah yang kompleks tersebut dapat diselesaikan
dengan menggunakan pendekatan teori hirarki yang dikembangkan oleh Saaty
(1991), yaitu dengan cara memecah permasalahan tersebut menjadi elemenelemen pokok dan menyusunnya menjadi suatu hirarki.
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Penyususnan rencana pengembangan agroindustri komoditas unggulan
perlu dilakukan identifikasi terhadap faktor-faktor penting yang terkait dengan
memperhatikan kebijaksanaan pemerintah pusat maupun daerah. Penyusunan
rencana pengembangan agroindustri ke dalam suatu hirarki perlu juga
memasukkan pihak-pihak yang berkompeten, sasaran yang hendak dicapai
serta alternatif-alternatif keputusan.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan

dalam pengembangan agroindustri tersebut adalah menyangkut berbagai
kriteria atau sub kriteria yang berkaitan dengan tujuan utama.
Elemen-elemen

penyusun

hirarki

pengembangan

agroindustri

komoditas unggulan, diambil dari beberapa pustaka dan masukan dari berbagai
pihak yang terkait serta modifikasi elemen yang disesuaikan dengan keadaan di
Propinsi Gorontalo.
Hirarki disusun menjadi dua tingkat hirarki yang bersifat umum,
selanjutnya masing-masing hirarki tersebut dipecah lagi menjadi beberapa
hirarki yang sifatnya lebih teknis dan operasional. Hirarki tersebut terdiri atas
hirarki induk yaitu rencana pengembangan agroindustri komoditas unggulan,
hirarki anak–1 yaitu menciptakan iklim usaha yang mendukung pertumbuhan
agroindustri baru dan hirarki anak–2 yaitu penguatan agroindustri yang telah
ada.
Berdasarkan hasil identifikasi elemen kunci (key element)

serta

karakteristik elemen sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan
agroindustri komoditas unggulan yang diperoleh dari hasil olahan ISM, maka
dalam penentuan strategi pengembangan telah diidentifikasi beberapa elemen
kunci yang dapat dirumuskan menjadi faktor, aktor, tujuan dan alternatif
pengembangan agroindustri komoditas unggulan. Faktor, aktor, tujuan dan
alternatif yang telah teridentifikasi, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan
metode AHP untuk mengetahui bobot dari masing–masing elemen.
1. Hirarki Induk : Pengembangan Agroindustri Komoditas Unggulan
Faktor-faktor penting yang terkait, baik terkait secara langsung maupun
sebagai faktor penunjang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan hirarki
untuk pengembangan agroindustri komoditas unggulan. Faktor-faktor tersebut
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adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, kebijakan pemerintah, modal,
sarana dan prasarana serta pemasaran.
Faktor yang menentukan keberhasilan semua usaha adalah tersedianya
sumber daya manusia yang berkualitas dalam jumlah yang cukup, pendidikan
dan latihan yang efektif baik pada sektor formal maupun non formal
(Lukmana, 1994).

Penguasaan teknologi termasuk dalam sumber daya

manusia yang banyak menentukan peningkatan nilai tambah produk yang
dihasilkan dalam proses industri.
Propinsi Gorontalo banyak memiliki sumber daya alam yang potensial
untuk diusahakan sebagai sumber PAD diantaranya adalah sumber daya alam
yang berasal dari sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan.
Sumber daya alam dari sektor pertanian jumlahnya cukup besar sehingga dapat
mendukung bagi pengembangan agroindustri.
Kebijakan-kebijakan pemerintah baik pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah setempat akan berpengaruh kepada usaha pengembangan
agroindustri. Kebijakan pemerintah daerah biasanya dituangkan dalam
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), apabila kebijakan pemerintah tidak
sinkron dengan pengembangan agroindustri komoditas unggulan, hal ini akan
menjadi penghambat kelancaran pengembangan agroindustri.
Kelancaran suatu usaha termasuk usaha pengembangan agroindustri
sangat dipengaruhi juga oleh ketersediaan modal. Persoalan modal tersebut
biasanya menjadi kendala klasik bagi suatu usaha.

Kebijakan-kebijakan

pemberian kredit oleh lembaga perbankan perlu dipelajari sebelum melakukan
investasi, biasanya pihak perbankan sangat teliti dalam memberikan kredit
untuk pembiayaan suatu usaha.
Ketersediaan sarana dan prasarana yang meliputi sarana tranportasi,
komunikasi, irigasi, kelistrikan dan lembaga keuangan mempunyai peranan
dalam menunjang keberhasilan pengembangan agroindustri. Identifikasi
potensi dan peluang pasar hasil produk agroindustri yang dikembangkan perlu
dipertimbangkan

secara

baik,

mengingat

persoalan

pemasaran

menentukan suatu industri bisa meneruskan usahanya atau tidak.

dapat

Peluang

pemasaran hasil produk agroindustri masih terbuka lebar, baik di dalam negeri
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maupun luar negeri, karena kecenderungan masyarakat dalam mengkonsumsi
produk agroindustri makin meningkat.
Pihak-pihak yang berkompoten dan terlibat dalam pengembangan
agroindustri komoditas unggulan di Propinsi Gorontalo adalah pemerintah,
swasta dan koperasi, setelah dilakukan identifikasi ternyata pelaku yang
dominan dan memegang peranan penting dalam pengembangan agroindustri
komoditas unggulan di daerah ini adalah petani, perbankan, eksportir,
pedagang, industri dan koperasi.

Tujuan pengembangan agroindustri

komoditas unggulan di Gorontalo adalah untuk meningkatkan pendapatan
masyarakat, perluasan lapangan kerja, peningkatan daya saing produk,
pembangunan daerah dan perluasan pasar.
Hasil analisis yang diperoleh menunjukkan bahwa dari enam faktor
yang

diidentifikasi,

terlihat

faktor

yang

paling

berpengaruh

dalam

pengembangan agroindustri komoditas unggulan di Gorontalo adalah faktor
sumber daya manusia dengan bobot prioritas 0.2554 diikuti faktor modal
dengan bobot prioritas 0.1973 dan faktor sumber daya alam dengan bobot
prioritas 0.1812.

Hirarki induk pengembangan agroindustri komoditas

unggulan sebagaimana terlihat pada Gambar 28.
Aktor yang sangat berperan dalam pengembangan agroindustri
komoditas unggulan di Gorontalo berdasarkan hasil yang diperoleh adalah
petani dengan bobot prioritas tertinggi yaitu 0.1809, diikuti oleh pemerintah
0.1750, perbankan 0.1543, pedagang 0.1277, eksportir 0.1270, koperasi 0.1100
dan industri 0.1091. Hasil selengakapnya disajikan pada tabel 12.
Hasil analisis menunjukkan bahwa tujuan utama pengembangan
agroindustri komoditas unggulan di Gorontalo adalah untuk meningkatkan
pendapatan masyarakat yang memperoleh bobot prioritas tertinggi yaitu
0.2500, diikuti oleh perluasan lapangan kerja dengan bobot prioritas 0.2159,
peningkatan daya saing 0.1788, perluasan pasar 0.1778 dan pembangunan
daerah 0.1775.
Hasil analisis selanjutnya menunjukkan bahwa keputusan untuk
mencapai

sasaran

pengembangan

agroindustri

komoditas

unggulan,

diprioritaskan pada kebijaksanaan untuk menciptakan iklim usaha yang
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mendukung pertumbuhan agroindustri baru. Pilihan alternatif keputusan ini
sangat relevan dengan potensi ketersediaan bahan baku yang jumlahnya
meningkat setiap tahun.
Agroindustri di Gorontalo masih terbilang sangat kurang, kalaupun ada
masih berskala kecil dalam bentuk industri rumah tangga (home industry)
dengan menggunakan teknologi sederhana, namun sangat diharapkan adanya
pembinaan-pembinaan terhadap industri kecil secara konsisten dan kontinyu
sebagai salah satu upaya untuk memperkuat agroindustri tersebut dan memacu
perkembangannya, sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan skala
usaha dan diversifikasi usahanya. Jumlah bahan baku yang banyak tersedia
diharapkan dapat memotivasi bagi masyarakat untuk mengembangkan
agroindustri.
Industri pengolahan berteknologi tinggi belum bisa dilakukan, sebab
sumber daya manusia yang menguasai teknologi tersebut belum ada. Industri
yang menerapkan teknologi tepat guna, diharapkan keberadaan sumber daya
manusianya lebih dioptimalkan, sebagai upaya untuk meningkatkan nilai
tambah komoditas unggulan melalui pembinaan oleh dinas instansi terkait.

74

Pengembangan Agroindustri Berbasis Komoditas
Unggulan

Fokus

SDM
0.2554

Faktor

Aktor

Petani
0.1809

SDA
0.1812

Pemerintah
0.1750

Peningkatan pendapatan
0.2500

Tujuan

Alternatif

Modal
0.1973

Perbankan
0.1543

Perluasan lapangan kerja
0.2159

Kebijakan pemerintah
0.1367

Eksportir
0.1270

Pedagang
0.1277

Peningkatan daya saing
0.1788

Menciptakan iklim usaha yang mendukung
pertumbuhan agroindustri baru
0.6032

Sarana dan prasarana
0.1194

Prosessor
0.1091

Pembangunan daerah
0.1775

Pemasaran
0.1100

Koperasi
0.1261

Perluasan pasar
0.1778

Memperkuat agroindustri yang telah ada
0.3968

Gambar 28. Hirarki Induk : Pengembangan Agroindustri Komoditas Unggulan
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Tabel 12. Hasil Analisis Hirarki Induk : Pengembangan Agroindustri
Komoditas Unggulan
Layer

Group

Element

Vektor

Priority

Layer 1

Fokus

- Strategi Pengembangan Agroindustri Berbasis
Komoditas Unggulan

1.0000

1

Layer 2

Faktor

- SDM
- SDA
- Modal
- Kabijakan Pemerintah
- Sarana dan Prasarana
- Pemasaran

0.2554
0.1812
0.1973
0.1367
0.1194
0.1100

1
3
2
4
5
6

Layer 3

Aktor

- Petani
- Pemerintah
- Perbankan
- Eksportir
- Pedagang
- Prosessor
- Koperasi

0.1809
0.1750
0.1543
0.1270
0.1277
0.1091

1
2
3
5
4
7

Layer 4

Tujuan

- Peningkatan Pendapatan
- Perluasan Lapangan Kerja
- Peningkatan Daya Saing
- Pembangunan Daerah
- Perluasan Pasar

0.1261
0.2500
0.2159
0.1788
0.1775
0.1778

6
1
2
3
5
4

Layer 5

Alternatif

- Menciptakan Iklim Usaha yang Mendukung
Pertumbuhan Agroindustri Baru
- Memperkuat Agroindustri yang Telah Ada

0.6032

1

0.3968

2

2. Hirarki Anak-1 : Menciptakan Iklim Usaha yang Mendukung Pertumbuhan
Agroindustri Baru.
Kebijaksanaan pemerintah untuk mendukung terciptanya iklim usaha yang
mendorong pertumbuhan agroindustri baru, dikelompokkan ke dalam empat bidang
yaitu : (1) bidang penanaman modal, (2) bidang produksi, (3) bidang pemasaran dan
(4) bidang penyediaan fasilitas.
Kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal untuk mendorong
perkembangan agroindustri yaitu melalui modal ventura dimana agroindustri dapat
menerima penyertaan modal dalam waktu tertentu dari pihak ketiga misalnya bank
atau perseorangan dari masyarakat yang bersedia menanggung resiko modal
miliknya atau dari peminjam lainnya.
Penciptaan iklim investasi atau penanaman modal dapat pula dilakukan
dengan mengikutsertakan pihak lain yang bersedia menjadi penjamin kredit
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(guarantee fund) bagi usaha agroindustri, karena biasanya pihak bank memberikan
persyaratan yang sama terhadap nasabah kelas rendah maupun nasabah kelas
menengah. Lembaga ini hanya bisa diadakan dengan adanya bantuan pemerintah
dan berfungsi untuk menghubungkan antara pihak perbankan dengan pengusaha
kecil.
Hal lain yang dapat dilakukan untuk menciptakan iklim investasi adalah
dengan memberlakukan suku bunga kredit yang merangsang kapada para pelaku
agroindustri. Pemerintah diharapkan membuat suatu skema tersendiri yang dapat
diberlakukan untuk menciptakan iklim usaha yang dapat menunjang pengembangan
agroindustri komoditas unggulan di Gorontalo.
Kebijaksanaan yang dapat ditempuh di bidang produksi untuk menciptakan
iklim usaha yang mendukung pertumbuhan agroindustri baru adalah meningkatkan
mutu produksi dengan jalan mendirikan UPT pada sentra-sentra produksi,
memberikan bantuan pengujian mutu produk serta memberikan fasilitas pembebasan
bea masuk impor barang modal dan bahan baku ekspor.
Kebijaksanaan yang dapat diambil dari bidang pemasaran untuk menciptakan
iklim usaha yang mendukung pertumbuhan agroindustri baru yaitu memberikan
bantuan pemasaran produk melalui kemitraan usaha, konsultasi pemasaran, promosi
dan penyediaan informasi pasar.

Pada bidang penyediaan fasilitas, untuk

menciptakan iklim usaha tersebut, maka kebijaksanaan yang dapat diambil adalah
memberikan kemudahan-kemudahan dalam hal birokrasi, membangun fasilitasfasilitas penunjang, membangun proyek-proyek percontohan agroindustri serta
memberikan kemudahan perpajakan.
Hasil analisis menunjukkan bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang
mendukung pertumbuhan agroindustri baru di Gorontalo, dukungan iklim usaha yang
paling dominan yaitu pada bidang penyediaan fasilitas yang memperoleh bobot
prioritas tertinggi yaitu 0.3266, diikuti bidang penanaman modal 0.2799, bidang
produksi 0.2038 dan terakhir bidang pemasaran 0.1897.

Hasil selengkapnya

sebagaimana terlihat pada Tabel 13.
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Menciptakan Iklim Usaha yang Mendukung
Pertumbuhan Agroindustri Baru

Modal
0.1973

Kebijakan pemerintah
0.1367

Sarana dan prasarana
0.1194

Pemasaran
0.1100

Petani
0.1809

Perbankan
0.1543

Pedagang
0.1277

Koperasi
0.1261

Pemerintah
0.1750

Eksportir
0.1270

Pembangunan
daerah
0.1775

Prosessor
0.1091

Peningkatan
pendapatan
0.2500

Perluasan
lapangan kerja
0.2159

Peningkatan
daya saing
0.1788

Perluasan pasar
0.1778

Gambar 29. Hirarki Anak–1 : Menciptakan Iklim Usaha yang Mendukung Pertumbuhan Usaha Agroindustri Baru
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Tabel 13. Hasil Analisis Hirarki Anak–1 : Menciptakan Iklim Usaha yang
Mendukung Pertumbuhan Usaha Agroindustri Baru
Layer

Group

Element

Layer 1

Fokus

- Menciptakan Iklim Usaha yang Mendukung
Pertumbuhan Agroindustri Baru

Layer 2

PMA
PROD
PASAR
FASILITAS

- Bidang Penanaman Modal
- Bidang Produksi
- Bidang Pemasaran
- Bidang Penyediaan Fasilitas

Layer 3

PMA

- BUMN sebagai Guarantee Fund
- Modal Ventura
- Suku Bunga yang Merangsang

PROD

- Penyediaan UPT di Sentra Produksi
- Pembebasan Impor Barang Modal
- Bantuan Pengujian

PASAR

- Bantuan Melalui Kemitraan
- Penyediaan Informasi Pasar
- Konsultasi Pemasaran dan Promosi

FASILITAS

- Kemudahan Birokrasi dan Perpajakan
- Membangun Fasilitas
- Proyek Perintis

Vektor

Priority

1.0000

1

0.2799
0.2038
0.1897
0.3266

2
3
4
1

0.0910
0.0991
0.0898

2
1
3

0.0653
0.0785
0.0600

2
1
3

0.7002
0.7002
0.0493

1
1
2

0.1143
0.0964
0.1158

2
3
1

3. Hirarki Anak-2 : Penguatan Agroindustri yang Telah Ada
Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam mendukung penguatan
agroindustri yang telah ada yaitu : bahan baku, sumber daya manusia, modal,
manajemen usaha, sarana dan prasarana serta pemasaran. Semua faktor tersebut di
atas harus mendapatkan perhatian serius sehingga agroindustri yang sudah ada dapat
dipertahankan hidup.
Faktor yang dapat menentukan kalanjutan dari agroindustri yang telah ada
adalah tersedianya pasokan bahan baku secara kontinyu, jika pasokan bahan baku
tidak berjalan secara kontinyu akan mengakibatkan perusahaan agroindustri berhenti
beroperasi dan akan mengalami kebangkrutan.
Ketersediaan sumber daya manusia yang menguasai ilmu dan teknologi akan
memperkuat agroindustri yang telah ada. Sumber daya manusia berkualitas yang
didukung dengan penguasan ilmu pengetahuan dan teknologi, tersedianya sumber
daya alam yang memadai serta terbentuknya kelembagaan yang efisien merupakan
hal yang sangat penting untuk meningkatkan daya saing dalam sistem agroindustri.
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Masalah yang sering dihadapi oleh sebagian besar agroindustri adalah
keterbatasan modal yang dimiliki untuk menunjang kegiatan operasionalnya. Hal ini
lebih diperparah lagi dengan ketatnya lembaga perbankan dalam memberikan kredit
untuk membiayai usaha agroindustri. Pihak perbankan hanya akan mengucurkan
kredit kepada usaha agroindustri yang benar-benar dapat melakukan proses produksi
secara berkesinambungan dan akan memberikan keuntungan bagi pemiliknya.
Faktor manajemen usaha perlu juga diperhatikan, sebab biasanya agroindustri
belum menerapkan sepenuhnya manajemen modern seperti perencanaan produksi,
administrasi dan keuangan terutama agroindustri skala kecil, mereka masih
menerapkan manajemen tradisional.
Ketersedian sarana dan prasarana yang memadai dapat pula memperkuat
agroindustri yang telah ada, baik sarana yang berhubungan langsung maupun tidak
langsung dengan kegiatan proses produksi misalnya ketersediaan listrik, air, jalan,
komunikasi dan transportasi.
Masalah pemasaran juga tidak kalah pentingnya dalam memperkuat
agroindustri yang telah ada.

Kegiatan pemasaran berhubungan dengan strategi,

formasi pasar, promosi dan informasi peluang pasar.

Sering terjadi karena

agroindustri tidak mempunyai akses pasar yang baik dan luas sehingga menghambat
distribusi produk yang dihasilkan, jika terjadi hal demikian maka akibatnya
agroindustri tersebut akan mengalami kebangkrutan.
Hasil analisis menunjukkan, sumber daya manusia merupakan faktor yang
lebih dominan dalam penguatan agroindustri yang telah ada, faktor sumber daya
manusia tersebut mempunyai bobot prioritas tertinggi dibanding dengan faktor-faktor
lainnya yaitu 0.2513, kemudian disusul oleh faktor modal 0.1833, manajemen usaha
0.1772, sarana dan prasarana 0.1474, bahan baku 0.1237 dan terakhir faktor
pemasaran 0.1170.
Aktor yang sangat berperan dalam penguatan agroindustri yang telah ada
yaitu koperasi yang mempunyai bobot prioritas tertinggi 0.1921, kemudian disusul
oleh perbankan 0.1909, deperindag 0.1801, industri 0,1774, litbang 0.1431 dan
terakhir pemda 0.1163.

Hasil analisis selengkapnya sebagaimana terlihat pada

Tabel 14.
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Pengembangan Agroindustri yang Telah Ada

Fokus

Faktor

Aktor

Bahan baku
0.12637

SDM
0.2513

Modal
0.1833

Manajemen usaha

Sarana dan prasarana
0.1474

Pemasaran
0.1170

Koperasi
0.1921

Deperindag
0.1801

Perbankan
0.1909

Industri
0.1774

Litbang
0.1431

Pemda
0.1163

Menciptakan industri yang
mandiri 0.3947

Tujuan

Alternatif

Pengembangan melalui
pola kemitraan
0.3071

Peningkatan daya saing
0.3150

Pembinaan kelompok
usaha bersama
0.2969

Perluasan pasar
0.2903

Pembinaan melalui
koperasi industri
0.2334

Pembinaan sentra
I ndustri
0.1626

Gambar 30. Hirarki Anak–2 : Penguatan Agroindustri yang Telah Ada
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Tabel 14. Hasil Analisis Hirarki Anak-2 : Penguatan Agroindustri yang
Telah Ada
Layer

Group

Element

Vektor

Priority

Layer 1

Fokus

- Penguatan Agroindustri yang Telah Ada

Layer 2

Faktor

- Bahan baku
- SDM
- Modal
- Manajemen usaha
- Sarana dan prasarana
- Pemasaran

0.1237
0.2513
0.1833
0.1772
0.1474
0.1170

5
1
2
3
4
6

Layer 3

Aktor

- Koperasi
- Deperindag
- Perbankan
- Industri
- Litbang
- Pemda

0.1921
0.1801
0.1909
0.1774
0.1431
0.1163

1
3
2
4
5
6

Layer 4

Tujuan

- Menciptakan industri yang mandiri
- Peningkatan daya saing
- Perluasan pasar

0.4947
0.3150
0.2903

1
2
3

Layer 5

Alternatif

- Pengembangan melalui pola kemitraan
- Pembinaan kelompok usaha bersama
- Pembinaan melalui Koperasi industri
- Pembinaan sentra industri

0.3071
0.2969
0.2334
0.1626

1
2
3
4

2. Model Analisis Pemilihan Alternatif
2.1. Model Analisis Pemilihan Komoditas Unggulan
Model Analisis pemilihan komoditas unggulan bertujuan untuk mengetahui
jenis komoditas yang paling cocok untuk dikembangakan di Gorontalo. Pemilihan
komoditas unggulan hanya dibatasi pada komoditas pertanian tanaman pangan yang
banyak diusahakan oleh para petani yang tersebar di lima kabupaten/kota yaitu :
Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone
Bolango dan Kota Gorontalo.
Hasil survey lapang dan perolehan data dari Dinas Pertanian serta Biro
Statistik Propinsi Gorontalo diperoleh tujuh komoditas pertanian tanaman pangan
yang banyak diusahakan oleh petani yaitu : (1) padi, (2) jagung, (3) kacang kedelai,
(4) kacang tanah, (5) kacang hijau, (6) ubi kayu dan (7) ubi jalar.
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Kriteria-kriteria yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam
pemilihan komoditas unggulan adalah sebagai berikut :

(1) ketersediaan lahan,

(2) kesesuaian lahan, (3) ketersediaan benih, (4) sarana dan prasarana, (5) teknologi,
(6) sumber

daya

manusia,

(7)

motivasi/aspirasi petani, (8) aksesibilitas

(9) pemasaran, (10) kelembagaan, (11) kebijakan investasi dan (12) aspek
lingkungan.
Pembobotan kriteria-kriteria tersebut di atas menggunakan metode AHP
dengan memasukkan pendapat dari pakar yang berasal dari beberapa dinas dan
instansi terkait yaitu : Perguruan Tinggi, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan
Balai Penelitian Tanaman Pangan dan Kontak Tani di Propinsi Gorontalo, demikian
pula dengan penentuan skor alternatif komoditas unggulan berdasarkan kriteria
kriteria di atas juga mengambil pendapat dari para pakar yang berasal dari dinas dan
instansi yang sama.
1. Ketersediaan Lahan
Ketersediaan lahan merupakan salah satu faktor dominan dalam menentukan
komoditas pertanian unggulan di suatu lokasi, sebab ketersediaan lahan pengaruhnya
sangat besar terhadap kontinyuitas pasokan bahan baku bagi agroindustri, tanpa
pasokan bahan baku yang kontinyu sangat sulit bagi suatu perusahaan agroindustri
untuk menjalankan usahanya.
Banyak perusahaan yang bergerak di bidang agroindustri berhenti beroperasi
disebabkan oleh masalah kurangnya bahan baku dan kontinyuitas pasokan bahan
baku yang tidak pasti, ketersediaan bahan baku salah satunya dapat dipengaruhi oleh
ketersediaan lahan.
Data BPS Propinsi Gorontalo menunjukkan, luas areal panen untuk
beberapa komoditi tanaman pangan adalah sebagai berikut : jagung seluas 72.529
ha, padi sawah seluas 36.757 ha, ubi kayu seluas 1.260 ha, ubi jalar seluas 574 ha,
kedelai seluas 934 ha, kacang tanah seluas 4.333 ha dan kacang hijau seluas 736 ha.
2. Kesesuaian Lahan
Kesesuaian lahan dapat berpengaruh pada produksi hasil pertanian. Tanaman
yang ditanam pada lahan yang sesuai dengan yang tidak sesuai hasil produksinya
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pasti akan berbeda, untuk itu dalam pengembangan suatu komoditas pertanian
unggulan harus dipilih komoditas yang sesuai dengan kondisi agroklimat maupun
letak geografis.
Kesesuaian lahan tersebut dapat ditinjau dari faktor iklim, ketinggian, ph,
jenis tanah maupun suhu. Berdasarkan data klimatologi dan letak geografis, Propinsi
Gorontalo berada pada ketinggian 0–1.000 m dpl letaknya dekat dengan garis
katulistiwa, suhu udara 18,90C–37,00C, kelembaban udara 78.91 persen, curah hujan
175 mm. Kondisi seperti ini sangat mendukung bagi pengembangan komoditas
pertanian termasuk komoditas tanaman pangan yang menjadi obyek penelitian.
3. Ketersediaan Benih
Keberhasilan suatu usaha tani dapat juga dipengaruhi oleh ketersediaan
benih.

Ketersediaan benih dimaksud tidak hanya dalam hal jumlah tetapi juga

menyangkut kualitas benih tersebut. Pemilihan komoditas unggulan perlu
mencermati kemudahan untuk memperoleh benih yang berkualitas. Ketersediaan
benih beberapa jenis komoditas tanaman pangan di Gorontalo cukup memadai. Hal
tersebut ditunjang oleh perhatian pemerintah daerah yang sedang giat-giatnya
mengembangkan pembangunan bidang pertanian yang merupakan salah satu
program unggulan pembangunan daerah.
4. Sarana dan Prasarana
Dukungan sarana prasarana berupa jalan, pengairan, alat transportasi dan
komunikasi, gudang penyimpanan serta sarana produksi pertanian sangat dibutuhkan
dalam pengembangan komoditas pertanian.

Keterbatasan atau tidak tersedianya

sarana dan prasarana yang memadai akan mempengaruhi kegiatan proses produksi
usaha tani, oleh sebab itu untuk peningkatan produktivitas lahan, maka pemerintah
perlu menyediakan fasilitas-fasilitas yang mendukung kelancaran kegiatan para
petani dalam melakukan usaha tani.
Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana perlu memperhatikan kebutuhan
lokal, sehingga penyediaan fasilitas tersebut bisa kena sasaran dan bermanfaat bagi
pengembangan komoditas pertanian unggulan. Pembangunan dan penyediaan sarana
dan prasarana mulai dari pembuatan jalan yang mengakses ke lokasi pengembangan
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komoditas unggulan, alat dan mesin pertanian alat transporatasi dan lain-lain, saat ini
sudah mulai dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendukung program
pembangunan bidang pertanian.
5. Teknologi
Penguasaan teknologi juga merupakan faktor penting yang tidak bisa
diabaikan dalam pengembangan komoditas unggulan.

Keberadaan SDM yang

menguasai teknologi pertanian perlu mendapatkan perhatian khusus, sebab tanpa
adanya tenaga-tenaga yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan teknis yang
memadai, akan berdampak pada kelancaran usaha tani dan hasil produksi pertanian
baik jumlah produksi maupun kualitas.
Tindakan yang dapat dilakukan adalah melakukan transfer teknologi kepada
para petani sebagai pelaku usaha tani. Transfer teknologi dapat dilakukan melalui
kegiatan penyuluhan, sekolah lapang, demplot yang dilaksanakan oleh tenaga
Penyuluh Pertanian Lapangan.
Dampak penguasaan teknologi terhadap pengembangan komoditas unggulan
adalah peningkatan kualitas dan hasil produksi pertanian, hal ini akan menunjang
tersedianya bahan baku yang memenuhi standar mutu komoditas yang dapat diolah
menjadi produk agroindustri. Pasokan bahan baku yang banyak belum bisa menjadi
tolok ukur akan kelancaran proses produksi jika tidak diikuti dengan kualitas bahan
baku, bahkan hal ini akan menimbulkan kerugian bagi agroindustri dan juga patani.
Pemerintah daerah saat ini telah membentuk suatu lembaga yang bergerak
dalam pengakajian teknologi yaitu Balai Penelitian Tanaman Pangan (BPTP),
diharapkan dengan adanya lembaga tersebut dapat membantu memcahkan persoalan
teknologi di Gorontalo.
6. Sumber Daya Manusia
Faktor SDM sangat berkaitan erat dengan teknologi.

SDM yang

dimaksudkan tentunya adalah petani, PPL dan siapa saja yang berhubungan dengan
pengembangan komoditas unggulan. SDM dapat dilihat dari segi jumlah maupun
kualitas, kualitas SDM berkaitan erat dengan penguasaan teknologi mulai dari
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pemilihan bibit, pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan, panen dan pasca
penen.
Keberadaan SDM dalam jumlah yang cukup dan mempunyai pengetahuan
serta keterampilan teknis yang memadai, sangat menunjang keberhasilan
pengembangan komoditas unggulan yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan
baku untuk agroindustri.
7. Motivasi / Aspirasi Petani
Pengembangan suatu komoditas sebagai komoditas unggulan sangat
dipengaruhi oleh sejauh mana motivasi atau aspirasi dari para petani untuk
mengembangkan komoditas tersebut.

Motivasi/aspirasi petani dipengaruhi oleh

beberapa hal, diantaranya adalah kemudahan dalam hal teknis budidaya, kemudahan
memasarkan hasil dan terutama berapa banyak keuntungan yang akan diperoleh
petani apabila mengembangkan komoditas tersebut.
8. Aksesibilitas
Komoditas pertanian yang dikembangkan sebagai komoditas unggulan harus
mempunyai dukungan dan daya tarik yang cukup tinggi dari semua pihak yang
berkompeten dan terkait dengan pengembangan

komoditas

tersebut, terutama

terhadap lembaga keuangan, pemerintah, pengusaha agroindustri, eksportir dan juga
terhadap kelestarian lingkungan.
9. Pemasaran
Pemasaran merupakan salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian dan
penanganan serius bagi pengembangan komoditas unggulan, umumnya masalah
pemasaran merupakan suatu kendala besar untuk mengembangkan suatu komoditas.
Seringkali terjadi adanya penumpukan (booming) hasil produksi pertanian akibat
tidak adanya pasar yang dapat menampung hasil produksi pertanian tersebut,
akibatnya petani akan menderita kerugian, untuk itu sebelum usaha pengembangan
komoditas unggulan dilakukan perlu adanya pengkajian dan survey terhadap aspek
pemasaran hasil.
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10. Kelembagaan
Pembangunan pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Gorontalo
adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani maupun pendapatan daerah, namun
demikian upaya pengembangan komoditas unggulan perlu adanya tindak lanjut
secara lebih aktif oleh Dinas Pertanian sebagai Dinas teknis yang bertanggung jawab
terhadap perkembangan pertanian.
Bentuk upaya yang aktif tersebut diantaranya melakukan kemitraan dengan
berbagai pihak terkait dengan pengembangan komoditas unggulan, oleh karena itu
merupakan suatu kebutuhan yang mendasar untuk memberikan wadah pada upaya
kemitraan ini, agar setiap upaya yang mengarah pada pengembangan komoditas
unggulan dapat berjalan dengan efektif. Wadah kemitraan tersebut merupakan suatu
upaya merealisasikan peningkatan pendapatan para petani, tanpa mengesampingkan
aspek bisnis yang berorientasi profit dari mitra usaha.
11. Kebijakan Investasi
Kebijakan investasi sebagaimana faktor-faktor lainnya, juga mempunyai
andil dalam keberhasilan pengembangan komoditas unggulan.

Beberapa daerah

tertentu biasanya sudah ada ketentuan yang membagi daerah dalam beberapa wilayah
pengembangan komoditas yang biasanya dituangkan dalam Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW), kebijakan tersebut sangat membantu dalam kelancaran dan
keberhasilan pengembangan komoditas unggulan yang akan dikembangkan.
12. Aspek Lingkungan
Pengembangan komoditas unggulan harus memperhatikan kelestarian dan
keselamatan lingkungan, sebab dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh
pengembangan komoditas yang tidak sesuai, dapat berakibat pada kerusakan
lingkungan dan berdampak pada terganggunya seluruh aktivitas pertanian secara
keseluruhan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kelestarian lingkungan
diantaranya adalah faktor kesesuaian lahan, penggunaan pupuk dan pestisida yang
banyak mengandung bahan kimia.
Hasil analisis berdasarkan uraian kriteria-kriteria penentuan komoditas
unggulan di atas dengan memasukkan pendapat pakar, menggunakan metode analisis
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AHP, diperoleh hasil sebagaimana yang terlihat pada Tabel 15.

Tabel tersebut

menunjukkan bahwa dari dua belas kriteria yang diidentifikasi, kriteria yang paling
penting dalam menentukan komoditas unggulan di Propinsi Gorontalo adalah kriteria
ketersediaan lahan yang memperoleh nilai tertinggi yaitu 0.1673, kemudian diikuti
oleh aspek lingkungan 0.1276, sumber daya manusia 0.0987, kesesuaian lahan
0.0787, kebijakan investasi 0.0726, teknologi 0.0716, aspek pasar dan aspek
kelembagaan mempunyai bobot nilai yang sama yaitu 0.0669, sarana dan prasarana
0.0565 dan terakhir adalah kriteria aksesibilitas 0.0562. Hal tersebut menunjukkan
bahwa keberhasilan pengembangan komoditas unggulan di Gorontalo krteria yang
menjadi prioritas utama adalah ketersediaan lahan.
Analisis selanjutnya menujukkan bahwa komoditas yang paling sesuai untuk
dikembangkan dan menjadi komoditas unggulan di Gorontalo adalah jagung yang
memperoleh nilai bobot prioritas teringgi yaitu 0.3253, kemudian disusul oleh
komoditas padi dengan nilai 0.2740, kacang kedelai 0.0952, kacang tanah 0.0739,
kacang hijau 0.0692, ubi kayu 0.0518 dan terakhir adalah komoditas ubi jalar 0.0437.
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Fokus

E1
1.0000

Kriteria

Alternatif

E2
0.1673

E14
0.2740

E3
0.0787

E4
0.0385

E5
0.0565

E15
0.3253

Keterangan : E1 = Pemilihan komoditas unggulan
E2 =
E3 =
E4 =
E5 =
E6 =
E7 =
E8 =
E9 =
E10=
E11=
E12=
E13=

Ktersediaan lahan
Kesesuaian lahan
Ketersediaan benih
Sarana dan prasarana
Teknologi
Sumber daya manusia
Motivasi/aspirasi petani
Aksesibilitas
Aspek pasar
Aspek kelembagaan
Kebijakan investasi
Aspek lingkungan

E6
0.0716

E7
0.0987

E16
0.0518

E14 =
E15 =
E16 =
E17 =
E18 =
E19 =
E20 =

E8
0.0987

E17
0.0437

E9
0.0562

E18
0.0692

E10
0.0669

E11
0.0669

E19
0.0952

E12
0.0726

E13
0.1276

E20
0.0739

Padi
Jagung
Ubi kayu
Ubi jalar
Kacang hijau
Kacang kedelai
Kacang tanah

Gambar 31. Hirarki Pemilihan Komoditas Unggulan
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Tabel 15. Hasil Analisis Hirarki Pemilihan Komoditas Unggulan
Layer

Group

Element

Vektor

Priority

Layer 1

Fokus

- Pemilihan Komoditas Unggulan

1.0000

1

Layer 2

Kriteria

- Ketersediaan Lahan
- Kesesuaian Lahan
- Ketersediaan Benih
- Sarana dan Prasarana
- Teknologi
- Sumber Daya Manusia
- Motivasi/Aspirasi Petani
- Aksesibilitas
- Aspek Pasar
- Aspek Kelembagaan
- Kebijakan Investasi
- Aspek Lingkungan

0.1673
0.0787
0.0385
0.0565
0.0716
0.0987
0.0987
0.0562
0.0669
0.0669
0.0726
0.1276

1
4
10
8
6
3
3
9
7
7
5
2

Layer 3

Alternatif

- Padi
- Jagung
- Ubi Kayu
- Ubi Jalar
- Kacang Hijau
- Kacang Kedelai
- Kacang Tanah

0.2740
0.3253
0.0518
0.0437
0.0692
0.0952
0.0739

2
1
6
7
5
3
4

2.2. Model Analisis Kelayakan Usaha Tani
SPK SPABKU dapat digunakan untuk menghitung analisis kelayakan usaha
tani semua jenis komoditas yang dijadikan sebagai alternatif dalam penentuan
komoditas unggulan.

Model Analisis Usaha Tani digunakan untuk mengetahui

kelayakan usaha tani komoditas unggulan terpilih. Analsisis kelayakan usaha tani
menggunakan beberapa kriteria sebagai bahan penilaian yaitu : Break Event Point
(BEP) dan Net B/C Ratio (NBCR).
Hasil analisis kelayakan usaha tani jagung yang menjadi komoditas unggulan
terpilih di Gorontalo adalah sebagai berikut : Keuntungan bersih petani sebesar
Rp 3.540.000/panen, Break Event Point (BEP) terjadi pada produksi sebesar
2.377,09 kg dan pada harga sebesar Rp 490/kg, Net B/C ratio (NBCR) untuk usaha
tani jagung sebesar 1.89. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa dari aspek
usaha tani komoditas jagung layak untuk diusahakan.
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2.3. Model Analisis Pemilihan Produk Agroindustri Unggulan
Model analisis pemilihan produk agroindustri unggulan bertujuan untuk
mengetahui produk agroindustri apa yang akan dikembangkan sebagai produk
unggulan.

Hasil analisis penentuan komoditas unggulan menghasilkan jagung

sebagai komoditas unggulan terpilih di Gorontalo, dengan demikian maka komoditas
jagung tersebut adalah komoditas yang akan dikembangkan menjadi komoditas
agroindustri, sehingga verifikasi model pemilihan produk agroindustri dilakukan
terhadap produk-produk agroindustri berbasis jagung.
Hasil survey dan hasil studi kepustakaan menetapkan tujuh macam produk
agroindustri jagung yaitu : (1) Jagung muda dalam kaleng, (2) Pakan ternak,
(3) Tepung maizena, (4) Dextrin, (5) Gula jagung (corn syrup), (6) Jagung kaleng,
dan (7) Minyak jagung.
Analisis untuk menentukan prioritas pengembangan ketujuh macam produk
agroindustri jagung tersebut bardasarkan pada kriteria-kriteria sebagai berukut :
(1) Kondisi bahan baku, (2) Peluang pasar, (3) Nilai tambah produk, (4) Teknologi
yang sudah dipakai, (5) Penyerapan tenaga kerja, (6) Dampak ganda terhadap produk
lain, (7) Dampak lingkungan, (8) Kondisi agroindustri saat ini dan (9) Kebijakan
pemerintah.
Metode yang digunakan dalam pembobotan kriteria-kriteria dan penentuan
alternatif produk agroindustri jagung adalah metode AHP. Pendapat pakar yang
digunakan dalam analisis ini berasal dari Perguruan Tinggi, Dinas Pertanian, Dinas
Perindustrian baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat Propinsi Gorontalo,
demikian pula untuk menentukan skor kriteria dan alternatif produk agroindustri,
berdasarkan pendapat pakar dari dinas dan instansi yang sama. Penjelasan kriteriakriteria sebagai dasar dalam penilaian adalah sebagai berikut.
1. Kondisi Bahan Baku
Kriteria yang harus mendapatkan perhatian dalam mengembangkan
agroindustri jagung salah satunya adalah kondisi bahan baku, karena bahan baku
tersebut

sangat

menentukan

kelangsungan

hidup

agroindustri

yang

akan

dikembangkan.
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Hasil survey menunjukkan bahwa usaha agroindustri berbasis bahan baku
jagung di Propinsi Gorontalo belum banyak dikembangkan, kalaupun ada hanya
sebatas industri rumah tangga (home industry) yang produknya masih bersifat lokal,
berupa makanan kecil (cemilan) yang dan diolah secara sederhana.
Jumlah produksi jagung di Gorontalo saat ini sebenarnya sudah dapat
memenuhi kebutuhan baku baku untuk industri berskala kecil sampai menengah,
tetapi kebijakan pemerintah daerah masih terfokus pada penjualan dalam bentuk
jagung pipil ke luar daerah maupun ke luar negeri, sedangkan pengembangan ke arah
agroindustri masih sebatas perencanaan.
2. Peluang Pasar
Peluang pasar

merupakan kriteria yang sangat penting dalam pemilihan

produk agroindustri, sebab kriteria ini menunjukkan prospek kebutuhan produk
agroindustri yang dikembangkan baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri.
Produk-produk agroindustri jagung yang disebutkan di atas, mempunyai peluang
pasar yang berbeda-beda baik di pasar lokal maupun pasar luar negeri, tergantung
berapa banyak konsumen yang membutuhkan dan menggunakan produk tersebut.
3. Nilai Tambah Produk
Kriteria ini menunjukkan besarnya nilai tambah yang diperoleh apabila
produk unggulan agroindustri jagung tersebut dikembangkan. Semakin besar nilai
tambah yang diberikan oleh suatu produk maka semakin baik produk tersebut,
demikian pula sebaliknya apabila produk tersebut tidak memberikan nilai tambah
maka nilai produk lebih rendah.
4. Teknologi yang Sudah Dipakai
Kriteria ini bertujuan untuk melihat apakah dalam memproduksi produkproduk agroindustri tersebut sudah ada teknologi proses yang dipakai baik di dalam
negeri maupun luar negeri, apabila teknologi yang ada masih dalam skala
laboratorium, hal ini menujukkan teknologinya belum terjamin, jika teknologi
prosesnya belum tersedia, maka produk tersebut mempunyai nilai yang lebih rendah
dibanding dengan produk yang teknologinya sudah ada.
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5. Penyerapan Tenaga Kerja
Kriteria ini berfungsi untuk melihat seberapa banyak jumlah tenaga kerja
yang akan diserap oleh agroindustri yang akan dikembangkan, semakin banyak
jumlah tenaga kerja yang terserap maka semakin tinggi nilai produk tersebut,
sebaliknya semakin sedikit tenaga kerja yang terserap maka semakin rendah nilai
produknya.
6. Dampak Ganda Terhadap Produk Lain
Kriteria ini menunjukkan apakah agroindustri tersebut memerlukan
penunjang dari industri lainnya atau dapat menunjang industri lainnya, sebelum
memberikan penilaian, harus dilihat apakah pendirian agroindustri tersebut dapat
memberikan pengaruh yang positif terhadap agroindustri lainnya, semakin besar
pengaruh positif yang diberikan maka semakin semakin tinggi nilai dari produk
tersebut.
7. Dampak Lingkungan
Kriteria ini memberikan gambaran apakah agroindustri yang akan
dikembangkan cukup ramah terhadap lingkungan. Biasanya dampak negatif yang
akan muncul berasal dari limbah hasil buangan dari proses produksi agroindustri,
sebelum menentukan produk agroindustri perlu melihat seberapa besar limbah yang
dihasilkan dan berdampak buruk terhadap lingkungan. Semakin besar pengaruh
negatif dari produk yang akan dikembangkan maka semakin rendah nilai produk
tersebut.
8. Kondisi Agroindustri Saat Ini
Dalam mengembangan produk agroindustri, perlu memperhatikan industri
apa saja yang sudah ada sebelumnya. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi
adanya pendirian agroindustri yang sejenis di suatu tempat yang sama, sehingga akan
menimbulkan suatu persaingan yang tidak sehat dan akan mengganggu kelancaran
usaha dari agroindustri yang akan dikembangkan.
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9. Kebijakan Pemerintah
Kriteria ini menunjukkan adanya kemungkinan kebijakan pemerintah pusat
maupun daerah untuk mengembangkan agroindustri tertentu, sehingga dalam
pengembangan suatu agroindustri hal ini perlu diperhatikan, jika ada kebijakan
pemerintah yang menunjang produk agroindustri tersebut maka semakin baik produk
tersebut untuk dikembangkan.
Hasil analisis berdasarkan uraian-uraian kriteria penilaian penentuan produk
agroindustri unggulan dari komoditas jagung, dengan memasukkan pendapat pakar,
menggunakan metode AHP diperoleh hasil sebagaimana terlihat pada tabel 16.
Tabel tersebut menunjukkan bahwa kriteria yang paling penting dan perlu
mendapatkan perhatian utama dalam pemilihan produk-produk agroindustri jagung
adalah kriteria penyerapan tenaga kerja dengan nilai bobot tertinggi dibandingkan
dengan kriteria lainnya yaitu sebesar 0.2305, kemudian disusul oleh kriteria kondisi
bahan baku 0.1792, kebijakan pemerintah 0.1094, peluang pasar 0.0987, dampak
lingkungan 0.0948, teknologi yang sudah dipakai 0.0831, dampak ganda terhadap
produk lain 0.0816, kondisi agroindustri dari komoditas pertanian unggulan saat ini
0.0728 dan terakhir adalah kriteria nilai tambah produk 0.0500.
Hasil analisis selanjutnya menunjukkan bahwa alternatif produk agroindustri
jagung yang mempunyai bobot nilai tertinggi adalah pakan ternak dengan bobot nilai
0.2674 disusul produk tepung maizena 0.1823, jagung muda dalam kaleng 0.1253,
minyak jagung 0.1193, jagung kaleng 0.1126 dan gula jagung (corn syrup) 0.1001.
Hasil analisis ini menyimpulkan bahwa produk agroindustri berbasis jagung yang
paling cocok untuk dikembangkan di Gorontalo adalah agroindustri pakan ternak.
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E1
1.0000

Fokus

Kriteria

Alternatif
Keterangan :

E2
0.1792

E11
0.1253

E3
0.0987

E12
0.2674

E4
0.0500

E5
0.0831

E6
0.2305

E13
0.1823

E1 = Pemilihan produk agroindustri jagung
E2 = Kondisi bahan baku
E3 = Peluang pasar
E4 = Nilai tambah produk
E5 = Teknologi yang dipakai
E6 = Penyerapan tenaga kerja
E7 = Dampak ganda terhadap produk lain
E8 = Dampak lingkungan
E9 = Kondisi agroindustri dari komoditas unggulan saat ini

E14
0.0931

E7
0.0816

E15
0.1001

E8
0.0948

E9
0.2728

E16
0.1126

E10
0.1094

E17
0.1193

E10 = Kebijakan pemerintah
E11 = Jagung muda dalam kaleng
E12 = Pakan ternak
E13 = Tepung maizena
E14 = Dextrin
E15 = Gula jagung (Corn syrup)
E16 = Jagung kaleng
E17 = Minyak jagung

Gambar 32. Hirarki Pemilihan Produk Agroindustri Jagung
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Tabel 16. Hasil Analisis Hirarki Pemilihan Produk Agroindustri Unggulan
Layer

Group

Element

Vektor

Priority

Layer 1

Fokus

- Pemilihan Produk Agroindustri Unggulan

1.0000

1

Layer 2

Kriteria

- Kondisi Bahan Baku
- Peluang Pasar
- Nilai Tambah Produk
- Teknologi yang Dipakai
- Penyerapan Tenaga Kerja
- Dampak Ganda Terhadap Produk Lain
- Dampak Lingkungan
- Kondisi Agroindustri dari Komoditas
Pertanian Unggulan Saat ini
- Kebijakan Pemerintah

0.1792
0.0987
0.0500
0.0831
0.2305
0.0816
0.0948

2
4
9
6
1
7
5

0.0728
0.1094

8
3

- Jagung Muda dalam Kaleng
- Pakan Ternak
- Tepung Maizena
- Dextrin
- Gula Jagung (Corn Syrup)
- Jagung Kaleng
- Minyak Jagung

0.1253
0.2674
0.1823
0.0931
0.1001
0.1126
0.1193

3
1
2
7
6
5
4

Layer 3

Alternatif

Teknologi Proses Pembuatan Pakan Ternak
Teknologi proses pengolahan jagung menjadi pakan ternak dapat dijelaskan
sebagai berikut :
Pemilihan Bahan Baku
Untuk menjamin kelangsungan produksi pakan ternak perlu dipilih bahan
yang memenuhi kriteria kelayakan sebagai berikut :
1. Bahan baku pakan tidak boleh bersaing dengan bahan makanan manusia, dengan
syarat ini diharapkan tidak ada tarik menarik kepentingan antara kebutuhan pakan
ternak dan pangan, contohnya beras merupakan kebutuhan pokok manusia, untuk
pakan ternak cukup digunakan limbahnya seperti menir, bekatul dan dedak.
2. Bahan baku pakan harus tersedia secara terus menerus dalam jumlah yang
memadai. Kekurangan bahan baku mengakibatkan para peternak akan sering
mengubah formula pakan yang dapat menyebabkan ternak ayam menjadi stres.
3. Harga bahan baku murah dimana penilaian harga bahan baku sebenarnya bukan
dari harga per satuan berat melainkan harus dilihat dari segi manfaat yaitu
kandungan nutrisi yang terdapat didalamnya.
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4. Kualitas gizi bahan baku pakan, ternak unggas termasuk ayam ras pedaging
mempunyai keterbatasan untuk mencerna bahan makanan yang kandungan serat
kasarnya tinggi.
5. Kandungan asam amino, vitamin, mineral dan energi yang dikandungnya sangat
menentukan kualitas gizi bahan baku pakan tersebut.
Jenis bahan baku pakan sebagai sumber energi terdiri dari jagung, dedak
padi, sorgum, tepung ubi kayu, pollard, minyak nabati, minyak hewan. Bahan baku
pakan sebagai sumber protein terdiri dari bungkil kacang kedelai, kacang kedelai,
bungkil kacang tanah, bungkil kelapa, ampas kecap, bungkil biji kapuk, tepung daun
lamtoro, tepung ikan, tepung darah, tepung keong mas, tepung limbah pengolahan
udang, tepung limbah pengolahan ikan, tepung limbah pengolahan kodok.
Bahan baku pakan sebagai sumber mineral terdiri dari tepung tulang, tepung
kerang, kapur (kalsium karbonat), dikalsium fosfat (DCP), garam dapur. Bahan
baku pakan tambahan dan pelengkap (feed additive & suplement) terdiri dari premix,
asam amino sintetis (DL-Methionin, L-Lisin), pemacu pertumbuhan (growth
promoter), koksidiostat (coccidiostat), anti jamur (anti-mold), anti racun (antitoxic),
antioksidan (antioxidant) dan perekat (binder), bahan baku pemberi pigmen dan
pengharum (flavour) serta bahan baku pewarna pakan (feed colour).
Proses pembuatan pakan ternak unggas, jagung merupakan komposisi bahan
utama yaitu sekitar 50 % dari total komposisi pakan, umumnya jagung kuning yang
digunakan sebagai bahan baku pakan karena jagung kuning relatif lebih baik
dibanding dengan jenis jagung lainnya, namun demikian fluktuasi harga yang cukup
tajam menjadi salah satu titik lemah dari jagung kuning tersebut.
Bentuk Fisik Pakan
Ada beberapa variasi bentuk fisik pakan yang dapat diberikan kepada ayam
ras yaitu tepung halus (all smash), remah (crumble), butiran pecah (broken pellet).
Secara naluri, ayam ras lebih menyukai pakan berbentuk butiran, namun demikian
dalam menentukan bentuk pakan yang dihasilkan perlu pengkajian lebih lanjut,
sebab terdapat faktor-faktor yang harus diperhitungkan tidak saja keluaran produksi
berupa food convertion ratio dan bobot ayam ras pedaging saat dipanen tetapi juga
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biaya yang harus dikeluarkan untuk pengadaan mesin produksi, biaya operasi, biaya
perawatan dan biaya tenaga kerja.
Kandungan Nutrisi Pakan
Ternak ayam dapat berproduksi dengan baik, apabila seluruh kebutuhan
nutrisi yang diberikan optimal dan berimbang. Pedoman kebutuhan nutrisi pakan
ternak ayam ras sebagaimana terlihat pada Tabel 17.
Tabel 17. Pedoman Kebutuhan Nutrisi Pakan Ternak Ayam Ras
Starter (BR1)
(0 – 4 minggu)
2.800 – 3.100

Finisher (BR2)
(4 minggu – panen)
2.900 – 3.200

Protein kasar (%)

21 – 23

19 – 21

Lemak kasar (%)

2.5 – 8.0

2.5 – 8.0

Serat kasar (%)

3.0 – 5.0

3.0 – 5.0

Kalsium (%)

0.9 – 1.1

0.9 – 1.1

Fosfor (%)

0.7 – 0.9

0.7 – 0.9

Lisisn (%)

1.20 – 1.25

1.00 – 1.20

Methionin

0.48 – 0.60

0.42 – 0.50

Methionin + Sistin (%)

0.86 – 0.90

0.76 – 0.80

Nutrisi pakan
Energi metabolisme (kkal/kg)

Proses Pembuatan Pakan
Proses penghitungan formulasi pakan selesai, langkah selanjutnya adalah
proses pembuatan pakan, biasanya pakan ternak ayam ras dibuat dalam bentuk
remah atau crumble. Secara garis besar proses pembuatan pakan dimulai dengan
menyiapkan bahan baku dimana bahan baku yang masih butiran harus melalui proses
penggilingan atau penepungan terlebih dahulu.
Bahan baku ditimbang sesuai dengan formulasi pakan yang telah dihitung,
selanjutnya semua bahan dicampur dan ditambah bahan baku cair, setelah semua
bahan tercampur proses selanjutnya adalah pakan dicetak menjadi pelet lalu
dikeringkan.

Pelet yang sudah kering selanjutnya dihancurkan menjadi bentuk

crumble. Diagram alir proses pembuatan pakan ternak sebagaimana terlihat pada
Gambar 33. Bagan alir tersebut tidak baku, karena sangat tergantung kepada bahan
baku dan mesin produksi yang digunakan.
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- Penyiapan Bahan Baku
Pembuatan pakan diawali dengan penyiapan bahan baku berdasarkan formula
pakan yang sesuai dengan jumlah pakan yang akan dibuat.

Pembuatan pakan

bermutu diperlukan bahan baku berkualitas baik, misalnya jagung kuning kadar
airnya tidak boleh berlebih (14 %), karena jagung jenis ini kandungan nutrisinya
akan menyimpang jauh dari nilai standar, disamping itu proses penggilingan menjadi
bentuk tepung akan sulit dilakukan.
Jagung yang terlalu lama disimpan tanpa ada upaya pengawetan tidak boleh
digunakan, karena kandungan nutrisinya akan hilang selama penyimpanan tersebut,
begitu juga dengan bahan baku lainnya seperti bungkil kelapa yang sudah tengik
tidak boleh digunakan karena nutrisinya telah rusak.
Penggunaan bahan baku yang telah rusak sangat tidak dianjurkan, sebab
bahan seperti itu akan menimbulkan racun dan membahayakan ternak. Penyiapan
bahan baku yang tidak sempurna dapat dipastikan pakan yang dihasilkan akan
berkualitas jelek. Penyiapan bahan baku harus dilakukan dengan baik dan benar,
sebab pekerjaan tersebut merupakan awal dari keberhasilan pembuatan pakan.
- Penyiapan Peralatan yang Digunakan
Jenis maupun kapasitas mesin dan peralatan yang digunakan sangat
tergantung pada skala produksi yang diinginkan, industri pakan yang berskala kecil,
pengusaha dapat menggunakan peralatan sederhana, namun untuk skala menengah
dan besar, pengusaha memerlukan mesin dan peralatan yang memadai serta operator
yang terampil dan terlatih dalam mengoperasikan peralatan tersebut.
Banyak mesin pendukung yang diperlukan jika pengusaha memilih produksi
skala menengah atau besar.

Secara umum mesin dan peralatan yang mutlak

diperlukan untuk memproduksi pakan dalam bentuk remah (crumble) adalah : mesin
penggiling atau penepung, timbangan, mesin pencampur dan mesin pencetak.
- Pembuatan Pakan Bentuk Crumble
Penggilingan
Persiapan semua bahan baku telah selesai, tahap selanjutnya adalah
menggiling bahan baku tersebut. Tujuan penggilingan adalah untuk mendapatkan
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ukuran partikel kecil berupa tepung (mash). Peralatan yang digunakan adalah mesin
penggiling atau penepung yang digerakkan oleh motor listrik atau motor baker, alat
tersebut dikenal dengan nama disk mill dan hammer mill.
Bahan baku berupa jagung, dedak, bungkil kedelai dan bungkil kelapa
digiling halus, sedangkan tepung ikan tidak perlui digiling lagi karena sudah dalam
bentuk tepung, tetapi jika menggunakan bahan ikan lokal yang sudah dikeringkan
tetapi belum digiling maka perlu dilakukan penggilingan, dengan membuat bahan
baku pakan menjadi partikel yang lebih kecil, maka laju oksidasi kemungkinan bisa
berlangsung lebih cepat, untuk itu diperlukan cara untuk menekan laju oksidasi yaitu
dengan menambahkan antioksidan ke dalam bahan tepung tersebut baik pada saat
penggilingan maupun setelah menjadi tepung.
Penimbangan dan Pencampuran
Proses penggilingan bahan baku selesai, selanjutnya bahan-bahan tersebut
ditimbang dengan menggunakan timbangan duduk dan pastikan berat setiap bahan
sesuai

dengan

keperluannya.

Bahan–bahan

tersebut

dicampurkan

dengan

menggunakan mesin pengaduk (mixer) baik tipe vertikal, horisontal, drum mixer dan
mixer yang biasa digunakan untuk mengaduk beton atau bisa juga dengan cara
manual dengan menggunakan cangkul atau sekop yang beralaskan papan.
Bahan–bahan dengan jumlah kecil terlebih dahulu dilakukan pencampuran
awal (pre-mixing), bahan-bahan yang dicampur awal terdiri dari vitamin, mineral,
kalsium kabonat, asam amino kristal, pemacu pertumbuhan, koksidiostat dan
antioksidan, penimbangan bahan–bahan tersebut dilakukan dengan timbangan yang
mempunyai tingkat ketelitian tinggi.
Proses pencampuran tepung ikan dengan premix, harus dilakukan dengan
sempurna agar supaya premix bisa tercampur secara homogen dengan tepung ikan.
Pencampuran dilakukan dengan menambahkan bahan baku lainnya satu per satu
dimulai dari bahan baku yang jumlahnya lebih sedikit. Tahap akhir pencampuran
adalah menambahkan bahan baku cairan, yaitu minyak kelapa dengan menggunakan
penyemprot (sprayer) sambil terus dilakukan pencampuran.
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Penguapan
Penguapan dalam proses pembuatan pakan bertujuan agar : pakan menjadi
steril terbebas dari kuman atau bibit penyakit, menjadikan pati dari bahan baku yang
ada menjadi perekat, pakan menjadi lebih lunak sehingga mudah dicerna oleh ternak,
menciptakan aroma pakan yang lebih merangsang nafsu makan ternak. Penguapan
dilakukan dengan bantuan steam boiler yang uapnya diarahkan ke dalam campuran
pakan, namun ada juga mesin pencetak pelet berkapasitas sedang dan besar sudah
mempunyai fasilitas penguapan, jadi penguapan tidak dilakukan pada saat
pencampuran tetapi pada saat pencetakan.
Pencetakan
Proses pencampuran bahan baku selesai, selanjutnya campuran tersebut
dicetak menjadi bentuk pelet, mesin yang digunakan untuk mencetak pelet mulai dari
yang sederhana sampai mesin yang digunakan pada industri pakan skala menengah
dan besar.
Sistem kerja mesin yang biasa digunakan pada industri pakan skala besar
dilengkapi dengan roda baja (roller) pada cetakan. Pelet yang dikeluarkan oleh
mesin cetakan tersebut kepadatannya sangat baik, dengan menggunakan mesin jenis
ini, tidak diperlukan penambahan air ke dalam campuran pakan, sehingga pakan
yang dihasilkan tidak mengalami perubahan warna, rasa, aroma dan tidak
membutuhkan proses pengeringan (cukup diangin-anginkan saja).

Penguapan

(steaming) bisa langsung dilakukan dalam mesin dengan menggunakan steam boiler
yang merupakan paket mesin tersebut.
Pengeringan
Pengeringan bertujuan untuk mengeluarkan kandungan air di dalam pakan
menjadi kurang dari 14 %, sesuai dengan syarat mutu pakan ternak.

Proses

pengeringan hanya dilakukan apabila pencetakan pelet menggunakan mesin
sederhana, hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengeringan adalah suhu tidak
boleh lebih dari 80 0C.
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Pemecahan pelet
Pelet yang telah kering dengan ukuran panjang 1–2 cm dan diameter 3 mm
atau tergantung cetakan, tentunya terlalu besar untuk dimakan ayam pada masa
starter, sehingga pelet tersebut perlu dipecah menjadi partikel yang berukuran lebih
kecil, bentuk ini disebut remah (crumble) atau butiran pecah (broken pellet). Alat
yang digunakan untuk memcah pelet adalah hummer mill atau disk mill yang putaran
mesin atau rpm diperlambat dan menyesuaikan dengan ukuran saringan supaya
diperoleh crumble dengan ukuran tertentu.
Pengemasan dan penyimpanan
Pengemasan dilakukan dengan cara memasukkan pelet yang sudah dalam
bentuk crumble ke dalam karung plastik dengan berat 50 kg per karung, selanjutnya
karung plastik tersebut dijahit dan diberi label tanggal dan tahun produksi. Tindakan
antisipasi yang harus dilakukan agar tidak terjadi kerusakan selama penyimpanan
adalah sebagai berikut.
1. Kadar air pakan tidak boleh lebih dari 14 %.
2. Pakan harus dikemas dengan menggunakan karung plastik supaya tidak
terjadi kontak langsung dengan udara
3. Pakan disimpan dalam ruangan yang sejuk, kering, tidak lembab, sirkulasi
udara baik dan tidak terkena sinar matahari langsung.
4. Tumpukan karung pakan sebaiknya tidak terlalu tinggi dan harus diberikan
alas berupa flatform dari kayu atau papan dengan ketinggian 10–15 cm dari
lantai.
5. Penerapan manajemen pergudangan yaitu pakan yang akan digunakan adalah
yang masuk ke gudang lebih awal (fifo-first in first out).
Kapasitas Produksi
Penetapan kapasitas produksi dari usaha agroindustri pakan ternak adalah
berdasarkan perhitungan jumlah produksi hasil usaha tani jagung yang dihasilkan
petani.

Pendirian dan pengelolaan usaha industri pakan ternak lebih diarahkan

kepada lembaga koperasi yang anggota–anggotanya terdiri dari para petani jagung,
dengan demikian maka industri pakan tersebut akan memberikan dampak secara
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langsung terhadap peningkatan nilai tambah komoditas dan peningkatan pendapatan
serta kesejahteraan petani jagung itu sendiri.
Kapasitas produksi pakan jadi sebesar 400 kg/jam atau setara dengan 960.000
kg/tahun, bahan baku jagung yang diperlukan dalam proses produksi sebesar 49.50
% dari kapasitas produksi pakan yang dihasilkan, sehingga jumlah jagung yang
dibutuhkan adalah sebesar 475.200 kg.
Kepemilikan lahan oleh petani jagung rata–rata seluas 0.5 ha dengan
kapasitas produksi sebesar 6.000 kg/ha. Produksi jagung yang dihasilkan oleh setiap
petani

sebesar 6.000 kg/tahun.

Berdasarkan perhitungan di atas maka sebuah

koperasi petani yang akan mendirikan industri pakan ternak dengan jumlah anggota
sebanyak 80 orang bisa menyediakan bahan baku jagung sebesar 480.000 kg/tahun,
dengan demikian maka kebutuhan jagung untuk memproduksi pakan ternak sebesar
400 kg/jam atau 960.000 kg/tahun dapat terpenuhi.
Neraca Massa
Keseimbangan massa pada industri diperlukan untuk merencanakan desain
program, evaluasi ekonomi proses yang diharapkan, kontrol proses dan optimasi
proses (Himmelblau, 1982).
Menurut Parikesit (1980) keseimbangan massa dibuat dengan batasan
tertentu, hingga membentuk suatu sistem. Sistem untuk keseimbangan massa yaitu
massa/satuan waktu untuk proses kontinyu misalnya ton/jam, sedangkan untuk
proses batch yaitu massa (kg, mol). Perhitungan neraca massa pada proses
pembuatan pakan ternak dengan kapasitas produksi 400 kg/jam sebagaimana
disajikan pada Gambar 33.
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Mulai

Bahan baku
cairan

Bahan baku
butiran

Bahan baku
tepung

(367.88 kg)
(12 kg)

(20.6 kg)

Bahan baku butiran
digiling menjadi tepung
(364.20 kg)

Vitamin,
mineral, dll
Pencampuran
awal (pre-mixing)
(10.85 kg)

Penimbangan bahan baku sesuai formulasi : tepung, premix dan bahan baku cair

Pencampuran bahan baku tepung (bagian terkecil) dengan
premix dilanjutkan dengan bahan baku lainnya
(395.65 kg)
(12 kg)

Steam boiler

Penambahan bahan baku cair
dengan menggunakan sprayer
sambil diaduk
(407.65 kg)

Peniupan uap panas oleh steam boiler sambil diaduk
Pencetakan menjadi bentuk pelet
(405.15 kg)

Pengeringan dengan dryer
(403.50 kg)

Pemecahan pelet menjadi crumble
(400 kg)

Pengemasan
Selesai
Gambar 33.

Diagram Alir Proses dan Neraca Massa Pembuatan Pakan
Ternak Bentuk Crumble (Kapasitas 400 kg/jam)
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2.4. Model Analisis Pemilihan Lokasi Pengembangan Agroindustri
Model Analisis Pemilihan Lokasi Pengembangan Agroindustri bertujuan
untuk mengetahui lokasi yang tepat untuk dijadikan sebagai lokasi pengembangan
agroindustri di Gorontalo. Analisis pemilihan produk agroindustri, menghasilkan
pakan ternak sebagai produk agroindustri unggulan, sehingga lokasi yang dipilih
adalah yang benar-benar memang lokasi yang memenuhi syarat untuk industri pakan
ternak ayam.
Penentuan lokasi potensial pengembangan agroindustri didasarkan pada
kriteria-kriteria sebagai berikut : (1) Kemudahan akses ke lokasi pasar,
(2) Ketersediaan air, (3) Ketersediaan listrik, (4) Ketersediaan tenaga kerja dan
UMR, (5) Sarana transportasi, (6) Sarana komunikasi, (7) Sosial ekonomi,
(8) Kebijaksanaan Pemerintah dan (9) Potensi pengembangan komoditas.
Propinsi Gorontalo terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota, dimana semua daerah
tersebut berpotensi untuk dijadikan sebagai pusat pengembangan agroindustri.
Kabupaten/kota yang terdapat di Propinsi Gorontalo adalah : (1) Kabupaten
Gorontalo, (2) Kabupaten Boalemo, (3) Kabupaten Bone Bolango (4) Kabupaten
Pohuwato dan (5) Kota Gorontalo.
Pembobotan

kriteria-kriteria di atas menggunakan metode MPE dengan

memasukkan pendapat pakar dari BAPPEDA Propinsi Gorontalo, demikian pula
dengan skor alternatif lokasi pengembangan juga menggunakan pendapat dari pakar
yang sama. Hasil penilaian pakar berdasarkan kriteria-kriteria di atas adalah sebagai
berikut.
1. Kemudahan Akses ke Lokasi Pasar
Kemudahan ke lokasi pasar potansial yang mengkonsumsi produk
agroindustri yang dikembangkan maupun kemudahan untuk akses ke pelabuhan
ekspor merupakan kriteria yang harus diperhatikan dalam menentukan lokasi
pengembangan agroindustri. Penilaian pakar untuk masing-masing kabupaten/kota
berdasarkan kriteria tersebut adalah sebagai berikut.
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Tabel 18. Penilaian Alternatif Lokasi Potensial Berdasarkan Kriteria Akses
ke Lokasi Pasar
No

Alternatif Lokasi

Nilai

1

Kota Gorontalo

9

2

Kabupaten Gorontalo

8

3

Kabupaten Boalemo

7

4

Kabupaten Bone Bolango

8

5

Kabupaten Pohuwato

6

Sumber : Hasil Penilaian Pakar

2. Ketersediaan Air
Banyaknya debit air yang mengalir dan melewati wilayah-wilayah tersebut
dapat dijadikan tolok ukur adanya ketersediaan air. Semua wilayah kabupaten/kota
di Propinsi Gorontalo dilewati oleh aliran sungai baik sungai kecil maupun sungai
besar. Penilaian pakar untuk masing-masing kabupaten/kota berdasarkan kriteria
tersebut adalah sebagai berikut.
Tabel 19. Penilaian Alternatif Lokasi Potensial Berdasarkan Kriteria
Ketersediaan Air
No

Alternatif Lokasi

Nilai

1

Kota Gorontalo

8

2

Kabupaten Gorontalo

8

3

Kabupaten Boalemo

7

4

Kabupaten Bone Bolango

8

5

Kabupaten Pohuwato

7

Sumber : Hasil Penilaian Pakar

3. Ketersediaan Listrik
Pasokan listrik terbesar umumnya berada di dekat pusat perkotaan di Propinsi
Gorontalo, pasokan listrik terbesar berasal dari Kota Gorontalo yang didistribusi ke
semua daerah kabupaten/kota, selain itu masing-masing kabupaten memiliki PLTD
sendiri-sendiri. Penilaian pakar untuk masing-masing kabupaten/kota berdasarkan
kriteria tersebut adalah sebagai berikut.
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Tabel 20. Penilaian Alternatif Lokasi Potensial Berdasarkan Kriteria
Ketersediaan Listrik
No

Alternatif Lokasi

Nilai

1

Kota Gorontalo

9

2

Kabupaten Gorontalo

8

3

Kabupaten Boalemo

8

4

Kabupaten Bone Bolango

9

5

Kabupaten Pohuwato

8

Sumber : Hasil Penilaian Pakar

4. Ketersediaan Tenaga Kerja
Perbedaan tujuan pemanfaatan lahan bagi penduduk yang berpengaruh
terhadap struktur tata ruang menurut Deperindag, 1997) adalah sebagai berikut
(1) Pertambahan penduduk, (2) Penyebaran penduduk antara kota dan desa yang
tidak merata, (3) Mutu penduduk yang diukur dari tingkat pendidikan dan
keterampilan, (4) Penyebaran pembangunan antara wilayah kota dan desa, dan
(5) Kebijaksanaan investasi dan penggunaan teknologi.
Berdasarkan faktor-faktor di atas dapat diperkirakan bahwa sumber daya
manusia yang berpendidikan bertumpuk ke kota dan yang berpendidikan rendah
tersebar dipinggiran kota dan desa. Penilaian pakar untuk masing-masing
kabupaten/kota berdasarkan kriteria tersebut adalah sebagai berikut.
Tabel 21. Penilaian Alternatif Lokasi Potensial Berdasarkan Kriteria
Ketersediaan Tenaga Kerja
No

Alternatif Lokasi

Nilai

1

Kota Gorontalo

8

2

Kabupaten Gorontalo

9

3

Kabupaten Boalemo

8

4

Kabupaten Bone Bolango

8

5

Kabupaten Pohuwato

8

Sumber : Hasil Penilaian Pakar

5. Sarana Transportasi
Ketersediaan sarana tranportasi sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial
ekonomi yaitu kegiatan ekonomi dan potensi ekonomi di daerah. Kabupaten
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Gorontalo mempunyai sistim transportasi darat, laut dan udara, sedangkan untuk
Kota Gorontalo meskipun tidak mempunyai sarana transportasi udara, tetapi akses
serta jarak ke bandar udara cukup lancar, sedangkan untuk Boalemo, Bone Bolango
dan Pohuwato hanya mempunyai sistim transportasi darat dan laut saja. Penilaian
pakar untuk masing-masing kabupaten/kota berdasarkan kriteria tersebut adalah
sebagai berikut.
Tabel 22. Penilaian Alternatif Lokasi Potensial Berdasarkan Kriteria Sarana
Transportasi
No

Alternatif Lokasi

Nilai

1

Kota Gorontalo

9

2

Kabupaten Gorontalo

9

3

Kabupaten Boalemo

7

4

Kabupaten Bone Bolango

9

5

Kabupaten Pohuwato

7

Sumber : Hasil Penilaian Pakar

6. Sarana Komunikasi
Pertumbuhan ekonomi yang semakin baik selalu akan diikuti oleh
perkembangan sarana komunikasi. Kota Gorontalo mempunyai sarana komunikasi
yang lebih baik dibandingkan dengan daerah kabupaten Gorontalo, Boalemo, Bone
Bolango dan Pohuwato.

Penilaian pakar untuk masing-masing kabupaten/kota

berdasarkan kriteria tersebut adalah sebagai berikut.
Tabel 23. Penilaian Alternatif Lokasi Potensial Berdasarkan Kriteria Sarana
Komunikasi
No

Alternatif Lokasi

Nilai

1

Kota Gorontalo

9

2

Kabupaten Gorontalo

8

3

Kabupaten Boalemo

7

4

Kabupaten Bone Bolango

8

5

Kabupaten Pohuwato

7

Sumber : Hasil Penilaian Pakar
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7. Sosial Ekonomi
Pengembangan
meningkatkan

agroindustri

pendapatan

komoditas

masyarakat,

unggulan

sehingga

dapat

diharapkan

dapat

mengurangi

angka

pengangguran dan kemiskinan serta menyerap banyak tenaga kerja baik yang terlibat
langsung maupun tidak langsung. Pengembangan agroindustri komoditas unggulan
perlu memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Penilaian pakar
untuk masing-masing kabupaten/kota berdasarkan kriteria tersebut adalah sebagai
berikut.
Tabel 24. Penilaian Alternatif Lokasi Potensial Berdasarkan Kriteria Sosial
Ekonomi
No

Alternatif Lokasi

Nilai

1

Kota Gorontalo

9

2

Kabupaten Gorontalo

8

3

Kabupaten Boalemo

7

4

Kabupaten Bone Bolango

8

5

Kabupaten Pohuwato

7

Sumber : Hasil Penilaian Pakar

8. Kebijaksanaan Pemerintah
Kebijakan pemerintah yang dimaksudkan adalah rencana pemerintah dalam
menentukan tempat pengembangan pertanian dan pusat industri kecil maupun
menengah. Penilaian pakar untuk masing-masing kabupaten/kota berdasarkan
kriteria tersebut adalah sebagai berikut.
Tabel 25. Penilaian Alternatif Lokasi Potensial Berdasarkan Kriteria
Kebijaksanaan Pemerintah
No

Alternatif Lokasi

Nilai

1

Kota Gorontalo

5

2

Kabupaten Gorontalo

9

3

Kabupaten Boalemo

8

4

Kabupaten Bone Bolango

8

5

Kabupaten Pohuwato

8

Sumber : Hasil Penilaian Pakar
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9. Potensi Pengembangan Komoditas
Potensi pengembangan komoditas perlu diperhatikan dalam memilih dan
menentukan lokasi pengembangan agroindustri. Lokasi pengembangan yang dipilih
harus memiliki potensi pengembangan komoditas unggulan dan dekat dengan
sumber bahan baku. Penilaian pakar untuk masing-masing kabupaten/kota
berdasarkan kriteria tersebut adalah sebagai berikut.
Tabel 26. Penilaian Alternatif Lokasi Potensial Berdasarkan Kriteria Potensi
Pengembangan Komoditas
No

Alternatif Lokasi

Nilai

1

Kota Gorontalo

4

2

Kabupaten Gorontalo

9

3

Kabupaten Boalemo

8

4

Kabupaten Bone Bolango

8

5

Kabupaten Pohuwato

9

Sumber : Hasil Penilaian Pakar

Rangkuman hasil penilaian pakar, pemilihan lokasi potensial untuk dijadikan
sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan agroindustri berdasarkan kriteriakriteria di atas sebagaimana terlihat pada Tabel 27.
Tabel 27. Penilaian Alternatif Lokasi Potensial Pengembangan Agroindustri
Jagung di Propinsi Gorontalo
No

Kriteria

Bobot
Kriteria

Alternatif Lokasi
1

2

3

4

5

1

Jarak ke lokasi pasar

3

9

8

7

8

6

2

Ketersediaan air

2

8

8

7

8

7

3

Ketersediaan listrik

2

9

8

8

9

8

4

Ketersediaan tenaga kerja

1

8

9

8

8

8

5

Sarana transportasi

2

9

8

7

9

7

6

Sarana komunikasi

2

9

8

7

8

7

7

Sosial Ekonomi

1

9

8

7

8

7

8

Kebijaksanaan Pemerintah

3

5

9

8

8

8

9

Potensi komoditas

5

4

9

8

8

9

Sumber : Hasil Penilaian Pakar
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Keterangan :
1)

Kota Gorontalo

2)

Kabupaten Gorontalo

3)

Kabupaten Boalemo

4)

Kabupaten Bone Bolango

5)

Kabupaten Pohuwato

Hasil penilaian pakar tersebut di atas, selanjutnya dianalisis menggunakan
metode MPE. Analisis tersebut menghasilkan urutan atau prioritas lokasi potensial
untuk pengembangan agroindustri jagung di Propinsi Gorontalo sebagaimana yang
terlihat pada Tabel 28. Hasil tersebut menyimpulkan bahwa lokasi potensial untuk
pengembangan agroindustri jagung adalah Kabupaten Gorontalo.
Tabel 28. Hasil Analisis Untuk Menentukan Lokasi Potensial Pengembangan
Agroindustri Jagung di Propinsi Gorontalo
Prioritas

Alternatif Terpilih

Nilai MPE

Lokasi potensial 1

Kabupaten Gorontalo

60.563

Lokasi potensial 2

Kabupaten Pohuwato

60.003

Lokasi potensial 3

Kabupaten Bone Bolango

34.098

Lokasi potensial 4

Kabupaten Boalemo

33.849

Lokasi potensial 5

Kota Gorontalo

2.202

Hasil Analisis

2.5. Model Analisis Kelayakan Produk Agroindustri Unggulan
2.5.1. Asumsi yang Digunakan
SPK SPABKU dapat digunakan untuk menganalisis kelayakan finansial
semua jenis produk agroindustri yang dijadikan sebagai alternatif dalam penentuan
produk agroindustri unggulan. Analisis kelayakan finansial bertujuan untuk
mengetahui layak tidaknya pendirian suatu proyek agroindustri.
Hasil analisis pemilihan produk agroindustri jagung menetapkan pakan ternak
sebagai produk agroindustri terpilih, sehingga analisis yang dilakukan adalah analisis
finansial agroindustri pakan ternak. Analisis finansial pendirian agroindustri pakan
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ternak menggunakan beberapa asumsi yang disesuaikan dengan kondisi pada saat
dilakukan verifikasi. Asumsi-asumsi tersebut adalah sebagai berikut.
1. Harga jagung kering ditetapkan sebesar Rp 1.485 / kg
2. Harga jual pakan Rp 3.500 / kg
3. Penjualan pakan dilakukan secara tunai
4. Tidak ada persediaan pakan jadi
5. Harga yang digunakan dalam perhitungan biaya merupakan harga konstan
pada tahun pertama
6. Modal : - modal sendiri 60 %
- kredit bank 40 %
7. Panjang umur proyek diduga sama dengan umur ekonomis proyek dan
ditetapkan selama 10 tahun
8. Persentasi nialai sisa 10 %
9. Faktor diskonto berdasarkan pada suku bunga pinjaman yaitu sebesar 20
persen
10. Kapasitas pabrik ditetapkan sebesar 400 kg/jam atau 80.000 kg/bulan atau
960.000 kg/tahun.
11. Produksi mulai tahun pertama sampai tahun ke kesepuluh ditetapkan
sebesar 100 persen
12. Perhitungan penyusutan dilakukan dengan menggunakan metode garis
lurus dengan nilai sisa diasumsikan sama dengan nol
13. Pajak keuntungan yang dibebankan pada industri pakan ternak
disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah yaitu 15 persen untuk
keuntungan sampai dengan Rp 10.000.000,00, 25 persen untuk
keuntungan Rp 10.000.000,00 sampai dengan Rp 40.000.000,00
berikutnya dan 35 persen untuk keuntungan selebihnya.
2.5.2. Kebutuhan Dana
Dana yang dibutuhkan untuk pendirian agroindustri pakan ternak adalah
sebesar Rp 533.380.000. Dana sebesar ini berasal dari modal sendiri sebesar 60
persen dan 40 persen merupakan modal pinjaman dari bank dengan jangka waktu
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pinjaman 5 tahun dengan masa tenggang selama 1 tahun.

Rincian dana yang

dibutuhkan untuk pendirian agroindustri pakan ternak dapat dilihat pada Tabel 28.
Komponen-komponen harga pembiayaan yang terdapat pada tabel 28
tersebut, nialainya dapat berubah–ubah setiap saat disesuaikan dengan perubahan
komponen harga

biaya yang berlaku pada saat itu.

Pengguna model tinggal

memasukkan perubahan komponen harga biaya ke dalam model.
a. Modal Investasi Awal
Modal tetap meliputi biaya tanah dan penyiapannya, biaya gedung dan
bangunan sipil, biaya mesin dan peralatan, alat transportasi, perlengkapan kantor dan
biaya pra operasional. Total modal investasi awal yang diperlukan untuk mendirikan
agroindustri pakan ternak adalah sebesar Rp 280.500.000.
b. Modal Kerja
Modal kerja yang diperlukan perusahaan untuk membiayai pekerjaan
operasional selama 1 bulan pertama dan setelah 1 bulan proyek diduga proyek dapat
berjalan dengan lancar. Total modal kerja yang diperlukan agroindustri pakan ternak
adalah sebesar Rp 250.800.000.
2.5.3. Penilaian Investasi
Kelayakan suatu proyek dapat diukur dengan menggunakan kriteria investasi.
Kriteria-kriteria tersebut dihitung dengan menggunakan present value yang telah
didiskontokan pada arus penerimaan dan biaya selama umur proyek. Perhitungan
kriteria investasi didasarkan pada aliran kas bersih, yaitu nilai yang diperoleh dengan
penjumlahan laba dengan penyusutan dimana nilai ini merupakan penerimaan riil
proyek. Kriteria investasi yang digunakan untuk menentukan kelayakan pendirian
industri pakan ternak adalah Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return
(IRR), Net B/C Ratio (NBCR) dan Payback Period (PP)
Hasil analisis kelayakan finansial agroindustri pakan ternak dengan asumsi
keadaan normal tidak terjadi perubahan kenaikan biaya variabel dan harga jual
produk pakan ternak adalah sebagai berikut : Net Present Value (NPV) sebesar
Rp 172.475.800., Nilai NPV menunjukkan selisih antara nilai sekarang untuk
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investasi dan nilai sekarang untuk penerimaan kas bersih. Nilai NPV agroindustri
pakan ternak menujukkan angka positif, sehingga agroindustri pakan ternak
dinyatakan layak.
Analisis Internal Rate of Return (IRR) bertujuan untuk mencari tingkat suku
bunga yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan di masa
datang, atau penerimaan kas dengan pengeluaran investasi awal. Jika IRR yang
diperoleh ternyata lebih besar dari rate of return yang ditentukan maka investasi
dinyatakan layak. Hasil analisis IRR terhadap agroindustri pakan ternak adalah
sebesar 35.75 %, nilai tersebut lebih tinggi dari suku bunga yang berlaku yaitu
20 %, dengan demikian maka agroindustri pakan ternak dinyatakan layak.
Analisis Net B/C Ratio (NBCR) digunakan untuk melihat nilai perbandingan
antara NPV yang bernilai positif dengan NPV yang bernilai negatif, jika nilai NBCR
>1 maka NPV > 0, sehingga proyek layak untuk dilaksanakan. Hasil analisis NBCR
agroindustri pakan ternak sebesar 1.01, dengan demikian agroindustri pakan ternak
tersebut dinyatakan layak.
Analisis Payback Period (PP) digunakan untuk melihat suatu periode yang
diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi (initial cash investment)
dengan menggunakan aliran kas, dengan kata lain payback period merupakan rasio
antara initial cash investment dengan cash infow-nya yang hasilnya merupakan
satuan waktu, selanjutnya nilai rasio ini dibandingkan dengan maximum payback
period yang dapat diterima. Hasil analisis payback period agroindustri pakan ternak
didapatkan waktu 3.7 tahun. Hasil ini menunjukkan bahwa pengembalian investasi
awal agroindustri pakan ternak membutuhkan waktu selama 3.7 tahun.
Meskipun usaha agroindustri pakan ternak dinyatakan layak tetapi perlu
dilakukan analisis sensitivitas. Analisis tersebut dilakukan untuk melihat apakah
proyek masih layak atau tidak layak jika terjadi perubahan pada beberapa parameter
seperti penurunan harga jual dan kenaikan harga bahan baku jagung.
sensitivitas dilakukan terhadap penurunan harga jual pakan sebesar

Analisis

10 % dan

peningkatan harga bahan baku jagung sebesar 10 %.
Penurunan harga jual produk pakan sebesar 10 % membuat agroindustri
pakan ternak menjadi tidak layak, karena mempunyai nilai NVP sebesar
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Rp -1.136.275.000 (negatif), PP sebesar 21.0 dan NBCR 0.91, sedangkan jika terjadi
kenaikan harga bahan baku jagung sebesar 10 %, agroindustri pakan ternak menjadi
tidak layak diusahakan, karena mempunyai nilai NPV sebesar Rp-55.550.000
(negatif), IRR sebesar 14.82. PP sebesar 15.00 tahun dan NBCR 1.00.
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Tabel 29. Perkiraan Biaya Investasi Agroindustri Pakan Ternak
NO

URAIAN

JUMLAH
(unit)

HARGA/UNIT
(Rp)

KAPASITAS
(kg/jam)

BIAYA/THN
(Rp)

I

-Tanah
- Bangunan

250 m2

50.000.

-

12.500.000

2

100.000

-

30.000.000

-

42.500.000

300m

Jumlah biaya
II

Mesin dan Alat

1

Penepung (disk mill) dan

1

6.000.000

500

6.000.000

- kasar

1

3.000.000

100

3.000.000

- Halus

1

1.000.000

1

1.000.000

Pencampur (mixer) dan

1
5.500.000

500

5.500.000

1

50.000.000

500

50.000.000

1

500.000

-

500.000

sederhana)

1

15.000.000

-

15.000.000

7

Pendingin (cooler)

1

10.000.000

-

10.000.000

8

Pemecah pelet (mesin
crumble)

1

15.000.000

400 - 500

15.000.000

9

Mesin jahit karung

1

4000.000

4000.000

10

Peralatan penunjang

-

6.000.000

6.000.000

pengerak motor listrik 5.5 PK
2

3

Timbangan

penggerak motor listrik
4

Pencetak pelet (screw pellet
mill) dan penggerak motor
bensin 5.5 PK

5

Alat semprot bahan baku
cair(sprayer)

6

Alat penguapan (steam boiler

Jumlah biaya

120.000.000

Jumlah Modal Tetap

162.500.000

116

Tabel 30. Biaya Penyusutan Agroindustri Pakan Ternak
NO

JENIS

NILAI INVESTASI
(Rp)

UMUR
EKONOMIS (Thn)

BIAYA/THN (Rp)

1

Tanah/pabrik

42.500.000

10

250.000

2

Mesin dan alat

120.000.000

5

5.350.000

Jumlah biaya
penyusutan

5.600.000

Tabel 31. Biaya Perawatan Dan Perbaikan Agroindustri Pakan Ternak
NO

JENIS

1

Bangunan (pabrik)

2

Mesin dan alat

INVESTASI (Rp)

PERAWATAN
DAN
PERBAIKAN/THN
(%)

BIAYA/THN
(Rp)

42.500.000

5

750.000.

120.000.000

5

5.350.000
6.100.000

Jumlah

Tabel 32. Rencana Biaya Gaji Karyawan
NO

JABATAN

JUMLAH(Org)

GAJI/ORANG/BLN
(Rp)

JUMLAH/THN
(Rp)

1

Kepala pabrik

1

750.000

9.000.000

2

Operator

5

500.000

20.000.000
29.000.000

Jumlah

Tabel 33. Rencana Biaya Administrasi Kantor
NO

1

JENIS

ASURANSI (%)

BIAYA/THN (Rp)

Asuransi
1.000.000

0.5

5.000

b. Mesin dan alat

11.050.000

0.5

55.250

c. Tenaga kerja

21.000.000

3

630.000

a. Bangunan

2

NILAI INVESTASI
(Rp)

Alat tulis menulis

2.500.000

Jumlah

3.190.250
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Tabel 34. Perencanaan Rincian Bahan Baku, Pengemasan dan Utilitas
Agroindustri Pakan Ternak (Kapasitas 80.000 kg/bulan)

NO

1

URAIAN

JUMLAH/BLN

HARGA/UNIT

BIAYA/BLN

BIAYA/THN

(Kg)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

Bahan baku
Jagung halus

39.600

1250

49.500.000

Dedak halus

1.600

1000

1.600.000

Tepung ikan

4000

9.000

36.000.000

Bungkil kedelai

22.232

4.500

100.215.000

Bungkil kelapa

8.000

750

6.000.000

Minyak kelapa

2.400

5.500

13.200.000

Kalsium karbonat

480

300

144.000

Mineral – premix

800

2.500

2.000.000

NaCl

200

1.100

220.000

Lisin 95.5%

200

20.000

4000.000

16

25.000

400.000

224

11.000

2.464.000

Pemacu pertumbuhan

80

16.500

1.320.000

Koksidiostat

40

46.000

1.840.000

Anti jamur

80

12.500

1.000.000

Antioksidan

10

10.000

100.000

Methionin 99%
Vitamin – premix

Jumlah
2

220.035.000

2.640.420.000

1.200.000

14.400.000

Biaya Kemasan
Pembelian karung

1.600

750

Jumlah
3

14.400.000

Biaya utilitas
(dihitung per kg pakan)
Pengangkutan

80.000.000

15

1.200.000

14.400.000

Solar

80.000.000

103.04

8.243.200

98.918.400

Bensin

80.000.000

75

6.000.000

72.000.000

Minyak tanah

80.000.000

25

2.000.000

24.000.000

Listrik

80.000.000

12.5

1.000.000

12.000.000

Jumlah

18.443.200

Total Biaya

239.678.200

221.318.400
2.876.138.400
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2.6. Model Analisis Penentuan Harga Kesepakatan Komoditas Unggulan
Jagung Antara Petani dan Agroindustri
Penetapan harga dasar jagung merupakan salah satu hal yang sangat penting
untuk memberdayakan petani, sehingga diharapkan kontinyuitas ketersediaan bahan
baku jagung untuk agroindustri dapat terjamin. Penetapan harga jagung tersebut
utamanya ditekankan guna menjaga stabilitas harga pada saat panen raya maupun
pada musim paceklik, dengan demikian kesejahteraan para petani tetap terjamin.
Permasalahan yang muncul dalam pencapaian tujuan di atas yaitu adanya
kenyataan di lapangan bahwa harga jual jagung yang diinginkan oleh petani sering
jauh di bawah harga beli yang ditawarkan oleh pihak agroindustri, oleh sebeb itu
dalam penentuan harga jagung perlu dicari suatu solusi harga kesepakatan yang dapat
diterima oleh kedua belah pihak, sehingga petani dapat terjamin kesejahteraannya
dan usaha agroindustri tetap dapat berjalan dengan baik.
Nilai-nilai komponen model HJJP dan HBJA berdasarkan survey lapangan
adalah sebagai berikut.
1) Luas Lahan Petani (LL), yaitu luas lahan rata-rata yang dimilki oleh seorang
petani seluas 0.5 ha
2) Biaya Produksi Usaha Tani (BPU), yaitu biaya yang dikeluarkan oleh petani,
meliputi biaya tenaga kerja , biaya sarana produksi dan biaya lainnnya besarnya
Rp 3.960.000/Ha.3) Produksi Lahan (PL), yaitu banyaknya kilogram jagung yang dihasilkan oleh
petani per hektar rata-rata 6.000 kg.
4) Keuntungan Petani (KP), yaitu keuntungan yang diharapkan oleh petani yang
dihitung berdasarkan besarnya kebutuhan hidup minimum (KHM) dengan
asumsi satu keluarga terdiri dari ayah, ibu dan tiga orang anak. KP dihitung
sebesar 4 kali KHM karena panen jagung dilakukan 4 bulan sekali, maka
besarnya KP adalah Rp 4.000.000.
5) Jumlah Pakan (JP), yaitu jumlah pakan yang diproduksi per jam sebesar 400 kg
6) Harga Pakan (HP), yaitu harga pakan ternak yang digunakan oleh agroindustri
sebagai patokan dalam menentukan harga beli jagung yaitu Rp 3.500.
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7) Biaya Produksi Pakan (BPP), yaitu biaya yang dikeluarkan dalam dalam
memproduksi pakan dalam 1 jam (400 kg) sebesar Rp 155.000.
8) Biaya Bahan Lain (BBL), yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan
baku selain jagung yang digunakan dalam 1 jam produksi sebesar Rp 1.050.000.
9) Keuntungan Agroindustri (KA), yaitu keuntungan yang diperoleh agroindustri
dalam mengolah jagung petani menjadi produk agroindustri pakan ternak yang
siap dijual ke pasar, dihitung sebesar 8–10 persen dari harga pakan yang
ditetapkan, KA dihitung 10% x Rp 3.500 = Rp 350/kg.
10) Bahan Baku Jagung (BBJ), yaitu jumlah bahan baku jagung yang diperlukan
dalam proses produksi per jam sebesar 199 kg.
Berdasarkan nilai komponen-komponen di atas dengan menggunakan metode
Fibonacci, maka diperoleh harga kesepakatan komoditas unggulan jagung antara
petani dan pihak agroindustri sebesar Rp 1.485/kg. Harga tersebut merupakan acuan
dalam menetapkan harga jagung dan sebaiknya harus diikuti oleh petani maupun
pihak agroindustri agar kesejahteraan petani bisa terjamin dan kelangsungan
agroindustri juga terjamin, kedua belah pihak memperoleh keuntungan dan saling
menunjang satu dengan lainnya. Jika terjadi perubahan nilai komponen-komponen
di atas, pengguna tinggal memasukkan perubahan nilai–nilai tersebut ke dalam
model dan nilai harga kesepakatan akan turut berubah.

.
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SIMPULAN DAN SARAN
A. SIMPULAN
SPK pengembangan agroindustri berbasis komoditas unggulan di Propinsi
Gorontalo merupakan suatu sistem berbasis komputer yang dapat digunakan untuk
menentukan arah kebijakan dan pengambilan keputusan yang mengaplikasikan
antara kebutuhan pengguna dengan model yang dibuat.
Basis model yang dikembangkan di dalam SPK tersebut adalah model
strategi pengembangan agroindustri komoditas unggulan, model pemilihan
komoditas unggulan, model kelayakan usaha tani, model pemilihan produk
agroindustri komoditas unggulan terpilih, model kelayakan usaha agroindustri
komoditas unggulan, model pemilihan lokasi potensial pengembangan agroindustri
komoditas unggulan dan model penentuan harga kesepakatan komoditas unggulan.
Elemen–elemen kunci (key element) yang telah diidentifikasi dan harus
menjadi prioritas utama dalam menunjang keberhasilan pengembangan agroindustri
berbasis komoditas unggulan di Gorontalo adalah sebagai berikut : (1) Elemen
sektor masyarakat yang terpengaruh adalah sub elemen pengusaha agroindustri,
(2) Elemen kebutuhan program adalah sub elemen standarisasi mutu, (3) Elemen
kendala program adalah sub elemen keterbatasan modal, (4) Elemen perubahan yang
mungkin terjadi adalah sub elemen adanya peningkatan orientasi bisnis petani dari
usaha tani yang bersifat subsisten ke usaha tani komersial, (5) Elemen tujuan
program adalah sub elemen meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman
komoditas unggulan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan
investasi terutama dalam pengembangan ekonomi pedesaan, (6) Elemen tolok ukur
keberhasilan program adalah sub elemen meningkatnya pendapatan serta
kesejahteraan petani dan tenaga kerja agroindustri, (7) Elemen lembaga yang terlibat
adalah sub elemen kelompok tani dan (8) Elemen aktivitas yang dibutuhkan adalah
sub elemen penyempurnaan prosedur perijinan industri di daerah yang disertai
dengan pengembangan sistem informasi yang lebih transparan.
Berdasarkan elemen–elemen kunci dan pembobotan elemen faktor, aktor,
tujuan serta alternatif, diputuskan bahwa strategi pengembangan agroindustri
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berbasis komoditas unggulan di Gorontalo adalah menciptakan iklim usaha yang
mendukung pertumbuhan agroindustri baru, dengan memprioritaskan pada bidang
penyediaan fasilitas melalui pengembangan proyek– proyek perintis.
Luaran model SPK SPABKU memutuskan bahwa komoditas unggulan di
Gorontalo adalah jagung, usaha agroindustri jagung yang dapat dikembangkan
adalah pakan ternak dengan kelembagaan usaha berupa koperasi beranggotakan 80
orang, kapasitas produksi sebesar 960.000 kg/tahun, wilayah potensial untuk
pengembangan agroindustri jagung adalah Kabupaten Gorontalo, usaha tani jagung
dan agroindustri pakan ternak layak untuk diusahakan, harga kesepakatan komoditas
jagung antara petani dan agroindustri sebesar Rp 1.485/kg.
Model SPK SPABKU dapat digunakan untuk menampilkan aspek analisis
usaha tani berbagai komoditas tanaman pangan yang terpilih sebagai komoditas
unggulan dan juga analisis finansial dari berbagai produk agroindustri jagung yang
terpilih menjadi produk agroindustri unggulan. Hasil yang ditampilkan pada tulisan
ini merupakan verifikasi model SPK dengan memasukkan pendapat pakar dari
berbagai dinas dan instansi serta lembaga yang terkait dengan pengembangan
agroindustri di Propinsi Gorontalo, dimana hasil yang diperoleh menetapkan jagung
sebagai komoditas unggulan terpilih dan pakan ternak ayam menjadi produk
agroindustri jagung terpilih.
B. SARAN
Berdasarkan hasil yang diperoleh, SPK SPABKU dapat dinyatakan layak
untuk dioperasikan dan untuk menunjang penyampaian informasi yang lebih luas
tentang pengembangan agroindustri komoditas unggulan, perlu pembuatan SPK
berbasis internet melalui penelitian lanjutan.

Agar SPK SPABKU dapat terus

digunakan perlu dilakukan perubahan basis data secara kontinyu seiring dengan
perubahan dan perkembangan waktu.
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SPABKU

merupakan

Sistem

Penunjang

Keputusan

dalam

Strategi

Pengembangan Agroindustri Berbasis Komoditas Unggulan dalam bentuk paket program
komputer.

SPABKU dirancang untuk membantu pengguna menetapkan kebijakan

mengenai pengembangan agroindustri berbasis komoditas unggulan melalui beberapa
kegiatan dengan menggunakan teknik analisis yang terkandung didalamnya, dokumen ini
dirancang sebagai panduan dalam penggunaan aplikasi SPABKU.
Petunjuk Instalasi
Aplikasi SPABKU melibatkan beberapa file beserta konfigurasi yang harus diatur
sedemikian rupa sehingga aplikasi ini dapat berjalan dengan baik.

File–file ini

kemungkinan tidak tersedia dan konfigurasi yang ada tidak memenuhi persyaratan yang
diperlukan aplikasi SPABKU ((pada PC yang berbeda). Untuk menjamin berjalannya
aplikasi SPABKU dengan baik diperlukan proses instalasi yang bertujuan meng-kopi
file–file yang diperlukan serta mengatur konfigurasinya.
Aplikasi SPABKU hanya dapat berjalan pada sistem operasi yang berbasis
windows tepatnya Microsoft Windows 9x atau versi yang lebih tinggi dengan minimal
RAM 128 dan disk free space sebesar 5 (lima) MB. Khusus untuk sistem operasi
multiuser (Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000 atau sekelasnya)
hendaknya aplikasi SPABKU diinstal pada mode administrator.
Tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan dalam proses instalasi SPABKU
adalah : Untuk melakukan prosedur instalasi disediakan sebuah CD yang berisi 3 (tiga)
buah file, diantaranya: spabku.cab, setup.exe, dan setup.lst. Tahapan prosedur instalasi
SPABKU dapat dijelaskan sebagai berikut.
Hapus Versi Sebelumnya
Instalasi tidak dapat menghapus secara otomatis aplikasi SPABKU yang telah
terinstal pada waktu sebelumnya. Lakukan penghapusan jika sebelumnya telah menginstal aplikasi SPABKU sesuai prosedur menghapus aplikasi SPABKU dari Windows.
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Menjalankan File Instalasi
Jalankan file instalasi SPABKU dengan meng-klik ganda setup.exe pada
direktori/drive dimana file ini ditempatkan. Ikuti semua petunjuk yang ditayangkan pada
proses selanjutnya, biasanya pengguna hanya melakukan persetujuan dengan menekan
tombol [Enter] pada setiap dialog yang ditampilkan.
Update File System (Jika Diperlukan)
Beberapa kasus tertentu terkadang sistem operasi harus melakukan prosedur
updating file system terlebih dahulu sebelum proses instalasi dilanjutkan, konfigurasi ini
dilakukan secara otomatis, dan instalasi akan meminta windows untuk di-restart sebelum
progres dilanjutkan. Ikuti permintaan ini dengan menekan tombol [Enter], windows
secara otomatis akan melakukan booting ulang, jika tidak-lakukan booting ulang secara
manual. Ulangi lagi prosedur instalasi dari awal.
Instalasi Selesai
Apabila proses instalasi berjalan dengan lancar, windows akan membuat program
group baru dengan nama SPABKU. Untuk mengaktifkannya, klik shortcut pada
Start|Programs|SPABKU|SPABKU.
Menjalankan Aplikasi SPABKU
Aplikasi SPABKU dapat dijalankan apabila proses instalasi berjalan dengan baik,
jika terjadi kesalahan dalam prosedur instalasi ataupun pada saat eksekusi program,
laporkan kembali kesalahan tersebut kepada system designer.

Untuk menjalankan

aplikasi SPABKU, klik tombol [Start] pada taskbar windows–kemudian pada menu
Programs ditampilkan beberapa aplikasi (program group) yang terinstal dalam windows
dan salah satunya adalah SPABKU. Arahkan pointer pada grup SPABKU kemudian klik
shortcut SPABKU untuk mengaktifkannya.
Halaman pertama yang ditampilkan aplikasi SPABKU adalah dialog akses
aplikasi yang berguna sebagai gerbang otorisasi penggunaan aplikasi. Isilah password
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dengan benar pada dialog tersebut untuk dapat melanjutkan penggunaan SPABKU,
kemudian klik tombol [Lanjut] atau tekan [Enter] untuk menyetujuinya dan klik [Batal]
atau tekan [Esc] untuk membatalkannya.

Gambar Lampiran 1. Dialog Akses Aplikasi SPABKU
Menggunakan Aplikasi SPABKU
Secara struktural konfigurasi SPABKU terdiri dari beberapa modul (halaman
dialog) yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri. Modul-modul tersebut antara
lain: Home, Identifikasi, Kelembagaan, Strategi, Finansial, dan Optimasi Harga. Modulmodul tersebut dirancang untuk melakukan rutin-rutin antara lain: melakukan pemilihan
daerah pengembangan potensial, memilih komoditas unggulan, melakukan pemilihan
produk dari komoditas unggulan, melakukan analisa kelembagaan, menetapkan strategi
kebijakan, melakukan analisa kelayakan finansial, dan melakukan analisa optimasi harga.
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Home:
Halaman depan aplikasi
Identifikasi:
Pemilihan daerah, pemilihan
komoditas, dan pemilihan produk

Kelembagaan:
Strukturisasi elemen sistem
Strategi:
Strategi Pengembangan
Finansial:
Analisa kelayakan finansial
Optimasi Harga:
Modul Optimasi Harga

Gambar Lampiran 2. Struktur Aplikasi SPABKU
Home
Modul ‘Home’ dalam merupakan modul yang digunakan untuk menampilkan
halaman informasi singkat mengenai aplikasi SPABKU. Modul ini juga menampilkan
informasi mengenai system designer dari Model Strategi Pengembangan Agroindustri
Berbasis Komoditas Unggulan.

Arahkan pointer pada tombol perintah ‘Home’,

kemudian klik tombol tersebut untuk mengaktifkan tab ‘Home’ – halaman informasi
aplikasi berikutnya ditampilkan.
Identifikasi
Modul ‘Identifikasi’ dalam SPABKU merupakan modul yang dirancang untuk
melakukan analisa mengenai daerah pengembangan potensial, komoditas unggulan, dan
produk terpilih dari komoditas yang diunggulkan. Arahkan pointer pada tombol perintah
‘Identifikasi’, kemudian klik tombol tersebut untuk menampilkan pilihan modul-modul
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yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan tersebut.

Pilihan-pilihan yang disediakan

diletakkan pada bagian kiri aplikasi SPABKU.
Memilih daerah pengembangan potensial. Untuk melakukan pemilihan daerah
pengembangan agroindustri yang potensial SPABKU menyediakan sebuah modul yang
dapat diaktifkan melalui perintah ‘Daerah Potensial’ pada pilihan yang disediakan.
Arahkan pointer pada shortcut ‘Daerah Potensial’ kemudian klik perintah tersebut untuk
menampilkan halaman pemilihan daerah potensial.
Pemilihan daerah potensial diolah menggunakan teknik Metode Perbandingan
Eksponensial (MPE) dengan justifikasi bahwa daerah terpilih adalah alternatif daerah
yang memiliki vektor prioritas tertinggi. Tahapan penggunaan modul pemilihan daerah
akan diuraikan secara umum pada bagian berikutnya (Petunjuk Penggunaan Modul
MPE).
Memilih komoditas unggulan.

Untuk melakukan pemilihan komoditas

unggulan SPABKU menyediakan sebuah modul yang dapat diaktifkan melalui perintah
‘Komoditas Unggulan’ pada pilihan yang disediakan. Arahkan pointer pada shortcut
‘Komoditas Unggulan’ kemudian klik perintah tersebut untuk menampilkan halaman
pemilihan komoditas unggulan.
Pemilihan komoditas unggulan diolah menggunakan teknik Analytical Hierarchy
Process (AHP). Komoditas yang diunggulkan dapat dipilih dengan mengukur nilai
vektor prioritas pada elemen-elemen dalam hirarki alternatif. Komoditas terpilih adalah
komoditas yang memiliki vektor prioritas terbesar.

Tahapan penggunaan modul

pemilihan komoditas akan diuraikan secara umum pada bagian berikutnya (Petunjuk
Penggunaan Modul AHP).
Memilih produk unggulan. Untuk melakukan pemilihan produk unggulan SPABKU
menyediakan sebuah modul yang dapat diaktifkan melalui perintah Unggulan’ pada
pilihan yang disediakan.
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Arahkan pointer pada shortcut ‘Produk Unggulan’, kemudian klik perintah tersebut
untuk menampilkan halaman pemilihan produk unggulan.
Pemilihan produk unggulan diolah menggunakan teknik Analytical Hierarchy
Process (AHP). Produk yang diunggulkan dapat dipilih dengan mengukur nilai vektor
prioritas pada elemen-elemen dalam hirarki alternatif. Produk terpilih adalah alternatif
produk yang memiliki vektor prioritas terbesar. Tahapan penggunaan modul pemilihan
produk akan diuraikan secara umum pada bagian berikutnya (Petunjuk Penggunaan
Modul AHP).
Kelembagaan
Modul ‘Kelembagaan’ dalam SPABKU merupakan modul yang dirancang untuk
melakukan analisa kelembagaan dalam Strategi Pengembangan Agroindustri Berbasis
Komoditas Unggulan. Arahkan pointer pada tombol perintah ‘Kelembagaan’, kemudian
klik tombol tersebut untuk menampilkan pilihan elemen-elemen yang berkaitan dengan
analisa kelembagaan.
Elemen-elemen yang dianalisa dalam modul kelembagaan diantaranya: Aktivitas,
Kebutuhan, Kendala, Lembaga, Perubahan, Sektor Masyarakat, Tolok Ukur, dan Tujuan.
Arahkan pointer pada elemen yang diinginkan, kemudian klik elemen tersebut untuk
menampilkan halaman analisa struktural terhadap elemen tersebut.
Analisa kelembagaan dalam Strategi Pengembangan Agroindustri Berbasis
Komoditas Unggulan diolah menggunakan teknik Interpretative Structural Modelling
(ISM) dengan tahapan penggunaan yang akan diuraikan secara umum pada bagian
berikutnya (Petunjuk Penggunaan Modul ISM).
Strategi
Modul ‘Strategi’ dalam SPABKU merupakan modul yang dirancang untuk
melakukan analisa strategi pada pengembangan agroindustri berbasis komoditas
unggulan. Arahkan pointer pada tombol perintah ‘Strategi’, kemudian klik tombol
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tersebut untuk menampilkan pilihan hirarki yang berkaitan dengan modul strategi
pengembangan.
Beberapa pilihan yang disediakan pada Modul Strategi antara lain adalah: Strategi
yang merupakan hirarki induk, Hirarki Anak I, dan Hirarki Anak II. Arahkan pointer
pada jenis hirarki yang diinginkan, kemudian klik jenis hirarki tersebut untuk
menampilkan halaman analisa strategi.
Analisa strategi pengembangan dalam SPABKU diolah menggunakan teknik
Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan tahapan penggunaan yang akan diuraikan
secara umum pada bagian berikutnya (Petunjuk Penggunaan Modul AHP).
Finansial
Modul ‘Finansial’ dalam SPABKU merupakan modul yang dirancang untuk
melakukan analisa kelayakan secara finansial baik pada aspek usahatani maupun
agroindustri pengolahan. Arahkan pointer pada tombol perintah ‘Finansial’, kemudian
klik tombol tersebut untuk menampilkan pilihan yang berkaitan dengan modul kelayakan
finansial.
Kelayakan Finansial Usahatani
Modul kelayakan finansial usahatani merupakan fitur yang dirancang untuk
melakukan analisa kelayakan usahatani secara finansial. Modul ini dapat diaktifkan
dengan meng-klik perintah ‘Usahatani’ pada menu utama.
Kelayakan finansial usahatani pada aplikasi SPABKU menganalisa beberapa
jenis usahatani yang digolongkan berdasarkan komoditas yang dikembangkan antara lain:
jagung, padi, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, kacang kedelai, dan kacang tanah. Untuk
menganalisa kelayakan usahatani komoditas-komoditas tersebut SPABKU menyediakan
tombol perintah yang diletakkan pada bagian kiri aplikasi dengan nama yang sesuai
dengan nama komoditasnya. Klik salah satu tombol perintah untuk menampilkan analisa
kelayakan finansial komoditas yang besangkutan.
131

Lampiran Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi SPABKU

Menu pilihan halaman

Lembar Kerja

Panel Resume Analisis

Gambar Lampiran 3. Modul Kelayakan Finansial Usahatani pada Aplikasi
SPABKU
Kelayakan Finansial Agroindustri
Modul kelayakan finansial agroindustri merupakan fitur yang dirancang untuk
melakukan analisa kelayakan agroindustri secara finansial. Modul ini dapat diaktifkan
dengan meng-klik perintah ‘Agroindustri’ pada menu utama.
Kelayakan finansial agroindustri pada aplikasi SPABKU menganalisa beberapa
jenis agroindustri yang digolongkan berdasarkan jenis produk dan bahan baku yang
diolah antara lain: pakan ternak, jagung muda, tepung maizena, dextrin, gula jagung,
jagung kaleng, dan minyak jagung. Untuk menganalisa kelayakan agroindustri dari jenisjenis produk tersebut SPABKU menyediakan tombol perintah yang diletakkan pada
bagian kiri aplikasi dengan nama yang sesuai dengan nama jenis produknya. Klik salah
satu tombol perintah untuk menampilkan analisa kelayakan finansial jenis produk yang
besangkutan.
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Menu pilihan halaman

Lembar Kerja

Panel Resume Analisis

Gambar Lampiran 4. Modul Kelayakan Finansial Agroindustri pada Aplikasi
SPABKU
Dokumentasi , Navigasi Halaman, dan Editing Variabel Kelayakan
Modul kelayakan finansial baik usahatani maupun agroindustri menyediakan
sebuah toolbar berupa kumpulan tombol perintah yang dapat digunakan untuk beberapa
kegiatan diantaranya: menyimpan perubahan, menampilkan dan penghilangkan panel
resume kelayakan, dan menampilkan halaman-halaman yang berkaitan dengan masingmasing jenis kelayakan yang bersangkutan.
Menyimpan perubahan data. Perubahan data/nilai variabel pada masingmasing jenis kelayakan finansial baik untuk usahatani maupun agroindustri dapat
disimpan untuk digunakan pada kesempatan berikutnya.
perubahan dengan cara meng-klik tombol

Simpanlah selalu semua

(Menyimpan dokumen aktif) perubahan

tersebut diperlukan pada kesempatan berikutnya. Yakinkan terlebih dahulu sebelum
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dokumen disimpan karena kegiatan ini tidak dapat dibatalkan sehingga data yang sudah
disimpan tidak dapat dikembalikan.
Menampilkan dan menghilangkan panel resume kelayakan. Panel resume
kelayakan dapat dihilangkan jika luas area lembar kerja dirasa kurang. Gunakan tombol
(Tampilkan/hilangkan panel resume analisis) untuk menghilangkan panel resume
analisis. Klik sekali lagi untuk menampilkan kembali panel resume analisis.
Menampilkan halaman analisa kelayakan.

Pada masing-masing jenis

kelayakan finansial baik untuk usahatani maupun agroindustri terdapat satu atau lebih
halaman yang berkaitan.

Halaman-halaman tersebut dapat ditampilkan dengan

menggunakan pilihan yang dapat diaktifkan dengan menggunakan navigator halaman.
Arahkan pointer pada tombol

kemudian klik tombol tersebut. Berikutnya SPABKU

menampilkan popup menu yang dapat digunakan untuk menampilkan halaman-halaman
yang berkaitan. Klik salah satu menu untuk menampilkan halaman yang diinginkan.
Melakukan Perubahan Data. Perubahan data dapat dilakukan pada lembar
kerja baik untuk kelayakan finansial usahatani maupun agroindustri. Tampilkan halaman
yang diinginkan dengan prosedur yang telah dijelaskan diatas, kemudian rubahlah data
sesuai keinginan pada sel-sel yang berkaitan. Selalu akhiri perubahan data dengan
menekan tombol [Enter] pada keyboard untuk menyetujui atau [Esc] untuk
membatalkannya. Data pada beberapa sel mungkin tidak dapat dimodifikasi karena
terkait dengan rule dalam kelayakan finansial.
Optimasi Harga
Modul ‘Optimasi Harga’ dalam aplikasi SPABKU – dirancang untuk melakukan
analisa optimasi harga yakni harga kesepakatan.

Analisa optimasi harga diolah

menggunakan paket yang sudah jadi dan terpisah dari aplikasi SPABKU. Dalam hal ini
aplikasi SPABKU hanya menyediakan perintah untuk menampilkannya.

Arahkan

pointer pada tombol perintah ‘Optimasi Harga’, kemudian klik tombol tersebut untuk
mengaktifkan tab ‘Optimasi Harga’.
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Gambar Lampiran 5. Modul Optimasi Harga pada Aplikasi SPABKU
Mengakhiri Aplikasi
Untuk mengakhiri aplikasi SPABKU, gunakan tombol ⌧ ‘Close’ yang diletakkan pada
bagian kanan atas aplikasi
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Modul MPE
Menentukan prioritas dari beberapa alternatif berdasarkan pendapat pakar sesuai dengan kriteriakriteria yang ditetapkan dengan menggunakan teknik MPE (Metoda Perbandingan Eksponensial)
Modul MPE merupakan sistem penunjang keputusan yang dirancang untuk
membantu para pengambil keputusan dalam melakukan analisis prioritas beberapa
alternatif yang terlibat dalam sistem yang dianalisa berdasarkan kriteria-kriteria yang
ditetapkan. Modul MPE menggunakan teknik MPE (Metoda Perbandingan Eksponensial)
dengan penilaian numerik yang mencerminkan tingkat kepentingan relatif dari elemenelemen terlibat. Modul MPE menghasilkan keluaran yang sangat berguna bagi para
pengambil keputusan yang mempelajari tingkat kepentingan (prioritas) elemen-elemen
berdasarkan penilaian beberapa pakar.

Panel MPE:
Menampilkan halaman-halaman
tertentu
Kumpulan Perintah Dokumentasi

Gambar Lampiran 6. Ilustrasi Halaman Utama Modul MPE.
Secara struktural user interface modul MPE memiliki 3 (tiga) bagian utama yaitu
kumpulan perintah dokumentasi, bagian inisialisasi (input data dan editing data) , dan
pengisian matriks pendapat serta hasil akhir pengolahan. Penjelasan mengenai bagaianbagian tersebut adalah sebagai berikut :
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Kumpulan Perintah Dokumentasi
Bagian dokumentasi didesain sebagai fasilitas untuk mempermudah pengguna
dalam manajemen data yang dianalisis. Bagian ini memiliki fitur-fitur yang dapat
digunakan untuk membuat dokumen baru, menyimpan dokumen, membuka dokumen
yang sebelumnya telah disimpan dalam media penyimpan. Semua fitur yang ada dalam
bagian dokumentasi, seperti halnya fitur-fitur lain-dapat diakses pada semua halaman
dialog yang ditampilkan.
Membuat Dokumen Baru
Perintah ini digunakan untuk membuat dokumen yang sama sekali baru dengan
objek/alternatif, faktor/kriteria, dan tim penilai yang belum diinisialisasi.

Operasi

‘membuat dokumen baru’ dapat juga didefinisikan sebagai kegiatan mengosongkan
variabel-variabel yang terlibat. Simpanlah selalu dokumen yang sedang dikerjakan jika
anda memerlukannya pada kesempatan lain.
Membuka Dokumen
Modul MPE menyediakan fasilitas untuk membuka dokumen yang sebelumya
telah tersimpan dalam media penyimpan seperti hard disk, floppy disk, flash disk, dan
sejenisnya. Klik tombol

(membuka dokumen) yang terdapat pada kumpulan tombol

perintah utama–kemudian pengguna diminta untuk menentukan nama dokumen yang
akan dibuka. Silahkan tentukan lokasi dimana dokumen tersebut diletakkan kemudian
klik [Open] atau tekan [Enter] untuk melanjutkan, untuk membatalkan, klik tombol
[Cancel] atau tekan [Esc] pada keyboard..
Menyimpan Dokumen Aktif
Untuk menyimpan dokumen aktif dalam bentuk file, gunakan tombol
(Menyimpan dokumen aktif) yang terletak pada kumpulan tombol perintah utama. Jika
dokumen yang aktif belum memiliki nama dokumen, maka nama dokumen akan
ditanyakan. Tetapkan lokasi dan nama dokumen pada dialog tersebut, kemudian klik
[OK] atau tekan [Enter] untuk melanjutkan dan klik [Save] atau tekan tombol [Esc] untuk
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membatalkan. Jika dokumen tersebut sudah mempunyai nama file, sistem tidak lagi
meminta nama dokumen.

Modul akan menghapus dokumen yang ada jika anda

memberikan nama file yang sama.

Klik nama file yang
akan dibuka

Pilih lokasi file di sini

Tuliskan nama file di
sini

Klik di sini untuk melanjutkan
Klik di sini untuk membatalkan

Gambar Lampiran 7. Dialog Membuka Dokumen

Pilih lokasi file di sini

Tuliskan nama file di
sini

Klik di sini untuk melanjutkan
Klik di sini untuk membatalkan

Gambar Lampiran 8. Dialog Menyimpan Dokumen
Inisialisasi Data
Bagian input dan editing data meliputi beberapa kegiatan diantaranya inisialiasi
deskripsi analisa, inisialisasi pakar, inisialisasi alternatif, dan inisialisasi kriteria. Masingmasing halaman input data ini diperlukan sebagai inisialisasi data yang mutlak harus
dilengkapi. Input datanya cukup sederhana dan memiliki karakteristik masukan yang
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hampir mirip, cukup memasukan data yang diperlukan kemudian diakhiri dengan
menekan tombol [Enter]. Hampir semua jenis kesalahan masukan data yang dilakukan
pengguna juga telah di-handle dalam aplikasi ini sehingga pengguna tidak perlu khawatir
akan kesalahan input data.
Inisialisasi Deskripsi Analisa
Deskripsi analisa merupakan keterangan mengenai keterangan analisis yang akan
dilakukan. Inisialisasi deskripsi analisa sifatnya optional (tidak mutlak harus dilakukan)
karena tujuannya hanyalah sebagai catatan analisis jika diperlukan. Halaman inisialisasi
deskripsi analisa dapat diaktifkan dengan meng-klik panel ‘Intro’ yang disediakan pada
panel utama modul MPE.
Tuliskan mengenai keterangan atau catatan (jika diperlukan) pada halaman
deskripsi analisa sesuai keinginan. Untuk meng-update keterangan tersebut, kemudian
simpan dokumen perkiraan dengan tahapan yang dijelaskan pada bagian sebelumnya.
Berikut adalah halaman deskripsi analisa pada modul MPE.

Gambar Lampiran 9. Dialog Deskripsi Analisa pada Modul MPE.
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Inisialisasi Pakar
Inisialisasi pakar merupakan kegiatan menambah/menghapus pakar/pengambil
keputusan sebagai responden yang akan menilai alternatif. Pada bagian ini pengguna
diharuskan melengkapi lembar kerja dengan identitas para pakar/pakar sesuai keperluan.
Arahkan pointer pada perintah ‘Pakar’, kemudian klik perintah ini untuk menampilkan
halaman inisialisasi pakar.
Pakar/pengambil keputusan mutlak dilengkapi dengan jumlah pakar/pengambil
keputusan minimal satu orang pakar/pengambil keputusan. Hal ini terkait erat kaitannya
dengan pendapat pakar yang akan diisi pada bagian matriks pendapat.

Gambar Lampiran 10. Dialog Halaman Inisialisasi Pakar pada Modul MPE.
User

interface

untuk

kegiatan

menambah

dan

menghapus

identitas

pakar/pengambil keputusan adalah berupa lembar kerja yang ditangani secara khusus oleh
Grid Recorder Control. Karena itu semua tahapan yang berkaitan kegiatan editing
identitas pakar/pengambil keputusan diuraikan secara umum pada bagian tersebut.
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Inisialisasi Alternatif
Inisialisasi alternatif merupakan kegiatan menambah/menghapus alternatif yang
dinilai. Pada bagian ini pengguna diharuskan melengkapi lembar kerja dengan deskripsi
alternatif-alternatif sesuai dengan keperluan analisa. Arahkan pointer pada perintah
‘Alternatif’, kemudian klik perintah ini untuk menampilkan halaman inisialisasi alternatif.

Gambar Lampiran11. Dialog Halaman Inisialisasi Alternatif pada Modul MPE.
User interface untuk kegiatan menambah dan menghapus deskripsi alternatif
adalah berupa lembar kerja yang ditangani secara khusus oleh Grid Recorder Control.
Karena itu semua tahapan yang berkaitan kegiatan editing pada halaman inisialisasi
alternatif diuraikan secara umum pada bagian tersebut.
Inisialisasi Kriteria
Inisialisasi kriteria merupakan kegiatan menambah/menghapus kriteria penilaian
alternatif. Pada bagian ini pengguna diharuskan melengkapi lembar kerja dengan kriteriakriteria sesuai dengan keperluan analisa. Arahkan pointer pada perintah ‘Kriteria’,
kemudian klik perintah ini untuk menampilkan halaman inisialisasi kriteria.
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Gambar Lampiran 12. Dialog Halaman Inisialisasi Kriteria pada Modul MPE.
User interface untuk kegiatan menambah dan menghapus deskripsi kriteria
adalah berupa lembar kerja yang ditangani secara khusus oleh Grid Recorder Control.
Karena itu semua tahapan yang berkaitan kegiatan editing pada halaman inisialisasi
kriteria diuraikan secara umum pada bagian tersebut.
Berbeda dengan kegiatan editing pada halaman inisialisasi pakar dan inisialisasi
alternatif, pada halaman inisialisasi kriteria ditambahkan sebuah prosedur yang harus
dilakukan pengguna yaitu pengisian bobot kriteria. Masukkan bobot kriteria dengan data
numerik sesuai bobot masing-masing kriteria dan diakhiri dengan menekan tombol
[Enter] untuk menyetujui.
Matriks Pendapat dan Hasil Akhir Pengolahan
Matriks pendapat pakar dalam modul MPE merupakan lembar penilaian
pakar/pengambil keputusan terhadap alternatif-alternatif yang terlibat berdasarkan
kriteria-kriteria yang ditetapkan. Matriks pendapat pakar diisi dengan memberikan nilai–
nilai numerik (skor) pada setiap sel yang bersesuaian di mana sel tersebut mencerminkan
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kordinat antara alternatif dan kriteria.

Arahkan pointer pada perintah ‘Pendapat’

kemudian klik perintah ini untuk menampilkan halaman matriks pendapat. Visualisasi
dialog halaman matriks pendapat pakar pada modul MPE dapat dilihat pada gambar
berikut ini.
Pendapat pakar sebelumnya
Pendapat pakar berikutnya
Area
Pendapat

Pendapat pakar agregat
Hasil pengolahan

Gambar Lampiran 13. Dialog Halaman Matriks Pendapat Pakar pada Modul
MPE
Pengisian Matriks Pendapat
Pengisian matriks pendapat pada modul MPE dapat dilakukan dengan prosedur
yang sangat mudah. Tampilkan matriks pendapat pakar tertentu dengan meng-klik
tombol

atau tombol

, kemudian isilah area pendapat dengan skor sesuai pendapat

pakar yang bersangkutan dan diakhiri dengan menekan tombol [Enter] untuk menyetujui
perubahan. Untuk membatalkannya, gunakan tombol [Esc] pada keyboard. Simpan
semua perubahan dengan prosedur yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya jika
pekerjaan telah selesai.
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Hasil Akhir Pengolahan
Matriks pendapat semua pakar telah dilengkapi, selanjutnya hasil pengolahan
modul MPE dapat dilihat pada halaman resume pendapat. Arahkan pointer pada tombol
(‘Tampilkan/hilangkan resume pendapat’) kemudian klik tombol tersebut untuk
menampilkan hasil pengolahan modul MPE.

Gambar Lampiran 14. Dialog Hasil Pengolahan Modul MPE.
Hasil akhir pengolahan pada modul MPE dapat berupa hasil pengolahan
individual dan hasil pengolahan kelompok (agregat) tergantung kepada matriks pendapat
yang aktif. Jika pendapat yang aktif adalah pendapat individu, maka hasil pengolahan
modul MPE adalah berupa hasil pengolahan pendapat pakar yang bersangkutan.
Sebaliknya jika pendapat yang aktif berupa pendapat agregat, maka hasil pengolahan
modul MPE adalah hasil pengolahan agregat.
Pendapat agregat adalah pendapat rata-rata secara geometis dari keseluruhan
pendapat. Arahkan pointer pada tombol

‘Tampilkan/hilangkan pendapat agregat’

kemudian klik tombol tersebut untuk menampilkan pendapat agregat. Klik sekali lagi
untuk kembali ke pendapat individu (pendapat sebelumnya).
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Modul ISM VAXO
Identifikasi struktur sistem menggunakan metodologi interpretative structural modeling
Modul ISM VAXO merupakan tools yang dirancang untuk membantu para
pengambil keputusan dalam melakukan analisis keterkaitan sistem/sub sistem secara
hirarkis dan terstruktur. Aplikasi model ISM VAXO menggunakan teknik ISM
(Interpretative Structural Modeling) dengan pelabelan V, A, X, O yang mencerminkan
hubungan kontekstual antar komponen yang terlibat dalam sebuah sistem. Aplikasi model
ISM VAXO menghasilkan keluaran yang sangat berguna bagi para pengambil keputusan
yang mempelajari inter-dependensi dan struktur sebuah sistem.

Kumpulan Perintah
Dokumentasi
Panel Utama:
Menampilkan halaman halaman tertentu

Gambar Lampiran 15. Ilustrasi Halaman Utama Modul ISM VAXO.
Secara struktural user interface modul ISM VAXO memiliki 3 (tiga) bagian
utama yaitu kumpulan perintah dokumentasi, bagian inisialisasi (input data dan editing
data) , dan pengisian matriks pendapat serta hasil akhir pengolahan. Berikut dijelaskan
mengenai bagaian-bagian tersebut.
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Kumpulan Perintah Dokumentasi
Bagian dokumentasi didesain sebagai fasilitas untuk mempermudah pengguna
dalam manajemen data yang dianalisis. Bagian ini memiliki fitur-fitur yang dapat
digunakan untuk membuat dokumen baru, menyimpan dokumen, membuka dokumen
yang sebelumnya telah disimpan dalam media penyimpan. Semua fitur yang ada dalam
bagian dokumentasi, seperti halnya fitur-fitur lain yang dapat diakses pada semua
halaman dialog yang ditampilkan.
Membuat Dokumen Baru
Perintah ini digunakan untuk membuat dokumen yang sama sekali baru dengan
identitas pakar, sub elemen, dan pendapat yang belum diinisialisasi. Operasi ‘membuat
dokumen baru’ dapat juga didefinisikan sebagai kegiatan mengosongkan variabelvariabel yang terlibat. Simpanlah selalu dokumen yang sedang dikerjakan jika anda
memerlukannya pada kesempatan lain.
Membuka Dokumen
Modul ISM VAXO menyediakan fasilitas untuk membuka dokumen yang
sebelumya telah tersimpan dalam media penyimpan seperti hard disk, floppy disk, flash
disk, dan sejenisnya. Klik tombol

(membuka dokumen) yang terdapat pada kumpulan

tombol perintah utama, kemudian pengguna diminta untuk menentukan nama dokumen
yang akan dibuka.

Silahkan tentukan lokasi dimana dokumen tersebut diletakkan

kemudian klik [Open] atau tekan [Enter] untuk melanjutkan. Untuk membatalkan, klik
tombol [Cancel] atau tekan [Esc] pada keyboard.
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Klik nama file yang
akan dibuka

Tuliskan nama file di
sini

Pilih lokasi file di sini

Klik di sini untuk melanjutkan
Klik di sini untuk membatalkan

Gambar Lampiran 16. Dialog Membuka Dokumen
Menyimpan Dokumen Aktif
Dokumen aktif disimpan dalam bentuk file, gunakan tombol

(Menyimpan

dokumen aktif) yang terletak pada kumpulan tombol perintah utama. Jika dokumen yang
aktif belum memiliki nama dokumen, maka nama dokumen akan ditanyakan. Tetapkan
lokasi dan nama dokumen pada dialog tersebut, kemudian klik [OK] atau tekan [Enter]
untuk melanjutkan dan klik [Save] atau tekan tombol [Esc] untuk membatalkan. Jika
dokumen tersebut sudah mempunyai nama file, sistem tidak lagi meminta nama
dokumen. Modul akan menghapus dokumen yang ada jika anda memberikan nama file
yang sama.

Pilih lokasi file di sini
Tuliskan nama file di
sini

Klik di sini untuk melanjutkan
Klik di sini untuk membatalkan

Gambar Lampiran 17. Dialog Menyimpan Dokumen
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Inisialisasi Parameter
Bagian input dan editing data meliputi beberapa kegiatan diantaranya deskripsi
analisa, inisialisasi pakar, dan inisialisasi sub elemen. Masing-masing halaman parameter
ini diperlukan sebagai inisialisasi data yang mutlak harus dilengkapi. Input datanya cukup
sederhana dan memiliki karakteristik masukan yang hampir mirip, cukup memasukan
data yang diperlukan kemudian diakhiri dengan menekan tombol [Enter]. Hampir semua
jenis kesalahan masukan data yang dilakukan pengguna juga telah di-handle dalam
aplikasi ini sehingga pengguna tidak perlu khawatir akan kesalahan input data.
Inisialisasi Deskripsi Analisa
Deskripsi analisa merupakan keterangan mengenai keterangan analisis yang akan
dilakukan. Inisialisasi deskripsi analisa sifatnya optional (tidak mutlak harus dilakukan)
karena tujuannya hanyalah sebagai catatan analisis jika diperlukan. Halaman inisialisasi
deskripsi analisa dapat diaktifkan dengan meng-klik panel ‘Intro’ yang disediakan pada
panel utama modul ISM VAXO.
Tuliskan mengenai keterangan atau catatan (jika diperlukan) pada halaman
deskripsi analisa sesuai keinginan. Untuk meng-update keterangan tersebut, simpan
dokumen perkiraan dengan tahapan yang dijelaskan pada bagian sebelumnya. Berikut
adalah halaman deskripsi analisa pada modul ISM VAXO.

Gambar Lampiran 18. Dialog Deskripsi Analisa pada Modul ISM VAXO.
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Inisialisasi Pakar
Inisialisasi pakar merupakan kegiatan menambah/menghapus pakar pengambil
keputusan sebagai responden yang akan menilai alternatif. Pada bagian ini pengguna
diharuskan melengkapi lembar kerja dengan identitas para pakar sesuai keperluan.
Arahkan pointer pada perintah ‘Pakar’, kemudian klik perintah ini untuk menampilkan
halaman inisialisasi pakar.
Pakar/pengambil keputusan mutlak dilengkapi dengan jumlah pakar/pengambil
keputusan minimal satu orang pakar/pengambil keputusan. Hal ini terkait erat kaitannya
dengan pendapat pakar yang akan diisi pada bagian matriks pendapat.

Gambar Lampiran 19. Dialog Halaman Inisialisasi Pakar pada Modul ISM
VAXO.
User

interface

untuk

kegiatan

menambah

dan

menghapus

identitas

pakar/pengambil keputusan adalah berupa lembar kerja yang ditangani secara khusus oleh
Grid Recorder Control. Karena itu semua tahapan yang berkaitan kegiatan editing
identitas pakar/pengambil keputusan diuraikan secara umum pada bagian tersebut.
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Inisialisasi Sub Elemen
Inisialisasi sub elemen merupakan kegiatan menambah/menghapus sub elemen pada
elemen sistem yang dianalisa. Pada bagian ini pengguna diharuskan melengkapi lembar
kerja dengan deskripsi sub elemen-sub elemen sesuai dengan keperluan analisa. Arahkan
pointer pada perintah ‘Sub Elemen, kemudian klik perintah ini untuk menampilkan
halaman inisialisasi sub elemen.

Gambar Lampiran 20. Dialog Halaman Inisialisasi Sub Elemen pada Modul
ISM VAXO.
User interface untuk kegiatan menambah dan menghapus deskripsi sub elemen
adalah berupa lembar kerja yang ditangani secara khusus oleh Grid Recorder Control.
Karena itu semua tahapan yang berkaitan kegiatan editing pada halaman inisialisasi sub
elemen diuraikan secara umum pada bagian tersebut.
Matriks Pendapat dan Hasil Akhir Pengolahan
Matriks pendapat pakar dalam modul ISM VAXO merupakan lembar penilaian
pakar/pengambil keputusan terhadap skor interdependensi antar sub elemen dalam sistem
yang dikaji. Arahkan pointer pada perintah ‘Pendapat dan Hasil’ kemudian klik perintah
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ini untuk menampilkan halaman matriks pendapat. Visualisasi dialog halaman matriks
pendapat pakar pada modul ISM VAXO dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
Pendapat pakar sebelumnya

Pendapat pakar berikutnya
Area
Pendapat
Pendapat pakar agregat
Hasil pengolahan

Gambar Lampiran 21. Dialog Halaman Matriks Pendapat Pakar pada Modul
ISM VAXO
Pengisian Matriks Pendapat
Matriks pendapat pakar diisi dengan memberikan nilai–nilai kontekstual antar sub
elemen. Nilai–nilai kontekstual tersebut antara lain digeneralisasi dalam bentuk V, A, X,
dan O. Masukkan V jika sub elemen baris mempengaruhi / lebih tinggi dari sub elemen
kolom, sebaliknya gunakan A jika sub elemen baris dipengaruhi / lebih rendah dari sub
elemen kolom, atau O jika tidak ada hubungan kontekstual diantara sub elemen tersebut,
dan X jika ke dua sub elemen saling membengaruhi atau sama–sama penting.
Pengisian matriks pendapat pada modul ISM VAXO dapat dilakukan dengan
prosedur yang sangat mudah. Tampilkan matriks pendapat pakar tertentu dengan mengklik tombol

atau tombol

, kemudian isilah area pendapat dengan skor sesuai

pendapat pakar yang bersangkutan dan diakhiri dengan menekan tombol [Enter] untuk
menyetujui perubahan. Untuk membatalkannya, gunakan tombol [Esc] pada keyboard.
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Simpan semua perubahan dengan prosedur yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya
jika pekerjaan telah selesai.
Hasil Akhir Pengolahan
Matriks pendapat semua pakar sudah dilengkapi, selanjutnya hasil pengolahan
modul ISM VAXO dapat dilihat pada halaman resume pendapat. Arahkan pointer pada
tombol

(‘Tampilkan/hilangkan resume pendapat’) kemudian klik tombol tersebut

untuk menampilkan hasil pengolahan modul ISM VAXO.

Kopi ke memori
Struktur sub elemen
Grafik interdependensi
Matriks Revisi
Matriks Reachibility

Gambar Lampiran 22. Dialog Hasil Pengolahan Modul ISM VAXO.
Hasil akhir pengolahan pada modul ISM VAXO dapat berupa hasil pengolahan
individu dan hasil pengolahan kelompok (agregat) tergantung kepada matriks pendapat
yang aktif. Jika pendapat yang aktif adalah pendapat individu, maka hasil pengolahan
modul ISM VAXO adalah berupa hasil pengolahan pendapat pakar yang bersangkutan.
Sebaliknya jika pendapat yang aktif berupa pendapat agregat, maka hasil pengolahan
modul ISM VAXO adalah hasil pengolahan agregat.
Pendapat agregat adalah pendapat rata-rata secara geometis dari keseluruhan
pendapat. Arahkan pointer pada tombol

‘Tampilkan/hilangkan pendapat agregat’

kemudian klik tombol tersebut untuk menampilkan pendapat agregat. Klik sekali lagi
untuk kembali ke pendapat individu (pendapat sebelumnya).
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Hasil pengolahan modul ISM VAXO dibagi ke dalam 4 (empat) bagian antara
lain: matriks reachibility, matriks revisi, grafik interdependensi, dan struktur
interdependensi antar sub elemen. Klik salah satu perintah yang disediakan pada bagian
kanan bawah halaman dialog untuk menampilkan bentuk-bentuk hasil pengolahan yang
dimaksud.
Modul Analisis Hirarki Proses
Sistem Penunjang Keputusan untuk menentukan vektor elemen-elemen dalam jaringan menggunakan
teknik AHP (Analisis Hirarki Proses)
Modul Analisis Hirarki Proses merupakan sistem penunjang keputusan yang
dirancang untuk membantu para pengambil keputusan dalam melakukan analisis vektor
eigen dari beberapa elemen yang terlibat dalam jaringan. Modul Analisis Hirarki Proses
menggunakan metodologi AHP (Analisis Hirarki Proses) dengan penilaian fuzzy dalam
rentang 1 (satu) sampai 9 (sembilan). Modul Analisis Hirarki Proses menghasilkan
keluaran yang sangat berguna bagi para pengambil keputusan yang mempelajari tingkat
kepentingan (bobot/prioritas) elemen-elemen berdasarkan penilaian beberapa pakar.
Modul Analisis Hirarki Proses memiliki 2 (dua) bagian panel dialog utama yakni
area struktur jaringan yang merupakan halaman muka dan matriks pendapat pakar, modul
ini juga dilengkapi dengan panel resume analisis serta beberapa tombol perintah yang
terdapat pada masing–masing panel.
Area struktur jaringan digunakan untuk menentukan struktur jaringan dalam
permasalahan yang dianalisa, pada halaman ini pengguna dapat melakukan penambahan
dan penghapusan terhadap hirarki/layer, grup/sub layer, elemen, dan jaringan/koneksi
antar elemen. Pengguna juga dapat melakukan beberapa hal yang berkaitan dengan
dokumentasi diantaranya : membuat dokumen/permasalahan baru, membuka dokumen
yang tersimpan pada media, menyimpan dokumen aktif ke dalam bentuk file,mengatur
ukuran kertas/kanvas, transfer struktur jaringan ke memori dalam bentuk bitmap,
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menampilkan matriks pendapat, melakukan agregasi vertikal, dan menampilkan fasilitas
bantuan ini.
Kumpulan tombol perintah
Hirarki / Layer

Grup Elemen

Informasi hasil analisis

Elemen

Area Struktur
Jaringan

Konektor

Gambar Lampiran 23. Ilustrasi Halaman Utama Modul Analisis Hirarki Proses.
Secara hirarki area struktur jaringan merupakan kumpulan dari satu atau lebih
layer/hirarki. Setiap layer/hirarki terdiri dari beberapa grup/sub layer/slab yang masing–
masing merupakan kesatuan dari beberapa elemen. Jaringan/koneksi merupakan
hubungan keterkaitan antara satu elemen dengan elemen lainnya pada layer/hirarki yang
berbeda.

Sebuah elemen yang memiliki jaringan/koneksi kepada elemen lain pada

layer/hirarki di atasnya memberikan arti bahwa elemen tersebut mempengaruhi,
sebaliknya jika elemen tersebut memiliki jaringan/koneksi kepada elemen pada
layer/hirarki di bawahnya, elemen ini dipengaruhi.
Operasi Pada Layer/Hirarki
Layer atau hirarki merupakan kumpulan grub/sub layer, dengan demikian
sebelum pengguna melakukan operasi editing terhadap grup/sub layer terlebih dahulu
perlu dibuat sebuah layer/hirarki. Menambahkan layer/hirarki pada area struktur jaringan
dapat dilakukan dengan menggunakan perintah

‘Tambahkan layer baru’. Arahkan
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pointer pada tombol yang terletak pada kumpulan tombol perintah (bagian kanan atas
aplikasi), kemudian klik tombol ini, sebuah layer/hirarki baru akan dibuat dan
ditempatkan pada posisi paling kanan setelah layer terakhir dibuat.
Ada beberapa operasi yang dapat dilakukan pada layer/hirarki yang dibuat
diantaranya mengganti deskripsi layer/hirarki, menghapus layer yang bersangkutan,
menambahkan grup/sub layer, dan mengatur posisi anggotanya (grup/sub layer). Semua
pilihan operasi ini dapat diakses dengan meng-klik tombol

pada layer. Visualisasi

layer/hirarki beserta beberapa pilihan operasi yang dapat digunakan diilustrasikan pada
Gambar di bawah ini.
Keterangan
layer/hirarki
Klik di sini untuk menampilkan menu utama
Mengganti deskripsi/keterangan layer/hirarki
Menghapus layer
Menambahkan grup/sub layer baru
Menyusun posisi grup/sub layer secara otomatis

Gambar Lampiran 24. Layer/Hirarki dan Beberapa Pilihan Operasinya.
Mengganti Deskripsi Layer/Hirarki
Desksipsi layer/hirarki dapat diganti sesuai kebutuhan seperti tujuan, aktor, faktor,
strategi dan seterusnya.

Penggantian deskripsi layer/hirarki, aktifkan menu pilihan

layer/hirarki dengan meng-klik tombol

pada layer, kemudian pilih perintah ‘Edit

Keterangan Layer Ini’. Sekali perintah ini dijalankan, judul layer akan berubah menjadi
mode edit, gantilah keterangan layer/hirarki sesuai keperluan kemudian diakhiri dengan
menekan [Enter] untuk menyetujui perubahan, untuk membatalkannya, tekan tombol
[Esc] pada keyboard. Persiapan mengganti deskripsi layer/hirarki juga dapat diaktifkan
dengan meng-klik ganda judul layer/hirarki yang bersangkutan.
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Menghapus Layer/Hirarki
Layer/hirarki dapat dihapus jika layer/hirarki ini tidak diperlukan. Klik tombol
pada layer, kemudian pilih perintah ‘Hapus Layer Ini’.

Perlu diketahui bahwa

penghapusan layer akan mengakibatkan semua grup/sub layer beserta elemen–elemen
yang ada pada layer/hirarki ini akan dihapus. Penghapusan ini tidak dapat dibatalkan,
karena itu yakinkan terlebih dahulu sebelum melakukan operasi ini.
Menambahkan Grup/Sub Layer pada Layer/Hirarki
Grup/sub layer dapat ditambahkan melalui operasi ‘Tambahkan Grup/Sub Layer’
pada menu pilihan layer. Arahkan pointer pada tombol
untuk menampilkan menu pilihan layer.

, kemudian klik tombol ini

Pilihlah perintah yang bersesuaian untuk

menambahkan.
Mengatur Posisi Grup Secara Otomatis
Posisi grup/sub layer yang terdapat pada sebuah layer/hirarki dapat disusun secara
otomatis. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan meng-klik perintah ‘Susun Kembali
Posisi Semua Grup’ yang ada pada menu pilihan layer.
Operasi Pada Grup/Sub Layer
Grup/sub layer yang merupakan anggota dari sebuah layer diartikan sebagai
kumpulan elemen–elemen, dengan demikian penambahan elemen tidak dapat dilakukan
sebelum grup/sub layer-nya dibuat. Pembuatan grup/sub layer dapat dilakukan dengan
mengikuti prosedur yang telah dijelaskan pada bagian operasi pada layer/hirarki.
Operasi-operasi dasar yang dapat dilakukan pada grup/sub layer ini di antaranya
mengganti deskripsi/keterangan sub layer, menghapus grup, menambahkan elemen pada
grup, dan mengkopi grup beserta elemen–elemennya ke memori. Operasi–operasi ini
dapat diakses dengan meng-klik tombol

pada grup/sub layer.
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Keterangan
grup/sub layer
Klik di sini untuk menampilkan pilihan grup/sub layer
Mengganti deskripsi/keterangan grup/sub layer
Menghapus grup/sub layer
Menambahkan elemen pada grup
Mengkopi gambar grup & elemennya ke memori

Gambar Lampiran 25. Visualisasi Grup/Sub Layer Beserta Pilihan Operasinya.
Mengganti Deskripsi Grup/Sub Layer
Deskripsi atau keterangan dari sebuah grup dapat diganti sesuai kebutuhan.
Aktifkan pilihan grup/sub layer dengan mengklik tombol

pada grup/sub layer,

kemudian pilih ‘Edit Keterangan Grup/Sub Layer Ini’. Sekali perintah ini dijalankan,
judul grup/sub layer berubah menjadi mode edit. Gantilah deskripsi/keterangan sesuai
keperluan kemudian tekan [Enter] untuk menyetujui atau [Esc] untuk membatalkan.
Menghapus Grup/Sub Layer
Grup/sub layer dapat dihapus jika tidak dipergunakan dalam analisa. Aktifkan
pilihan operasi grup/sub layer dengan meng-klik tombol

pada grup/sub layer,

kemudian klik perintah ‘Hapus Grup/sub Layer Ini’, perlu diketahui bahwa kegiatan ini
tidak dapat dibatalkan. Penghapusan grup/sub layer mengakibatkan semua elemen yang
ada pada grup/sub layer ini juga dihapus, dengan demikian yakinkan terlebih dahulu
sebelum melakukan operasi ini.
Menambahkan Elemen pada Grup
Elemen pada grup/sub layer dapat ditambahkan melalui operasi ‘Tambahkan
Elemen Pada Grup/Sub Layer Ini’ pada menu pilihan grup/sub layer. Arahkan pointer di
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atas tombol

pada grup/sub layer, kemudian klik tombol ini untuk menampilkan menu

pilihan grup/sub layer. Pilihlah perintah yang bersesuaian untuk menambahkan.
Mengkopi Tampilan Grup
Grup beserta elemen–elemennya dapat dikopi ke memori untuk kemudian
digunakan pada aplikasi windows lainnya dalam bentuk bitmap. Klik tombol

pada

grup/sub layer untuk mengaktifkan pilihan operasi grup/sub layer, kemudian gunakan
perintah ‘Kopi Grup Ini Ke Memori’. Sekali perintah ini dijalankan, visualisasi grup
beserta elemen–elemennya tersimpan di memori. Gunakan operasi ‘Paste’ pada aplikasi
dimana laporan anda dibuat untuk menempelkan gambar ini.
Operasi pada Elemen dan Jaringannya
Secara taksis elemen merupakan entitas akhir dalam arsitektur jaringan AHP.
Elemen–elemen berkumpul dalam sebuah grup/sub layer dan grup/sub layer ini
berkumpul dalam sebuah layer/hirarki. Elemen juga merupakan objek terpenting dalam
jaringan AHP, karena jaringan AHP pada prinsipnya menghubungkan elemen–elemen ini
tanpa memperhatikan grup/sub layer atau layer/hirarki-nya.
Operasi-operasi dasar yang dapat dilakukan terhadap sebuah elemen di antaranya
mengganti deskripsi/keterangan elemen, menghapus elemen, menambahkan dan
menghapus koneksi, menampilkan matriks pendapat, dan memilih warna teks dan warna
konektor. Penambahan elemen dapat dilakukan dengan mengikuti prosedur pada bagian
operasi pada grup/sub layer.

158

Lampiran Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi SPABKU
Keterangan
grup/sub layer
Klik kanan area elemen ini untuk menampilkan pilihan operasi elemen
Mengganti deskripsi/keterangan elemen
Menghapus elemen
Menambahkan elemen yang dipengaruhi
Menambahkan elemen yang mempengaruhi
Menghapus elemen yang dipengaruhi
Menghapus elemen yang mempengaruhi

Gambar Lampiran 26. Dialog Pilihan Operasi pada Objek Elemen.
Mengganti deskripsi elemen
Deskripsi atau keterangan elemen dapat diganti sesuai keperluan analisa.
Aktifkan pilihan operasi elemen dengan meng-klik kanan elemen tersebut kemudian klik
perintah ‘Edit Keterangan Elemen Ini’, pada dialog yang ditampilkan, silahkan ganti
deskripsi/keterangan elemen tersebut, kemudian tekan [Enter] atau klik [OK] untuk
melanjutkan dan tekan [Esc] atau klik [Cancel] untuk membatalkan, untuk meyakinkan
hasil editing anda, arahkan kembali pointer ke wilayah elemen tersebut, tunggu beberapa
saat sampai ditayangkan informasi singkat mengenai elemen ini.
Klik di sini untuk
melanjutkan
Klik di sini untuk
membatalkan
Ganti keterangan
elemen pada kotak
dialog ini

Gambar Lampiran 27. Dialog Editing Deskripsi/Keterangan Elemen.
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Menghapus Elemen
Elemen dapat dihapus apabila tidak diperlukan dalam jaringan AHP. Menghapus
elemen dapat dilakukan dengan menggunakan perintah yang disediakan pada menu
pilihan elemen. Klik-kanan elemen yang akan dihapus, kemudian klik perintah ‘Hapus
Elemen Ini’. Perintah ini tidak dapat dibatalkan, yakinkan terlebih dahulu bahwa elemen
tersebut betul–betul akan di hapus. Operasi penghapusan elemen secara otomatis akan
menghapus semua konektor yang terhubung dengan elemen yang bersangkutan.
Menambah Koneksi Elemen
Koneksi antar elemen dapat dibuat dengan memberikan perintah ‘Tambahkan
koneksi dari elemen...’ atau ‘Tambahkan koneksi ke elemen...’. Kedua perintah ini
terdapat pada menu pilihan elemen. Aktifkan menu pilihan elemen dengan cara mengklik kanan elemennya, kemudian klik perintah yang bersesuaian.
Perintah ‘Tambahkan koneksi dari elemen...’ artinya menambahkan elemen–
elemen yang dipengaruhi, dan perintah ‘Tambahkan koneksi ke elemen...’ berarti
menambahkan elemen–elemen yang mempengaruhi elemen tersebut. Koneksi antar
elemen ditandai dengan adanya sebuah garis penghubung atara dua elemen tersebut.
Penambahan konektor antar elemen juga dapat dilakukan dengan cara melakukan operasi
drag–drop. Seretlah elemen yang dipengaruhi ke elemen lain yang mempengaruhinya,
jika berhasil/diperbolehkan, konektor akan dibuat.
Menghapus Koneksi Antar Elemen
Koneksi antara dua elemen dapat dihapus apabila tidak diperlukan. Aktifkan
menu pilihan operasi elemen dengan cara meng-klik kanan salah satu elemen yang
berhubungan kemudian klik perintah yang bersesuaian, untuk menghapus koneksi ke
elemen sebelumnya (elemen yang dipengaruhi) gunakan perintah ‘Hapus Koneksi dari
Elemen…’ dan untuk menghapus koneksi ke elemen berikutnya (elemen yang
mempengaruhi) gunakan perintah ‘Hapus Koneksi Ke Elemen…’.
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Penghapusan konektor ini akan menghapus beberapa data penilaian pakar pada
matriks pendapat karena matriks pendapat sebetulnya dibuat berdasarkan koneksi yang
terbentuk antara beberapa elemen, disamping itu operasi ini tidak dapat dibatalkan, karena
itu yakinkan terlebih dahulu jika anda akan menghapusnya.
Menampilkan Matriks Pendapat
Menampilkan matriks pendapat pakar yang mempengaruhi sebuah elemen,
pengguna dapat menggunakan perintah yang disediakan pada menu pilihan operasi
elemen.

Klik kanan elemen tersebut kemudian pilih perintah ‘Tampilkan Matriks

Pendapat Pakar Terhadap Elemen x’, x adalah elemen anda pilih. Petunjuk operasional
pada matriks pendapat pakar dibahas khusus pada bagian Matriks Pendapat Pakar.
Mengatur Warna Teks dan Konektor
Warna teks pada elemen dan warna konektor antar elemen dapat diganti sesuai
selera pengguna. Perintah–perintah ini disediakan pada menu pilihan operasi elemen
yang dapat ditayangkan dengan meng-klik kanan elemen yang bersangkutan.
Penggantian warna teks pada elemen, gunakan perintah ‘Memilih Warna Huruf
dan Konektor|Pilih Warna Huruf...’, pada dialog yang ditampilkan, pilihlah warna sesuai
selera kemudian klik [OK] untuk menyetujui atau [Esc] untuk membatalkan, jika dialog
pilihan warna teks ini disetujui maka warna teks akan berubah sesuai pilihan anda.
Warna konektor juga dapat diganti sesuai selera pengguna. Klik kanan elemen
yang merupakan awal koneksi kemudian gunakan perintah ‘Memilih Warna Huruf dan
Konektor|Pilih Warna Konektor...’, pada dialog yang ditampilkan pilihlah warna sesuai
selera kemudian klik [OK] untuk menyetujui atau [Esc] untuk membatalkan, jika dialog
pilihan warna ini disetujui, maka semua konektor yang berasal dari elemen ini (menuju
elemen–elemen pada layer/hirarki yang lebih tinggi) warnanya akan diganti sesuai pilihan
pengguna.
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Pilihlah salah satu warna
yang tersedia pada dialog ini

Klik di sini untuk
menampilkan warna
lainnya

Klik di sini untuk
melanjutkan
Klik di sini untuk
membatalkan

Gambar Lampiran 28. Dialog Pilihan Warna Teks dan Konektor.
Panel Resume Analisis
Panel resume analisis digunakan sebagai panel hasil agregasi pendapat pakar
secara vertikal. Panel ini terletak pada bagian kanan aplikasi seperti tampak pada Gambar
Lampiran 29. Ada dua perintah yang dapat digunakan oleh pengguna pada panel resume
analisis ini yaitu mengkopi resume ke memori dan menutup resume analisis. Panel
resume analisis hanya dapat dimunculkan sesaat setelah proses agregasi selesai dilakukan,
karena itu jika panel ini tidak tampak maka lakukan proses agregasi.

Kopi resume ke memori
Tutup panel resume

Gambar Lampiran 29. Visualisasi Panel Resume Analisis.
Hasil pengolahan AHP yang ditayangkan pada panel resume analisis dapat dikopi
ke memori dalam bentuk bitmap untuk keperluan reporting. Arahkan pointer menuju
tombol

kemudian klik tombol ini, resume analisis akan disimpan dalam memori.

Gunakan operasi ‘Paste’ pada aplikasi reporting anda (Microsoft Word misalnya) untuk
menempelkan gambar resume ini. Resume analisis dapat dihilangkan apabila tidak
diperlukan (misalnya area struktur jaringan terlalu kecil). Klik tombol

pada panel

resume analisis untuk menghilangkannya.
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Matriks Pendapat Pakar
Matriks pendapat pakar merupakan lembar pengisian pendapat pakar mengenai
pengaruh elemen–elemen terhadap elemen lainnya yang berada pada hirarki yang lebih
tinggi.

Penilaian ini mencerminkan kekuatan perbandingan kekuatan 2 (dua) buah

elemen terhadap elemen lain yang dipengaruhinya, karena itu dialog pendapat pakar
disajikan dalam bentuk matriks.
Kopi semua pendapat ke memori
Tambahkan responden baru
Tutup matriks pendapat
Pendapat Agregat dari Keseluruhan
Pakar
Informasi Pakar
Kopi pendapat ke memori

Informasi Konsistensi
Pendapat

Gambar Lampiran 30. Dialog Matriks Pendapat Pakar.
Halaman matriks pendapat pakar terdiri dari dua bagian utama yaitu matriks
pendapat individu dan matriks pendapat agregat. Matriks pendapat individu adalah
matriks pendapat dimana pengguna dapat melakukan input data berdasarkan hasil
pengamatan. Matriks pendapat individu terletak pada bagian kiri layar dan terdiri dari
satu atau lebih matriks yang disediakan untuk satu atau lebih responden, bagian sebelah
kanan terdapat sebuah matriks pendapat yang merupakan matriks pendapat agregat.
Menambah dan Menghapus Matriks Pendapat
Secara default modul AHP menyediakan sebuah matriks yakni untuk seorang
responden/pakar, akan tetapi pakar/responden ini dapat ditambah atau dikurangi sesuai
keperluan, untuk menambahkan responden, arahkan pointer pada tombol

yang terletak

di sebelah kanan atas halaman matriks pendapat. Klik tombol tersebut, sebuah matriks
baru ditambahkan dengan nama responden/pakar yang secara default diberikan inisial R.
163

Lampiran Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi SPABKU
Gantilah informasi responden/pakar ini sesuai keperluan dengan menggunakan prosedur
mengganti informasi responden.
Menghapus pendapat pakar, gunakan perintah ‘Hapus Matriks Pendapat Ini’.
Arahkan pointer di atas tombol

yang terdapat pada baris terbawah matriks pendapat

yang bersangkutan. Klik tombol ini–pendapat pakar akan dihapus, perlu diketahui
bahwa perintah ini tidak dapat dibatalkan, yakinkan terlebih dahulu sebelum anda
menghapusnya.
Mengganti Informasi Responden
Informasi responden dapat diganti sesuai keperluan pengguna. Klik ganda pada
area informasi responden kemudian masukan informasi responden sesuai keperluan.
Tekan [Enter] untuk menyetujui atau [Esc] untuk membatalkan. Dianjurkan untuk
memberikan informasi responden yang unik dan singkat untuk menghindari
kemungkinan konfliknya variabel dalam sistem.
Mengkopi Pendapat ke Memori
Pendapat pakar dapat dikopi ke memori windows dalam bentuk bitmap. Fasilitas
ini dirancang khusus untuk keperluan reporting atau dokumentasi lainnya. Untuk
mengkopi pendapat masing–masing pakar, arahkan pointer pada tombol

‘Kopi

matriks pendapat ke memori’ yang terdapat pada baris terbawah matriks pendapat yang
bersangkutan. Klik tombol ini, pendapat akan disimpan dalam memori untuk kemudian
digunakan pada aplikasi windows lainnya, untuk mengkopi semua pendapat sekaligus,
gunakan tombol kopi yang terdapat pada bagian kanan atas halaman matriks pendapat.
Melakukan Prosedur Agregasi Horisontal
Agregasi horisontal merupakan serangkaian prosedur iteratif untuk menghasilkan
vektor yang stasioner (lamda maksimum). Prosedur ini pada prinsipnya melibatkan
operasi perkalian matriks berulang sehingga menghasilkan nilai vektor dalam ketelitian 4
(empat) desimal. Klik tombol

pada matriks pendapat untuk melakukan prosedur

agregasi.
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Hasil perhitungannya ditayangkan dalam kolom vektor.

Perintah ini juga

melibatkan perhitungan agregat dari pendapat–pendapat pakar dengan menggunakan
rata–rata geometris, hasilnya ditayangkan pada matriks pendapat agregat (matriks
pendapat yang ditempatkan pada bagian kanan halaman).
Matriks Pendapat dan Vektor Prioritas
Pengisian matriks pendapat terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu pengisian pendapat
dengan membandingkan masing–masing elemen (non direct) dan pengisian secara
langsung (direct). Pengisian pendapat non direct dilakukan dengan cara membandingkan
kekuatan pengaruh antar elemen pada baris terhadap elemen–elemen pada kolom.
Apabila pengaruh elemen baris lebih besar dari pada pada kolom maka nilai yang
diberikan adalah x, sebaliknya jika elemen kolom lebih besar daripada elemen baris maka
nilai yang diberikan adalah 1/x. x didefinisikan sebagai tingkat kekuatan pengaruh yang
nilainya antara 1 dan 9.
Pengisian pendapat non direct, arahkan pointer pada tombol pada sel yang
diperbandingkan, kemudian klik tombol ini.

Pada menu penilaian yang muncul

disediakan beberapa pilihan nilai, klik salah satu perintah sesuai penilaian pakar terhadap
sel tersebut. Tidak semua sel diperbolehkan untuk diisi karena secara beberapa sel akan
diisi secara otomatis, untuk diagonal utama misalnya secara otomatis akan diberi nilai 1
(satu) dan untuk diagonal yang berlawanan akan diberi nilai inversi dari data masukan.
Aktifkan ceklis ini jika pendapat direct
Klik ganda di kolom ini untuk penilaian
direct
Klik tombol ini untuk
menampilkan pilihan nilai

Gambar Lampiran 31. Pengisian Matriks Pendapat Pakar
Pendapat direct dimaksudkan untuk mengisi pendapat pakar secara langsung
tanpa membandingkan antara elemen–elemennya, dengan demikian penilaian kekuatan
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diberikan secara langsung oleh pengguna dengan memasukan nilai numerik. Perhitungan
vektor untuk pendapat direct disini cukup sederhana yaitu dengan membuat proporsi dari
nilai totalnya.
Penilaian direct dari sebuah elemen dapat dilakukan dengan cara meng-klik
ganda kolom ‘Direct’ pada baris yang bersesuaian dengan elemennya.

Masukkan

penilaian sesuai pengamatan kemudian tekan [Enter] untuk melanjutkan atau [Esc] untuk
membatalkan.
Menutup Halaman Matriks Pendapat
Menutup halaman matriks pendapat pakar untuk kembali ke halaman utama dapat
dilakukan dengan cara mengklik tombol sebelah kanan halaman matriks pendapat.
Arahkan pointer pada tombol tersebut, kemudian lakukan klik kiri pada mouse anda.
Informasi Elemen–Elemen yang Berpengaruh
Informasi elemen pada baris dan kolom yang ditampilkan hanya berupa nomor
elemen dan bukan informasi elemen sebenarnya. Informasi elemen–elemen ini diletakan
pada bagian bawah kanan atau setelah matriks pendapat agregat.
Interpretasi Pendapat Direct dan Non Direct
Penggunaan pendapat direct dan non direct dalam pengolahan vertikal sebagai
berikut, pada agregasi/pengolahan vertikal pendapat yang diperhitungkan adalah
pendapat geometris dari keseluruhan pakar. Pendapat ini tergantung dari opsi yang
ditetapkan pengguna pada saat pengisian matriks pendapat. Jika semua opsi ‘Direct?’
yang ada pada matriks pendapat diaktifkan, maka nilai yang diagregasi adalah nilai – nilai
direct-nya, sementara jika salah satu dari pendapat opsi ‘Direct ?’ dimatikan, maka
agregasi yang dilakukan adalah agregasi terhadap penilaian non–direct.

Dengan

demikian agregasi direct pada proses pengolahan vertikal ini hanya dilakukan apabila
semua opsi ‘Direct ?’ pada matriks pendapat diaktifkan.
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Tombol Perintah Utama
Halaman utama aplikasi ini tersedia sebuah kumpulan tombol perintah yang
diletakkan pada bagian kanan atas aplikasi. Kumpulan tombol perintah ini dirancang
untuk beberapa kepentingan diantaranya utilitas dokumentasi, setting halaman/kanvas,
menambahkan layer/hirarki, melakukan agregasi vertikal, dan menampilkan petunjuk
teknis penggunaan aplikasi. Berikut adalah visualisasi dan keterangan singkat mengenai
kumpulan tombol perintah utama.

Petunjuk teknis penggunaan aplikasi
Lakukan agregasi pengolahan
Menambahkan layer/hirarki baru
Setting ukuran halaman/kanvas
Mengkopi struktur jaringan ke
Menyimpan dokumen aktif
Membuka dokumen…
Membuat dokumen baru

Gambar Lampiran 32. Kumpulan Tombol Perintah Utama
Membuat Dokumen Baru
Membuat dokumen baru merupakan perintah yang dapat digunakan untuk
mengosongkan lembar kerja dan membuat struktur jaringan yang betul–betul baru.
Arahkan pointer di atas tombol

yang terdapat pada kumpulan tombol perintah,

kemudian klik tombol tersebut, maka lembar kerja/area struktur jaringan akan
dikosongkan dan database baru akan dibuat.
Membuka Dokumen
Modul Analisis Hirarki Proses menyediakan fasilitas untuk membuka dokumen
yang sebelumya telah tersimpan dalam media penyimpan seperti hard disk, floppy disk,
flash disk, dan sejenisnya. Klik tombol

(membuka dokumen) yang terdapat pada

kumpulan tombol perintah utama, kemudian pengguna diminta untuk menentukan nama
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dokumen yang akan dibuka.

Silahkan tentukan lokasi dimana dokumen tersebut

diletakkan kemudian klik [Open] atau tekan [Enter] untuk melanjutkan.

Untuk

membatalkan, klik tombol [Cancel] atau tekan [Esc] pada keyboard. Semua dokumen
Analisis Hirarki Proses secara default disimpan dalam file berekstensi *.eatp. Visualisasi
Dialog pembukaan dokumen dapat dilihat pada gambar Lampiran 33 berikut ini.

Klik nama file yang
akan dibuka

Tuliskan nama file di
sini

Pilih lokasi file di sini

Klik di sini untuk melanjutkan
Klik di sini untuk membatalkan

Gambar Lampiran 33. Dialog Membuka Dokumen
Menyimpan Dokumen Aktif
Kemungkinan pengguna tidak dapat melanjutkan pekerjaan karena satu dan lain
hal bisa saja terjadi, sementara simulasi atau bahkan entri data belum selesai, dalam
kondisi ini pengguna dapan menunda pekerjaan tersebut kemudian dilanjutkan pada
kesempatan lain.

Simpanlah dokumen tersebut dalam bentuk file, klik tombol

(Menimpan dokumen aktif) yang terletak pada kumpulan tombol perintah utama. Jika
dokumen yang sedang aktif belum memiliki nama dokumen, maka dialog permintaan
nama dokumen akan ditampilkan. Tetapkan lokasi dan nama dokumen pada dialog
tersebut, kemudian klik [OK] atau tekan [Enter] untuk melanjutkan dan klik [OK] atau
tekan [Esc] untuk membatalkan, jika dokumen tersebut sudah mempunyai nama file,
sistem tidak lagi meminta nama dokumen.

168

Lampiran Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi SPABKU

Pilih lokasi file di sini

Tuliskan nama file di
sini

Klik di sini untuk melanjutkan
Klik di sini untuk membatalkan

Gambar Lampiran 34. Dialog Menyimpan Dokumen
Kopi ke Memori
Laporan mengenai struktur jaringan dan vektor–vektornya, pengguna dapat
menggunakan fasilitas kopi struktur jaringan ke memori. Perintah ini digunakan untuk
mengkopi struktur jaringan ke memori untuk kemudian ditempelkan pada aplikasi
pelaporan lain seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, dan
sejenisnya. Klik tombol yang bertanda

yang diletakkan pada kumpulan tombol

perintah utama, struktur jaringan beserta vektor–vektornya otomatis tersimpan di memori
dalam bentuk bitmap. Gunakan fasilitas Paste pada aplikasi pelaporan anda untuk
menempelkan struktur jaringan ini.
Setting Ukuran Halaman/Kanvas
Ukuran kertas/halaman/lembar kerja struktur jaringan dapat diubah sesuai
keperluan. Gunakan perintah

(Setting ukuran kertas/kanvas), kemudian pada dialog

yang ditampilkan silahkan pilih jenis kertas sesuai keinginan anda. Jika jenis kertas tidak
tersedia, pengguna dapat menentukan ukuran kertas secara manual dalam satuan cm,
untuk menyetujui perubahan ukuran kertas/kanvas, klik [Lanjut] atau tekan [Enter] dan
untuk membatalkannya klik [Batal] atau tekan [Esc] pada keyboard.
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Klik di sini untuk
melanjutkan
Klik di sini untuk
membatalkan
Ceklis ini menunjukkan bahwa
dimensi horisontal ditukar dengan
vertikal dan sebaliknya

Gambar Lampiran 35. Dialog Pilihan Ukuran Kertas
Menambahkan Layer/Hirarki Baru
Tombol berikutnya yang disediakan pada kumpulan tombol perintah adalah
tombol yang dapat digunakan untuk menambahkan layer/hirarki baru (

). Klik tombol

tersebut jika anda ingin menambahkan layer/hirarki baru, sebuah layer baru akan dibuat
dan ditempatkan pada kolom paling kanan dalam struktur jaringan.
Melakukan Prosedur Agregasi Vertikal
Agregasi vertikal merupakan prosedur yang digunakan untuk menghitung nilai–
nilai vektor semua elemen yang terlibat dalam analisis. Untuk melakukan prosedur
agregasi vertikal, modul AHP menyediakan sebuah tombol yang ditempatkan pada
kumpulan tombol perintah utama. Arahkan pointer pada tombol yang bertanda

,

kemudian klik tombol ini. Silahkan tunggu beberapa saat lamanya sampai pointer
berubah dalam posisi normal dan informasi vektor semua elemen telah ditampilkan.
Referensi Teknis Grid Recorder Control
Menambahkan, dan menghapus rekord pada beberapa atribut seperti pakar, alternatif, kriteria, sub
elemen, dan sejenisnya.
Grid Recorder Control merupakan kontrol yang dirancang sebagai user interface
tambahan untuk memudahkan pengguna dalam operasi rekord seperti menambah,
menghapus, dan mengedit rekord. Beberapa modul dalam sistem penunjang keputusan
menggunakan Grid Recorder Control untuk kegiatan editing rekord misalnya kegiatan
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inisialisasi pakar, skala penilaian, alternatif, kriteria, sub elemen, dan sejenisnya.
disamping itu untuk beberapa kasus Grid Recorder Control juga sering digunakan untuk
keperluan navigasi pakar pada matriks pendapat.
Grid Recorder Control secara visual tidak berbeda dengan lembar kerja
(worksheet) seperti biasanya, akan tetapi dalam Grid Recorder Control disediakan sebuah
new record handler untuk menambahkan data, karena itu jumlah baris pada Grid
Recorder Control dapat dirubah sesuai jumlah rekord yang ada. New record handler
diletakkan pada baris pertama kolom ke dua Grid Recorder Control.

New Record Handler:
Masukkan karakter pada baris pertama
kolom ke dua untuk menambahkan

Gambar Lampiran 36. Salah Satu Contoh Visualisasi Grid Recorder Control
untuk Recorder Pakar.
Menambah Rekord Baru adalah kegiatan menambah rekord baru seperti pakar,
alternatif, kriteria, sub elemen atau entiti lainnya sesuai konteks modul yang
menggunakan kontrol ini.

Letakkan seleksi pada new record handler, kemudian

masukkan data baru sesuai keperluan dan tekan [Enter] untuk menyetujui. Data baru
yang ditambahkan akan diletakkan ada baris terakhir Grid Recorder Control. Lengkapi
kolom-kolom lainnya (dengan prosedur yang sama) setelah rekord baru ditambahkan.
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Informasi
Gunakan selalu tombol [Enter] setelah anda mengisi setiap kolom yang disediakan,
ini dimaksudkan sebagai tanda disetujuinya operasi penambahan. Setiap kali anda
sukses menambahkan rekord baru, rekord tersebut akan ditempatkan pada baris
terakhir Grid Recorder Control. Untuk membatalkan perintah penambahan,
gunakan tombol [ESC] pada keyboard.
Menghapus Rekord adalah merupakan kegiatan menghapus data yang tidak
diperlukan dalam analisa. Untuk menghapus rekord, tempatkan seleksi pada rekord yang
akan dihapus dengan cara meng-klik rekord tersebut kemudian tekan tombol [Del] pada
keyboard. Perlu diketahui bahwa penghapusan rekord bersifat permanen artinya rekord
tersebut tidak dapat dikembalikan, karena itu pastikan terlebih dahulu sebelum
menghapusnya, jika kegiatan ini terlanjur dilakukan, anda harus meng-entri ulang data
tersebut. Gunakan prosedur ‘Menambah rekord baru’ untuk meng-entri ulang data yang
telah dihapus (jika) diperlukan.
Mengganti Rekord adalah merupakan kegiatan mengganti deskripsi rekord
dengan data yang baru seperti misalnya ada kesalahan dalam penulisan nama responden.
Sorotlah rekord yang akan diganti dengan cara meng-klik rekord yang bersangkutan.
Berikutnya ketik langsung data rekord yang benar pada sel tersebut, kemudian tekan
[Enter] untuk menyetujui atau [Esc] untuk membatalkan.
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