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ABSTRAK 

Dalam industri penetasan telur, bagian penetasan perlu memperhatikan daya fertilitas 

telur-telur yang diseleksi sebelum dimasukkan ke dalam mesin inkubasi. Untuk 

mendapatkan daya fertilitas telur yang tinggi membutuhkan seorang ahli yang dapat 

mengidentifikasi kemungkinan telur tersebut fertil atau tidak (infertil), sehingga 

pekerjaan ini sangat tergantung pada ahli tersebut. Keterbatasan  kemampuan 

mengidentifikasi,  menginterpretasi secara visual,  dan emosi manusia dapat 

memungkinkan terjadinya human error yang tinggi. Tujuan penelitian ini adalah 

mengembangkan algoritma segmentasi citra untuk identifikasi fertilitas telur dan 

ukuran indeks telur dengan metode thresholding. Hasil uji coba menunjukkan bahwa 

sistem dapat mengidentifikasi telur, baik untuk jenis fertil maupun infertil. Tingkat 

akurasi yang diperoleh untuk identifikasi telur fertil sebesar 95.46%, dan untuk telur 

infertil sebesar 100%. Sedangkan Tingkat akurasi daya tetas telur itik sebesar 89,16%. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem yang diusulkan dapat diterapkan 

sebagai solusi alternatif dalam penentuan telur tetas.  

Katakunci: telur, fertilitas, telur tetas, algoritma, segmentasi warna, thresholding. 

I. PENDAHULUAN 

Dalam Industri penetasan telur, bagian 

penetasan telur perlu memperhatikan 

daya fertilitas telur-telur yang diseleksi 

sebelum dimasukkan ke dalam mesin 

inkubasi (www.sentralternak.com, 

2008). Hal-hal yang mempengaruhi 

daya fertilitas antara lain: asal telur 

(hasil dari perkawinan atau tidak), rasio 

jantan dan betina, ransum induk, umur 

induk, dan kesehatan induk.  Untuk   

mendapatkan daya fertilitas telur yang 

tinggi membutuhkan seorang ahli yang 

dapat mengidentifikasi kemungkinan 

telur tersebut terfertilisasi (dibuahi)  

atau infertil. Proses identifikasi yang 

dilakukan adalah dengan cara 

meneropong setiap telur. Kecermatan 

mata seorang ahli sangat diperlukan 

dalam mengidentifikasi adanya embrio 

(benih) yang terkandung di dalam telur 

yang diidentifikasi. Menurut   Ernst, 

R.A, Bradley, F.A, Abbott, U.K,  dan 

Craig, R.M. [18], karakteristik dari telur 

fertil adalah blastodisc beraturan, 

halus, dan lingkar tepi jelas 

(ditunjukkan dengan anak panah) 

seperti tampak pada gambar 1. 

Karakteris-tik telur infertil adalah 

blastodisc yang berupa lingkaran 

cahaya kecil dan tidak jelas, 

ditunjukkan pada gambar 2. 

 

Gambar 1.Telur Fertil 
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Gambar 2.Telur InFertil 

 

Ketergantungan pekerjaan, 
keterbatasan  kemampuan, dan juga 
pengaruh emosi manusia seringkali 
mengakibatkan terjadinya kesalahan 
(human error) dalam menentukan 
tingkat akurasi, meng-interpretasi 
objek telur secara visual oleh mata 

manusia, serta membutuhkan waktu 
yang relatif lama.    

Menurut Dharma, Y.A. [4], hasil  

penelitiannya menyebutkan ciri-ciri 

fisik telur tetas antara lain adalah telur 

fertil dan mempunyai kisaran indeks 

bentuk telur antara 66,62% - 87,60%.   

Saat ini teknologi pengolahan citra 
telah banyak diterapkan di berbagai 
bidang, termasuk bidang industri. 
Berkaitan dengan identifikasi fertilisasi 
telur,  Zhu, Z., dan Ma, M. [7] 
menggunakan mesin vision dan Least 
Square Support Vector Machine untuk 
mengklasifikasi fertilitas telur tetas, 
dengan tingkat akurasi yang dihasilkan 
adalah 92,5%. Keterbatasan teknik ini 
terletak pada tahap proses yang 

panjang. Menurut Smith, D.P, 
Lawrence, K.C, dan Heitschmidt, 
G.W.[11], data yang dikirim dari sistem 
pencitraan Hyperspectral dianalisis 
menggunakan model Principal 
Component Analysis (PCA) dengan 
mengumpulkan rata-rata jarak spektral 
dari bagian paling tengah setiap telur 
dengan model Mahalanobis Distance 
(MD)untuk menunjukkan telur fertil 
atau infertil. Tingkat akurasi yang 
dihasilkan dalam mengklasifikasi 
fertilitas telur adalah 50,8%.    

 Berdasarkan uraian di atas bahwa 
dengan menggunakan teknik 
pengolahan citra dapat memberikan 
informasi tentang penentuan telur tetas 
secara otomatis. Namun demikian 

masih terdapat keterbatasan antara 
satu metode dengan metode yang lain. 
Untuk itu fokus penelitian ini adalah 
mengusulkan solusi alternatif untuk 
mengidentifikasi telur tetas dengan 
menggunakan segmentasi warna. 

 

II. MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

Sampel Telur 

100 butir telur subur itik 
Magelangdikumpulkan dengan umur 
telur 3 hari dicitrakan, diukur indeks 
telurnya, dan diberi nomor. Kemudian 
telur dimasukkan ke dalam inkubator 
dengan suhu 38-39o, dan relatif 
kelembaban 65%. Pada hari ke-5 telur 
diteropong untuk menilai secara visual 
dari kesuburan atau infertilitas telur 
tersebut. 

Sistem Pencitraan 

Mesin sistem pencitraan yang 
digunakan untuk mendapatkan citra 

telur terdiri dari sumber cahaya dari 
sebuah Philips putih12w, tabung 
pengumpulan cahaya, ruang gelap, 
kamera digital 12 M pixel, dan 
komputer. dapat dilihat pada gambar 3.  
model gambar mengacu pada sumber 
[25] 

 

Gambar 3. Sistem pencitraan 

 

Keterangan 
Gambar: 

1.  Sumber 
Cahaya 

2. Telur 

3. Kamera 
Digital 

4. Ruang 
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Tahapan Penelitan 

Tahapan kegiatan yang dilakukan dapat 

dilihat pada gambar 4. 

 

Gambar 4. Tahapan Penelitian 

1. Akuisisi citra: perolehan citra asli  
dari kamera digital yang langsung 

menangkap objek telur. Gambar 
citra asli yang diperoleh dari mesin 
sistem pencitraan ditunjukkan pada 
gambar 5. 

 

Gambar 5. Citra asli telur 

2. Transformasi citra asli ke grayscale 
atau citra abu-abu (gambar 6). 
Transformasi  dilakukan dengan 
menggunakan program Matlabversi 
12.10. 

 

Gambar 6. Citra abu-abu 

3. Segmentasi yaitu binerisasi citra 
menggunakan thresholding dengan 
teknik Bernsen agar dapat 
menemukan area fertil. Hasil 
segmentasi berupa citra biner 
(gambar 7). 

 

Gambar 7. Citra biner 

4. Identifikasi citra telur dari hasil 
segmentasi, apakah telur fertil atau 
infertil?. 

5. Telur yang teridentifikasi fertil, 
dihitung nilai indeks telur. Dari 
citra biner yang fertil kemudian 
diukur diameter dan panjang citra 

tersebut menggunakan cara 
menurut [6] 

 
Gambar 8. Pengukuran Diameter (D)dan 

Panjang (P) citra [6] 
 

6. Penentuan telur tetas berdasarkan 
dari telur fertil dan memenuhi 
kategori indeks telur yang telah 
ditetapkan. 
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2.4. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan untuk 

mengidentifikasi fertilitas telur adalah 

Metode Adaptive Thresholding dengan 

nilai ambang batas menggunakan teknik 

Bernsen. [28]. 

Adaptive Thresholding: 

 (   )  {
         (   )   (   ) 

           
 (   ) 

 

 

Nilai Ambang batas lokal T(x, y) pada 

(x,y) dihitung dengan persamaan: 

 

 

Untuk menghitung nilai indeks telur 

menggunakan rumus persamaan  1. [19] 

             
           

             
        

(1)  

Nilai indeks telur menggunakan 

penetapan ukuran dari peneliti Dharma, 

YA. [4], yaitu   kisaran nilai indeks 

66,62% - 87,60%.  

III. HASIL  PENELITIAN 

Hasil penelitian yang dilakukan 

terhadap 100 butir telur disajikan pada 

lampiran Tabel 1, merupakan hasil 

pengamatan identifikasi telur fertil 

atau infertil. Kolom satu menunjukkan 

citra asli yang diperoleh dari hasil 

akuisisi menggunakan kamera digital. 

Kolom dua adalah citra keabuan yang 

dihasilkan dari transformasi warna RGB 

ke grayscale. Kolom tiga adalah  citra 

biner yang dihasilkan dari binerisasi 

citra RGB dengan menggunakan 

thresholding. Kolom empat 

menunjukkan nilai indeks telur dari 

hasil rasio lebar maksimal dan panjang 

maksimal citra biner dikalikan dengan 

100%.  Kolom lima menunjukkan hasil 

identifikasi. Kolom enam menunjukkan 

hasil dari aktual telur-telur itik  yang 

infertil, menetas atau tidak menetas. 

IV. PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil pengujian  

menggunakan adaptive thresholding 

untuk segmentasi  warna dari 100 butir 

telur, citra telur yang teridentifikasi 

fertil sebesar  95,46 %.  Citra telur yang 

teridentifikasi Infertil sebesar 100%.  

Menggunakan sistem pencitraan 

diperoleh tingkat akurasi daya tetas 

telur itik sebesar 89,16%.    

Menggunakan sistem manual 

berdasarkan seorang ahli dalam 

mengidentifikasi telur tetas hasilnya 

68% yaitu 68 telur yang menetas dari 

100 telur yang masuk inkubator. 

V. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengujian dapat 

disimpulkan bahwa sistem yang 

diajukan dapat digunakan sebagai 

alternatif identifikasi fertilitas dan 

ukuran indeks telur dalam menentukan 

daya tetas telur.  
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LAMPIRAN 

Tabel 1.  Hasil  identifikasi telur tetas 

No. Citra Input 
Citra 

Grayscale 
Citra Output 

Nilai 

Indeks 

Telur (%) 

Hasil 

Identifikasi 
Aktual 

1 

 

  

83,2808   Menetas  Menetas 

2 

 

  

77,9762  Menetas  Menetas 

3 

 

  

90,3654 Infertil Infertil 

4 

 
  

88,1579 Infertil Infertil 

5 

  

 

83,4337 Infertil Infertil 

6 

 
  

85,4890  Menetas  Menetas 

7 

 

  

87,1560   Menetas  Menetas 
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8 

 

  82,6979  Menetas  Menetas 

9 

   

79,6460  Menetas  Menetas 

10 

 

  
88,1967 

Tidak 

Menetas 
 Menetas 

12 

 
  

82,7381  Menetas  Menetas 

13 

 

 

 
 

87,7358 
 Tidak 

Menetas 

Tidak 

Menetas 

14 

 

  

83,3856 Infertil Menetas 

15 

 

  

81,7910  Menetas  Menetas 

16 

 

  

80,1858  Menetas  Menetas 
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17 

 

 
 

79,6460  Menetas   Menetas 

18 

 
  

84,0116 Infertil Infertil 

19 

 
  

90,5063 
 Tidak 

Menetas 
 Menetas 

20 

   

73,5465  Menetas 
Tidak 

Menetas 

21 

 
  

77,6435  Menetas 
 Tidak 

Menetas 

22 

 
  

83,1361  Menetas  Menetas 

23 

 
 

 

81,5789 
Infertil 

(Rusak) 

Infertil 

(Rusak) 

24 

   

87,0662  Menetas  Menetas 
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25 

   

85,2941 Infertil Infertil 

26 

   

89,0034 
 Tidak 

Menetas 

 Tidak 

Menetas 

27 

 
 

 

90,0322 
Tidak 

Menetas 
 Menetas 

28 

 
  

85,8491  Menetas  Menetas 

29 

 

 
 

84,2444 Infertil Infertil 

30 

 
  

83,8806  Menetas 
 Tidak 

Menetas 
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ABSTRAK 

Mesin grading tomat TEP-3 yang dirancang sebelumnya mempunyai kapasitas yang 

rendah karena hanya mampu mengolah satu butir tomat setiap saat dan lambatnya 

sensor cahaya dalam mendeteksi kedatangan tomat pada konveyor. Salah satu cara 

untuk meningkatkan kapasitasnya adalah dengan meningkatkan jumlah tomat yang 

diproses per batch menjadi tiga buah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

meningkatkan kapasitas mesin grading tomat dengan cara menggunakan pengolahan 

citra untuk mendeteksi kedatangan tomat dan melakukan pengolahan citra untuk tiga 

buah tomat sekaligus. Penelitian dilakukan dengan metode rekayasa. Hasil penelitian 

pendahuluan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengolahan citra dapat 

digunakan untuk mendeteksi kedatangan tomat dengan waktu yang lebih pendek bila 

dibandingkan dengan sensor cahaya. Bila pada mesin sebelumnya jarak minimum antar 

tomat adalah 30 cm, dengan metoda yang baru ini jarak minimum antar tomat dapat 

diturunkan menjadi 10 cm. Program yang dirancang juga mampu mengklasifikasi tiga 

buah tomat sekaligus. Pengujian menunjukkan bahwa program pengolahan citra dapat 

meningkatkan kapasitas teoretis mesin dari 1200 butir/jam menjadi 14000 butir/jam. 

Kata kunci: tomat, pengolahan citra, mesin grading 

 
 

I. PENDAHULUAN 

Tomat merupakan salah satu 

sayuran yang sangat digemari oleh 

masyarakat Indonesia. Di dalam negeri 

permintaan tomat setiap tahunnya 

terus mengalami peningkatan. 

Kebutuhan tomat selain untuk 

kebutuhan rumah tangga juga untuk 

memenuhi kebutuhan industri 

makanan. Menurut Badan Penelitian 

dan Pengembangan Pertanian (2005) 

dalam Poetri (2009) permintaan tomat 

meningkat sebesar 20% per tahun, baik 

untuk pasar domestik maupun 

internasional. Pemenuhan permintaan 

ini berkaitan dengan kualitas tomat 

yang diinginkan dimana konsumen 

mempunyai perbedaan dalam 

menentukan kualitas tomat tergantung 

peruntukkannya. Oleh karena itu untuk 

memenuhinya dibutuhkan klasifikasi. 

Klasifikasi produk dapat 

dilakukan dengan sortasi dan grading. 

Sortasi adalah pemisahan produk ke 

dalam fraksi kualitas berdasarkan 

karakteristik fisik, biologis, dan kimiawi 

produk. Sedangkan grading adalah 

proses pemilihan bahan berdasarkan 

permintaan konsumen atau berdasarkan 

nilai konsumen (Zain, dkk, 1999). 

Metode grading yang dilakukan oleh 

pengusaha hortikultura saat ini 

unumnya dengan cara manual 

menggunakan tenaga ahli manusia. 

Faktor kelelahan dapat memungkinkan 

terjadinya ketidakkonsistenan yang 

berakibat pada kesalahan klasifikasi. 

mailto:m_muhaemin@unpad.ac.id
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Program Studi Teknik Pertanian, 

Fakultas Teknologi Industri Pertanian 

Universitas Padjadjaran telah banyak 

melakukan penelitian tentang grading 

tomat. Poetri (2009) telah berhasil 

membuat program klasifikasi tomat 

berdasarkan berat dan warna tomat 

dengan menggunakan pengolahan citra. 

Berdasarkan hali ini, Nurhakim (2011) 

membuat model mesin grading tomat 

dengan menambahkan kontrol 

pengendali otomatis untuk memasukkan 

tomat ke dalam wadah sesuai dengan 

kelasnya. Kelemahan dari model moesin 

ini adalah rendahnya akurasi 

pengelompokan fisik tomat yang baru 

mencapai 60%. Untuk memperbaiki hal 

ini Gumelar (2012) melakukan 

modifikasi mekanisme pemisahan tomat 

dengan menggunakan pintu pembagi 

yang bergerak secara otomatis untuk 

mengarahkan tomat sesuai dengan 

kelasnya. Dengan mekanisme baru ini 

pemisahan tomat secara fisik telah 

berhasil dilakukan dengan akurasi 100%. 

Selanjutnya, dengan berdasarkan model 

mesin ini Herwanto dkk (2012) berhasil 

mengembangkan prototipe mesin 

grading tomat yang sepenuhnya bekerja 

secara otomatis dengan kapasitas 1200 

butir/jam. Kapasitas ini dianggap masih 

rendah mengingat bahwa seorang 

tenaga ahli dapat melakukan grading 

tomat secara manual sebanyak sekitar 

1000 butir/jam. Untuk dapat digunakan 

secara ekonomis, mesin grading harus 

mempunyai kapasitas yang jauh lebih 

besar dari kapasitas kerja manual. 

Diantara faktor yang 

menyebabkan rendahnya kapasitas 

mesin tersebut adalah bahwa konveyor 

hanya membawa dan memproses tomat 

satu per satu. Faktor lainnya adalah 

lambatnya deteksi waktu kedatangan 

tomat yang menggunakan sensor 

cahaya. Dengan demikian untuk 

peningkatan kapasitas maka mesin yang 

baru akan memproses tiga buah tomat 

sekaligus dan deteksi tomat dilakukan 

dengan pengolahan citra. 

Merupakan bagian dari penelitian 

pengembangan mesin grading tomat, 

penelitian ini bertujuan untuk 

melakukan memodifikasi pengolahan 

citra dari satu jalur tomat menjadi 3 

jalur tomat sekaligus.  

II. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode rekayasa (engineering) yaitu 

melakukan suatu kegiatan perancangan 

(design) yang tidak rutin, sehingga di 

dalamnya terdapat suatu kontribusi 

baru, baik dalam bentuk proses maupun 

produk. Sementara itu yang direkayasa 

adalah program pengolahan citra yang 

dapat mengklasifikasikan tomat sesuai 

dengan grade-nya. Bahasa yang 

digunakan untuk perancangan adalah 

MATLAB R2010a. Sebagaimana disajikan 

dalam Gambar 1, tahapan penelitian 

yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

 
2.1. Modifikasi Kotak Pengambilan 

Citra 

Pada penelitian sebelumnya 

kotak pengambilan citra dirancang 

untuk mengambil citra sebuah tomat 

pada konveyor. Mengingat, untuk mesin 

yang baru konveyor membawa tomat 

dalam tiga jalur, makan kotak 

pengambil citra harus diperbesar 

supaya dapat mengambil citra ketiga 

tomat secara utuh.  
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Perbaikan jaringan 

syaraf tiruan

 
Gambar 1. Diagram Alir 

Tahapan penelitian 
 

2.2. Pembuatan Program Pendeteksi 

Tomat 

Mesin sebelumnya menggunakan 
sensor cahaya untuk kedatangan tomat 
sebelum sampai pada kotak penangkap 
citra dan hal ini mengakibatkan jarak 
antar tomat minimal harus 30 cm 

karena lambatnya respon dari 
mikrokontroller ke komputer 
pengendali. Untuk mempercepat 
proses, deteksi kedatangan tomat pada 
kotak pengambilan citra dilakukan 
dengan komputer melalui pengolahan 
citra. Dengan ini diharapkan, waktu 

deteksi kedatangan lebih cepat dan 
jarak antar tomat bisa lebih rapat.  
1. Modifikasi Pengolahan Citra Untuk 

Tiga Citra Tomat Sekaligus 
Pada prototipe mesin sebelumnya, 

klasifikasi dilakukan untuk satu 
tomat pada setiap batch-nya. 
Karena mesin baru akan memproses 
tiga tomat secara bersamaan, 
program pengolahan citra harus 
dimodifikasi untuk mengatasi hal ini. 
Pengolahan citra 3 buah tomat 
sekaligus dilakukan dengan 2 cara; 
cropping citra menjadi tiga bagian 
dan kemudian diproses dengan 
algoritma yang ada. Cara ke dua 
adalah dengan mengolah citra ketiga 
tomat dengan blob analysis. Dari 
kedua cara ini akan diambil cara 
yang paling efektif.  

2. Perbaikan Jaringan Syaraf Tiruan 
Penentuan grade tomat dilakukan 
dengan menggunakan Jaringan 

Syaraf Tiruan (JST, artificial neural 
network). Pada program terdahulu, 
ketelitiannya masih rendah karena 
adanya overshoot. Oleh karenanya, 
akurasinya perlu ditingkatkan 
dengan pengaturan kembali 
arsitektur, menambah jumlah 
sampel dan mengatur kembali 
besarnya error yang dapat diterima.  

3. Pengintegrasian Program 
Pengolahan Citra dengan JST 
Pada tahap ini program pengolahan 
citra yang telah dimodifikasi akan 
diintegrasikan dengan JST yang 
telah diperbaiki. Dengan demikian 
dapat diharapkan bahwa program 
akan menghasilkan tingkat 

kesalahan yang kecil dan kapasitas 
kerja yang besar.  

4. Pengujian dan Evaluasi 
Pengujian dilakukan untuk 
mengetahui kinerja program 
terutama jarak antar tomat, 
kapasitas teoretis dan akurasi 
grading. Walaupun demikian, pada 
saat ini yang baru bisa dilaksanakan 
adalah jarak antar tomat dan 
kapasitas teoretis program. 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Program Pengolahan Citra Hasil 

Modifikasi 

Program pengolahan yang telah 
dimodifikasi berhasil memproses tiga 
buaah tomat sekaligus. Dari kedua 
metoda yang dicoba, diketahui bahwa 
blob analysis berhasil memproses citra 
lebih cepat dari metoda cropping 
(Tabel 1). Dengan demikian, metode ini 
yang digunakan dalam program 
pengolahan citra.  

 
Tabel 1. Waktu Yang Dibutuhkan Untuk 
Pengolahan Sebuah Citra dengan dua 
metode (detik) 

No Cropping Deteksi Blob 

1 0,0916 0,0491 

2 0,0901 0,0488 

3 0,1353 0,0487 

4 0,0932 0,0505 

5 0,0899 0,0490 

Rata-rata 0,1000 0,0492 

 
Selain menentukan kematangan, 

berat dan grade tomat, program juga 
menentukan posisi eksak tomat ketika 
citra diambil. Data ini diperlukan untuk 

menentukan pergerakan pintu pembagi 
ketika tomat yang bersangkutan keluar 
dari konveyor. Sebagian informasi ini 
ditampilkan pada interface program 
sebagaimana diperlihatkan pada 
Gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Tampilan Interface 

program 
 

 
 

Kapasitas Teoritis Program 
Pengujian menunjukkan bahwa waktu 

yang dibutuhkan oleh program untuk 

mendeteksi keberadaan tomat kurang 

dari 0,01 detik. Ini jauh lebih cepat 

dari sistem sebelumnya yang mencapai 

0,7 detik (Christianto, 2012). Jika pada 

citra tersebut terdapat tomat, maka 

pengolahan citra akan dilanjutkan 

untuk menentukan grade tomat yang 

membutuhkan waktu antara 0,50 - 0,75 

detik (untuk tiga buah tomat) termasuk 

dengan nilai delay yang dibutuhkan 

agar tomat tidak terdeteksi lebih dari 

sekali. Kebutuhan tersebut sangat kecil 

karena citra yang diambil berukuran 

160 x 120 piksel. Dari kebutuhan waktu 

olah citra tersebut maka jarak antar 

tomat secara teoritis dapat dihitung 

sebagai berikut 

Jarak antar tomat = kecepatan 
konveyor x kebutuhan waktu olah citra 

= 0,13 m/s x 0,75s 
= 0,0975 m = 10 cm 

 Hasil perhitungan ini telah 
dikonfirmasi dengan pengujian. 
Pengujian dengan menggunakan tomat 
artifisial dari kayu menunjukkan bahwa 
jarak minimum jarak yang tidak 
menyebabkan adanya tomat yang tidak 
terdeteksi adalah sekitar 11 cm. Angka 
ini jauh lebih rendah dari prototipe 
sebelumnya yaitu sejauh 30 cm. 

Dari jarak antar tomat yang 
telah diketahui selanjutnya dihitung 

kapasitas teoritis program sebagai 
berikut: 

 
Kapasitas teoritis = 

 
3  x kecepatan konveyor x 3600 detik

Jarak antar tomat
 

 
Kapasitas teoritis = 

  
3  x 0,13 m s x 3600 detik

0,1 m
 

= 14.040 butir / jam 
Kapasitas teoritis tersebut dihitung 

dengan asumsi tomat sejajar pada 

masing-masing lajur, akan tetapi jika 

tomat dalam satu citra posisinya 

berbeda maka kemungkinan akan 

terjadi penurunan kapasitas akibat 

adanya penambahan waktu olah citra. 

Karena prototipe mesin dengan tiga 
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jalur belum selesai dibuat, pengujian 

yang sesungguhnya belum bisa 

dialksanakan. 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan dari penelitian ini 
adalah: 
1. Program yang dibuat dapat 

digunakan untuk mendeteksi 

kedatangan tomat dengan waktu 
deteksi yang lebih singkat dan jarak 
antar tomat pada konveyor  bisa 
menjadi lebih pendek 

2. Program yang dibuat berhasil 
memproses tiga buah tomat 
sekaligus yang terdapat dalam satu 
citra 

3. Kebutuhan waktu olah citra dari 
proram yang telah dibuat berkisar 
0,5 – 0,7 detik termasuk dengan 
delay yang dibutuhkan agar tomat 
tidak terbaca lebih dari sekali 

4. Program mampu memproses tomat 
dengan jarak minimal sekitar 10 cm 

5. Kapasitas teoritis dari program yang 
telah dibuat adalah 14.000 
butir/jam 

Walaupun demikian, perlu 
pengujian lebih lanjut dengan tomat 
yang sesungguhnya pada prototipe 
mesin yang sudah jadi untuk 
mengetahui kapasitas aktualnya. 
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ABSTRAK 

Kebakaran hutan di Indonesia telah mengakibatkan banyak kerugian dalam berbagai 

aspek kehidupan. Pencegahan terjadinya kebakaran hutan sangat diperlukan untuk 

meminimalkan kerugian yang diakibatkan bencana tersebut.  Upaya pencegahan dapat 

dilakukan melalui pemodelan untuk menilai resiko terjadinya kebakaran hutan.  

Pemodelan resiko kebakaran hutan telah banyak dilakukan menggunakan sistem 

informasi geografis dan penginderaan jarak jauh.  Tulisan ini menyajikan tinjauan 

terhadap penggunaan teknik data mining dalam pemodelan resiko kebakaran hutan.  

Teknik yang digunakan adalah klasifikasi dengan menggunakan algoritme pohon 

keputusan C4.5, SimpleCart, NaïveBayes, regresi logistik, dan pohon keputusan ID3 

spasial.  Akurasi tertinggi untuk model yang dihasilkan mencapai 87.69%.  Model resiko 

kebakaran dapat digunakan untuk memprediksi kemunculan titip api di lokasi baru 

berdasarkan karakteristik lokasi tersebut.  

Kata kunci: data mining; kebakaran hutan; teknik klasifikasi

I. PENDAHULUAN 

Pencegahan kebakaran hutan 

perlu dilakukan untuk meminimalkan 

kerugian akibat bencana tersebut. 

Salah satu upaya yang dilakukan dalam 

pencegahan kebakaran hutan adalah 

menentukan resiko terjadinya 

kebakaran hutan.  Teknologi berbasis 

komputer meliputi sistem informasi 

geografis (SIG) dan penginderaan jarah 

jauh telah banyak digunakan dalam 

pemodelan resiko dan bahaya 

kebakaran hutan.  Pemodelan bahaya 

kebakaran hutan di Kalimantan Timur 

menggunakan penginderaan jarak jauh 

yang diintengrasikan dengan SIG telah 

dilakukan dalam studi oleh Darmawan 

et.al. (2000) [1].  Boonyanuphap (2001) 

dalam [2] membangun model resiko 

kebakaran hutan untuk daerah Sasamba 

Kalimantan Indonesia. Metode yang 

digunakan adalah Complete Mapping 

Analysis (CMA) untuk menganalisis 

kerentanan kebakaran berdasarkan 

faktor lingkungan fisik yaitu rata-rata 

temperatur minimum harian, curah 

hujan, kelembaban relatif,  agro-

climatic zone, kemiringan,  serta faktor 

aktifitas manusia yaitu pusat desa, 

jalan, vegetasi dan penutupan lahan.  

Studi lain dilakukan oleh Hadi (2006) 

[3] untuk memodelkan resiko kebakaran 

di lahan gambut di Bengkalis Provinsi 

Riau berdasarkan distibusi hotspot 

sebagai indikator terjadinya kebakaran 

hutan, aspek lingkungan meliputi 

penutupan lahan, tipe vegetasi, 

kedalaman gambut, tingkat kehijauan 

vegetasi, dan aspek infrastruktur 

meliputi jarak kemunculan api dengan 

jalan.   Pembobotan dan penentuan 

skor untuk setiap faktor tersebut 

dilakukan menggunakan metode 

Complete Mapping of Analysis (CMA). 

Di samping teknologi SIG dan 

penginderaan jarah jauh, saat ini 

penerapan teknik-teknik data mining 

dalam pemodelan resiko kebakaran 

hutan mulai berkembang khususnya 

ketika pemodelan tersebut melibatkan 

banyak faktor dan data berukuran 

besar.  Data mining merupakan proses 

ekstraksi informasi yang berguna dalam 
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data ukuran besar. Teknik-teknik 

klasifikasi, clustering dan aturan 

asosiasi dalam data mining 

diaplikasikan dalam data kebakaran 

hutan untuk mencari pola-pola menarik 

mengenai keterkaitan faktor menentu 

terjadinya kebakaran hutan yang 

berguna dalam pengambilan keputusan 

terkait pencegahan kebakaran hutan.  

Tulisan ini menyajikan tinjuan untuk 

beberapa studi dalam penerapan 

teknik-teknik data mining dalam data 

kebakaran hutan spasial. Tulisan ini 

diorganisasikan sebagai berikut. Subbab 

selanjutnya menjelaskan beberapa 

studi penerapan teknik data mining 

dalam pemodelan resiko kebakaran 

hutan yang telah dilakukan dalam 

beberapa studi.  Salah satu metode 

klasifikasi yaitu pohon keputusan dan 

aplikasinya pada data kebakaran hutan 

dijelaskan dalam Subbab 3.  Ringkasan 

tulisan diberikan pada subbab terakhir. 

  

II. PENGGUNAAN TEKNIK DATA MINING 

DALAM DATA KEBAKARAN HUTAN  

Data kebakaran hutan umumnya 

berupa data spasial. Data spasial 

memiliki karakteristik spasial dan non 

spasial.  Atribut spasial digunakan 

untuk mendefinisikan lokasi objek.  

Sedangkan atribut non spasial 

menjelaskan karakteristik objek seperti 

nama dan jumlah populasi untuk area 

tertentu.  Teknik-teknik data mining 

telah digunakan dalam mencari pola 

menarik dari data spasial berukuran 

besar.  Proses tersebut dinyatakan 

sebagai spatial data mining dimana 

algoritme data mining spasial dan non-

spasial diimplementasikan pada data 

spasial.  Penerapan teknik data mining 

dalam data spasial lebih kompleks dari 

penggunaan teknik tersebut pada data 

non spasial, karena algoritme-algoritme 

data mining spasial harus 

memperhitungkan objek tetangga dari 

objek studi untuk mendapatkan pola 

yang menarik.   Dalam data mining 

spasial, atribut-atribut dari tetangga 

sebuah objek dapat memberikan 

pengaruh yang signifikan kepada objek 

studi. 

Teknik-teknik data mining telah 

banyak diterapkan dalam menganalisis 

data spasial untuk kebakaran hutan.  

Prasad dan Ramakrishna [4] 

mengunakan algoritme clustering yaitu 

K-means dan logika fuzzy dalam 

penentuan lokasi yang memiliki resiko 

terjadinya kebakaran hutan.  Studi 

tersebut mengajukan sebuah sistem 

untuk mengidentifikasi kebakaran hutan 

dari citra satelit [4].  Stojanova et. al. 

[5] telah membangun model prediktif 

berdasarkan data dari satelit 

meteorologi ALADIN dan MODIS. Teknik 

data mining yang digunakan adalah 

regresi logistik, pohon keputusan, 

random forests, bagging dan boosting, 

untuk memperoleh model prediktif 

untuk kemunculan kebakaran. 

Dalam studi oleh Cortez dan Morais 

[6], teknik lainnya dalam data mining  

yaitu Support Vector Machines dan 

Random Forests diterapkan untuk 

memprediksi area yang terbakar karena 

kebakaran hutan berdasarkan faktor 

meteorologi di area timur laut di 

Portugal, yaitu temperature, 

kelembaban relative, curah hujan dan 

kecepatan angin. Angayarkkani dan 

Radhakrishnan (2009) [7] menentukan 

area yang rawan terjadinya kebakaran 

hutan dengan menggunakan teknik data 

mining  spasial dan logika fuzzy.  

Teknik data mining lain yang digunakan 

dalam analisis data kebakaran hutan 

adalah algoritme Apriori untuk mencari 

aturan asosiasi [8].  Algoritme tersebut 

digunakan untuk menentukan peluang 

dan intensitas kebakaran hutan 

berdasarkan data cuaca. 

 

III. PENGGUNAAN ALGORITME POHON 

KEPUTUSAN UNTUK PEMODELAN 

RESIKO KEBAKARAN HUTAN 

Teknik klasifikasi dalam data 

mining digunakan untuk membuat 

model yang menjelaskan kelas-kelas 
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data dan memprediksi kelas data pada 

data yang baru.  Salah satu algoritme 

yang digunakan untuk membuat model 

klasifikasi adalah pohon keputusan.  

Pohon keputusan merupakan stuktur 

pohon yang terdiri dari node akar, node 

internal dan node daun.  Node akar dan 

node internal mengandung kondisi uji 

atribut untuk memisahkan data ke 

dalam partisi-partisi berukuran lebih 

kecil sedangkan node daun mengandung 

label kelas.  Aturan klasifikasi 

mengandung atribut uji dan nilainya 

yang diturunkan dari node akar ke node 

daun dalam pohon keputusan. 

Pohon keputusan dibangun dengan 

melakukan partisi data berdasarkan 

atribut uji yang dijumpai. Salah satu 

ukuran yang digunakan dalam memilih 

atribut pemisah data adalah 

Information gain.  Misalkan node N 

menyatakan tuple dalam partisi D.  

Atribut yang memiliki nilai information 

gain tertinggi dipilih sebagai atribut 

pemisah untuk node N.  Atribut terpilih 

meminimumkan informasi yang 

diperlukan untuk mengklasifikasikan 

tuple dalam partisi-partisi yang 

dihasilkan [9].  Informasi yang 

diperlukan untuk mengklasifikasikan 

sebuah tuple dalam D ditentukan 

sebagai berikut: 

i

m

i

i
ppDInfo 




1

2
log)(  (1) 

dimana pi adalah peluang bahwa 

sebuah tuple dalam D memiliki label 

kelas Ci, dimana nilai peluang ini 

diestimasi dengan  |Ci,D|/|D|.  Info (D) 

dikenal sebagai entropy dari D.  

Diasumikan bahwa kita ingin 

mempartisi tuple-tuple di D pada 

atribut A yang memiliki sebanyak v nilai 

yang berbeda, {a1, a2, …, av}. Partisi-

partisi yang dihasilkan berkaitan 

dengan cabang-cabang dari node N.   

InfoA (D) merupakan informasi yang 

diinginkan untuk mengklasifikasikan 

tuple dari D berdasarkan pemisahan 

data oleh A [9]. Berikut adalah formula 

InfoA (D) [9]: 
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j

j
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DInfo

D

D
DInfo

1

)()(  (2) 

dimana 
D

D
j  merupakan bobot dari 

partisi ke j.  Information gain 

dinyatakan sebagai selisih antara 

informasi awal yang diperlukan 

berdasarkan proporsi kelas dan 

informasi yang diperlukan untuk 

pemisahan data berdasarkan atribut A. 

Formula Information gain adalah 

sebagai berikut [9].   

)()()( DInfoDInfoAGain
A

  (3) 

 
Selanjutnya atribut A dengan nilai 

information gain tertinggi dipilih 

sebagai atribut pemisah pada node N. 

Algoritme pohon keputusan yang 

banyak digunakan diantaranya adalah 

ID3, C4.5 dan CART.  Algoritma C4.5 

telah digunakan dalam menentukan 

model klasifikasi untuk dataset 

kebakaran hutan di Kapubaten Rokan 

Hilir, Provinsi Riau [10]. Data spasial 

yang digunakan meliputi pusat kota, 

jaringan jalan, sungai dan penutupan 

lahan.  Operasi spasial digunakan untuk 

menghubungkan data spasial tersebut 

dengan titik api.  Dataset yang 

dihasilkan dari operasi spasial terdiri 

dari 744 tuple (374 kelas positif dan 

370 kelas negatif).  Model klasifikasi 

berupa pohon keputusan dengan 18 

node daun dan 26 node internal dengan 

akurasi 63.17 %. Node daun menyatakan 

kelas data yaitu kelas positif (T) dan 

kelas negatif (F). Berikut adalah 

beberapa aturan yang dihasilkan 

1. IF penutupan lahan = Plantation 
AND jarak ke sungai terdekat <= 
4546.97 meter THEN Kemunculan 

Titik Api = F (187.0/76.0) 
2. IF penutupan lahan = Plantation 

AND jarak ke sungai terdekat > 
4546.97 meter THEN Kemunculan 
Titik Api = T (125.0/30.0) 

3. IF penutupan lahan = Shrubs THEN 
Kemunculan Titik Api = F 
(63.0/28.0) 
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4. IF penutupan lahan = 
Unirrigated_agricultural_field AND 
jarak ke sungai terdekat > 353.66 
meter THEN Kemunculan Titik Api 
= T (40.0/19.0) 

5. IF penutupan lahan = 
Dryland_forest AND jarak ke pusat 
kota terdekat <= 14807.65 meter 
THEN Kemunculan Titik Api = F 
(77.0/27.0) 

 

Bilangan dalam tanda kurung pada 

setiap aturan di atas menyatakan 

banyaknya objek dalam node daun yang 

bersesuaian dengan aturan, dimana 

banyaknya objek yang salah 

diklasifikasikan oleh model diberikan 

setelah tanda /.  Dari keseluruhan 

objek dalam dataset, terdapat 470 

tuple yang diklasifikasikan benar oleh 

pohon keputusan.   Selanjutnya pohon 

keputusan yang dihasilkan dapat 

digunakan untuk memprediksikan 

kemunculan titip api pada lokasi baru.  

Sebagai contoh, pada Gambar 1, sebuah 

titik no 187 berada pada lokasi 

perkebunan (plantation) dan lokasi 

tersebut berada 6,09 km dari sungai 

terdekat.  Berdasarkan aturan no 2 

dapat dinyatakan bahwa lokasi tersebut 

diklasifikasikan ke dalam kelas positif 

dimana di lokasi tersebut dimungkinkan 

terjadinya titik api.  

 

Gambar 1. Jarak lokasi titik 187 ke 

sungai terdekat. 

 

Sitanggang et al [11] telah menerapkan 

beberapa algoritme klasifikasi yang 

tersedia dalam data mining toolkit 

Weka 3.6.2 pada data kebakaran hutan 

Provinsi Riau.  Algoritme tersebut 

adalah pohon keputusan C4.5, 

SimpleCart dan NaïveBayes.  Data 

spasial yang digunakan adalah 

penutupan lahan, jalan, sungai, pusat 

kota, Hak Pengusahaan Hutan (HPH), 

Hutan Tanaman Industri (HTI), 

kedalaman dan jenis lahan gambut,  

untuk mengklasifikasikan 2693 objek 

target.  Target objek terdiri dari data 

dengan kelas positif (true alarm data) 

yang merupakan hotspot pada 2008 dan 

data dengan kelas negative (false alarm 

data) yang dibangkitkan secara acak 

dalam area yang berjarak sedikitnya 1 

km dari true alarm data.  Hasil 

menunjukan bahwa model klasifikasi 

yang dihasilkan oleh algoritme  pohon 

keputusan C4.5 memiliki akurasi paling 

tinggi yaitu 69.59 % jika dibandingkan 

dengan dua algoritme yang lain.   

Berdasarkan pohon keputusan yang 

diperoleh menggunakan algoritme C4.5, 

titip api terjadi di area yang memiliki 
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karakteristik sebagai berikut: 1) bukan 

area HPH, 2) merupakan area 

perkebunan dan dryland forest, 3) tipe 

lahan gambut Hemists/Saprists dengan 

kedalaman di atas 400 cm, 4) area 

dengan jarak ke jalan terdekat 

mencapai 10 km, jarak ke sungai 

terdekat mencapai 3 km, 5) area 

tersebut berada diantara 5 km sampai 

dengan 20 km dari pusat kota.   

Di samping algoritme pohon keputusan, 

algoritme lain yang dapat digunakan 

dalam membuat model klasifikasi 

adalah regresi logistik.  Studi yang 

dilakukan oleh Sitanggang et al [12] 

menerapkan regresi logistik pada data 

kebakaran hutan untuk memprediksi 

kemunculan titik api berdasarkan 

karakteristik fisik, sosial-ekonomi dan 

cuaca untuk wilayah Rokan Hilir.  Model 

regresi logistik yang dihasilkan terdiri 

dari variabel jarak ke pusat kota 

terdekat, jarak ke sungai terdekat, 

jarak ke jalan terdekat, tipe lahan 

gambut, curah hujan, temperatur dan 

kecepatan angin, untuk 

mengklasifikasikan objek ke dalam 

kelas positif (kemunculan titik api) atau 

kelas negatif (bukan kemunculan titip 

api).   

Pengembangan algoritme pohon 

keputusan ID3 telah dilakukan oleh 

Sitanggang et al [13] sehingga algoritme 

tersebut dapat langsung digunakan 

dalam mengelolah data spasial yang 

berisi fitur diskret (titik, garis dan 

poligon).  Dalam klasifikasi data spasial, 

dataset merupakan kumpulan dari layer 

dimana setiap fitur spasial dalam suatu 

layer memiliki tipe geometri yang sama 

(titik, garis, dan poligon).  Terdapat 

dua jenis layer dalam dataset spasial 

yaitu layer penjelas dan layer target 

(layer referensi) yang menyimpan kelas 

target. Layer penjelas memiliki 

beberapa atribut, dimana salah satunya 

adalah atribut prediktor yang akan 

mengklasifikasikan tuple dalam dataset 

ke dalam kelas target.  Relasi spasial 

diaplikasikan kepada layer-layer 

tersebut untuk membentuk sejumlah 

tuple dalam layer-layer baru.  Relasi 

spasial tersebut mencakup topological 

(seperti overlap, intersection) dan 

metric (jarak).   

Seperti halnya algoritme ID3 yang 

menggunakan information gain dalam 

seleksi atribut, algorime ID3 spasial 

menggunakan spatialinformation gain 

untuk memilih layer pemisah terbaik 

dari sejumlah layer dalam basis data 

spasial. Formula baru untuk 

spatialinformation gain diajukan 

dengan menggunakan ukuran-ukuran 

spasial untuk fitur titik, garis dan 

poligon.   

Spatialinformation gain dihitung 

berdasarkan nilai entropy sebelum 

pemisahan dataset dan setelah 

pemisahan dataset oleh layer tertentu.  

Formula entropy dinyatakan sebagai 

berikut. Misalkan atribut target C 

dalam layer target S memiliki l kelas 

yang berbeda (yaitu c1, c2, …, cl), 

entropy untuk S merepresentasikan 

informasi yang diperlukan untuk 

menentukan kelas dari tuple dalam 

dataset dan didefinisikan sebagai 

berikut [13]: 
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SpatMes(S) adalah ukuran spasial dari 

layer S yang dapat berupa area ataupun 

jarak yang dihitung dengan 

mengaplikasikan relasi spasial antar dua 

layer yang berbeda.  Misalkan suatu 

atribut penjelas V dalam layer penjelas 

(non-target) L memiliki q nilai yang 

berbeda (yaitu v1, v2, …, vq). Partisi 

objek dalam layer target S berdasarkan 

layer L akan menghasilkan sejumlah 

layer baru L(vi, S) untuk setiap nilai vi 

dalam L. Dengan asumsi bahwa layer L 

menutup semua area dalam layer S, 

nilai expected entropy untuk 

pemisahan tersebut diberikan sebagai 

berikut: 
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H(S|L) menyatakan jumlah informasi 

yang diperlukan (setelah pemisahan 

dataset).  Selanjutnya nilai spatial 

information gain untuk layer L 

diberikan oleh formula berikut 

Gain(L) = H(S)  H(S|L)  (6) 

Nilai Gain(L) menunjukan besarnya 

informasi yang dapat diperoleh oleh 

pencabangan pohon keputusan pada 

layer L.  Layer L dengan nilai 

information gain tertinggi dipilih 

sebagai layer pemisah dari dataset 

pada suatu node N.   

Algoritme ID3 spasial telah 

diaplikasikan ada data spasial 

kebakaran hutan yang berisi fitur-fitur 

titik, garis, dan poligon untuk 

karakteristik area di kabupaten Rokan 

Hilir, Provinsi Riau. Data spasial 

mencakup karakteristik fisik, social-

ekonomi dan cuaca, serta kemunculan 

titik api sebagai objek target (Tabel 1).   

 
Tabel 1. Layer dan Banyaknya Fitur 

dalam Dataset 

Layer 
Banyaknya 
fitur 

Fisik  
Jarak ke sungai terdekat 
(dist_river) 

744 points 

Jarak ke jalan terdekat (dist_road) 744 points 
Jarak ke pusat kota terdekat 
(dist_city) 

744 points  

Penutupan lahan (land_cover) 3107  
polygons 

Social-ekonomi  
Sumber pendapatan (income_source) 117 polygons 
Kepadatan populasi (population) 117 polygons 
Jumlah sekolah (school)  117 polygons 
Cuaca  

Curah hujan dalam mm/day 
(precipitation) 

7 polygons 

Temperatur dalam K (screen_temp) 7 polygons 
Kecepatan angin 10m dalam m/s 
(wind_speed) 

7 polygons 

Target  
Target 744 points 

 
Pohon keputusan spasial yang dihasilkan 

terdiri dari 276 node daun dengan jarak 

ke sungai terdekat menjadi layer uji 

pertama yang digunakan untuk 

pemisahan dataset spasial.  Akurasi 

pohon keputusan spasial pada data 

training mencapai 87.69%. Beberapa 

aturan yang dihasilkan adalah sebagai 

berikut: 

1. IF dist_river (km) > 3 AND 0 ≤ 
wind_speed (m/s) < 1 AND 
income_source = Forestry AND 
dist_road (km) <= 2.5 AND dist_city 
(km) > 14 THEN hotspot occurrence 
= T 

2. IF dist_river (km) > 3 AND 0 ≤ 
wind_speed (m/s) < 1 AND 
income_source = Plantation AND 
land_cover = Shrubs AND dist_city 
(km) <= 7 THEN hotspot occurrence 
= F 

3. IF dist_river (km) > 3 AND 1 ≤ 
wind_speed (m/s) < 2 AND 50 < 
population_density <= 100 AND 
land_cover = Shrubs AND 
income_source = Other_agriculture 
THEN hotspot occurrence = F 

4. IF 1.5 < dist_river (km) <= 3 AND 
income_source = Forestry AND 
dist_city (km) > 14 THEN hotspot 
occurrence = T 

5. IF dist_river (km) <= 1.5 AND 
land_cover = Bare_land AND 

dist_city (km) > 14 AND dist_road 
(km) <= 2.5 THEN hotspot 
occurrence = T 

 
Aturan-aturan tersebut dapat 

digunakan untuk menentukan 

karakteristik dari area dimana titik api 

diprediksi akan muncul. Sebagai 

contoh, aturan 1 menyatakan bahwa 

pada area yang memiliki karakteristik 

berikut diprediksi adanya titik api: 

1. Jarak ke sungai terdekat 

(dist_river) di atas 3 km 
2. Kecepatan angin (wind_speed) di 

bawah 1 m/s 
3. Sumber pendapatan penduduk yang 

tinggal di area tersebut 
(income_source) adalah hutan 
(Forestry) 

4. Jarak ke jalan terdekat (dist_road) 
sedikitnya 2.5 km 

5. Jarak ke pusat kota terdekat 
(dist_city) di atas 14 km 
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IV. PENUTUP 

Teknik data mining meliputi klasifikasi, 

asosiasi dan clustering telah banyak 

digunakan dalam menganalisis data 

kebakaran hutan. Teknik klasifikasi 

menggunakan algoritme pohon 

keputusan merupakan salah satu 

metode yang dapat digunakan dalam 

membuat model prediksi resiko 

terjadinya titik api sebagai indikator 

dari kebakaran.   Studi yang pernah 

dilakukan mengaplikasikan algoritme 

pohon keputusan konvensional ke dalam 

dataset kebakaran hutan di Provinsi 

Riau berdasarkan faktor fisik mencakup 

jaringan jalan, sungai, penutupan lahan 

dan kedalaman serta tipe lahan 

gambut.  Algoritme pohon keputusan 

telah diperbaharui menghasilkan 

algoritme pohon keputusan spasial agar 

dapat diterapkan secara langsung ke 

dataset spasial.  Algoritme tersebut 

telah diaplikasikan pada data spasial 

kebakaran hutan yang terdiri dari 10 

layer fisik, sosial-ekonomi, dan cuaca.  

Model yang dihasilkan yaitu pohon 

keputusan spasial memiliki akurasi 

87.69% pada data training. Model 

tersebut dapat digunakan untuk 

memprediksi kemunculan titik api pada 

daerah yang baru.  
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ABSTRAK 

Untuk membantu penyediaan pangan nasional, khususnya menghadapi saat-saat krisis, 

dilaksanakan program padat karya kehutanan yang diwujudkan dalam bentuk usaha 

wanatani (agroforestry) di bawah tegakan hutan milik Perum Perhutani. Dalam 

pelaksanaan program tersebut, segenap potensi masyarakat dilibatkan, salah satunya 

adalah Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) sebagai komponen pengelola usaha 

wanatani tersebut. Makalah ini membahas perancangan dan pengembangan prototipe 

sistem informasi manajemen untuk menunjang pengembangan usaha wanatani di 

tingkat Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH), Kopontren Koordinator, dan Kader 

Pengelola Usaha Produktif (KPUP). Program aplikasi dibangun dengan bahasa 

pemrograman Visual Basic 6.0 for Windows dengan nama AGROFIS yang mencakup 

pengelolaan informasi untuk pembuatan rencana operasional, pencatatan dan 

pemantauan kegiatan harian (persiapan, penanaman, pemeliharaan, panen) serta 

pengembangan usaha. Prototipe telah diujicobakan di Proyek padat Karya Kehutanan 

Kabupaten Tuban dan Bojonegoro.  

Kata kunci : sistem informasi, wanatani, kopontren, pangan 

 

I. PENDAHULUAN 

Untuk membantu penyediaan 

pangan nasional, khususnya 

menghadapi saat-saat krisis, sejak 

tahun 1998 dilaksanakan program padat 

karya kehutanan yang diwujudkan 

dalam bentuk usaha wanatani 

(agroforestry) di bawah tegakan hutan 

milik Perum Perhutani di beberapa 

daerah. Proyek tersebut bertujuan 

untuk memberdayakan masyarakat 

sekitar hutan serta memanfaatkan 

lahan hutan supaya lebih produktif 

melalui pembentukan dan pembinaan 

Kelompok Tani Hutan (KTH).  

Di beberapa daerah, usaha wanatani 

dimaksudkan sebagai pengolahan lahan 

hutan yang masih produktif kelas umur 

(KU) satu sampai lima tahun yang 

ditanami dengan tanaman empon-

empon dan tanaman pertanian lain 

yang mampu hidup di bawah tegakan 

hutan.  Komoditas utama yang 

disarankan untuk diusahakan adalah 

tanaman garut yang merupakan bahan 

dasar tepung alternatif pengganti 

terigu, meskipun tidak tertutup 

kemungkinan untuk menanam tanaman 

empon-empon lain seperti jahe,  

kunyit, dan sebagainya. 

mailto:pertiwi@ipb.ac.id
mailto:sedhie@indo.net.id
mailto:endah.prahmawati@yahoo.com
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Dalam pelaksanaannya, program 

tersebut   melibatkan segenap potensi 

masyarakat, termasuk salah satunya 

adalah Koperasi Pondok Pesantren 

(Kopontren) sebagai komponen 

pengelola usaha wanatani yang juga 

dapat dianggap sebagai Kelompok Tani 

Hutan (KTH). Pilihan ini dilaksanakan 

berdasarkan pemikiran bahwa para 

santri yang pada umumnya datang dari 

masyarakat pedesaan sangat tepat 

untuk melakukan usaha wanatani, dan 

setelah mereka selesai menimba ilmu 

dan keterampilan di Pesantren mereka 

akan kembali ke desanya. Kedatangan 

mereka inilah diharapkan menjadi 

agen-agen pembangunan di desanya 

masing-masing  [1]. 

Pengelolaan kegiatan wanatani 

sebagai suatu usaha tani harus 

dilakukan secara terpadu dalam suatu 

sistem agribisnis, agar dapat 

memberikan manfaat sebesar-besarnya 

bagi masyarakat. Pada kasus kegiatan 

wanatani yang melibatkan Kopontren, 

entitas yang terlibat langsung dalam 

sistem ini meliputi Perhutani, 

Kopontren Koordinator (KoKo), dan dan 

Kader Pengelola Usaha Produktif (KPUP) 

di setiap Kopontren yang terlibat.  

Perhutani, dalam hal ini Kesatuan 

Pemangkuan Hutan (KPH) sebagai 

fasilitator, memberikan lahan hutan 

yang diperbolehkan untuk dijadikan 

lahan tanaman pertanian serta rencana 

operasional (RO) yang menjadi acuan 

bagi KoKo dalam pengelolaan lahan 

tersebut. Dalam RO terkandung 

bantuan dana bergulir untuk modal 

pengelolaan wanatani. KoKo 

bertanggungjawab dalam distribusi 

lahan ke Kopontren Anak (KPUP), 

penyusunan anggaran KPUP, serta 

distribusi anggaran/sarana produksi. 

KPUP sebagai pelaksana mengolah 

lahan garapan yang dialokasikan serta 

memberikan laporan perkembangan 

pengolahan lahan secara periodik 

kepada KoKo. Berdasarkan laporan 

perkembangan yang diterima KPUP, 

KoKo membuat laporan usulan kegiatan 

berikutnya ke KPH. 

Lahan tegakan hutan yang luas dan 

tersebar di beberapa wilayah, KoKo dan 

KPUP yang banyak, serta lalu lintas 

informasi dan pelaporan yang cukup 

intensif menuntut adanya layanan 

sistem informasi berbasis komputer 

yang efektif. Makalah ini membahas 

perancangan dan pengembangan 

prototipe sistem informasi manajemen 

untuk menunjang pengembangan usaha 

wanatani di tingkat Kesatuan 

Pemangkuan Hutan (KPH) dan 

Kopontren Koordinator.  

  
II. METODE 

Rancang bangun sistem informasi 

manajemen penunjang pengembangan 

wanatani di bawah tegakan hutan ini 

dimaksudkan untuk  membantu 

manajemen KPH dan Kopontren 

Koordinator (KoKo) dalam mengatur 

dan mengambil keputusan, mencatat 

informasi  perkembangan usaha 

wanatani serta membuat dokumentasi 

laporan-laporan yang diperlukan 

dengan lebih teratur. 

Langkah-langkah pengembangan 

yang dilakukan meliputi: 

1. Tinjauan lapang dan identifikasi 

sistem. Kegiatan ini dilakukan di 
dua (2) daerah contoh, yaitu 
Kabupaten Tuban dan Kabupaten 
Bojonegoro [2]. Sebagai 
pembanding dilakukan pula 
tinjauan lapang di Kabupaten Blitar 
dan Kabupaten Kendal.   

2. Pengumpulan data dan informasi. 
Data yang dikumpulkan, baik 
berupa data primer maupun 
sekunder, mencakup luasan dan 
lokasi lahan Perhutani yang 
dijadikan lahan garapan program 
wanatani, rencana operasional dan 
komponen biaya dari KPH, 
Kopontren dan KoKo yang terlibat, 
komoditas yang diusahakan, serta 

mekanisme dan aliran informasi 
dalam pelaksanaan dan pengelolaan 
program. 

3. Rancang bangun sistem informasi 
berdasarkan system life cycle 
method [3]. Tahapan ini meliputi 
analisis sistem, perencanaan yang 
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mencakup perancangan struktur 
basisdata, perancangan struktur 
program, perancangan format dan 
mekanisme pelaporan, serta 
penerapan (implementasi) berupa 

kegiatan pemrograman komputer. 
Dalam tahap ini digunakan alat 
bantu berupa diagram aliran data 
(data flow diagram/DFD). Basisdata 
dikembangkan dengan 
menggunakan Microsoft Access 
2000, sementara kode program 
komputer dibuat dengan bahasa 
pemrograman Visual Basic 6.0 for 
Windows.  

4. Uji coba sistem. Tahap ini 
dimaksudkan sebagai validasi 
sistem yang dibangun, dilakukan 
dengan menggunakan data historis 
Kopontren.   

 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Rancangan Sistem  

Berdasarkan kajian kebutuhan 

informasi, sistem informasi manajemen 

penunjang pengembangan usaha wana 

tani melibatkan tiga entitas utama, 

yaitu Perhutani/KPH, Kopontren 

Koordinator, dan KPUP. Sehubungan 

dengan peran masing-masing pihak 

dalam pengembangan usaha wanatani, 

secara spesifik kebutuhan informasi 

masing-masing pihak adalah sebagai 

berikut: 

1. Perhutani/KPH : membutuhkan 
informasi berbetuk laporan 
perkembangan pengelolaan 
wanatani dari Kopontren serta 
usulan kegiatan sebagai dasar 
penyusunan anggaran KPH dan 
penyaluran dana. 

2. Kopontren Koordinator (KoKo): 
membutuhkan informasi luasan dan 
lokasi lahan hutan untuk program 
wana tani, rincian standar biaya 

(rencana operasional) dari KPH, 
sebaran Kopontren, serta laporan 
perkembangan pengelolaan lahan 
dari KPUP (persiapan, penanaman, 
pemeliharaan, panen). 

3. KPUP: membutuhkan informasi 
lokasi dan luas garapan untuk 
dikelola dan rincian biaya standar 
dari KoKo. 

Berdasarkan identifikasi kebutuhan 

di atas, maka kebutuhan input/output 

dari sistem informasi yang 

dikembangkan adalah seperti disajikan 

pada Gambar 1. Basisdata disusun 

mengikuti kaidah relasional dengan 

hubungan antar tabel basis data 

disajikan pada Gambar 2. Lebih lanjut, 

sistem dibagi dalam dua (2) subsistem, 

yaitu subsistem KPH dan subsistem 

Koko. Diagram aliran data/informasi 

(DFD) level 0 pada sistem yang 

dikembangkan disajikan pada Gambar 

3.  

 
Implementasi Sistem 

Sistem informasi manajemen 

pendukung pengembangan usaha tani di 

bawah tegakan hutan diberi nama 

AGROFIS. Sistem yang dirancang 

diimplementasikan dalam bentuk 

program aplikasi interaktif, dibuat 

berdasarkan kaidah ―digerakkan oleh 

kejadian‖ (event driven program). 

Sistem dibagi ke dalam dua (2) 

subsistem, masing-masing diberi nama 

AGROFIS KPH dan AGROFIS Kopontren. 

Hal ini dilakukan karena pengelolaan 

wanatani terkait dengan dua lingkungan 

yang berbeda, yaitu KPH yang 

merupakan bagian dari lingkungan 

Perhutani dan Kopontren Koordinator 

yang merupakan bagian dari lingkungan 

pondok pesantren.  

Sesuai dengan namanya, AGROFIS 

KPH diperuntukkan bagi manajemen 

KPH, khususnya Biro Pembinaan Hutan, 

sedang AGROFIS Kopontren 

diperuntukkan bagi manajemen 

Kopontren Koordinator. Program 

komputer untuk masing-masing 

subsistem diinstall di komputer 

pengguna sebagai standalone program. 

Untuk pengoperasi-annya, user 

interface dikembangkan dalam bentuk 

sistem menu. Struktur menu sekaligus 

menggambarkan struktur sistem 

informasi, dimana setiap anggota atau 

elemen dari struktur menu tersebut 

dinamakan obyek. Masing-masing 

program dilengkapi dengan obyek user 
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level security yang meliputi 

administrator, entry operator, dan 

pengguna tamu. Komunikasi data dan 

informasi antar subsistem dilakukan 

secara offline melalui media 

penyimpanan (compact disk/flash disk) 

atau secara online melalui e-mail. Cara 

ini ditempuh mengingat akses internet 

tidak tersedia secara merata pada 

semua Kopontren.  

 
1. AGROFIS KPH 

AGROFIS KPH sangat sederhana, 

tidak terlalu banyak obyek, karena 

pada dasarnya aktifitas KPH sebagai 

fasilitator tidak terlalu banyak. 

Program memiliki dua menu, yaitu 

Menu Utama dan Help. Menu Help 

merupakan bagian untuk memperoleh 

petunjuk penggunaan program. Menu 

Utama hanya terdiri dari submenu Input 

Data dan submenu Tools. Submenu 

Tools digunakan untuk pengaturan 

pengguna dan pengaturan printer. 

Submenu Input Data meliputi Standar 

Biaya, Lahan, dan Dana. Dengan meng-

klik icon submenu maka obyek form 

masing-masing submenu akan 

ditampilkan.  

Sebagai contoh, obyek Standar Biaya 

digunakan untuk membuat rencana 

operasional kerja pengolahan lahan, 

dimana di dalamnya dirinci komponen 

biaya dan standar biaya yang 

diperlukan dalam pengelolaan lahan per 

hektar. Tampilan preview standar biaya 

langsung menghasilkan sebuah laporan, 

yaitu Standar Biaya Pemanfaatan Lahan 

di Bawah Tegakan (Rencana 

Operasional Perhutani/KPH). Laporan 

tersebut dapat dicetak dan 

ditandatangani Kepala Biro Pembinaan 

Hutan. Obyek Lahan merupakan obyek 

untuk input data petakan-petakan 

lahan hutan yang dialokasikan untuk 

usaha wanatani. Laporan yang 

dihasilkan dariobyek ini akan dijadikan 

dasar pendistribusian lahan ke 

Kopontren oleh KoKo. 

 
2. AGROFIS Kopontren 

Pemegang peran penting dalam 

usaha wanatani adalah Kopontren dan 

KoKo. Aktivitas di KoKo lebih intensif, 

dan oleh karenanya AGROFIS Kopontren 

memiliki lebih banyak obyek. 

Seperti AGROFIS KPH, program juga  

terdiri dari dua menu, yaitu Menu 

Utama dan Help. Pada menu utama 

terdapat beberapa submenu, yaitu 

Input Data, Laporan, Aspek Lain, dan 

Tools. Input Data mencakup biaya, 

lahan, KPUP dan KTH.  Secara garis 

besar skema program aplikasi AGROFIS 

Kopontren disajikan pada Gambar 4. 

Sebagai contoh, obyek input biaya 

merupakan obyek untuk mencatat data 

anggaran atau standarisasi komponen 

biaya operasional pengelolaan lahan 

per Ha dari KPH. Data disimpan ke 

dalam tabel biaya, untuk kemudian 

digunakan pada proses perhitungan 

rencana operasional (RO) tiap 

kopontren pelaksana berdasarkan 

alokasi lahan yang ditetapkan KoKo. 

Data lahan dicatat dengan 

menggunakan obyek Input Lahan, 

merupakan identitas lahan (luas petak 

dan lokasi). Obyek input KPUP 

digunakan untuk mencatat identitas 

kopontren pelaksana (KPUP). Gambar 5 

menyajikan contoh print preview 

laporan alokasi lahan ke KPUP di 

tingkat KoKo. 

 
Uji Coba Sistem 

Sistem yang dikembangkan pertama 

diuji coba dengan menggunakan data 

historis pelaksanaan program usaha 

wanatani di bawah tegakan hutan di 

Kabupaten Tuban dan Bojonegoro, 

selanjutnya diuji coba secara real time 

di lapangan. Lahan Perhutani yang 

dikelola untuk kegiatan tersebut 

masing-masing 105.4 Ha di Kabupaten 

Tuban dan 145.7 Ha di Kabupaten 

Bojonegoro, melibatkan 8 dan 15 

Kopontren. Kopontren Langitan 

bertindah sebagai salah satu Kopontren 

Koordinator (KoKo). 
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Hasil uji coba pertama menunjukkan 

kesesuaian hasil-hasil pelaporan sistem 

dengan yang diharapkan. Sementara itu 

hasil uji coba kedua menunjukkan 

manfaat sistem dalam mempercepat 

proses input data dan pelaporan, yang  

selanjutnya mempercepat  pula proses 

realisasi distribusi anggaran dari KPH ke 

KoKo, juga dari KoKo ke KPUK. Sistem 

diterima dengan baik oleh sasaran 

pengguna karena mudah digunakan. 

 
IV. KESIMPULAN  

Prototipe sistem informasi 

manajemen penunjang pengembangan 

usaha wanatani di bawah tegakan hutan 

telah dikembangkan dan diujicoba. 

Sistem terdiri dari 2 subsistem terpisah 

yang terhubungkan melalui komunikasi 

offline melalui media penyimpanan 

(compact disk/flash disk) atau secara 

online melalui e-mail. Sistem layak 

diimplementasikan karena mudah 

digunakan dan dirasakan memberi 

manfaat dalam percepatan input data, 

proses pelaporan, dan realisasi 

distribusi anggaran dari KPH ke KoKo, 

juga dari KoKo ke KPUK. 
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Gambar 1. Kebutuhan input/output sistem informasi manajemen penunjang 
pengembangan usaha wanatani 
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Gambar 2. Hubungan antar tabel basisdata 

 
 

Gambar 3. Diagram alir sistem informasi pengelolaan usaha wanatani 
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Gambar 4. Skema program aplikasi AGROFIS Kopontren 

 

Gambar 5. Print preview laporan alokasi lahan ke KPUP di tingkat KoKo 
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ABSTRAK 

Tomat merupakan tanaman semusim yang dapat tumbuh dengan baik di dataran rendah 

sampai dengan tinggi. Perubahan iklim yang terjadi saat ini berpengaruh terhadap jenis 

dan metode pengendalian hama dan penyakit tanaman tomat. Berbagai teknik 

penanggulangan hama dan penyakit telah dikembangkan oleh pakar dari berbagai 

lembaga penelitian. Agar pengetahuan mengenai penanggunalan hama dan penyakit 

dapat disebarluaskan maka perlu dibangun sistem pakar diagnosis dan penanggulangan 

hama dan penyakit tanaman tomat berbasis android. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi tahapan akuisisi pengetahuan, representasi pengetahuan, 

analisis, desain, dan implementasi. Hasil dari penelitian ini adalah sistem dapat 

dijalankan pada berbagai telepon pintar yang memiliki sistem operasi android. Sistem 

pakar dapat membantu petani dalam penanggulangan hama dan penyakit tanaman 

tomat. 

Kata kunci : tomat, sistem pakar, hama, penyakit, android 

PENDAHULUAN 

Buah tomat merupakan salah satu 

jenis sayuran buah yang sudah tidak 

asing lagi bagi masyarakat, rasanya 

yang manis dan segar tersebut dapat 

memberikan kesegaran pada tubuh, 

karena cita rasanya yang khas itulah 

sehingga buah tomat banyak digemari 

oleh masyarakat, cita rasa dan 

kelezatan buah tomat juga dapat 

menambah cita rasa dan kelezatan 

pada setiap makanan dan minuman. 

Sehingga di Indonesia tomat menjadi 

komoditas sayur unggulan, meskipun 

kenyataannya produktivitas tomat di 

Indonesia masih rendah, pada tahun 

2011-2012 produktivitas tomat menurun 

6,97% per ton (BPS, 2012; Dirjen 

Hortikultura, 2012). 

Hama dan penyakit tanaman 

menjadi salah satu faktor penyebab 

dari rendahnya produktivitas tomat. 

Karena hama dan penyakit, tanaman 

dapat terhambat pertumbuhannya, 

layu, tidak mau berbuah, dan bahkan 

mati [1]. Sehingga diperlukan sebuah 

langkah yang tepat dalam 

mengendalikan hama dan penyakit yang 

menyerang tanaman tomat. Secara 

umum, pengendalian hama dan 

penyakit pada tanaman tomat yang 

dilakukan oleh para petani masih 

menggunakan pestisida kimia yang 

dapat berdampak negatif terhadap 

lingkungan. Hal tersebut secara umum 

dilakukan oleh para petani tomat 

karena terbatasnya pengetahuan para 

petani tomat saat ini, sehingga mereka 

mengambil sebuah jalan pintas untuk 

mengatasi hama dan penyakit pada 

tanaman tomat, padahal ternyata 

mailto:supriyantoku@gmail.com
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tindakan itu berdampak negatif 

terhadap lingkungan. Berdasarkan 

permasalahan tersebut, maka perlu 

dibangun sebuah sistem pakar diagnosa 

dan penanggulangan hama dan penyakit 

tomat buah (Solanum lycopersicum) 

dataran tinggi berbasis android.Sistem 

pakar merupakan informasi yang 

terorganisasi dan teranalisis agar bisa 

lebih mudah dimengerti dan bisa 

diterapkan pada pemecahan masalah 

dan pengambilan keputusan [2]. 

Sistem manajemen pengetahuan 

telah banyak dikembangkan oleh 

peneliti-peneliti sebelumnya, 

diantaranya: Sistem Konsultasi Online 

Agribisnis Cabai (Capsicum Annuum. L) 

Berbasis Web [4] dan Android [5]. 

Modul yang dibangun meliputi : 

Pemilihan Varietas Unggul, 

PenentuanDosis Pupuk Dasar, 

Pengendalian Hama dan Penyakit, 

Teknologi Budidaya Cabai, Pasca 

panen, dan Analisis Usaha Tani. 

Berdasarkan latar belakang diatas 

sistem pakar diagnosa dan 

penanggulangan hama dan penyakit 

tomat buah (Solanum lycopersicum) 

dataran tinggi berbasis androidperlu 

dibangun,sistem pakaryang dibangun 

diharapkan dapat menjadi sebuah 

alternatif media konsultasi bagi petani 

untuk menerapkan integrated pest 

management. Modul sistem pakaryang 

dibangun terdiri dari menu konsultasi 

hama dan penyakit tanaman tomat 

serta cara pengendaliannya. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Tomat 

Buah tomat merupakan salah satu 

jenis sayuran buah yang sudah tidak 

asing lagi bagi masyarakat, rasanya 

yang manis-manis segar tersebut dapat 

memberikan kesegaran pada tubuh, 

karena cita rasanya yang khas itulah 

sehingga buah tomat banyak digemari 

oleh masyarakat, cita rasa dan 

kelezatan buah tomat juga dapat 

menambah cita rasa dan kelezatan 

pada setiap makanan dan minuman. 

Tanaman tomat (solanum 

lycopersicum L) adalah tumbuhan 

setahun, berbentuk perdu atau semak 

dan termasuk kedalam golongan 

tanaman berbunga (Angiospermae). 

Bentuk daunnya bercelah menyirip 

tanpa stippelae (daun penumpu). 

Jumlah daunnya ganjil, antara 5-7 

helai. Disela-sela pasangan daun 

terdapat 1-2 pasang daun kecil yang 

berbentuk delta [6]. 

Tanaman Tomat merupakan 

tanaman semusim (annual)yang 

berbentuk herba dengan ketinggian 

antara 70 cm – 200 cm, tergantung 

varietasnya. Pada waktu masih rendah 

tanaman dapat berdiri tegak, tetapi 

setelah tumbuh tinggi dan keluar 

cabang-cabang yang menyebar, 

sehingga tidak dapat menahan 

beratnya, tanaman roboh dan tumbuh 

menjalar [7]. 

Hama dan Penyakit 

Hama Tanaman 

Hama tanaman merupakan sebuah 

organisme yang merusak tanaman dan 

memberikan kerugian, baik pada tahap 

pertumbuhan vegetatif maupun pada 

saat memasuki tahap pembuahan [8]. 

Hampir tak ada tanaman yang kebal 

terhadap hama pengganggu, Hama 

tersebut dapat merusak tanaman 

secara langsung maupun tidak langsung. 

Sehingga tanaman dapat terhambat 

pertumbuhannya, layu, tidak mau 

berbuah, dan bahkan mati [1]. 

Berdasarkan cara menyerangnya dengan 

tipe alat mulut hama digolongkan 

sebagai berikut Ordo Hemiptera, Ordo 

Lepidoptera, Ordo Coleoptera, Ordo 

Ortoptera, Ordo Heminoptera, Ordo 

Diptera, dan Ordo Tisanoptera.  
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Penyakit Tanaman 

Sakit pada tanaman merupakan situasi 

dimana proses hidup suatu tanaman 

menyimpang dari keadaan normal dan 

menimbulkan kerusakan, sehingga 

tanaman tersebut tidak dapat tumbuh 

dan berkembangbiak seperti biasa, 

bahkan dapat menyebabkan matinya 

tanaman tersebut. Penyakit tanaman 

merupakan keadaan yang dapat 

menimbulkan perubahan dan perbedaan 

antara suatu kehidupan yang sejahtera 

dengan kehidupan yang selalu diburu 

oleh kekurangan pangan atau mati 

kelaparan. Ilmu yang mempelajari 

penyakit tanaman disebut 

Phytopathology [1]. Secara garis besar 

gejala-gejala ini dibagi menjadi 3 

macam, yaitu : 

1. Gejala hipoplastis,yaitu Gejala yang 
disebabkan oleh terhambatnya 
pertumbuhan hingga terhentinya 
pertumbuhan pada suatu sel. 

2. Gejala nekrotis, merupakan suatu 
gejala yang disebabkan oleh 
kerusakan sel atau matinya sel 
tersebut. 

3. Gejala hiperplastis, yaitu gejala 
yang disebabkan oleh adanya 
pertumbuhan sel yang berlebih-
lebihan. 

METODOLOGI  

Metodologi penelitian dapat 

didefinisikan sebagai objek-objek data 

yang ditransformasikan oleh fungsi 

proses. Dalam penelitian ini digunakan 

konsep siklus hidup pengembangan 

system (System Development Life 

Cycle). SDLC (System Development Life 

Cycle) merupakan seluruh prosesyang 

terdiri dari aktifitas yang 

dibutuhkanuntuk membangun, 

meluncurkan, danmemelihara sistem 

informasi [3]. Dalam SDLC tiap-tiap dari 

pengembangan system dibagi menjadi 

beberapa tahapan kerja yang memiliki 

karakteristik tersendiri. Tahapan 

penelitian digambarkan secara grafis 

pada Gambar 1. 

Gambar 1. Tahapan Penelitian 

PEMBAHASAN 

Pengetahuan yang didapatkan dari 
penelitian ini adalah pengetahuan 
terkait kegiatan budidaya tomat yang 
mengacu pada praktek Good 
Agricultural Practices (GAP). 
Pengetahuan yang akan disajikan dalam 
sistem pakardiutamakan pengetahuan 
lapangan terutama pada hal 
pengendalian hama dan penyakit. 
Pengetahuan yang digunakan dalam 
membangun sistem pakar ini adalah 
pengetahuan tacit dan eksplisit. Sumber 
pengetahuan tersebut dijadikan 
dokumentasi untuk dipelajari, diolah, 
dan diorganisasikan secara terstruktur 
menjadi sebuah basis pengetahuan 
(knowledge based). 

Akuisisi Pengetahuan 

Kegiatan akuisisi pengetahuan pada 

penelitian ini yaitu dilakukan 

pengumpulan data pengetahuan. 

Pengetahuan yang diperlukan dari 

penelitian ini  merupakan pengetahuan 

lengkap mengenai hama dan penyakit 

tanaman tomat. Sumber pengetahuan 

tersebut dijadikan dokumentasi untuk 

dipelajari, diolah, dan diorganisasikan 
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secara terstruktur menjadi sebuah basis 

pengetahuan (knowledge based) yang 

hasilnya akan dikonsultasikan dengan 

pakar dan begitupun sebaliknya dengan 

harapan agar pengetahuan dari 

literatur dan pakar bisa saling 

melengkapi. 

Representasi Pengetahuan 

Pengetahuan yang diperoleh dari proses 

akuisisi kemudian direpresentasikan 

untuk membentuk sebuah basis 

pengetahuan. Basis pengetahuan terdiri 

atas pengetahuan yang dimaksud dan 

spesifikasi dari pokok persoalan yang 

akan diselesaikan. Representasi 

pengetahuan yang digunakan dalam 

penelitian ini merupakan pengetahuan 

mengenai hama dan penyakit tanaman 

tomat serta pengendaliannya. 

Pengetahuan disusun menjadi aturan-

aturan yang digunakan dalam 

pengambilan keputusan. 

Analisis Sistem 

Analisis system (system analysis) dapat 

didefinisikan sebagai penguraian dari 

suatu system informasi yang terdiri dari 

kegiatan-kegiatan yang memungkinkan 

seseorang untuk memahami dan 

menentukan apa sistem baru harus 

dicapai [3]. Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan, untuk 

memenuhi kebutuhan fungsional, maka 

modul sistem yang dibangun meliputi : 

(1) budidaya tomat, (2) hama, (3) 

penyakit, (4) diagnosa penyakit, (5) 

diagnosa hama. Kebutuhan non 

fungsional sistem meliputi Kenyamanan 

warna tampilan, Penggunaannya 

bersifat user friendly, yaitu nyaman 

dan tidak membuat user bingung, dan 

Memiliki daya tarik dalam aspek 

kepraktisan. 

Desain Sistem 

Desain sistem dapat didefinisikan 

sebagai kegiatan yangmemungkinkan 

seseoranguntuk mendefinisikan 

danmenjelaskan secara rincisistemyang 

akan digunakan untuk 

memecahkanpermasalahan sesuai 

dengan kebutuhan. Desain sistem 

menentukan bagaimana suatu sistem 

akan bekerja untuk menyelesaikan apa 

yang harus diselesaikan, tahap ini 

menentukan secara rinci semua 

komponen perangkat lunak dan 

perangkat keras dari suatu sistem 

sehingga setelah instalasi dari sistem 

akan benar-benar memuaskan dengan 

rancang bangun yang telah ditetapkan 

pada akhir tahap analisis system dan 

dapat memberikan solusi yang 

diinginkan [3]. Perancangan sistem 

pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan Unified 

Modeling Language (UML). Gambar 2 

menunjukan use case diagram yang 

merupakan rancangan konsep sistem 

yang dibangun. Tujuan dari use case 

diagram adalah untuk mengidentifikasi 

bagaimana sistem akan digunakan [3]. 
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Gambar 2. Desain Use Case Diagram
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Implementasi Sistem 

Implementasi sistem merupakan tahap 

pada kegiatan untuk 

mengimplementasikan rancangan yang 

telah disusun agar dapat diwujudkan 

dalam bentuk produk. Implementasi 

pada tahap ini adalah pembuatan kode 

program berdasarkan prototipe sistem 

pakar diagnosa dan penanggulangan 

hama dan penyakit tomat buah 

(Solanum lycopersicum) dataran tinggi 

berbasis android. Sistem pakar berbasis 

android ini diimplementasikan dengan 

menggunakan bahasa pemrograman 

HTML5 dan PHP dengan basis data 

(database) MySQL. Pemrograman 

tersebut dipilih karena sesuai untuk 

pembuatan aplikasi mobile yang 

berbasis android serta mendukung 

pemrograman yang dibuat untuk 

aplikasi online. HTML5 digunakan untuk 

mebangun interface dari sistem pakar 

sedangkan MySQL digunakan sebagai 

penyimpanan basis data dan basis 

pengetahuan dengan penghubung 

(connector) PHP. 

 

Gambar 3. Tampilan Halaman Umtama 

sistem pakar 

Halaman utama merupakan halaman 

yang menjadi daya tarik bagi pengguna 

suatu sistem. Halaman utama yang 

dirancang dengan baik akan membuat 

pengguna merasa nyaman dan selalu 

tertarik untuk menggunakan sistem 

tersebut. Halaman utama pada sistem 

pakar diagnosa dan penanggulangan 

hama dan penyakit tomat buah 

(Solanum lycopersicum) dataran tinggi 

berbasis android ini dirancang dengan 

menggunakan animasi sehingga akan 

terlihat lebih interaktif. Pada halaman 

utama ini akan ditampilkan beberapa 

pilihan modul, yaitu modul budidaya 

tomat, modul hama, modul penyakit, 

modul diagnosa hama modul diagnosa 

penyakit, dan kontak. 

Gambar 4 menunjukan salah satu 

halaman diagnosa hama. Halaman 

diagnosa hama diimplementasikan 

dengan memberikan pilihan kepada 

pengguna mengenai kerusakan-

kerusakan yang muncul pada tanaman 

tomat. Kerusakan yang terjadi 

ditanyakan secara berurut, mengikuti 

alur diagnosa. Alur diagnosa ini disusun 

untuk memudahkan petani dalam 

melakukan identifikasi hama. Basis data 

untuk pengetahuan identifikasi 

penyakit disusun menggunakan tree 

(pohon) di mana terdapat parent, 

child, sub child dan seterusnya. 

Pencapaian solusi untuk identifikasi 

penyakit dilaksanakan secara terurut 

dari parent sampai dengan child 

terakhir. 

Proses diagnosa dimulai dengan 

memasukkan jenis serangan atau gejala 

yang terjadi, kemudian secara 

berjenjang pengguna akan diarahkan 

untuk mendapatkan jawaban dari 

permasalahan yang dihadapi di 

lapangan. Pada gambar 4 ditunjukan 

dialog pada halaman diagnosa hama. 
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Gambar 4. Halaman Diagnosa Hama 

Setelah pengguna menyelesaikan 

dialog dengan sistem, maka pengguna 

akan mendapatkan hasil diagnosa dan 

rekomendasi pengendalian hama. 

Rekomendasi diberikan sesuai dengan 

ciri-ciri yang dimasukan oleh pengguna 

sistem. Gambar 5 merupakan contoh 

tampilan hasil akhir dari diagnosa hama 

dan pengendaliannya. 

 

Gambar 5. Halaman Penjelasan Sistem 

Konsultasi 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang 

dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa 

:  

1. Sistem pakar diagnosa dan 
penanggulangan hama dan penyakit 
tomat buah (Solanum lycopersicum) 
dataran tinggi berbasis android 
merupakan sistem yang 
menggunakan basis teknologi 
mobile.  

2. Sistem pakar diagnosa dan 
penanggulangan hama dan penyakit 
tomat buah (Solanum lycopersicum) 
dataran tinggi secara fungsional 
telah dibangun untuk memenuhi 
kebutuhan petani dalam 

berkonsultasi.  
3. Modul-modul sistem pakar diagnosa 

dan penanggulangan hama dan 
penyakit tomat buah (Solanum 
lycopersicum) dataran tinggi  yang 
telah dibangun adalah : (1) budidaya 
tomat, (2) hama, (3) penyakit, (4) 
diagnosa penyakit, (5) diagnosa 
hama. Sistem berjalan dengan baik 
pada semua device android. 
 



 

77  
 

Saran  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, 

maka peneliti menyarankan hal-hal 

berikut : 

1. Diharapkan dapat dilakukan 
pengembangan terhadap sistem 
untuk dapat berjalan secara offline 
(tanpa koneksi internet) namun 

tetap dapat dilakukan update 
pengetahuan secara online dengan 
menggunakan fasilitas 
pembaharuan pengetahuan secara 
otomatis dari setiap aplikasi tanpa 
menginstall ulang aplikasi. 

2. Dikembangkan sistem pakar engan 
proses diagnose yang dapat 
dilakukan menggunakan metode 
pencitraan, yaitu proses diagnosa 
dapat dilakukan dengan hanya 
mengambil gambar di lapangan 
menggunakan kamera smartphone, 
dan aplikasi langsung dapat 
mendiagnosa hama / penyakit apa 
yang menyerang. 
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ABSTRAK 

Sistem Penunjang Keputusan Cerdas Perencanaan Produksi dan Pemasaran Bawang 

Merah adalah sebuah system yang dapat membantu pelaku agribisnis Bawang Merah 

untuk mengambil keputusan dalam perencaaan produksi dan pemasaran, sehingga 

dapat mengambil keputusan produski dan pemasaran secara tepat,efektif dan efisien 

serta mencari solusi-solusi alternative. Sistem ini dibangun dengan pendekatan System 

Development Life Cycle (SDLC) dan Grounded Research serta menggunakan Metode 

Perbandingan Eksponensial (MPE), Metode Time Series (MTE) dan Metode Algoritma 

Genetik (MAG). Metode tersebut digunakan untuk mencari optimasi keputusan dari 

kendala yang dihadapi pelaku agribisnis Bawang Merah, meliputi antara lain : Analisis 

permintaan dan penawaran, Optimasi penggunan sumber daya lahan, air, bibit dan 

pupuk, Penjadwalan masa tanam dan panen, Optimasi rantai distribusi, , Alternatif 

produk olahan. Sumber data dan basis pengetahuan diperoleh dari pakar, pemegang 

kebijakan, pelanggan, petani, pedagang, jurnal ilmiah dan system informasi online. 

Kata Kunci : Bawang Merah, Produksi, Pemasaran, Informasi, Sistem Keputusa Cerdas, 

Optimasi, Perencanaan, tacit, ekspisit. 

 

I. LATAR BELAKANG 

Bawang merah merupakan salah 

satu komoditas sayuran unggulan yang 

sejak lama telah diusahakan oleh 

petani secara intensif. Komoditas 

sayuran ini termasuk ke dalam 

kelompok rempah tidak bersubstitusi 

yang berfungsi sebagai bumbu 

penyedap makanan serta bahan obat 

tradisional. Komoditas ini juga 

merupakan sumber pendapatan dan 

kesempatan kerja yang memberikan 

kontribusi cukup tinggi terhadap 

perkembangan ekonomi wilayah. 

Kabupaten Brebes adalah salah satu 

sentra penghasil komoditi Bawang 

Merah yang mampu berkontribusi 

memenuhi 23 persen kebutuhan 

Bawang Merah nasional. Sentra 

Produksi Bawang Merah di Wilayah 

Brebes Utara dan Brebes tengah 

tersebar di 11 Kecamatan. Bawang 

merah merupakan produk unggulan 

dengan produksi rata-rata pertahun 

selama 5 tahun terakhir mencapai 

1.750.588 kw dengan luas panen 

19.405 Ha. 

Fluktuasi harga Bawang Merah yang 

menunjukan kemerosotan memberikan 

dampak negatif yang sangat besar 

terhadap petani Bawang Merah di 

Kabupaten Brebes. Berdasarkan 

penelitian sembelumnya, fluktuasi 

harga tersebut diperkirakan 

disebabkan oleh : 

1. Hadirnya produk bawang merah 
impor 

2. Jumlah produksi bawang merah 
(supply) lebih besar dari pada 

permintaan pasar (demand) 
3. Biaya produksi yang tinggi di 

kabupaten Brebes (bibit, pupuk, 
air) 

4. Rantai pemasaran yang panjang 
5. Marjin pasar terlalu condong 

kepada pedagang besar dan 
suplier 

6. Infrastruktur air, transportasi dan 
informasi masih minim 
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Ide dasar dibangunnya sistem ini 

adalah bagaiman para pelaku agribisnis 

Bawang Merah dapat melakukan 

analisa terhadap permintaan dan 

penawaran, melakukan optimasi 

penggunan sumber daya lahan, air, 

bibit dan pupuk, merencanakan 

penjadwalan masa tanam dan panen, 

melakukan optimasi rantai distribusi, , 

dan mencari alternatif produk olahan, 

sehingga diharapkan factor-faktor 

diatas dapat diatasi secara optimal. 

Sistem ini dapat digunakan oleh 

dinas terkait, dan kelompok-kelompok 

tani melalui akses internet berbentuk 

web dan secara langsung oleh petani 

sendiri melalui telepon seluler. 

II. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup penelitian ini adalah 

perekayasaan sistem penunjang 

keputusan untuk perencanaan produksi 

dan pemasaran bawang merah. 

Keputusan yang diambil dalam 

perencanaan produksi dan pemasaran 

ini berkaitan dengan prakiraan waktu 

produksi, pemilihan bibit yang sesuai 

dengan kondisi lahan, optimalisasi 

pupuk, optimalisasi sumber air, 

informasi supply dan demand, 

informasi harga pasar dan optimalisasi 

jalur distribusi bawang merah. 

Keputusan tersebut didasarkan kajian 

mengenai aspek teknis dan teknologi, 

kondisi pasar dan kondisi ekonomi 

secara umum. 

Pengembangan system ini meliputi 

Aplikasi Sistem Penunjang Keputusan 

Cerdas Bawang Merah bebasis web 

yang dapat diakses oleh dinas terkait 

dan gabungan kelompok tani bawang 

melalui internet dan system informasi 

berbasis online yang dapat diakses 

oleh telepon selular milik petani untuk 

mengakses informasi permintaan dan 

penawaran bawang merah, informasi 

harga bawang merah dan informasi 

jalur distribusi. 

 
Gambar 1  SPK perencanaan produksi dan 

pemasaran bawang merah 
 

III. TUJUAN 

Tujuan utama dari penelitian ini 
adalah  merancang sebuah system 
penunjang keputusan cerdas dan 
pendistribusian informasi kepada pelaku 
agribisnis khususnya agribisnis Bawang 
Merah dengan memanfaatkan fasilitas 
teknologi infomasi dan menggunakan 
teknik-teknik pengambilan keputusan 
secara komputasi. Secara spesifik tujuan 
penelitian ini adalah : 
1. Menganalisa dan merancang bangun 

sebuah aplikasi untuk membantu 
pengambilan keputusan dalam 
mengatasi kendala-kendala yang 
dihadapi dalam agribisnis bawang 
merah khususnya di kabupaten Brebes. 

2. Merancang bangun prototype system 
informasi online Bawang Merah 

 
IV. MANFAAT 

Hasil penelitian ini diharapkan 
bermanfaat untuk : 
1. Menjadi solusi bagi para pelaku 

agribisnis Bawang Merah khususnya di 
kabupaten Brebes dalam menentukan 
alternative solusi dan mengambil 
keputusan terkait prakiraan waktu 
produksi, pemilihan bibit yang sesuai 
dengan kondisi lahan, optimalisasi 
pupuk, optimalisasi sumber air, 
informasi supply dan demand, 
informasi harga pasar dan optimalisasi 
jalur distribusi bawang merah. 



 80 

2. Petani dapat langsung menerima 
informasi melalui perangkat mobile, 
telepon selular mengenai informasi 
permintaan dan penawaran bawang 
merah, informasi harga bawang merah 

dan informasi jalur distribusi sehingga 
petani dapat menentukan keputusan 
dalam produksi pemasaran. 

 
V. PENELITIAN TERDAHULU 

Henny Mayrowani dan Valeriana 

Darwis, ‖ Perspektif Pemasaran 

Bawang Merah di Kabupaten Brebes, 

Jawa Tengah (2007) ‖, Pusat  Analisis 

Sosial Ekonomi dan Kebijakan 

Pertanian, Rantai Pemasaran Bawang 

Merah di Brebes, 2007 

 

Gambar 2  Pemasaran Bawang 

Merah Kabupaten Brebes 

 

VI. METODOLOGI PENELITIAN 

Kerangka Pemikiran 

Selama periode 1989-2004, 

pertumbuhan produksi rata-rata 

bawang merah adalah sebesar 5,4% per 

tahun, dengan kecenderungan (trend) 

pola pertumbuhan yang konstan. 

Komponen pertumbuhan areal panen 

(4,3%) ternyata lebih banyak 

memberikan kontribusi terhadap 

pertumbuhan produksi bawang merah 

dibandingkan dengan komponen 

produktivitas (1,1%). Konsumsi rata-

rata bawang merah untuk tahun 2004 

adalah 4,56 kg/kapita/tahun atau 0,38 

kg/kapita/bulan (Ditjen Hortikultura, 

2004). Estimasi permintaan domestik 

untuk tahun 2010 mencapai 976.284 

ton, dimana 824.284 ton diantaranya 

untuk konsumsi, 97.000 ton untuk 

benih, 20.000 ton untuk industri, dan 

35.000 ton diekspor 

Sesuai pola konsumsi orang 

Indonesia, kebutuhan konsumsi bawang 

merah hanya 0,27 kilogram per orang 

per bulan. Dengan jumlah penduduk 

Brebes sekitar 1,9 juta orang, berarti 

kebutuhan konsumsi bawang merah di 

Brebes hanya 513 ton per bulan. 

Anjloknya harga bawang merah di 

Brebes juga akibat persaingan dengan 

bawang produksi daerah lain. Petani 

bawang merah Brebes kalah bersaing 

dengan petani daerah lain karena 

biaya produksi di Brebes tinggi sebagai 

dampak kesulitan air di wilayah 

pantura. Ketidakseimbangan antara 

permintaan dan penawaran dan 

sulitnya air mengakibatkan harga 

bawang merah tidak stabil. 

Maka diperlukan sebuah system 

yang dapat mengoptimalisasi semua 

faktor-faktor kendala tersebut 

sehingga pelaku agribisnis bawang 

merah dapat melakukan pengambilan 

keputusan dan mendapat informasi 

secara tepat, efektif dan efisien. 

 
A. Waktu dan Tempat 

Penelitian dilakukan setelah panen 
raya di Kabupaten Brebes pada tiga 
kecamaan sentra produksi bawang merah, 
yaitu : 
- Kecamatan Larangan 
- Kecamatan Wanasari 

- Kecamatan Klampok 
B. Metodologi Penelitian 

Rancang bangun Sistem Penunjang 
Keputusan Cerdas Bawang Merah ini 
dilakukan dengan pendekatan System Life 
Development Cycle (SDLC) dengan metode 
penelitian Grounded Research serta teknik 
optimasi menggunakan Metode 
Perbandingan Eksponensial (MPE), Metode 
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Time Series (MTE) dan Metode Algoritma 
Genetik (MAG). 

Secara tacit, data diperoleh dari 
pakar bawang merah, pedagang, gabungan 
kelompok tani, petani dan konsumen 

bawang merah di kabupaten Brebes secara 
umum dan di kecamatan-kecamatan sentra 
bawang merah khususnya.. Secara ekplisit, 
data diperoleh dari jurnal, system informasi 
online, buku-buku, Dinas Pertanian dan 
Hortikultura Kab. Brebes BPS dan BMKG. 

Varibel data yang dikumpulkan 

dan diukur : 

- Waktu produksi 
- Jenis dan harga bibit 
- Jenis dan harga pupuk 
- Sumber air  
- Jumlah permintaan dan penawaran 
- Harga pasar 

- Jalur pemasaran 
 

Metode Perbandingan Eksponensial 

(MPE) 

Metode perbandingan 

eksponensial (MPE) merupakan salah 

satu metode pengambilan keputusan 

yang mengkuantifikasikan pendapat 

seseorang atau lebih dalam skala 

tertentu. Dengan kata lain MPE 

merupakana salah satu metode untuk 

menentukan prioritas alternatif 

keputusan dengan kriteria jamak. 

Teknik ini digunakan sebagai pembantu 

bagi individu pengambilan keputusan 

untuk menggunakan rancang bangun 

model yang telah terdefinisi dengan 

baik pada tahapan proses. (Marimin: 

2004) Pada prinsipnya hal tersebut 

merupakan metode skoring terhadap 

pilihan yang ada. Dengan perhitungan 

secara eksponensial, perbedaan nilai 

antar kriteria dapat dibedakan 

tergantung kepada kemampuan orang 

yang menilai. 

Langkah-langkah yang perlu 

dilakukan dalam pemilihan keputusan 

dengan MPE adalah: 

1. Penentuan alternatif keputusan, 
2. Penyusunan kriteria keputusan 

yang akan dikaji, 
3. Penentuan derajat kepentingan 

relatif setiap  kriteria keputusan 

dengan menggunakan skala 
konversi tertentu sesuai keinginan 
pengambil keputusan, 

4. Penentuan derajat kepentingan 
relatif dari setiap alternatif 

keputusan, dan 
5. Pemeringkatan nilai yang diperoleh 

dari setiap alternatif keputusan 

dalam penelitian ini metode 

perbandingan eksponensial (MPE) 

digunakan untuk melakukan pemilihan 

/ penilaian alternative terhadap tiga 

bagian pokok yaitu pemilihan bibit, 

dan sumber air yang didapatkan dari 

hasil wawancara dengan pakar dan 

pengorganisasian pengetahuan dari 

berbagai buku tentang bawang merah. 

Metode Time Series (MTS) 
Untuk melakukan peramalan 

diperlukan metode tertentu dan 

metode mana yang digunakan 

tergantung dari data dan informasi 

yang akan diramal serta tujuan yang 

hendak dicapai. Dalam prakteknya 

terdapat berbagai metode peramalan 

antara lain, Time Series atau Deret 

Waktu 

Analisis time series merupakan 

hubungan antara variabel yang dicari 

(dependent) dengan variabel yang 

mempengaruhi-nya (independent 

variable), yang dikaitkan dengan waktu 

seperti mingguan, bulan, triwulan, 

catur wulan, semester atau tahun. 

 Dalam analisis time series yang 

menjadi variabel yang dicari adalah 

waktu. 

 Metode peramalan ini terdiri 

dari : 

a. Metode Smoting, merupakan jenis 
peramalan jangka pendek seperti 
perencanaan persediaan, 

perencanaan keuangan. Tujuan 
penggunaan metode ini adalah 
untuk mengurangi 
ketidakteraturan data masa 
lampau seperti musiman. 

b. Metode Box Jenkins, merupakan 
deret waktu dengan menggunakan 
model matematis dan digunakan 
untuk peramalan jangka pendek. 
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c. Metode proyeksi trend dengan 
regresi, merupakan metode yang 
dignakan baik untuk jangka 
pendek maupun jangka panjang. 
Metode ini merupakan garis trend 

untuk persamaan matematis. 
Metode ini merupakan metode 

dengan melakukan pendekatan secara 

makro. Tujuan dari metode ini adalah 

menemukan pola dalam deret data 

yang lalu dan mengekstrapolasikan 

data tersebut ke masa depan. Langkah 

penting dalam memilih suatu metode 

pada Time Series adalah harus 

mempertimbangkan jenis pola yang 

akan diramalkan. Ada beberapa 

macam jenis pola, antara lain yaitu 

metode Trend Linier, Trend Kuadratik, 

dan Trend Eksponensial. 

Dalam penelitian ini metode 

time series digunakan untuk 

melakukan forecasting atau peramalan 

mengenai hal-hal apa saja yang harus 

dilakukan oleh petani dalam rentang 

waktu tertentu baik mingguan ataupun 

bulanan dalam rangka perencanaan 

persiapan, persediaan, ataupun 

keuangan yang harus dilakukan selama 

proses tanam berlangsung. 

Metode Algoritma Genetik (MAG) 

Algoritma genetik adalah teknik 

pencarian yang di dalam ilmu 

komputer untuk menemukan 

penyelesaian perkiraan untuk 

optimisasi dan masalah pencarian. 

Algoritma genetik adalah kelas khusus 

dari algoritma evolusioner dengan 

menggunakan teknik yang terinspirasi 

oleh biologi evolusioner seperti 

warisan, mutasi, seleksi alam dan 

rekombinasi (atau crossover)  

Algoritma Genetik khususnya 

diterapkan sebagai simulasi komputer 

dimana sebuah populasi representasi 

abstrak (disebut kromosom) dari 

solusi-solusi calon (disebut individual) 

pada sebuah masalah optimisasi akan 

berkembang menjadi solusi-solusi yang 

lebih baik. Secara tradisional, solusi-

solusi dilambangkan dalam biner 

sebagai string '0' dan '1', walaupun 

dimungkinkan juga 

penggunaan penyandian 

(encoding) yang berbeda. Evolusi 

dimulai dari sebuah populasi individual 

acak yang lengkap dan terjadi dalam 

generasi-generasi. Dalam tiap 

generasi, kemampuan keseluruhan 

populasi dievaluasi, kemudian multiple 

individuals dipilih dari populasi 

sekarang (current) tersebut 

secara stochastic (berdasarkan 

kemampuan mereka), lalu dimodifikasi 

(melalui mutasi atau rekombinasi) 

menjadi bentuk populasi baru yang 

menjadi populasi sekarang (current) 

pada iterasi berikutnya dari algoritma 

Sekali kita mendefinisikan 
representasi genetik dan fungsi 
kemampuan, algoritma genetik akan 
memproses inisialisasi populasi 
penyelesaian secara acak, dan 
memperbaikinya melalui aplikasi 
pengulangan dengan aplikasi operator-
operator mutasi, persilangan, 
dan seleksi. 

Dalam penelitian ini metode 
algoritma genetika digunakan untuk 
menentukan optimasi penjadwalan 
produksi / pola tanam yang harus 
dilakukan oleh setiap gapoktan dari 
beberapa kecamatan yang ada di 

kabupaten brebex, sehingga 
diharapkan setiap gapoktan memiliki 
giliran dalam proses produksi bawang 
merah sehingga masa panen tidak 
bersamaan untuk menghindari risiko 
pemasaran dengan harga penjualan 
yang rendah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

C. Rancangan Penelitian 
 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kromosom)&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penyandian_(encoding)&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penyandian_(encoding)&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Iterasi
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Gambar 3. Alur rancang bangun sistem 
 

VII. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sistem Penunjang Keputusan Cerdas 
Bawang Merah merupakan sebuah sistem 
yang dapat membantu pelaku agribisnis 
bawang merah dalam mengambil 
keputusan dan membantu para petani 
bawang merah dalam memperoleh 

informasi tentang bawang merah.  
Melalui sistem ini para gapoktan 

sentra bawang merah yang ada di tiga 
kecamatan di kabupaten brebes dapat 

memasarkan bawang merah dengan harga 
yang sesuai dan terhindar dari tengkulak. 
Karena mereka dapat secara bergiliran 
melakukan proses penanaman dan produksi 
bawang merah dalam waktu yang berbeda 

dengan selisih biaya tanam dan hasil 
pemasaran yang lebih baik daripada hasil 
dari sistem yang berjalan sebelumnya. 

Sistem dapat di akses melalui dua 
media, yaitu melalui web untuk Aplikasi 
Optimasi Produksi dan Pemasaran Bawang 
Merah dan melalui telepon selular untuk 
Sistem Informasi Bawang Merah. 

Adapun contoh rancangan tampilan 
dari Sistem Informasi yang dapat diakses 
melalui telepon selular antara lain: 

 
Gambar 4  Contoh rancangan interface SPK 
 

VIII. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini merupakan sebuah 
upaya untuk membantu pelaku agribisnis 
bawang merah umumnya dan petani 
bawang merah khususnya untuk dapat 
melakukan analisa dan optimasi dalam 
menentukan jumlah dan waktu produksi, 
penentuan harga dan pemilihan jalur 
distribusi. Disisi lain, system ini dapat 
membantu para petani bawang merah 
untuk dapat mengakses pengetahuan 
tentang intensifikasi pertanian bawang 
merah dan disparitas harga di pasaran. 

Sistem Penunjang Keputusan Cerdas 
Bawang Merah ini dibangun dengan 
prototype yang terdiri dari desain interface 
back end yang dikelola melalui web base 
oleh administrator dan front end yang bisa 
diakses baik melalui situs internet maupun 
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secara online, dalam hal ini petani bawang 
merah dapat mengkases melalui telpon 
selular yang memiliki minimal fasilitas GPRS 
di dalamnya. Sehingga system ini 
menjadikan petani sebagai direct user yang 

independent tanpa perantara. 
 

B. Saran 
1. Sistem ini dapat dikembangakan 

menjadi sebuah aplikasi penunjang 
keputusan dengan tambahan fitur-fitur 
baru, sehingga dibutuhkan pakar 
kecerdasan buatan dan pemrograman 
web dan database. 

2. Efektifitas system dapat berjalan jika 
ada peran serta yang optimal dari 
semua pihak, baik pemda dalam hal ini 
dinas pertanian dan hortikultura kab. 
Brebes, para petani dan kelompok tani 
serta para pedagang bawang merah, 
maka diperlukan sosialisasi dan 
pelatihan. 
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ABSTRAK 

UKM di bidang agroindustri yang ada di Jawa Barat pada umumnya melibatkan 

masyarakat yang ada di sekitarnya, namun dalam pelaksanaannya perlu peningkatan. 

Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis pada model bisnis UKM agroindustri berbasis 

pemberdayaan masyarakat khususnya di Jawa Barat yang berhasil untuk dijadikan 

sebagai acuan model pengembangan bisnis yang tepat secara berkelanjutan 

berdasarkan kasus nyata yang telah ada. Pada penelitian ini diambil empat kategori 

UKM agroindustri berbasis pemberdayaan masyarakat yaitu berbasis ibu rumah tangga di 

UKM Ibu Epon, Sumedang, berbasis pondok pesantren di UKM Ibu Popon, Majalengka, 

berbasis kepemudaan di P.T. Maicih Inti Sinergi, Bandung, dan berbasis kelompok 

petani di C.V. Bimandiri Lembang, Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode survei, dengan melakukan kegiatan FGD (Focus Group Discussion) di keempat 

UKM yang telah ditentukan dengan melibatkan stakeholder seperti pemilik usaha, 

pegawai, pemerintah, dan konsumen. Hasil FGD kemudian dituangkan ke dalam kanvas 

model bisnis. Hasil penelitian pada UKM Ibu Epon berbasis ibu-ibu rumah tangga 

menunjukkan kelebihan yang diperoleh adalah produk yang dihasilkan lebih baik dalam 

ukuran dan bentuk, bekerja dengan teliti, dan loyalitas tinggi. Pada UKM Ibu Popon 

berbasis pondok pesantren menunjukkan kelebihan dari segi santri yang diberdayakan 

lebih taat dan patuh terhadap aturan dan permintaan dari orang yang lebih tua karena 

kepatuhannya kepada kyai. P.T. Maicih Inti Sinergi yang berbasis kepemudaan memiliki 

kelebihan dalam memberdayakan pemuda-pemuda memiliki kreatifitas yang tinggi 

dalam mengembangkan produknya. C.V. Bimandiri yang berbasis kelompok petani 

memiliki kelebihan dalam memberikan penawaran yang pasti kepada petani.  

Kata Kunci : UKM, Agroindustri, Pemberdayaan Masyarakat, Model Bisnis 
 
 

I. PENDAHULUAN 

Usaha Kecil Menengah (UKM) 
selama ini terbukti sebagai usaha yang 
kuat dan mampu bertahan terhadap 
dampak dari krisis ekonomi. Perannya 
di negara maju telah teruji dan jika 
dibandingkan seperti dengan Jepang, 
Korea, dan China sudah dapat menjadi 
suatu kekuatan untuk membantu 
pembangunan perekonomian di negara 
tersebut (Adi, 1999). Pasca krisis 
ekonomi yang menerpa perekonomian 
Indonesia pada tahun 1998, UKM justru 

lebih mampu bertahan dan berkembang 
dibandingkan dengan usaha besar 
sehingga membuat jumlah unit 
usahanya mengalami peningkatan 
setiap tahunnya hingga kini (Herawati, 
2011). 

UKM makanan dan minuman yang 
ada di Jawa Barat jumlah nya pun 
mengalami peningkatan. Pada tahun 
2010 jumlahnya sudah mencapai 1159 
unit dan pada tahun 2011 bertambah 
menjadi 1170 unit. Hal ini menandakan 
bahwa, bisnis UKM di sektor 
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agroindustri mempunyai peranan 
penting terhadap kemajuan ekonomi 
Indonesia dan membantu dalam 
mengurangi pengangguran (Disperindag, 
2011).  

Bisnis UKM pada sektor 
agroindustri dapat berkembang dengan 
melakukan pemberdayaan terhadap 
masyarakat. Dengan cara memberikan 
nilai tambah seperti menjadikan objek 
penyerapan tenaga kerja, pembelian 
bahan baku, menjalin kemitraan, 
distribusi dan transportasi, dan aspek 
lainnya sehingga memberikan dampak 
positif untuk pemberdayaan 
masyarakat.  

Beberapa contoh UKM 
agroindustri yang memberdayakan 
masyarakat, diantaranya adalah UKM 
Ibu Popon yang memberdayakan 
masyarakat dalam kegiatan produksinya 
di kawasan Pondok Pesantren Darul 
Falah, Kelurahan Cijati, Majalengka 

dalam memproduksi keripik buah, UKM 
Ibu Epon yang menjual produk makanan 
emping melinjo mentah dengan 
memberdayakan ibu-ibu rumah tangga 
dalam memproduksi emping di rumah 
masing-masing dengan membentuk 
kelompok. Selain itu, Keripik Maicih 
yang sudah bertransformasi dari 
industri rumah tangga hingga menjadi 
P.T. Maicih Inti Sinergi dengan 
memberdayakan kalangan pemuda-
pemuda dalam menjual produk keripik 
singkong. Kemudian C.V. Bimandiri 
yang memberdayakan kelompok tani di 
sekitar daerah Lembang untuk dapat 
menjual hasil panennya ke C.V. 
Bimandiri dan menjadi partner kerja.  

Maka dalam penelitian ini akan 
dibandingkan beberapa model 
pengembangan bisnis UKM agroindustri 
dari beragam basis pemberdayaan pada 
masyarakat yang ada di Jawa Barat, 
dengan mengambil contoh yang 
melibatkan pelaku-pelaku usaha 
masyarakat seperti pondok pesantren, 
ibu-ibu rumah tangga, organisasi 
kepemudaan, dan kelompok tani.    

 
 

 
 

Gambar 1. Kategori UKM Berbasis 
Pemberdayaan Masyarakat. 

 
II. METODOLOGI PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan 
yaitu metode observasi. Observasi 
dilakukan dengan mengamati perilaku-
perilaku model usaha di masing-masing 

kategori, yaitu ibu rumah tangga, 
santri, kepemudaan, dan kelompok 
tani. 

Aspek-aspek yang diamati 
berdasarkan pada sembilan elemen 
model bisnis menurut Osterwalder dan 
Pigneur (2009), yaitu stakeholder, 
aktivitas, sumberdaya, value 
proposition, customer relationship, 
distribusi, segmen pasar, sumbe 
pendapatan, dan struktur biaya. 

Sembilan elemen model bisnis di 
keempat kategori akan terlihat 
karakteristik masing-masing dari 
dampak keberadaan usaha, bantuan 
berkelanjutan yang diberikan usaha 
tersebut, dan karakteristik usaha. 

 
IV. WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di empat 
tempat yang berbeda, yaitu  UKM Ibu 
Popon di Majalengka, UKM Ibu Epon di 
Sumedang, P.T. Maicih Inti Sinergi 
Bandung, dan C.V. Bimandiri di 
Lembang, Kabupaten Bandung Barat. 
Adapun pelaksanaan pengolahan data 
dilakukan di Laboratorium Sistem 
Informasi dan Manajemen, Fakultas 
Teknologi Industri Pertanian, 
Universitas Padjadjaran, Jatinangor. 

UKM 

Ibu Rumah 
Tangga 

UKM Ibu 
Epon 

Kepemuda
an P.T. 

Maicih Inti 
Sinergi 

Kelompok 
Tani 

C.V. 
Bimandiri 

Santri 

UKM 

 Ibu Popon 

Kepemuda
an 

C.V. 
Maicih 
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Waktu yang dibutuhkan dalam 
penelitian ini dari bulan Mei-Juni 2013. 

 
III. TAHAPAN PENELITIAN 

Tahapan penelitian secara 
keseluruhan dapat dilihat pada 
Gambar. 1. Penelitian ini dilakukan 
melalui enam tahapan, yang terdiri dari 
: 
1. Tahapan Persiapan 

Tahap persiapan yang dilakukan 
diantaranya adalah melakukan 
studi literatur pada jurnal-jurnal 
dan skripsi yang berkaitan dengan 
penelitian yang dilakukan dan 
menentukan variabel-variabel 
untuk dijadikan bahan wawancara 

serta menentukan UKM yang akan 
diajdikan objek penelitian. 

2. Tahapan Pelaksanaan 
Tahapan ini yaitu melakukan 
pengumpulan data sekunder yang 

berupa data-data perusahaan pada 
keempat UKM. Dilanjutkan dengan 
melakukan wawancara dan FGD 
(Focus Group Discussion)  
berdasarkan sembilan elemen 
model bisnis menurut Osterwalder 
dan Pigneur (2009), di keempat 
UKM yang dijadikan objek 
penelitian dengan melibatkan 
pelaku usaha, pegawai, 
mahasiswa, dan dosen untuk 
mendapatkan data primer. 
 

 

Sumber Daya

Penawaran : 

produk/jasa/

manfaat

Bina Relasi

Distribusi

Segmentasi 

Pasar

Struktur Biaya Sumber 

Penghasilan 

Jejaring Aktivitas

 

Gambar 2. Model Kanvas Bis 

 

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis 

Data 

Data primer yang telah 
didapatkan berupa hasil 
wawancara di keempat UKM 
tersebut kemudian diolah dengan 
mengambil variabel-variabel yang 
termasuk ke dalam sembilan 

elemen model bisnis dan dipetakan 
ke dalam bentuk model kanvas 
bisnis. Pemetaan yang telah 
dilakukan kemudian dibandingkan 
di keempat UKM tersebut terhadap 
kelebihan dan kekurangan dari 
keempat kategori. 
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4. Tahapan Akhir 

Dalam tahap akhir ini, peneliti 
akan menyajikan empat model 
bisnis berdasarkan kategori yang 

berbeda dan kesimpulan mengenai 

faktor-faktor yang menunjukkan 
keberhasilan UKM-UKM tersebut 
dalam memberdayakan 
masyarakat. 
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Mulai

Persiapan 

Penentuan UKMStudi Literatur
Penentuan Variabel 

Wawancara

wawancara
Pengumpulan 

data sekunder

Pengumpulan data

- Data model bisnis dari 4 UKM

- Data hasil wawancara dari 4 UKM

Analisis data

4 Model pengembangan bisnis yang tepat untuk 

UKM agroindustri berbasis pemberdayaan 

masyarakat di Jawa Barat

Sasaran :

 Primer

        - Pemilik Usaha

 Sekunder

        - masyarakat

        - pemerintah

        - konsumen

Faktor Internal Faktor Eksternal

Pemetaan Analisis 

Penawaran : produk/

jasa/manfaat sosial

Distribusi Bina Relasi

Sumber Pendapatan

Sumber Daya Aktivitas 

Partner atau mitra bisnis

Struktur Biaya

4 Model Kanvas Bisnis

Integrasi Faktor SWOT pada 

9 Elemen Model Bisnis

PERSIAPAN

PELAKSANAAN 

PENELITIAN

PENGOLAHAN DAN 

ANALISIS DATA

PEMETAAN MASING-

MASING KATEGORI

4 MODEL KANVAS 

BISNIS SESUAI DENGAN 

KATEGORI 

Berbasis Wanita Berbasis Santri Berbasis Kepemudaan Berbasis Komunitas

Segmen konsumen

Penyusunan 

wawancara

HASIL PENELITIAN DAN 

KESIMPULAN

Gambar 3. Alur Tahapan Penel
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V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. UKM Ibu Epon 
UKM Ibu Epon adalah suatu bentuk 

usaha yang dikelola oleh Ibu Epon 
dengan memberdayakan ibu-ibu rumah 
tangga di Desa Narimbang, Sumedang. 
Stakeholder yang terlibat dalam usaha 
ini lebih banyak berhubungan dengan 
bagian pemerintahan seperti Dinas 
Pertanian, PERURI, Dinas Koperasi dan 
KUKM. Aktivitas penting dari UKM Ibu 

Epon adalah pada bagian memproduksi 
emping melinjo dan menerima produk 
dengan brand berbeda dan 
memasarkannya sehingga Ibu Epon 
menjadi pusat penjualan makanan khas 
Kota Sumedang. 

Sumberdaya terpenting dalam usaha 
ini adalah ibu-ibu rumah tangga 
dibagian produksi eming melinjo dan 
sumberdaya alam hutan melinjo yang 

melimpah di Desa Narimbang, 
Sumedang. 

Keberadaaan UKM Ibu Epon 
memberikan nilai-nilai manfaat kepada 
hal-hal yang bersangkutan atas produk 
dan layanan yang dihasilkan. 
Penghasilan tambahan untuk ibu-ibu 
rumah tangga, memberikan jaminan 
pembelian hasil panen kepada petani 
melinjo, pengalaman berwirausaha 
kepada ibu-ibu rumah tangga, dan 

menambah pendapatan daerah di Kota 
Sumedang.  
Bentuk hubungan dengan para 
konsumen dengan cara menjual produk 
di pasar tradisional, pasar modern, dan 
toko oleh-oleh. Jenis distribusi yang 
digunakan dengan secara sendiri dan 
bermitra. Sumber pendapatan, hampir 
80% berasal dari menjual 

produk dengan brand lain dibandingkan 
dengan produk emping melinjo milik 
Ibu Epon dikarenakan kandungan 
emping melinjo yang banyak 
menyebabkan asam urat. Adapun 
struktur biaya terdiri dari biaya 
pembelian bahan baku, biaya produksi, 

biaya penjualan, dan biaya upah 
pegawai.
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Tabel 1. Elemen model kanvas bisnis UKM Ibu Epon. 

 

Stakeholder Pemerintah  1. Dinas pertanian  
2. DISPERINDAG 
3. Dinas Koperasi 
4. Badan 

Penyuluhan 

5. Dinas KUKM Propinsi 
6. Badan Ketahanan 

Pangan  
7. UPPKS BKKBN 
8. MUI 

9. PERURI  
10.BPOM 
11.AIKMA JABAR 
12.AIKMA Sumedang 

Pemasok  1. Petani Melinjo 
2. Gapoktan  
3. Sale  

4. Supplier Aci  
5. Produsen pisang 
6. Produsen Keripik Bayam 

7. produsen opak 
sumedang 

Sumber 

Daya 

Manusia 

1. Ibu-ibu Rumah Tangga  
2. Bapak-bapak   
3. Murid SMK  

4. Buyer  
5. Mahasiswa   
6.  Dosen  

Permodalan 1. Bank BRI  2. P.T. Telkom  3. Dinas Koperasi  

Aktivitas 1. Produksi  
2. Pengemasan 

3. Pemasaran  
4. Penjualan  
5. Pengumpul  

6. Pengendali Mutu  
7. Pembina  

8. Pelatihan  
9. Distributor 
10. Promosi  

11. Pencari Modal  
12. Penyedia Bahan Baku  

13. Pengendali Pemasaran 

Sumberdaya Man  1. Ibu-ibu Rumah Tangga  
2. Bapak-bapak  

3. Petani Melinjo   

 

4. Reseller  
5. Distributor   

6. Produsen 
Makanan 
Olahan 

7. Penjual 
Melinjo  

8. Mahasiswa  
9. Dosen  

Material 1. Melinjo 2. Aci  3. Singkong  4. Cabai  5. Pisang   

Machine 1. Wajan  
2. Kayu Bakar   

3. Alat Pukul  
4. Batu Kali 

5.Siller  
6.Plastik  

Money  1. P.T. Telkom  2. Bank BRI  3. Dinas Koperasi  4. Dinas KUKM 

Value 

Proposition 

1. Lapangan Pekerjaan  
2. Penghasilan Tambahan  
3. Keahlian  
4. Rasa Aman  
5. Wawasan 
6. Pengalaman  

 

7. Kreatifitas  
8. Pengetahuan  
9. Kepedulian  
10. Ketera

mpilan 
11. Kerjasa

ma  

12. Tanggung 
Jawab 

13. Kualitas 
14. Loyalitas 
15. Disiplin 

16.Mengangkat 
Nama Kota 
Sumedang  

17.Oleh-oleh Khas 
Sumedang  

18.Pendapatan 
Daerah  
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2. UKM Ibu Popon 
UKM Ibu Popon merupakan bentuk 

wirausaha sosial yang melakukan 
pemberdayaan dengan melibatkan 
santri-santri di Pondok Pesantren Darul 

Falah, Kabupaten Majalengka. Lokasi 
pesantren yang dekat dengan rumah 
produksi Ibu Popon menjadi stakeholder 
terpenting dalam usaha ini, bagian 
pemerintahan juga mempunyai andil 
yang cukup besar terutama Dinas 
Pertanian yang membina kelompok 
usaha Asri Rahayu milik Ibu Popon dari 
tahun 2003. 

Adapun aktivitas penting dari UKM ini 
adalah pada bagian produksi keripik 
dan dodol buah serta membina para 
santri agar dapat mengurus usaha ini di 
bagian produksi maupun administrasi. 

Sumberdaya terpenting di UKM Ibu 
Popon adalah Pondok Pesantren Darul 
Falah yang mempunyai santri-santri 
untuk dilibatkan dalam usahanya.  

UKM Ibu Popon dalam mengeluarkan 
produk dan layanannya menciptakan 
nilai-nilai yang dapat dirasakan oleh 
para stakeholder yang terlibat. Para 
santri adalah stakeholder yang paling 
merasakan nilai pembelajaran 
berwirausaha dalam bentuk sosial, 
memberikan kompetensi lebih untuk 
santri, dan menjadi lebih produktif. 

Hubungan yang terjalin dengan para 
pelanggan yaitu menyediakan call 
center, quality control produk, dan 
bersedia dijadikan objek penelitian. 
Distribusi UKM Ibu Popon menggunakan 
motor dan mobil box kepada para 
distributor besar dan reseller. Segmen 
konsumen untuk produk Ibu Popon tidak 

ditujukan kepada pihak-pihak khusus, 
siapa saja bisa menikmati keripik dan 
dodol buah Ibu Popon. Maka dari itu, 
sumber pendapatan semua berasal dari 
penjualan produk pangan Ibu Popon. 

Perusahaan Ibu Popon ini tidak 
terlepas dari peran pemberdayaan 
terhadap pesantren. Dengan 
memanfaatkan lingkungan pesantren 
yang ada di tempat tinggalnya, Ibu 
Popon menjalin kerjasama dengan 
pihak Pondok Pesantren Darul Falah. 
Santri – santri yang ada di pesantren 
dilibatkan langsung oleh Ibu Popon 
dalam usaha Asri Rahayu ini, dari 
bidang produksi hingga pemasarannya. 
Perusahaan Asri Rahayu juga sudah 

mempunyai anak perusahaan lainnya, 
diantaranya Berkah Rahayu yang berdiri 
pada tahun 2008 dan bergerak dalam 
mengelola zakat dari karyawan yang 
dimiliki oleh Ibu Popon dan omzet yang 

didapatkan perusahaan. 
Pada tahun 2010, didirikan juga Wina 

Rahayu, khusus bergerak dalam bidang 
budidaya perikanan. Wana Rahayu  juga 
merupakan anak perusahaan yang 
mengelola hulu, Ibu Popon mempunyai 
kebun yang diatanam pohon mangga 
dan nangka seluas dua hektar pada 
tahun 2011. Terakhir, perusahaan yang 
bergerak dalam mengelola sampah yang 
di daur ulang dan sampah organik untuk 
dijadikan pupuk yaitu Bersih Rahayu 
pada tahun 2012. 

UKM Ibu Popon adalah suatu usaha 
yang didirikan oleh Ibu Popon dalam 
bentuk wirausaha sosial dengan 
pemberdayaan melibatkan santri-santri 
Pondok Pesantren Darul Falah di Kota 

Majalengka yang berada dekat dengan 
rumah produksi UKM Ibu Popon. Produk 
pangan keripik dan dodol buah 
menjadikan produk pangan khas Kota 
Majaleng
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Tabel 2. Elemen model kanvas bisnis UKM Ibu Popon. 

Stakeholder Pemerintah  1. Dinas Pertanian 
Kab. Majalengka 

2. DISPERINDAG 
3. Dinas Koperasi 
4. Badan Penyuluhan  
5. KADIN 

6. Dinas KUKM 
Propinsi 

7. BAPELTAN 
8. BP4K 
9. BP3K 
10.  MUI 

11.BPOM  
12.AIKMA JABAR 
13.AIKMA Majalengka  

Pemasok  1. Suplier buah 
mangga 

2. Salak,  

3. Pisang 
4. Nangka 

5. Jagung  
6. Produsen Emping  

Sumber 
Daya 

Manusia 

1. Santri PONPES 
Darul Falah 

2. Ibu-ibu Rumah 
Tangga   

3. Mahasiswa  
4. Dosen 

5. Kepala Madrasah 
6. Keluarga  

Permodalan 1. Bank BJB 
2. Bank Mandiri 

3. Dinas Koperasi  
4. Bank BRI 

5. BUMN 

Aktivitas 1. Produksi 
2. Pengemasan 
3. Pemasaran 
4. Penjualan 
5. Pengumpul 
6. Pengendali Mutu 
7. Pembina  

8. Pelatihan 
9. Distributor 
10. Promosi 
11. Pencari Modal 
12. Penyedia Bahan Baku 
13. Pengendali 

Pemasaran 

14. Koordinasi UKM  
15. Pembukuan 
16. Kemitraan 
17. Penampung penyuluhan / 

seminar 
18. Tempat magang 
19. Penelitian 

Sumberdaya Man  1. Santri 
2. Ibu-ibu Rumah 

Tangga  

3. Keluarga 
4. Suplier buah 
5. Dosen 

6. Produsen Makanan 
Olahan  

7. Mahasiswa 

Material 1. Nangka 
2. Mangga 

3. Pisang 
4. Salak 

5. Singkong 
6. Kebun mangga 

Machine 1. Vacum frying 
2. Mesin pengemasan  

3. Freezer 
4. Siller 

5. Rumah produksi 
6. Outlet 

Money  1. Modal 
pribadi  

2. Pinjaman 
bank 

3. Pemerintah 4. Investor 

Value 
Preposition 

1. Lapangan Pekerjaan 
2. Identitas Majalengka 
3. Penggerak ekonomi 
4. Menambah income 
5. Produk halal bertambah 
6. Santri lebih produktif  
7. Peningkatan kompetensi santri 
8. Kesejahteraan masyarakat 
9. Kepercayaan   

10. Penghasilan 
Tambahan 

11. Keahlian 
12. Rasa Aman 
13. Wawasan 
14. Pengalaman 
15. Kreatifitas 
16. Loyalitas 
17. Disiplin 
18. Mengangkat 

Nama daerah 

19. Pengetahuan 
20. Kepedulian 
21. Keterampilan 
22. Kerjasama 
23. Tanggung Jawab 
24. Kualitas 
25. Pendapatan Daerah 
26. Kebanggaan 
27. Pesantren lebih 

terpandang 

Customer 
Relationship 

1. Objek penelitian 
2. Call center  
3. Quality control 

4. Jaminan 
suplier 

5. Customer care  

6. Customer service 
7. Tools communication  

Distribusi Bahan Baku 1. Mobil ; 2. motor niaga 
Bahan Jadi 1. Mobil Box ; 2. Motor ;  
1. Distributor besar  2. Reseller  3. Pasar modern  4. Point of sale 

Segmen 
Pasar 

1. Semua Kalangan 
2. Semua Usia 
3. Pasar Modern 

4. Outlet atau Toko Oleh-
oleh  

5. Sumedang 
6. Cirebon 

7. Bandung 
8. Garut 
9. Majalengka 

Sumber 
Pendapatan 

1. Jual produk sendiri melalui 
outlet 

2. Distributor besar 

3. Beli cash 
4. Beli putus 

5. Konsinasi 
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Struktur 
Biaya 

1. Biaya produksi 2. Biaya upah 
pegawai 

3. Biaya transportasi 4. Biaya listrik dan air 

 
3. P.T. Maicih Inti Sinergi 

P.T. Maicih Inti Sinergi merupakan 

perusahaan keripik singkong terkenal 
yang berasal dari Kota Bandung. Suatu 
produk sederhana yang dikemas ulang 
menjadi nilai tambah yang tinggi dan 
menggunakan sistem pemasaran yang 
unik melalui media sosial seperti 
twitter dan facebook dapat menarik 
minat para pemuda-pemuda untuk 
bergambung dalam menjual produk 
keripik singkong berbumbu dan 
memiliki tingkat kepedasan yang 
berbeda. Walaupun usaha ini sudah 
terpecah menjadi dua perusahaan yang 
berbeda yaitu dengan nama perusahaan 
C.V. Maicih, namun ciri khas produk 
dapat terlihat berbeda sehingga 
masing-masing perusahaan mempunyai 
pelanggan yang berbeda dan eksistensi 

tetap terjaga dan mampu bertahan dari 
para pesaingnya. 

Stakeholder dari kedua perusahaan 
ini memiliki kesamaan yaitu tidak 
banyak berhubungan dengan bagian 
pemerintah, hanya sebatas birokrasi 
saja. Stakeholder terpentingnya adalah 
para suplier bahan baku seperti 
singkong, kerupuk, dan pedagang cabai. 
Dan yang terpenting adalah para 
pemuda-pemuda yang berperan dalam 
penjualan keripik maicih menggunakan 
media sosial. 

Aktivitas penting kedua perusahaan 
ini juga memiliki banyak kesamaan 
yaitu pada bagian produksi dan 
menambah perluasan jaringan. Adapun 

perbedaannya terlihat dari cara 
mempertahankan produk nya seperti di 
C.V. Maicih banyak melakukan 
kolaborasi dengan kesenian sunda, 
musisi indie, dan komunitas pecinta 
lingkungan hijau.  

Dari produk dan layanan yang 
diberikan, P.T. Maicih Inti Sinergi lebih 
memberikan nilai-nilai memotivasi para 
generasi muda agar mau berwirausaha. 
Sedangkan C.V. Maicih lebih kepada 
hal-hal seperti mengangkat kesenian 
tradisional sunda melalui produk 
tradisional juga yaitu keripik singkong 
kepada para pemuda-pemuda, 
kemudian minimbulkan rasa kepedulian 

terhadap lingkungan agar kembali 
hijau. 

Hubungan dengan para pelanggan 
yang dilakukan oleh kedua perusahaan 
ini sama, hanya saja julukan-julukan 
unik yang berbeda pada masing-masing 
perusahaan. Di P.T. Maicih Inti Sinergi 
para penjual diberikan julukan para 
jenderal dan kegiatan berjualan 
dinamai ―gentanyangan‖. Di C.V. 
Maicih mendapat julukan ―Si emak‖ dan 
rumah produksi dinamai ―Bumi Maicih‖. 

 
Dalam hal pendistribusian, untuk P.T. 

Maicih dilakukan dengan menggunakan 
mobil box dan siap diantarkan ke pasar-
pasar ritel seperti Circle K, Alfamart, 
dan Indomaret. Namun, untuk C.V. 
Maicih para distributor dan reseller 
datang langsung ke rumah produksi 

atau dikirim menggunakan jasa 
ekspedisi dan tidak bekerja sama 
dengan pasar-pasar ritel. 

Segmen konsumen untuk kedua 
perusahaan ini sama yaitu tidak 
menargetkan untuk suatu konsumen 
tertentu. Sumber pendapatan juga 
sama, yaitu berasal dari penjualan 
Keripik Maicih. Struktur biaya pun 
terdiri dari biaya produksi, biaya 
administrasi, dan biaya upah pegawai.  
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Tabel 3. Elemen model kanvas bisnis P.T. Maicih Inti Sinergi. 

Stakeholder 

 

Pemerintah  1. MUI 
2. BPOM 
3. DISPERINDAG 
4. KADIN  

5. Dinas KUKM 
6. Dinas Kesehatan 
7. KEMENHUKAM HAKI  

Pemasok  1. Suplier Singkong 
2. Suplir basreng   

3. Suplier gurilem 
4. Pedagang cabai  

5. Suplier kerupuk 
6. Pasar tradisional 

Sumber Daya 

Manusia 

1. Anak muda 
2. Masyarakat sekitar  

3. Perusahaan 
pengemasan 

4. Ekspedisi   

5. Mahasiswa 
6. Universitas 
7. Dosen 

Permodalan 1. Perbankkan  

Aktivitas 1. Permodalan 
2. Produksi 
3. Pengendali mutu  

4. Pengemasan 
5. Pemasaran 
6. Distribusi  

7. Promosi 
8. Inovasi 
9. Pelatihan  

10. Pembinaan 
11. Penelitian 
12. Pameran 

13. Seminar 
Sumberdaya Man  1. Suplier singkong 

2. Suplier kerupuk 
3. Suplier basreng 
4. Suplier cabai 
5. Anak muda 

6. Ibu-ibu 
7. Bapak – bapak 
8. Mahasiswa 
9. Dosen 
10. Keluarga 

Material 1. Singkong 
2. Basreng  

3. Gurilem 
4. Kerupuk 

5. Cabai + bumbu   

Machine 1. Tiga buah lahan (property) 
2. Rumah produksi 

3. Mesin produksi 
4. Mesin pengemas   

5. Kantor   
 

Money  1. Modal pribadi ; 2. pinjaman bank ;  

Value 

Preposition 

1. Lapangan pekerjaan 
2. Pengalaman baru 
3. Percaya diri 
4. Jiwa bisnis 
5. Belajar wirausaha 

6. Belajar berkomunikasi 
7. Belajar bersosialisasi  

8. Tanggung jawab 
9. Disiplin 
10. Pantang menyerah 
11. Icon Bandung 
12. Identitas Bandung 

13. Khas Bandung 
14. Gaul 

15. Unik 
16. Kepuasan 
17. Keamanan 
18. Pioner 
19. Loyalitas 

20. Kebanggaan 
21. Sumber pengetahuan   

Customer 

Relationship 

1. Twitter @infomaicih 
2. Website   

3. Komunitas icihers 
4. Majalah 

Distribusi Bahan Baku 1. Truk ; 2. mobil  

Bahan Jadi 1. Mobil Box ;  

1. Distributor besar; 2. pasar ritel ; 3. reseller ; 4. penjualan online 

Segmen Pasar 1. Semua Kalangan 
2. Semua Usia  

3. Mahasiswa 
4. Anak muda  

5. Masyarakat umum 
6. Pecinta makanan pedas 

7. Retail 
 

Sumber 

Pendapatan 

1. Penjualan produk makanan maicih 
2. Keripik singkong 80 % ,  

3. Basreng 10 %, dan produk lain 10% 
4. Penjualan bid. property 

Struktur Biaya 1. Biaya bahan baku 
2. Biaya produksi 

3. Biaya transportasi 
4. Biaya administrasi 

5. Biaya upah pegawai 
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Tabel 4. Elemen model kanvas bisnis C.V. Maicih. 

Stakeholder Pemerintah 1. BPOM 
2. DJHKI 
3. Dinas 

Kesehatan 

4. Dinas KUKM 
5. Dinas Pajak 
6. DISPERINDAG 

7. MUI 
 

 

Pemasok  1. Suplier Singkong Subang 
dan Sumedang 

2. Produsen Makroni  

3. Produsen 
gurilem Cililin 

4. Produsen Baso 
goreng  

5. Tempat percetakan 
kemasan 

6. Pedagang cabai 
7. Pasar tradisional 

Sumber Daya 

Manusia 

1. Komunitas budaya sunda  
2. Radio Rama FM 
3. Musisi Indie  

4. Event‖ 
5. Masyarakat sekitar 
6. Anak muda  

7. Mahasiswa 
8. Distributor 
9. Reseller    

Permodalan 1. Modal pribadi 

Aktivitas 1. Pemesanan 
2. Produksi 
3. Pengemasan  

4. Quality control 
5. Penjualan 
6. Promosi  

7. Inovasi produk 
8. Inovasi kemasan 
9. Kolaborasi 

10. Pembukuan 
11. Pembicara 
12. Sponsor 

Sumberdaya Man  1. Anak muda 
2. Mahasiswa  

3. Suplier singkong 
4. Suplier basreng 

5. Suplier gurilem 
6. Suplier makroni 
7. Pedagang cabai  

Material 1. Singkong   2. Basreng  3. Gurilem  4. Makroni  5. Cabai + bumbu    

Machine 1. Wajan 
2. Jublek 
3. Gerobak 
4. Pisau  

5. Gas 
6. Plastik 
7. Kantor 
8. Tempat produksi  

9. Media sosial 
10. Paper 
11. Kompor 
12. Alat pemotong singkong   

Money  1. Modal pribadi  ;  

Value 

Preposition 

1. Bumbu tradisional 
2. Produksi tradisional 
3. Non kimia 
4. Fresh 
5. Mengangkat nama daerah 
6. Makanan tradisional 
7. Go green 
8. 1 coin 1 leaf 
9. Tren Bandung 
10.Khas Bandung   

10. Ramah lingkungan 
11. Lapangan pekerjaan 
12. Penghasilan tambahan 
13. Icon Bandung 
14. Rasa penasaran 
15. Keahlian 
16. Rasa aman 
17. Kepercayaan 
18. Loyalitas 
19. Kebanggaan  

20. Mengangkat nama Kota 
Bandung 

21. Penjamin petani singkong 
22. Pengalaman bisnis 
23. Jiwa bisnis 
24. Kepuasan pelanggan 
25. Sumber pengetahuan 
26. Power brand ―Maicih‖ 
27. Disiplin 
28. Tepat waktu 
29. Jaminan kesehatan 

Customer 

Relationship 

1. Customer service 
2. Customer care 

3. Objek penelitian 
4. Tools communication 

5. Call center  

Distribusi Bahan Baku 

& setengah 

jadi 

1. Truk ; 2. mobil box 

1. Distributor besar 
2. Pasar ritel  

3. Reseller 
4. Penjualan online  

5. Jasa paket pengiriman 

Segmen Pasar 1. Semua Kalangan 
2. Semua Usia 
3. Masyarakat umum 

4. Masyarakat sekitar 
5. Perguruan tinggi 
6. Mahasiswa 

7. Anak muda  
8. 12 distributor 
9. Dis. Malaysia 

10. Finlandia 
11. Singapore 
12. Brunei 

Sumber 

Pendapatan 

1. Penjualan produk makanan maicih 
2. Distributor 90% dan reseller 10%  

3. Online store 
4. Seminar 

Struktur 

Biaya 

1. Biaya bahan baku 
2. Biaya produksi 

3. Biaya upah pegawai 
4. Biaya listrik dan air 

5. Biaya sponsor 
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4. C.V. Bimandiri 
C.V. Bimandiri merupakan 

perusahaan yang bergerak di bidang 
distribusi sayuran dan buah-buahan ke 
pasar-pasar retail yang ada di 

JABODETABEK, Bandung, dan 
Semarang. Para petani lokal menjadi 
suplier perusahaan dengan harga yang 
lebih baik dibandingkan dengan 
menjual kepada tengkulak membuat 
perusahaan ini dapat bertahan sangat 
lama dari tahun 1994. 

Stakeholder utama dari model 
bisnis C.V. Bimandiri yaitu masyarakat 
sekitar yang bertempat tinggal dekat 
dengan lokasi usaha. Banyak 
masyarakat daerah Lembang yang 
bekerja di C.V. Bimandiri sebagai 
pegawai dibagian produksi. Selain 
masyarakat, para suplier sayuran dan 
buah-buahan seperti petani sayur dan 
buah yang ada di Lembang mempunyai 
peran penting dalam memasok bahan 

baku sayuran dan buah-buahan bahkan 
petani kentang dari Dieng ikut 
bekerjasama dalam memasok kentang. 

Aktivitas yang dilakukan oleh 
C.V. Bimandiri terdiri dari aktivitas 
Internal dan Eksternal. Aktivitas 
Internal diantaranya adalah pada 
bagian keuangan, kemudian produksi 
dan bagian marketing yang mengatur 
hubungan kemitraan dengan para 
pelanggan C.V. Bimandiri. Kegiatan 
Eksternal terdiri dari hubungan praktek 
kerja lapang dan penelitian dengan 
perguruan tinggi,kemudian penerimaan 
kunjungan dari Dinas Pertanian, Balai 
Penyuluhan, dan Balai Penelitian. 

Sumberdaya terpenting dalam 

usaha ini adalah para suplier sayuran 
dan buah yaitu petani lokal kemudian 
para konsumen besar speerti GIANT, 
LOTTEMART, HYPERMART, dan 
CARREFOUR.  

Proposisi nilai yang diberikan 
C.V. Bimandiri atas produk dan layanan 
yang diberikan kepada pelanggan 
meliputi menambah lapangan 
pekerjaan, rasa tanggung jawab, 
disiplin, yang akan dirasakan oleh para 
pegawai nya. Kepada para konsumen 
besar, C.V. Bimandiri mendapatkan 
loyalitas sehingga kerjasama terus 
dijalin. Para suplier yang mayoritas 
para petani sayuran dan buah diberikan 
jaminan dan harga beli yang 

menguntungkan dibandingkan dengan 
menyerahkan kepada pengumpul. 

Hubungan pelanggan yang 
dibangun oleh C.V. Bimandiri bersama 
para pelanggan nya dengan para suplier 

maupun konsumen besar berupa 
hubungan call center, fax, dan email. 
Untuk pendistribusian, pihak C.V. 
Bimandiri yang akan mengantarkannya 
ke pasar retail tersebut dengan 
menggunakan kendaraan operasional 
seperti mobil box. Pendistribusian 
bahan baku dari para suplier ada yang 
diantarkan dan diambil sendiri 
menggunakan truk, engkel, mobil box, 
dan motor. Adapun segmen pasar yang 
dituju oleh C.V. Bimandiri yaitu pasar 
retail, dengan konsumen kalangan 
menengah ke bawah. 

Sumber pendapatan yang diperoleh 

berasal dari peran C.V. Bimandiri 

sebagai distributor kepada para pasar 

retail yang tersebar di JABODETABEK, 

Semarang, Cirebon, Bandung, dan Bali. 

Permintaan perhari nya mencapai 84 

jenis sayuran dan buah. Struktur biaya 

C.V. Bimandiri terdiri biaya tetap dan 

biaya variabel. Biaya tetap seperti 

biaya upah pegawai pabrik dan staff. 

Biaya variabel yang terdiri dari biaya 

produksi, biaya bahan baku, biaya 

tenaga kerja langsung, biaya 

transportasi secara keseluruhan 

mencapai 70% dari omzet, total biaya 

keseluruhan sebesar 80% dari omzet 

yang diperoleh
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Tabel 5. Elemen model kanvas bisnis C.V. Bimandiri. 

Stakeholder Pemerintah  1. Dinas Pertanian 
2. DISPERINDAG 

3. Dinas Koperasi 
 

4. BPPP Lembang 
5. Perguruan tinggi  

6. BPTP Lembang 
 

7. BALITSA 
 

 
 

Pemasok  1. Petani sayuran  2. Petani buah  3. Supllier bahan kemas   

Sumber Daya 
Manusia 

1. Masyarakat Lembang 
2. Mahasiswa   

3. Dosen 
4. Peneliti    

Permodalan 1. BPR KS 
2. Investor  

3. Bank Syariah Mandiri 
4. Bank CIMB 

Aktivitas Internal  1. Keuangan 
2. Produksi (pembelian,penerimaan 

barang, pengeringan, sortir, grading, 
pengemasan, kemitraan) 

3. Marketing. 

Eksternal 1. Penelitian 
2. Praktek kerja lapang  

3. Seminar 
4. Pembinaan 
5. Kunjungan 

6. Pemberdayaan 
7. Pelatihan 
 

Sumberdaya Man  1. Petani sayuran 
2. Petani buah   

3. Gapoktan 
4. Masyarakat Lembang   

Material 1. Aneka jenis sayuran  
2. Buah-buahan  

5. Plastik wrap 
6. Box container 

7. Karung 

Machine 1. Gudang besar Lembang 
2. Gudang kecil Garut 
3. kendaraan operasional 

4. Sprayer 
5. Mesin 

pengemas 
6. Timbangan 

7. Kipas 
 

Money  1. Modal pribadi  2. Pinjaman bank  3. Investor 

Value 
Preposition 

1. Lapangan pekerjaan 
2. Kepercayaan 
3. Keamanan 
4. Kualitas 
5. Loyalitas 
6. Tanggung jawab 
7. Disiplin  
 

8. Saling menghargai 
9. Tepat waktu 
10. Keahlian 
11. Fasilitas kerja 
12. Menerima aspirasi pegawai 
13. Reward pegawai 
14. Continuitas  

15. Komitmen pengiriman 
16. Ketersediaan 
17. Distribusi ke mana saja 
18. Sumber pengetahuan 
19. Nilai pembelajaran 
20. Jaminan suplier 
21. Profitable 
22. Inovasi 

Customer 
Relationship 

1. Objek penelitian 
2. Call center   

3. Kontrak kesepakatan 
4. Customer service 

5. Email 
6. Fax 

Distribusi Bahan Baku 1. Mobil  2. Motor niaga  3. Truk  4. Engkel ;  
Bahan Jadi 1. Mobil Box   

1. Pasar retail  2. Distribusi antar pulau  3. Penjualan cash dgn TNI 
Segmen 
Pasar 

1. Kalangan menengah ke bawah 
2. Pasar retail 
3. Komoditi sayuran konvensional  
 

4. Pasar tradisional Lembang 
5. Bandung 
6. JABODETABEK 

7. Semarang 
8. Cirebon 
9. Bali   
 

Sumber 
Pendapatan 

 Sebagai distributor ke pasar retail dgn 84 produk/hari ;  

Struktur 
Biaya 

1. Biaya bahan baku 
2. Biaya upah pegawai  

3. Biaya produksi 
4. Biaya administrasi 
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VI. PERBANDINGAN UKM 

1. Dampak 
Dilihat dari segi dampak yang 

diberikan oleh keempat kategori UKM 
ini, memiliki perbedaan terhadap 
sasarannya.  

UKM Ibu Epon memberikan 
dampak yang lebih terasa kepada 
kelompok ibu-ibu rumah tangga yang 
dibinanya dalam memproduksi emping 
melinjo. Pengalaman berwirausaha, 
memiliki penghasilan tambahan, 

kreatifitas dan memiliki keahlian 
didapatkan para ibu-ibu rumah tangga 
yang bergabung pada UKM Ibu Epon. 

Di UKM Ibu Popon, dampak yang 
diberikan dirasakan oleh para santri 
Pondok Pesantren Darul Falah yang 
berada di lingkungan rumah produksi. 
Pembelajaran berwirausaha sosial, 
menambah pengalaman bisnis, dan 
merasakan cara berbisnis yang tidak 
hanya fokus terhadap keuntungan 
namun peduli juga terhadap dampak 
sosial nya merupakan dampak yang 
akan diterima para santri. 

P.T. Maicih Inti Sinergi dan C.V. 
Maicih memberikan dampak sama 
karena fokus pada mencari keuntungan 
sebanyak-banyaknya juga tidak sedikit 

memberikan dampak dari 
keberadaannya, khususnya kepada para 
pemuda-pemuda agar memiliki 
keinginan untuk berwirausaha, 
membuka lapangan pekerjaan. 
Keterlibatan para pemuda dalam 
memasarkan produk Maicih, 
memberikan pengalaman berbisnis yang 
menarik dengan menggunakan media 
sosial, menumbuhkan kreatifitas yang 
unik dan memberikan semangat 
berwirausaha. 

Lain halnya dengan C.V. 
Bimandiri yang bergerak dalam 
pendistribusian sayuran dan buah. 
Dampak lebih dirasakan kepada para 
petani sayuran dan buah lokal karena 

hasil panen nya pasti akan terjual 
dengan harga yang cukup jika 
dibandingkan dijual kepada para 
tengkulak. 
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Tabel 6. Perbandingan dampak keberadaan usaha di masing-masing usaha. 

Variabel 

Faktor 

UKM Ibu Epon UKM Ibu Popon 
Maicih 

C.V. Bimandiri 
P.T. Maicih Inti Sinergi C.V. Maicih 

Dampak 

Nilai Tambah 

Keterampilan 
ditujukan bagi  
ibu-ibu rumah 
tangga 

kualitas dari 
kehidupan 
bersosial 

keripik singkong 
menjadi produk 
makanan yang bernilai 
tinggi 

menjadikan 
makanan tradisional 
sebagai makanan 
berkelas 

sayuran lokal 
dapat bersaing 
dengan sayuran 
impor 

Objek Pelaku 
Kelompok ibu-ibu 
rumah tangga 

pemberdayaan 
berbasis wanita 

pelaku usaha dan 
pemuda-pemuda 

Melingkupi 
masyarakat sekitar 
tempat produksi 

para petani sayur 
lokal dan 
masyarakat 
sekitar 

Lokasi 
masyarakat 
sekitar hutan 
produksi  

melingkupi 
masyarakat sekitar 

seluruh masyarakat 
Indonesia 

Seluruh Masyarakat 
Indonesia 

kawasan 
perkebunan di 
Pulau Jawa 

Jangka Waktu 

Ketika ibu epon 
tetap memiliki 
komitmen untuk 

melibatkan ibu-
ibu 

kemajuan usaha di 
tiap waktu 

pada saat usaha 
berkembang 

pada saat usaha 
berkembang 

di setiap 
perkembangan 

usaha 

Faktor 
Pendorong 
Utama 

pemanfaatan 
sumberdaya yang 
tersedia 

pemanfaatan 
teknologi tepat 
guna 

pemanfaatan media 
sosial 

pemanfaatan media 
sosial 

lebih 

menguntungkan 
petani 
dibandingkan 
tengkulak 

Pola 
Pengembanga
n 

kemitraan dengan 
ibu-ibu rumah 
tangga 

kemampuan 
jejaring 

penggunaan media 
sosial 

penggunaan media 
sosial komitmen 

terhadap kontrak 
bisnis kolaborasi dengan 

komunitas 
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2. Bantuan Keberlanjutan 
Bantuan keberlanjutan yang 

diberikan di keempat UKM ini berbeda 
menurut kategori masing-masing. 

UKM Ibu Epon memberikan 

bantuan keberlanjutan dilihat dari 
permintaan konsumen akan produknya. 
Para ibu-ibu rumah tangga dibina agar 
dapat menghasilkan produk yang 
berkualitas dan keahlian pun 
meningkat.  

UKM Ibu Popon memberikan 
bantuan keberlanjutan dimulai dengan 
pengembangan produk keripik dan 
dodol buah.  Kolaborasi hubungan 
segitiga antara Ibu Popon, pondok 
pesantren, dan masyarakat sekitar 
dalam bentuk wirausaha sosial. 

P.T. Maicih Inti Sinergi dan C.V. 
Maicih pun mempunyai bantuan 
keberlanjutan untuk kemajuan usaha 
nya masing-masing. P.T. Maicih Inti 
Sinergi memberikan bantuan 

berkelanjutan dengan menambah 
varian makanan ringan dan berinovasi 
pada kemasan serta merambah kepada 
bisnis property agar eksistensi 
perusahaan terjaga. Sementara di C.V. 
Maicih, bantuan berkelanjutan dimulai 
dari pengembangan usaha dan produk 
seperti menambah varian makanan 
tradisional dan inovasi kemasan seperti 
kolaborasi dengan kesenian sunda, 
radio, dan band indie.  

Pada C.V. Bimandiri, 
keberlanjutan usaha dimulai dari 
komitmen yang dipertahankan dengan 
para konsumennya yaitu pasar ritel 
speerti Giant, Lotte, Hypermart, dan 
Carrefour. Komitmen terhadap 

perjanjian kepada konsumen dan petani 
sayuran lokal membuat perusahaan ini 
dapat bertahan dan memperluas 
jaringan dari tahun 1994. 
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Tabel 7. Perbandingan Bantuan Berkelanjutan  yang diterima di masing-masing usaha 

Variabel 

Faktor 

UKM Ibu Epon UKM Ibu Popon 
Maicih 

C.V. Bimandiri 
P.T. Maicih Inti Sinergi C.V. Maicih 

Bantuan 
Berkelanjutan 

Nilai Tambah 
permintaan produk 
yang terus 
bertambah 

pengembangan 
produk dan usaha 

cara pemasaran dan 
inovasi produk 

inovasi produk  
bekerja sama dengan 
banyak pasar ritel 

Objek Pelaku 
bekerja sama 
dengan membentuk 
kelompok ibu-ibu 

triple helix network 
collaboration 

peningkatan kualitas 
diri dan pegawai 

peningkatan 
kualitas diri dan 
masyarakat sekitar 

peningkatan kualitas 
kepemimpinan dan 
keterampilan karyawan 

Lokasi 
pemberdayaan 
kelompok ibu-ibu 

pengembangan 
usaha 

pengembangan produk 
pengembangan 
produk 

peningkatan kualitas 
perusahaan di mata 
konsumen 

Jangka Waktu 
pengembangan 
usaha dan produk 

pengembangan 
produk 

pengembangan usaha 
awal melakukan 
usaha 

saat memulai usaha dan 
mengalami 
keterpurukan 

Faktor 
Pendorong 
Utama 

menghasilkan 
jumlah produk yang 
sama 

menghasilkan 
macam usaha 
berdasarkan 
kemampuan 
wirausaha sosial Ibu 
Popon 

menghasilkan kualitas 
secara konsisten 

untuk dapat 
bersaing dengan 
kompetitor lain 

menghasilkan produk 
yang berkualitas sesuai 
dengan keinginan 
konsumen 

Pola 
Pengembangan 

memberikan modal 
kepada kelompok 
ibu-ibu 

peningkatan 
terhadap diri sendiri 
dan kesadaran 
terhadap 
masayrakat sekitar 

akademi jendral 
kolaborasi dengan 
komunitas 

memberikan jaminan 
harga tetap untuk 
petani  

mengikuti keinginan 
konsumen 
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3. Karakteristik Usaha 
Karakteristik UKM Ibu Epon 

dapat terlihat yaitu dengan 
memanfaatkan sumberdaya yang ada 
disekitar. Desa Narimbang yang 

mempunyai hutan melinjo yang 
melimpah dan memberdayakan ibu-ibu 
rumah tangga dalam  memproduksi 
emping melinjo dengan membentuk 
kelompok ibu-ibu. 

Pada UKM Ibu Popon, 
karakteristik yang dimiliki terletak pada 
sumberdaya yang dimanfaatkan, 
dengan memberdayakan santri-santri 
Pondok Pesantren Darul Falah, beliau 
menjalankan usaha keripik dan dodol 
buah dalam bentuk wirausaha sosial. 
Saat ini, anak perusahaan Ibu Popon 
sudah merambah di bidang zakat, 
reuse, reduce, dan recycle ari sampah 
yang dihasilkan perusahaan sertadi 
bidang perikanan dna perkebunan. 

P.T. Maicih Inti Sinergi yang 

dimiliki oleh Reza Nurhilman 
mempunyai karakteristik usaha yang 
fokus pada profitable. Cara pemasaran 
yang unik menggunakan media sosial 
menjadi ciri khas dari Maicih miliknya. 
C.V. Maicih milik Bob Merdeka yang 
merupakan kakak dari Reza Nurhilman 
mempunyai karakteristik berbeda. Logo 
ibu-ibu tua yang menghadap ke depan, 
membuat Maicih miliknya berbeda. 
Lebih mengedepankan unsur – unsur 
tradisional dari produk yang 
dikeluarkan menjadi ciri khas Maicih 
milik Bob Merdeka.  

Karakteristik usaha C.V. 
Bimandiri terlihat dari produk sayuran 
dan buah lokal dan dikemas rapi untuk 

pasar-pasar ritel. Para konsumen nya 
yaitu pasar-pasar ritel seperti Giant, 
Hypermart, Carrefour, dan Lotte yang 
tersebar di Bandung dan JABODETABEK. 
Sayuran dan buah yang dikirim 
merupakan produk lokal petani 
Indonesia. Fokus usaha tetap pada 
profit sebanyak-banyaknya tetapi 
perusahaan ini juga memperhatikan 
komitmen yang dibuat kepada para 
petani maupun dengan konsumen. Hal 
ini lah yang membuat C.V. Bimandiri 
dapat bertahan selama 19 tahun. 
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Tabel 8.  Karakteristik  di masing-masing usaha. 

Variabel 

Faktor 

UKM Ibu Epon UKM Ibu Popon 
Maicih 

C.V. Bimandiri 
P.T. Maicih Inti Sinergi C.V. Maicih 

Karakteristik 
Usaha 

Nilai Tambah 

fokus pada 
menghasilkan 
keuntungan 
sebanyak-banyaknya 

rasa empati yang 
tinggi 

berorientasi pada 
mengejar keuntungan 
sebanyak-banyaknya 

keuntungan dan 
mengangkat makanan 
tradisional 

produk sayuran lokal dari 
petani 

Objek  
Pelaku 

kemitraan antar ibu-
ibu rumah tangga 

fokus kepada 
komunitas 

pemuda-pemuda semua kalangan 
saling menguntungkan 
dengan petani sayuran 

Lokasi 
fokus pada kelompok 
ibu-ibu 

mempunyai minat 
dalam kegiatan 
berbisnis 

mempunyai jiwa 
wirausaha 

mencoba untuk berdagang 
berlokasi di daerah 
dataran tinggi Jawa Barat 

Jangka 
Waktu 

kegiatan produksi  

mengarah kepada 
kemampuan daam 
menciptakan 
manfaat 

termotivasi pada 
keuntungan besar 

pengembangan usaha 
setiap saat melakukan 
penerimaan dan 
pengiriman barang 

Faktor 
Pendorong 

Utama 

ketersediaan 
sumberdaya 

menjembatani 
masalah sosial 

percaya diri yang 
tinggi dan mempunyai 

power brand yang kuat 

tidak putus asa, dan 
mempunyai hak paten nama 

"Maicih" 

mempunyai reputasi baik  

Pola 
Pengembangan 

mengikuti keinginan 
konsumen 

memberikan solusi 
kreatif 

mengembangkan usaha 
di bidang lain yaitu 
property 

berinovasi secara terus 
menerus 

mengikuti keinginan 
konsumen 

memberikan 
kebebasan bekerja 
pada ibu-ibu 

proses inovasi 
secara terus 
menerus 

Menggunakan Media 
Sosial Sebagai Sarana 
Pemasaran 

produk selalu tersedia 
menghadapi 
masalah sebagai 

peluang 
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VII. KESIMPULAN 

Kesimpulan yang dapat diberikan 
dari penelitian yang telah dilakukan 
adalah : 

1. UKM Ibu Epon yang memiliki kategori 
pemberdayaan kepada ibu-ibu 
rumah tangga memiliki kelebihan 
dalam menghasilkan produk yang 
lebih rapi dan berkualitas karena 
dibuat oleh tangan-tangan terampil 
dari ibu-ibu rumah tangga. Selain 
itu, membina ibu-ibu rumah tangga 
lebih mudah karena sudah mengenal 
karakter satu sama lain dan cara 
kerja lebih terasa kekeluargaannya. 

2. UKM Ibu Popon dengan kategori 
pemberdayaan terhadap pondok 
pesantren memiliki kelebihan dari 
santri-santrinya. Santri yang 
dilibatkan lebih patuh jika diberikan 
instruksi karena sudah terbiasa 
dalam mematuhi para kyai dan 

atasan yang lebih tua. Para santri 
yang masih muda membantu Ibu 
Popon dalam mengembangkan usaha 
dnegan memberikan ide-ide yang 
lebih kreatif.  

3. P.T. Maicih Inti Sinergi dengan 
kategori pemberdayaan terhadap 
pemuda walaupun pemberdayaan 
hanya sebatas hubungan mitra 
kerjasama. Para pemuda 
mendapatkan pengalaman bisnis 
yang unik dengan menjajakan 
produk keripik menggunakan mobil 
dan tempat berjualan yang 
berpindah-pindah. Anak-anak muda 
ini menggunakan cara-cara unik 
dalam menjual Keripik Maicih 
sehingga bisa terkenal. 

4. C.V. Bimandiri dengan kategori 
pemberdayaan terhadap kelompok 
tani mempunyai kelebihan tersendiri 
dari yang lainnya. Para petani lebih 
mudah diarahkan agar menghasilkan 
panen yang meningkat setiah 
harinya dengan jaminan hasil panen 
sayuran dan buah tetap akan dibeli 
oleh C.V. Bimandiri dengan harga 
yang tidak akan berubah selama satu 
minggu. Konsumen C.V. Bimandiri 
yang merupakan pasar-pasar ritel 
sudah loyalitas terhadap perusahaan 
tersebut karena komitmen pada 
kontrak kerjasama dan kemudahan 
dalam melayani permintaan para 
konsumennya. 
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ABSTRAK 

Paradigma pengembangan pertanian presisi mengarah pada upaya pengendalian 
parameter lingkungan berdasarkan kesesuaian kebutuhan, respon dan performa objek 
pertanian, baik berupa tanaman, hewan maupun produk pertanian lainnya. Dimana, 
objek pertanian adalah sistem bio yang memiliki karakteristik kompleks, dinamis, dan 
kental bersentuhan dengan fenomena dinamika fluida. CFD merupakan alat bantu 
berupa teknologi yang mampu merepresentasikan visualisasi fenomena dinamika fluida 
secara detail dengan rekayasa simulasi. Dengan melibatkan formulasi matematika fisika 

berupa kesetimbangan massa, kesetimbangan energi dan momentum, CFD dapat 
menjadi alat bantu penelitian (research tool) dan alat bantu desain (design tool). Oleh 
karenanya, biaya, energi dan waktu dalam pengembangan teknologi pertanian yang 
presisi dapat dihemat. 
 
Kata kunci: computational fluid dynamic, pertanian presisi, simulasi 

 

I. PENDAHULUAN 

Perkembangan disektor pertanian 
sudah mulai mengarah pada pertanian 
yang presisi, dimana setiap proses 
pengendalian harus mengacu pada 
ketepatan dan kesesuaian dengan 
kebutuhan, respon serta performa 

objek pertanian yang dikontrol. 
Sehingga efektifitas dan optimalisasi 
dapat  

dicapai. Namun tidak dapat 
dipungkiri bahwa objek pertanian 
merupakan sistem bio yang memiliki 
karakteristik kompleks dan dinamis, 
sehingga fenomena parameter fisik 
yang terjadi disekitarnya bersifat non-
linier. Hal inilah yang mendasari bahwa 
perlakuan dalam proses pengendalian 
lingkungan fisik untuk objek pertanian 
tidak dapat diseragamkan. Oleh karena 
itu, untuk membantu memahami 
fenomena parameter fisik lingkungan 
yang dinamis, kompleks serta nonlinier 
tersebut, diperlukan alat bantu riset 

dan desain sistem yang mampu 
merepresentasikan visualisasi fenomena 
dinamika fluida dan pindah panas 

secara detail. Oleh karena itu, Norton 
et al., (2007) beranggapan bahwa 
aplikasi Computational Fluid Dynamics 
(CFD) di bidang industri pertanian akan 
menjadi kebutuhan yang krusial. 
Dimana CFD merupakan suatu teknologi 
komputasi yang melibatkan rekayasa 

simulasi dengan menggunakan analisa 
numerik dan formulasi matematika 
fisika untuk menganalisa fenomena 
dinamika fluida seperti aliran fluida 
(tekanan, friksi, kecepatan dan 
densitas fluida), perpindahan panas, 
reaksi kimia, perubahan phasa, 
interaksi fluida dan benda solid. Hasil 
dari simulasi CFD adalah berupa 
prediksi data spasial, kontur, vektor 
maupun titik secara detail dan presisi, 
juga mampu menyajikannya secara 
animasi fenomena dinamika fluida. 

Penggunaan aplikasi CFD di dunia 
penelitian cukup signifikan. Salah satu 
indikator perkembangan penggunaan 
aplikasi CFD dapat dilihat dari jumlah 
makalah jurnal yang telah dipublikasi di 

pangkalan jurnal internasional 
(sciencedirect) sepanjang 10 tahun 
terakhir (Gambar 1).  

mailto:ghautsun@apps.ipb.ac.id
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Gambar 1.Perkembangan jurnal 

tentang aplikasi CFD. 
 
Jumlah publikasi jurnal yang 

berkaitan dengan aplikasi CFD 
mencapai 39537 jurnal dari semua 
kategori bidang 
(www.sciencedirect.com, diakses: 05 
Oktober 2013), dengan peningkatan 
jumlah publikasi jurnal tentang CFD 
setiap tahunnya rata-rata mencapai 
15%. Namun, penggunaan aplikasi CFD 
dibidang pertanian, baik untuk desain 

sistem dari fasilitas bangunan pertanian 
seperti kandang, rumah tanaman 
(greenhouse), gudang penyimpanan dan 
kemasan produk pertanian, belum 
banyak mendapat perhatian dari para 
peneliti dan pelaku agro-industri. 
Gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Persentase publikasi jurnal 

tentang CFD berdasarkan bidang 
tertentu. 

 
Dari gambar 2 dapat dilihat bahwa 

publikasi jurnal aplikasi CFD dibidang 

pertanian masih sangat minim, yaitu 

dibawah 1%. Hal ini menjadi indikasi 

bahwa bidang pertanian belum 

mendapat perhatian penuh untuk 

mengarah pada pengembangan kajian 

pertanian presisi. 

 

II. PRINSIP DASAR CFD 

PERSAMAAN UNTUK KONDISI ALIRAN 

STEADY 

Persamaan dasar dalam CFD terdiri 
dari hukum kekekalan massa, 
momentum dan energi (Zhang, 2005), 
maka pendekatan numerik untuk 
merepresentasikan prinsip kontinuitas 
massa dengan asumsi kondisi alirannya 
steady (Norton et al., 2007) dapat 
dituliskan dengan persamaan Navier-
Stokes berikut: 

  

  
 

 

   
(   )    (1) 

dimana ρ merupakan massa jenis fluida 

dengan satuan (kg m-3), t menunjukkan 

waktu (detik), x adalah jarak pada 

koordinat kartesian (m), u adalah 

kecepatan udara     (m s-1), dan i, 

jadalah indeks koordinat kartesian. 
Perubahan spesies massa pada 
fenomena aliran fluida terjadi sejalan 
dengan adanya pergerakan elemen 
massa fluida yang berubah terhadap 

waktu ke dalam suatu volume terbatas 
harus seimbang, sedangkan hukum 
kekekalan momentum yang ditemukan 
oleh Newton menyatakan bahwa: 
jumlah aksi gaya eksternal pada 
partikel fluida sama dengan laju 
momentum secara linier.  

 

  
(   )  

 

   
(     )  

 

   
[      
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)]       (2) 

 

dimana p adalah tekanan (Pa), δij 

merupakan delta Kronektor yang 

menunjukkan perbedaan tekanan, µ 

adalah viskositas dinamik (kg m-1 s-1), 

dan g adalah kecepatan gravitasi (m s-

2). 

Persamaan energi diturunkan dari 
hukum pertama termodinamika yang 
menyatakan bahwa laju perubahan 
energi partikel fluida sama dengan laju 
penambahan panas ke dalam partikel 
fluida ditambahkan dengan laju kerja 
yang diberikan pada partikel.  
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(    )  

 

   
(      )  

 

   
( 

  

   
)  

   (3) 

dimana, Ca kapasitas panas spesifik (W 

kg-1K-1), T adalah suhu (C), λ adalah 

konduktifitas panas (W m-1K-1), dan sT 

adalah source atau sink panas (W m-3). 
Penyelesaian persamaan diferensial 
yang cukup kompleks tidak dapat 
dieksekusi langsung oleh komputer.  

Oleh karena itu, persamaan aljabar 
tersebut ditransformasikan terlebih 
dahulu menjadi persamaan aljabar 
diskrit yang lebih sederhana, sehingga 
komputer dapat mengeksekusinya 
dengan ringan. Metode penyederhanaan 
ini disebut sebagai metode diskritisasi 
(Versteeg and Malalasekera, 1995). 
Metode diskritisasi yang sering dikenal 
adalah: Finite Different Method (FDM), 
Finite Element Method (FEM) dan Finite 
Volume Method (FVM). Namun untuk 

simulasi dinamika fluida, FVM lebih 
sering digunakan. Karena, dengan 
waktu komputasi per grid dan step yang 
sama seringkali FEM membutuhkan 
kapasitas memori dua kali lebih besar 
dibanding FVM. Hal ini telah dibuktikan 
oleh (Nakajima and Kallinderis 1994; 
Haindl et al., 1999; O‘Callaghan et al., 
2003; dan Molina-Aiz et al. 2010) untuk 
membandingkan kedua metode 
tersebut dalam hal sensitifitas, akurasi, 
waktu dan kapasitas memori yang 
dibutuhkan untuk solving kasus yang 
sama. 

PERSAMAAN UNTUK KONDISI ALIRAN 

TURBULEN 

Momentum turbulen dan transport 

skalar sering kali digunakan untuk 
memprediksi nilai kalor/panas pada 
suatu permukaan dan koefisien transfer 
massa, panas yang dipengaruhi dari 
material properties struktur bangunan 
atau kemasan produk pertanian, serta 
karakteristik aliran fluida yang 
berinteraksi dengan struktur solid, 
sehingga menghasilkan pola aliran yang 
turbulen. Pendekatan yang sering 
digunakan adalah persamaan RANS 
(Reynold-Averaged Navier-Stokes). 
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dimana efek turbulen pada viskositas 
total dan pindah panas dapat 
dituliskan: 

                (7) 
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 (9) 

Dengan menggunakan model 
turbulensi k-ε, kemudian 
disubstitusikan ke persamaan di atas, 
maka dapat dituliskan: 
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Untuk memprediksi aliran fluida 
yang disebabkan oleh adanya pindah 
panas, transport massa, transport 
spesies dan perbedaan tekanan, di 
bidang teknik pertanian, sering 
melibatkan pendekatan fungsi efek 
bouyancy, tahanan aliran pada media 

porous, newtonian dan non newtonian 
(Sun, 2007).  

 

III. PERSAMAAN UNTUK KONDISI 

ALIRAN YANG MELALUI MEDIA POROUS 

DAN EFEK BOUYANCY 

Efek bouyancy timbul akibat adanya 
perbedaan suhu yang membuat 
perubahan masa jenis udara. 
Terjadinya perbedaan massa jenis 
udara ditambah adanya pengaruh gaya 
gravitasi bumi, akan mengakibatkan 
pergerakan udara secara alamiah 
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(Baeza et al., 2009). Fenomena 
tersebut didekati dengan model 
Boussinesq yang diekspresikan dalam 
persamaan 14. 

(    )      (    )  (14) 

Dimana β merupakan koefisien ekspansi 
thermal udara (C-1). 

Sedangkan pendefinisian aliran pada 
porous media dapat ditentukan dengan 
persamaan Darcy-Forchheimer, yang 
menyatakan bahwa gaya tarikan yang 
disebabkan oleh kasa dan tanaman SФ 
dipengaruhi oleh sifat fluida berupa 
densitas udara   (kg m-3) dan viskositas 

dinamik udara µ (kg s-1m-1), serta sifat 
geometri kasa berupa permeabilitas 
poros Kp (m2) dan Cf(non-dimensional) 
adalah kehilangan momentum 
(Majdoubi et al., 2009). 

     ((
 

  
)  (

  

√  
)   ) (15) 

Kehilangan momentum bersifat non 
linier dan memiliki hubungan 
proporsional dengan densitas daun 
(Bruse, 1998). 

              (16) 

dimana ILAV(m
2 m-3) merupakan indeks 

luasan daun tiap satuan volume dan 
CDadalah dragcoefficient atau resistansi 
udara pada kanopi tanaman. Untuk 
tanaman tomat yang sudah tinggi dan 
berbuah, Haxaire (1999) dalam 
Majdoubi et al. (2009) telah 
menentukan nilai CD= 0.32, 
menggunakan wind tunnel. 

 

IV. PERANGKAT LUNAK YANG 

BERBASIS CFD 

Dalam dua dekade terakhir, 
perkembangan CFD semakin banyak di 
dunia teknologi perangkat lunak, mulai 
dari software yang komersil sampai 
dengan pengembangan software 
berbasis CFD yang open source. 
Beberapa features yang disajikan 
memungkinkan user untuk merekayasa 
aliran udara dalam sistem ventilasi, 
karakteristik aliran fluida yang 
berinteraksi dengan benda solid, model 
aliran yang melewati media porous, 
bahkan memungkin user untuk 

mendefinisikan fungsi sendiri 
berdasarkan teori yang dikaji dalam 
ekperimennya. Beberapa software 
komersil memiliki spesifikasi aplikasi 
yang berbeda yang bersifat spesialis 
untuk kasus tertentu, seperti spesialis 
untuk kasus multiphase, aerospace, 
sistem ventilasi, particlestudy, 
pembakaran (combustion) pada mesin, 
dan interaksi struktur, yang sekaligus 
menunjukan kualifikasi bidang research 
dari masing-masing pengembang 
software.  

Beberapa software berbasis CFD 

komersial yang familiar diantaranya 
adalah: ANSYS CFX, ANSYS FLUENT, 
FloVent, PHOENICS, CFD2000, Flow 
Simulation SolidWorks dan FloEFD. 
Sedangkan OpenFoam merupakan salah 
satu software yang non komersil (Open 
Source). Terdapat juga software 
berbasis CFD karya anak bangsa, yaitu 
CFDSoft dari Universitas Indonesia. 

 

V. TAHAPAN SIMULASI MENGGUNAKAN 

CFD 

Simulasi dengan menggunakan CFD 
secara garis besar terdiri dari empat 
proses kerja utama, yaitu identifikasi 
masalah, pra-pemrosesan 

(prepocessing), pencarian solusi 
(solving), dan pasca-pemrosesan 
(postprocessing). Dalam identifikasi 
masalah, setidaknya terdapat dua hal 
yang perlu diperhatikan yaitu 
menentukan tujuan simulasi dan 
menentukan domain fluida yang akan 
dikaji, sehingga batasan dan asumsi 
yang digunakan turut menentukat 
akurasi dan kecepatan dalam simulasi. 

Tahapan preprocessing terdiri dari 4 hal 
utama, yaitu: 1). Pembuatan geometry, 
2). Menentukan tipe mesh yang akan 
digunakan (triangle, quadrilateral, 
tetrahedron, hexahedron, pyramid, 
prism). Kapasitas memori juga 
mempengaruhi banyaknya cell/grid 
yang dapat dibuat, 3).Menentukan 

material properties dari fluida, 
physical models, boundary condition, 
turbulence modelling, etc. 4). 
Pengaturan solver (numerical schemes, 
convergence controls, convergence 
monitors, etc). Proses selanjutnya 



 

111  
 

adalah solving yaitu pencarian solusi 
dengan penyelesaian persamaan atur 
dinamika fluida yang telah 
didiskritisasi. Penyelesaian persamaan 
yang sudah didiskritisasi berbasis pada 
gradien atau perbedaan nilai di titik 
pusat grid hingga mencapai kondisi 
yang konvergen. Konvergensi 
menunjukkan stabilitas atau konsistensi 
dari hasil perhitungan pada setiap 
tahap iterasi. Tingkat akurasi dari 
solver ditentukan oleh tingkat 
keakuratan dari kondisi batas atau 
asumsi yang digunakan, meshing dan 

numerical error (baik karena 
keterbatasan software atau karena 
kekeliruan user software). 

Tahapan terakhir dalam simulasi CFD 
Proses akhir dari simulasi adalah 
postprocessing, yaitu proses penyajian 
data hasil simulasi yang dapat berupa 
plot kontur, plot garis, plot vektor dan 
animasi. Plot kontur, plot garis dan plot 
vektor dapat menunjukkan nilai 
distribusi sebaran dari setiap parameter 
yang dihitung, sedangkan animasi 
berfungsi untuk menunjukkan dinamika 
dari setiap parameter yang dihitung, 
sehingga fenomena dinamika fluida 
dapat dengan mudah difahami secara 
visual dan mudah untuk dianalisa. 

VI. PENERAPAN CFD DI BIDANG 

PERTANIAN 

Fleksibilitas yang disajikan dalam 
simulasi dengan menggunakan CFD, 
memungkinkan untuk melakukan 
beberapa kajian berbeda dengan cepat, 
akurat dan hemat biaya serta waktu 
(Ambaw et al., 2013). Seperti analisis 
desain untuk sistem pendingin produk 
holtikultura, diantaranya adalah sistem 
pendinginan ventilasi alami, sistem 
pendingin udara-dipaksakan, sistem 
pendingin dengan pengabut, dan sistem 
pendingin dengan air (Allais and 
Alvarez, 2001). Selain itu, penerapan 
CFD juga telah diaplikasikan untuk 
proses penanganan pasca panen produk 

pertanian (Sun, 2007), seperti analisis 
proses pindah panas pada telur ayam, 
analisis pindah panas dan transfer 
massa pada proses pendinginan daging 
sapi, model aliran udara pada ventilasi 
kemasan produk hortikultura, dan 
simulasi pengeringan buah mangga 

berbasis finite element (Janjai et al., 
2008).  

Kajian aplikasi CFD untuk fasilitas 
bangunan pertanian juga telah banyak 
dikembangkan, diantaranya adalah: 
analisis sebaran suhu dan pola aliran 
udara dengan penerapan exhaust fan 
pada greenhouse tipe standard peak 
(Niam, 2009) sebagaimana disajikan 
pada Gambar 3., analisis ventilasi 
alamiah pada greenhouse tipe parral 
dengan dan tanpa kasa (Baeza et al., 
2009),menentukan nilai pressure drop 
pada kasa greenhouse (Teitel, 2010), 

prediksi model kondensasi di dalam 
greenhouse ketika malam (Piscia et al., 
2012). 

 

Gambar 3. Sebaran suhu pada 
greenhouse tipe standard 
peak, (Niam, 2009). 

Selain itu, optimalisasi penggunaan 
insect screen pada greenhouse (Fatnassi 
et al., 2006), analisis efektifitas 

ventilasi pada kandang sapi 
(Gebremedhin and Wu, 2003), juga 
model aliran udara, suhu dan RH 
melalui kanopi tanaman dan daun 
(Endalew et al., 2009; Roy et al., 
2008), terlihat pada Gambar 4 dan 
Gambar 5. 
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Gambar 4. Sebaran nilai RH pada 
permukaan daun (Roy et al., 
2008) 

 

Gambar 5. Kecepatan udara melewati 
kanopi tanaman, (Endalew et al., 

2009). 

VII. FAKTOR KENDALA DAN POTENSI 

PENGEMBANGAN CFD DI BIDANG 

PERTANIAN. 

Beberapa kendala dalam 
pengembangan aplikasi CFD untuk 
bidang pertanian antara lain adalah: 

1) Ketersediaan data propertis/ 
karakteristik fisik dari material 
produk pertanian masih sangat 
kurang. Sehingga pendefinisian 
material propertis dalam 

melakukan simulasi CFD menjadi 
sulit. 

2) Kapasitas hadrware yang 
dibutuhkan untuk simulasi CFD 
cukup besar sehingga investasi 
biayanya cukup tinggi. 

3) Membutuhkan kecermatan 
formulasi matematika diskrit yang 
cukup kompleks. 

 

 

Namun, beberapa hal justru menjadi 
potensi baru, diantaranya: 

1) Untuk mempercepat proses 
iterasi, pengembangan teknologi 
komputasi sudah banyak yang 
menggunakan konsep parallel 
processing, sehingga 
kompleksitas fenomena dinamika 
fluida pada produk dan fasilitas 
pertanian sangat memungkinkan 
untuk dikaji dengan melibatkan 
CFD. 

2) Adanya tahapan pendefinisian 
propertis material fisik dari 

produk pertanian memberikan 
peluang topik penelitian baru 
yang terintegrasi antara 
penelitian fundamental dan 
terapan, sekaligus meningkatkan 
kesadaran akan pentingnya 
pangkalan data dasar dari 
masing-masing material produk 
pertanian. 

3) Fleksibilitas featurs dalam 
simulasi CFD, serta hasil 
pendekatan simulasi yang cukup 
akurat menjadi potensi besar dan 
luas dalam pengembangan 
penanganan produk pertanian 
secara nondestruktif, efisien, 
serta hemat waktu, serta tidak 

tergantung pada waktu 
pertumbuhan objek pertanian 
yang dibudidayakan baik 
tanaman maupun hewan. 

VIII. KESIMPULAN 

Hasil analisis dari simulasi 
menggunakan CFD yang memungkinkan 
visualisasi ilmiah tentang distribusi 
suhu, pola pergerakan fluida, transfer 
massa, perubahan phasa, pada fasilitas 
bangunan pertanian maupun produk 
pertanian memungkinkan peluang baru 
untukperbaikan analisis kinerja, 
perancangan (desain), konstruksi, 
desain proses dan implementasi 
penanganan produk pertanian yang 
lebih baik, detail dan akurat. Sehingga 
memiliki potensi daya dukung tinggi 

terhadap upaya pengembangan 
pertanian presisi. 
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ABSTRACT 

This method proposes a near ultra violet/NUV (320nm to 400 nm spectrum) images of 

plant leaves that take into account the property of plant leaf metabolism in relation to 

the reflectance of near NUV light spectrum  for the purpose of plant health early 

detection in the absence or/and presence of pathogen.  During the observations of look 

healthy leaves on healthy and unhealthy plant of chili pepper there is a difference 

appearance of both plants condition using near UV Images. Upon observation on RGB 

Images this are not yet visible. This indicates a potential usage UV Image Processing 

such as texture analysis as a potential method for early detection of chilli pathogen 

interaction.  

Keywords-component; Texture Analysis; Leaf Photosyntesis Absorption and Reflectance; 

Near Ultraviolte;  

I. INTRODUCTION  

This is a preliminary findings of 

the observation of Near UV Chilli 

Leaves Images as result of comparison 

of leaves that look healthy in most of 

leaves in the chili plant that are shown 

visible symptom of pathogen infected 

leaves as shown as example shown in 

figure 2 and healthy plant figure 3. The 

role of Anthocyanins in plant defenses 

has been elaborated [Lev-Yadum and 

Gould, 2009] that induce plant defence 

system and anthocyanin known to 

absorps near visible ultra violet in the 

process. This property is the interest of 

this paper. The initial hypothesis on the 

chilli leaf surface the absorption may 

be different in comparison of healthty 

leaf in infected plant and healthy leaf 

in not infected plant.   

Multi spectral imaging at leaf 

level and various application has been 

studied [Lenk et al., 2007][Sankaran et. 

al, 2010] which one of the studied 

shown different appearance at 

difference spectrum for the presence 

of pathogen at leaf level as shown in 

figure 1 [Lenk et al, 2007] that shown 

an early infection stage of a tobacco 

leaf from the infection of tobacco 

mosaic virus before, 24 hour and up to 

49 hour at difference spectrum band. 

Notice that at RGB image, the defects 

does not clearly shown until later 

stage. Furthermore, figure 1 shows leaf 

spots that at later stages will become 

visible to human eye. F440, 440 is blue 

spectrum that close to ultra violet 

spectrum at 400 nm.     

 

Figure 1 [Source from Lenk et. al, 2007]     
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Figure 2 

 

Figure 3 

II. EXPERIMENTATION AND TOOLS 

The experimentation 

arrangement is to take Near UV image 

samples of look healthy leaves from 

infected plant of figure 2 and look 

healthy leaves from healthy plant of 

figure 3. The main instruments are 

modified web-cam of 5 mega pixels 

with additional UV band-pass filter at 

front, 150 watt halogen lamp as source 

light and MATLAB Image Processing 

Toolbox.    

III. UV IMAGE TEXTURE ANALYSIS  

As mentioned in the section one 

on the hypothesis that there would be a 

differences leaf surface due to 

additional absorption of UV Light in the 

presence of Anthocyanin. The images 

samples are cropped that only shown 

leaf surface only and removing the 

background images. The cropped 

images are analyzes using entropy of 

grayscale image, Entropy is a statistical 

measure of randomness that be used to 

characterize the texture of the input 

image H as defined as:    

Where M is the number of gray levels 

and pk is the probability associated 

with gray level k. [Gonzales et.al., 

2003]. Maximum entropy is achieved in 

the case of a uniform probability 

distribution. Minimum entropy is 

achieved when the image itself is 

constant, that is, all of the pixels have 

the same gray level k.   

IV. OBSERVATION IMAGES 

For this initial observation for samples 

of figure 2 (unhealthy plant) in table 1:   

Table 1  Images Entropy  

 Images Entropy 

No.1  

6.1758 

No.2  

4.9683 

 

No.3  

5.9705 

 

No.4  

6.5475 
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No.5  

5.7893 

 

No.6

 

5.7154 

No.7

 

5.9726 

And for samples of figure 3 (healthy 

plant) in table 2:    

Table 2. 

Images Entrop

y 

No.1  

5.1867 

No.2  

4.8606 

 

No.3  

5.8644 

 

No.4  

5.0829 

 

No.5

 

4.8427 

 

No.6

 

4.4947 

No.7

 

5.0032 

 

V. ANALYSIS AND DISCUSSION 

The average of entropy of UV 

images for (table 1) look healthy leaves 

at unhealthy plant is 5.8952 and the 

entropy for (table 2) look healthy 

leaves at healthy plant is 5.0479. This 

shows that there is an arguably wide 

difference that of both look healthy 

leaves that comes from different health 

condition of the plants. Although, there 

are anomaly at table 1 of no. 2 and 

table 2 of no. 3 that in current 

experimentation is yet understood.  

Further test samples are under 

investigation for this observation under 

controlled environment, the light 
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sources uses the same halogen lamp 

with the same measured light intensity. 

This need further field experimentation 

for the practical use of this finding.   

VI. CONCLUSION AND FURTHER 

WORKS   

The objective of this paper is to 

show the feasibility of UV leaf image 

texture Analysis for early detection of 

chilli pathogen interaction on chili 

leaves that look healthy. Further work 

is undergo for this potential as we need 

to consider that other condition other 

than the experiment in controlled 

environment that using artificial light 

(halogen 150W lamp) for practical 

outside environment.   
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ABSTRACT 

The time has now arrived to exploit all modern tools available by bringing information 

technology and agriculture science together for improved economic and 

environmentally sustainable crop production. Precision farming is generally defined as 

an information and technology based farm management system to identify, analyze and 

manage variability within fields for optimum profitability, sustainability and protection 

of the land resource. The goal is not new, but new technologies now available allow 

the concept of precision agriculture to be realized in a practical production setting. 

Variable rate application is the most widely used precision technologies. Quality of 

product is one variable concerning in harvesting technology which is supporting the 

precision agriculture technology. Electrical measurement provides the opportunity for 

simple, low cost, and quick assessment of product quality. The electrical behavior of 

Garut citrus fruits have been studied using impedance measurement at various levels of 

acidity, sweetness, firmness, and  frequencies. This research has been done as a step in 

order to study the quality of citrus that do not damage it. So, the aim of the present 

study was to investigate the behavior of electrical properties of citrus fruits as 

variability input in harvesting technology to support the precision agriculture 

technology. In this research, Garut citrus were  analyzed  for  electrical properties 

related to qualities. Electrical parameters per unit of weight were used in this study to 

compensate variations in weight. Electrical impedance, resistance, inductance and 

reactance per weight of citrus fruits will decrease if the frequency is increased. To 

indicate the fruit  maturity and quality, we used the physicochemical  properties,  i.e. 

firmness, total soluble solids, pH, and hydrogen ion concentration. The value of 

resistance, impedance, inductance, and reactance per weight were declined during  

citrus  fruits maturation. The correlations between electrical and physicochemical 

properties are investigated too. The highest  consistency  of  correlations is happen at a 

frequency  of  1  MHz. 

Keywords-component : Impedance, Spectroscopy, Quality 
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I. INTRODUCTION  

Pertanian presisi atau precision 

agriculture merupakan sebuah konsep 

pengelolaan pertanian secara modern 

yang bertujuan untuk mengendalikan 

input dan proses dalam usaha tani 

sehingga diharapkan diperoleh hasil 

produksi yang optimal, berkelanjutan, 

dan menguntungkan. Peningkatan 

keuntungan diusahakan melalui 

peningkatan kualitas produk dan 

penurunan biaya produksi [1]. Sistem 

pertanian presisi memiliki tujuan 

utama, yaitu : peningkatkan efisiensi 

produksi, perbaikan kualitas produksi, 

penggunaan bahan kimiawi yang lebih 

efisien, konservasi energi, dan 

perlindungan tanah dan air tanah. 

Dalam peningkatkan efisiensi 

produksi dan perbaikan kualitas 

produksi diperlukan kajian yang 

komprehensip dari mulai penanaman 

sampai pemanenan. Teknologi 

pemanenan sangat menentukan dalam 

hasil produksi maupun kualitas produksi 

pertanian. Dalam teknologi pemanena 

diperlukan suatu teknik yang bisa 

membedakan kualitas produk sehingga 

hasilnya optimal dan bisa memberikan 

keuntungan yang lebih baik. Penerapan 

teknologi pemanenan sangat luas dalam 

dunia pertanian, salah satunya adalah 

pemanenan dalam buah jeruk. 

Jeruk merupakan salah satu 

komoditas buah-buahan yang menjadi 

andalan sektor pertanian dan 

mempunyai sekmen konsumen 

tersendiri yang bisa memberikan 

kontribusi terhadap perekonomian 

daerah dan nasional. Lebih jauh, 

kontribusi komoditas tersebut ikut 

dalam pembentukan Poduk Domestik 

Bruto dan Produk Domestik Rasio Bruto, 

penyediaan sumber devisa, penyediaan 

pangan, pengentasan kemiskinan, 

penyediaan lapangan kerja dan 

perbaikan pendapatan [2]. Perbedaan 

iklim dan faktor lingkungan lainnya 

menjadikan komoditas ini berkembang 

menurut kondisi tempat tumbuhnya, 

punya spesifikasi sendiri dan menjadi 

terkenal sebagai buahan spesifik daerah 

tersebut. Contohnya di Kabupaten 

Garut  dikenal Jeruk Keprok Garut. 

Keunggulan Jeruk Keprok Garut adalah 

aromanya yang wangi dan rasanya yang 

manis. Daging buahnya tebal dan 

berair, memiliki kandungan vitamin C 

yang tinggi. Setelah hancur terserang 

penyakit CVPD lebih dari 20 tahun lalu, 

Jeruk Keprok Garut mulai digalakkan 

kembali di Kabupaten Garut. Pada 

tahun 2007, pemerintah setempat 

mencanangkan penanaman satu juta 

pohon jeruk keprok garut dan 

direncanakan selesai tahun 2012[3].. 

Walaupun manfaat jeruk sangat banyak 

dan bisa meningkatkan kesejahteraan 

petani [4], tetapi hal itu tidak bisa 

berguna dengan baik jika tidak 

memperhatikan mutu dari buah jeruk 

itu sendiri. Buah jeruk yang telah rusak 

tidak akan bisa meningkatkan 

kesehatan bahkan bisa menimbulkan 

penyakit bagi manusia. Begitu juga 

buah yang tidak bermutu tentunya 

tidak akan laku di pasaran sehingga 

bukan keuntungan yang didapat tetapi 

kerugian yang terjadi. 

Mutu buah jeruk tidak hanya 

disebabkan oleh media tumbuh, 

pengemasan, pemetikan, dan hama 

tumbuhan [5], tetapi teknik pemutuan 

juga ikut berperan. Mutu buah-buahan 

segar saat ini umumnya masih dievalusi 

secara manual yang menggunakan 

tanda-tanda visual seperti warna kulit. 

Bahkan Ahmad pada tahun 2008 

[6]telah melakukan evaluasi mutu 

secara visual dengan pemanfaatan 

teknologi kamera CCD untuk buah 

jeruk. Hasil evaluasi visual yang hanya 

menilai sifat fisik bagian luar ini tidak 

selalu mencerminkan tingkat 

kematangan dan kerusakan bagian 

dalam buah.  

Bila ingin menentukan mutu bagian 

dalam buah harus digunakan cara kimia 

basah seperti  HPLC [7] dalam 

penentuan vitamin C yang bersifat 

merusak, mahal dan lama. Penentuan 

mutu bagian dalam buah jeruk secara 

kimiawi atau destruksi memiliki banyak 

kelemahan. Jeruk yang sudah diuji 
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tidak bisa dikemas untuk penjualan, 

bahkan tidak bisa dikonsumsi. Selain itu 

pengujian mutunya hanya bisa 

dilakukan dengan menggunakan teknik 

pengambilan contoh dari populasi yang 

ada, sehingga  tidak dapat menentukan 

mutu secara keseluruhan dari populasi 

tersebut. Sehingga  buah yang dikemas 

masih dipertanyakan mutunya. 

Ada juga yang menggunakan teknik 

yang tidak merusak  seperti 

penggunakan MRI dan  NMR  pada buah 

tomat [8], spektroskopi NIR pada jeruk 

[9], fluoresence pada tomat [10] dan 

masih banyak lagi teknik lain yang 

tentunya bersifat mahal.  Dalam 

menanggulangi masalah ini perlu 

dilakukan suatu penelitian mengenai 

teknologi tertentu yang dapat 

dimanfaatkan untuk menentukan mutu 

bagian dalam buah-buahan secara tidak 

merusak [11,12] dan relatif murah. 

Salah satu metode non destruktif yang 

mempunyai relatif murah dan 

berpotensi untuk menentukan mutu 

buah adalah dengan pemanfaatan listrik 

[13]. Kajian itu merupakan aspek 

pendekatan interaksi dari pergerakan 

elektron atau ion dengan produk 

pertanian. 

II. BAHAN DAN METODE 

Pengukuran dari semua parameter 

dilakukan ketika buah masih dalam 

kondisi segar. Buah yang diukur 

memiliki tingkat kematangan yang 

berbeda-beda berdasarkan warna dan 

ukuran. Berat buah jeruk diukur dengan 

menggunakan timbangan elektronik 

(Sartorius ED 822, Goettingen, Jerman). 

Berat buah ini dipakai untuk 

mengkonpensasi parameter pengukuran 

listrik seperti yang dilakukan Zachariah 

dan Erickson [14] pada penentuan 

kematangan buah alpukat berdasarkan 

kelistrikan. 

Parameter listrik dari buah jeruk diukur 

dengan menggunakan LCR meter (3532-

50 LCR HiTESTER, Hioki, Tokyo, 

Jepang). Kajian sifat listriknya 

berdasarkan pada hasil pengukuran 

kelistrikan untuk kondisi sinyal berupa 

arus bolak-balik dan amplitudonya 

kecil. Frekuensi yang digunakan mulai 

dari 50 Hz sampai 1 MHz. Setiap 

pengukuran parameter listrik digunakan 

teknik penyimpanan data dengan 

intruksi average 4 times pada alat LCR, 

yang artinya diulangi sebanyak 4 kali 

dan disimpan data rata-ratanya. Sistem 

sel pengukuran terbangun atas bahan 

plastik akrilat yang dilengkapi dengan 

plat elektroda dari tembaga. Buah 

ditempatkan di antara dua buah plat 

elektroda dan diperlakukan sebagai 

bahan dielektrik. Parameter-parameter 

listrik ini adalah impedansi listrik, 

resistansi, reaktansi, kapasitansi, dan 

induktansi. Jeruk berperan sebagai 

bahan dielektrik dan ditempatkan di 

antara dua elektroda plat konduktif 

dari bahan tembaga seperti pada 

Gambar 1 [15] . Tegangan sinyal limit 

sebesar 1 volt (rms) dengan sistem 

level arus CC 0,5 mA (Gambar 2). 

Skema komunikasi sistem pengukuran 

diperlihatkan pula pada Gambar 3. 

Pada sistem komunikasi antara LCR 

dengan komputer digunakan bantuan 

sofware komunikasi hardware Program 

National Instrument Labview 7.1.  

Dalam studi ini, perilaku kematangan 

dari buah jeruk ditandai dengan 

peningkatan pH dan penurunan 

kekerasan [16]. Kekerasan buah jeruk 

(Fr )diukur dengan menggunakan sensor 

gaya (CI-6746, Pasco). Diameter probe 

sensor gaya adalah 10 mm. Kedalaman 

penetrasi dari sensor gaya pada buah 

dibuat konstan yaitu 5 mm. Berat buah 

jeruk diukur dengan menggunakan 

timbangan elektronik dengan akurasi 

0.01 gram (Sartorius ED 822, 

Goettingen, Jerman). Keasaman jeruk 

diukur dengan menggunakan pH meter 

(YSI Ecosense pH 100, Xilem Inc, USA). 

 
(a)                                   (b) 
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Gambar 1  Skema sistem pengukuran 

sifat listrik buah jeruk 

berbasis capacitive sensing 

(a) dan sampel buah jeruk 

yang diukur (b) 

 

Gambar 2 Skema pengukuran dengan 

prinsip level arus tetap 

 

Gambar 3 Skema pengukuran dengan 

LCR meter dan sistem 

komunikasinya [17] dengan 

komputer berbasis program 

lebview-7.1 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sistem Komunikasi dan Data Transfer 

LCR  

Pembentukan komunikasi antara alat 

LCR dengan komputer digunakan 

program labview. Program yang dipakai 

hasil modifikasi dari program demo 

dengan sistem komunikasi program-

respone message (Gambar 4 dan 5). 

Data yang tersimpan berupa text 

dengan tipe file LVM. Data tersebut 

bisa diolah dengan program macro pada 

exel. Selain itu data-datanya bisa 

ditampilkan langsung dalam bentuk 

grafik spektrumnya. Hasil perancangan 

labview dan diagram hierarkynya 

diperlihatkan pada Gambar 6. 

Berdasarkan gambar tersebut dilakukan 

intruksi dari komputer dengan 

pengiriman parameter-parameter listrik 

dan frekuensinya ke LCR meter. Setelah 

itu komputer akan menerima data yang 

terukur dan frekuensinya dari hasil LCR 

meter. Data tersebut bisa disimpan dan 

diolah lebih lanjut.  

 

Gambar 4. Sistem tranfer dan 

komunikasi data pengukuran 

antara LCR dengan komputer 

(Hioki, Jepang) 

 

Gambar 5  Program aplikasi Labview 

untuk komunikasi data 

pengukuran antara LCR 

dengan komputer  
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Gambar 6. Hierarky dan block program 

Labview untuk komunikasi 

data pengukuran antara LCR 

dengan komputer 

Sistem Sensor Impedansi Berbasis 

Capasitive Sensor 

Kapasitansi listrik dari bahan 

dipengaruhi oleh permitivitas atau sifat 

dielktriknya. Hal tersebut merupakan 

konsekuensi dari kemampuan polaritas 

bahan. Dalam aplikasinya, pengukuran 

nilai kapasitansi bisa dikorelasikan 

dengan pengukuran kadar air bahan, 

kelembaban [18]. Pada perancangan 

sensor digunakan sensor kapasitif yang 

telah dilakukan Soltani [19], namun 

pada penerapan buah jeruk dibuat 

modifikasi seperti Gambar 7. Hal ini 

dilakukan berdasarkan beberapa 

literature penelitian yang telah banyak 

dilakukan seperti pada telur [20] atau 

buah apel [21].  

Pada sensor kapasitif ini dianalisis 

kondisi aliran arus dan tegangan yang 

melewati bahan. Secara umum setiap 

bahan yang diuji parameter tegangan 

dan arusnya akan didapat informasi 

impedansinya. Informasi ini sangat 

penting untuk menentukan sifat-sifat 

bahan. Skema analisa aliran arus dan 

tegangan listrik tersebut diperlihatkan 

pada Gambar 8. Dari gambar tersebut 

dapat dilihat bahwa dengan 

memberikan sinyal listrik arus bolak-

balik dengan frekuensi tertentu akan 

muncul aliran arus sehingga besar 

tegangan yang terjadi pada bahan akan 

terdeteksi. Dengan bantuan pengukuran 

besar arus dan tegangan maka didapat 

nilai impedansi, selain  itu beda fasa 

yang muncul antara arus dan tegangan 

bisa digunakan pula untuk melengkapi 

parameter impedansi tersebut. 

Analisa lebih lanjut pada parameter 

tegangan dan arus ini diperlihatkan 

pada Gambar 9. Analisa tersebut 

merupakan penyederhanaan rangkaian 

elektronik dengan sistem auto balance 

[22]. Sistem tersebut mengunakan 

pendekatan virtual ground yang 

menyebakan besarnya arus pada bahan 

setara dengan arus pada resistor R2. 

Sehingga dapat ditentukan nilai 

impedansinya dengan cara menentukan 

besarnya nilai R2.   

 

Gambar 7. Sistem sensir kapasitif yang 
dibangun dalam pengujian 
buah jeruk. 

 
Gambar 8. Skema aliran arus dan 

tegangan pada uji impedansi 

listrik dari bahan uji, jeruk. 

 

 
Gambar 9. Analisa rangkaian elektronik 

untuk penentuan impedansi 

dari arus dan tegangan pada 

bahan, jeruk. 
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Pendugaan korelasi variabel mutu 

berbasis impedansi 

Setiap interaksi sistem elektroda-bahan 

dalam sel pengukuran memiliki 

kapasitansi yang terpengaruhi oleh 

faktor geometris. Selain itu ada 

resistansi Bulk yang terangkai secara 

paralel. Impedansi listrik (Z) 

didefinisikan oleh kuantitas bilangan 

kompleks dalam komponen resistif (R) 

dan komponen kapasitif (C) sebagai 

bentuk    22
"Z'ZZ  , dimana 

  1
)ω(Cω"Z


 dan R'Z  . Nilainya hanya 

komponen real saja jika ketika  = 0 

dan 'ZZ  .Hasil ini terjadi hanya untuk 

bahan yang bersifat resistif murni.  

Dalam kasus ini impedansi benar-benar 

tidak bergantung frekuensi atau dikenal 

freguency-independent. Ketika 'Z

ditemukan menjadi fungsi variabel 

frekuensi ( )ω(R)ω('Z  ) yang holistik 

menghubungkan bagian-bagian nyata 

dan imajiner dengan satu sama lain. "Z  

tidak mungkin nol untuk semua 

frekuensi tetapi harus bervariasi 

dengan frekuensi juga [23]. 

 

(a) 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 

 

Gambar 10. Spektrum impedansi buah 

Jeruk Garut pada berbagai 

tingkat mutu keasaman: 

pH ( ) 2.86, () 3.15, ( ) 

3.34, ( ) 3.96, ( ) 4.15, (+) 

4.18, dan ( ) 4.6; (a) 

frekuensi 50 Hz – 0.1MHz 

dan (b) 0.1-5.0 MHz 

Hasil pengukuran impedansi listrik buah 

jeruk diperlihatkan pada Gambar 10. 

Impedansi yang terukur ini merupakan 

harga mutlaknya atau besarnya saja. 

Nilai impedansi buah jeruk mengalami 

penurunan jika frekuensinya 

ditingkatkan. Penurunannya tidak 

terjadi secara linier. Maka untuk 

menganalisa lebih jauh diperlukan 

pengukuran beda fasenya. Hasil 

pengukuran beda fase diperlihatkan 

pada Gambar 11.  

Perubahan frekuensi akan 

mempengaruhi kondisi ion dalam 

bahan. Ionic loss berbanding terbalik 

dengan frekuensi dan menjadi kritis 

ketika frekuensi yang lebih rendah. 

Sementara disipasi energi dipol pada 

frekuensi yang lebih tinggi kurang 

dominan dan ionic loss menjadi hampir 

tidak terjadi [24]. Pada daerah β-

dispersion , jika bagian frekuensi yang 

tinggi dipilih maka arus bisa mengalir 

dalam sel. Namun jika frekuensi yang 

rendah dipilih maka arus hanya dapat 

lewat pada daerah extracellular [25]. 

Hal ini cocok dengan ilustrasi jalur arus 

dari Grimnes dan Martinsen [26] pada 

Gambar 12. Garis putus-putus 

merupakan jalur arus frekuensi tinggi, 

garis kontinyu merupakan jalan arus 

pada frekuensi rendah. Dengan 

meninjau sudut fasa yang bernilai 
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negatif pada bahan tersebut dapat 

diartikan reaktansi kapasitif lebih besar 

daripada reaktansi induktif [27]. 

Dengan demikian, maka faktor 

berpengaruh pada reaktansi adalah 

reaktansi kapasitif.  

 

Gambar 11. Spektrum beda fase buah 

Jeruk Garut pada berbagai 

tingkat mutu 

 

Gambar 12. Pengaruh frekuensi rendah 

dan tinggi terhadap jalur 

arus dalam jaringan [26] 

Jalur arus pada kasus frekuensi yang 

berbeda diilustrasikan pada Gambar 12. 

Impedansi jaringan bahan biologi pada 

frekuensi rendah hampir tidak 

dipengaruhi oleh membran sel dan 

internal resistivitasnya [28] yang 

disebabkan oleh membran sel berperan 

sebagai kapasitor. Membran sel 

menjadi rangkaian terbuka pada 

frekuensi sangat rendah, sehingga 

impedansi hanya diberikan oleh resistif 

murni. Membran sel berperan dalam 

kondisi rangkaian tertutup jika pada 

frekuensi tinggi. 

Penentuan mutu secara standar di 

Indonesia adalah berdasarkan SNI 3165 

tahun 2009 yang memuat tentang 

batasan mutu jeruk keprok. Pada SNI 

tersebut buah matang dibatasi minimal 

TPT bernilai 8% Brix. Selain itu kelas 

terbagi atas tiga yaitu mutu super, 

kelas A dan kelas B. Selain itu ada kode 

yang standar ukuran diameter yaitu 

kode-1 berdiamater lebih dari 7 cm,  

kode-2 antara 6.1-7.0 cm, kode-3 

antara  5.1-6.0 am  dan kode-4 

berdiameter 4.0 – 5.0 cm. Parameter 

mutu tersebut terlalu luas 

jangkauannya, sehingga diperlukan 

variabel yang lebih banyak karena 

kehomogenen buah sangatlah sulit. 

Parameter kualitas yang dipakai adalah 

parameter fisiko kimia yang 

menandakan tingkat kematangan buah. 

Parameter itu adalah nilai pH, nilai 

perbadingan TPT (TSS) terhadap 

keasaman dalam hal ini keasaman 

diwakili oleh kandungan ion hidrogen. 

Pada penelitian ini untuk acuan 

pengelompokkan berdasarkan tingkat 

kematangan berdasarkan warna dan 

ukuran dengan harapan banyak variasi 

atau pengelompokkan yang bisa 

diambil. Pada penelitian untuk 

pendugaan mutu ini buah Jeruk Keprok 

Garut diambil dengan diameter rataan 

dari 5.12 cm sampai tertinggi 8.19 cm. 

Nilai TPT berkisar dari 6.9 sampai 11.0. 

Massa satu buah rataan berkisar dari 

67.46 g sampai 217.56 g. Buah 

semuanya dalam kondisi layak secara 

visual oleh mata telanjang langsung. 

Hasil korelasi terbaik pada frekuensi 1 

MHz diperlihatkan pada persamaan 1 

sampai 5. 

 

Hasil pembentukan persamaan – 

persamaan ini bisa dijadikan suatu 

variabel input dalam pemanfaatan dan 

tinjauan teknologi pemanenan. Dengan 

menambah variabel input berbasis 

impedansi listrik akan menambah 

keuntungan terutama sifat dari 

pengujian ini yang nondestruktif. 
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Sehingga bisa dimanfaatkan secara real 

time dan online. Gambaran ilustrasi 

pemanfaatan variabel impedansi ini 

diperlihatkan pada Gambar 13. Pada 

gambar tersebut terlihat jelas bahwa 

Impedansi menjadi suatu tambahan 

variabel inputan yang tidak merusak 

untuk pertimbangan pemanenan buah 

jeruk. 

 

Gambar 13. Ilustrasi variabel inputan 

berbasis impedansi listrik 

untuk pemanenan.  

IV. SIMPULAN 

Penggunaan teknologi komputer mampu 

mengoptimalkan alat ukur berbasis 

sensor elektronik untuk penentuan 

spektrum impedansi buah jeruk Garut. 

Dengan berbantukan program Labview 

maka komunikasi dan transfer data 

antara alat pengukur impedansi dengan 

komputer telah berhasil dibangun. Hal 

ini bisa lebih memudahkan dalam 

pengukuran impedansi listrik. 

Pemanfaatan karakteristik sifat listrik 

yang berbasis impedansi per massa 

buah berkorelasi baik dengan 

parameter kualitas buah Jeruk Keprok 

Garut yang ditandai dengan parameter 

keasaman, kekerasan, dan rasio 

kemanisan terhadap keasaman. 

Pembentukan persamaan korelasi ini 

bisa dijadikan suatu pertimbanagan 

variability input dalam teknologi 

pemanenan buah Jeruk Garut. Hal ini 

juga bisa dijadikan pertimbangan lebih 

jauh untuk mendukung dalam teknologi 

pertanian presisi, terutama dalam 

variabel baru yang nondestruktif untuk 

pemutuan buah. 
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Climate anomalies cause the onset of the rainy season changes in Indonesia. In 

agriculture, the change complicates to determine the precise period of cultivation. The 

fault on the determination increases crop failure by droughtness. As the one of the 

national granary, Indramayu depends on the happening climate in the rice producing 

absolutely. This research aims to predict the onset of rainy season in Indramayu using 

Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS).  The data used in this study is 

Southern Oscillation Index (SOI) from Mei to August as predictor and the onset of the 

rainy season from 1971 to 2010. SOI perfomed on the interval data reduction, so there 

are 7 intervals. There are five rain regions in Indaramayu and the average rain region to 

be predicted using their own ANFIS model. The prediction result was evaluated using 

the root mean squared error and the squared correlation coefficient.  The best 

prediction result was obtained at interval [-7,7] with the average of the root mean 

squared error was 1.95 dasarian and the squared coefficient correlation was 0.33. 

Keywords- Neuro-Fuzzy Inference System, Rainy Season, Southern Oscillation Index 

I. PENDAHULUAN 

Anomali iklim memiliki dampak 

langsung terhadap pertanian di 

Indonesia (Estiningtyas dan Amien, 

2006). Anomali tersebut akan 

memengaruhi secara langsung terhadap 

2 faktor iklim, yakni Sea Surface 

Temperature (SST) dan Southern 

Oscillation Index (SOI). Anomali iklim 

yang menyebabkan SST tinggi dan SOI 

rendah dinamakan El Nino. Sebaliknya, 

Anomali iklim yang menyebabkan SST 

rendah dan SOI tinggi dinamakan La 

Nina. Kedua anomali ini menyebabkan 

perubahan tingkat curah hujan. 

Menurut Boer (1997), pada El Nino 

dapat terjadi penurunan curah hujan 

hingga 80 mm/bulan dari curah hujan 

normal sehingga dapat menyebabkan 

kekeringan sedangkan peningkatan 

curah hujan hingga 40mm/bulan akibat 

La Nina.  

Pada sektor pertanian, anomali iklim 

El Nino dan La Nina sangat memiliki 

pengaruh. Anomali iklim tersebut 

semakin sering terjadi dan membuat 

musim menjadi ekstrim dengan durasi 

yang semakin panjang sehingga 

berdampak signifikan terhadap produksi 

pertanian di banyak negara, termasuk 

Indonesia (IPCC, 2001). Berdasarkan 

dampak yang ditimbulkan oleh kedua 

anomali tersebut, anomali El Nino yang 

perlu diwaspadai karena memiliki 

dampak negatif bencana kekeringan 

terhadap pertanian. Pada tahun 2012, 

tercatat telah terjadi bencana El Nino 

dengan fase lemah sejak Juli dan 

meningkat menjadi fase moderat 

hingga akhir tahun 2012. Hal ini 

menyebabkan kekeringan di Sumatera, 

Jawa dan Kalimantan  dan munculnya 

jumlah titik panas yang cukup tinggi di 

Sumatera dan Kalimantan (Radius, 

2012). 

Dampak langsung anomali iklim 

tersebut terhadap sektor pertanian 

dapat dikurangi dengan beberapa 

penanggulangan dini. Menurut 

Kementan (2011), informasi dan inovasi 

teknologi dapat digunakan dalam proses 

adaptasi perubahan iklim. Upaya ini 

mailto:pudesha@gmail.com
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bertujuan untuk mengurangi atau 

menghindari resiko gagal panen akibat 

pergeseran musim dan perubahan pola 

hujan. Salah satu teknologi adaptasi 

menghadapi ancaman kelangkaan air 

dan kekeringan ialah penyesuaian 

waktu dan pola tanam berdasarkan 

atlas kalender tanam (Katam). Atlas ini 

disusun berdasarkan kondisi pola tanam 

petani saat ini dan 3 skenario kejadian 

iklim, meliputi tahun basah (TB), tahun 

normal (TN), dan tahun kering (TK). 

Prediksi musim hujan tentu diperlukan 

di dalam penyesuaian waktu dan pola 

tanam. 

Awal musim hujan dapat diketahui 

melalui pengukuran terhadap curah 

hujan rata-rata dasarian suatu daerah. 

Penelitian Swarinoto (2010) 

menggunakan regresi linier berganda 

untuk menentukan hubungan antara 

nilai SST di beberapa wilayah 

Indonesia, SST Nino 3.4,  dan SST 

Samudera Hindia (Indian Ocean Dipole 

Mode, IODM).  

Penelitian ini melihat pola musim 

hujan dalam melakukan prediksi awal 

musim hujan yang dipengaruhi oleh 

anomali iklim El Nina dan La Nina. 

Salah satu parameter yang berkorelasi 

kuat dalam mempengaruhi terjadinya 

anomali iklim ialah SOI. Nilai SOI di 

kawasan Asia Tenggara merupakan 

indikator baik dalam perubahan curah 

hujan karena memiliki korelasi kuat 

(Podbury et al., 1998). Oleh karena itu, 

pada penelitian ini menggunakan data 

SOI sebagai prediktor dan Adaptive 

Neuro-Fuzzy Inference System dalam 

memprediksi awal musim hujan. 

Tujuan dari penelitian ini ialah 

membangun model dengan 

menggunakan Adaptive Neuro-Fuzzy 

Inference System untuk memprediksi 

awal musim hujan pada studi kasus 

Kabupaten Indramayu.  

Selanjutnya, paper ini disajikan 
dengan susunan sebagai berikut: bagian 
2 mendeskripsikan metode percobaan, 
data yang dipergunakan, serta 
pemrosesan yang dilakukan.  Bagian 

berikutnya difokuskan pada diskusi 
mengenai hasil dan pembahasan.  
Akhirnya, pada bagian 4 akan disajikan 
kesimpulan dari  penelitian  ini. 

 
II. DATA DAN METODE 

Data yang digunakan dalam 

penelitian ini ialah data SOI dan data 

awal musim hujan dari stasiun cuaca di 

Indramayu. Data SOI sebagai prediktor 

diambil dari situs milik the Bureau of 

Meterology, Australia (BOM 2012) dari 

tahun 1971 sampai dengan 2010 di 

alamat 

http://reg.bom.gov.au/climate/ 

glossary/soi.shtml. Data observasi 

digunakan data awal musim hujan 

tahun 1971-2010 dari stasiun cuaca di 

Indramayu.  Definisi awal musim yang 

dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah sesuai dengan yang ditetapkan 

oleh BMKG, yaitu adanya hujan dasarian 

yang melebihi 50 mm yang diikuti oleh 

setidaknya dua dasarian berikutnya.   

Indramayu terdiri atas 5 wilayah hujan 

yang diamati dari stasiun-stasiun cuaca. 

Cakupan masing-masing wilayah hujan 

dapat dilihat pada tabel 1. 

 

Tabel 1  Cakupan wilayah-wilayah 

hujan di Indramayu. 

Wilayah Hujan Cakupan Wilayah 

I Losarang, Pusaka 

Negara, Sukra, Ujung 

Garis 

II Sudikampiran, 

Sudimampir 

III Lw.Semut, Teluk 

Kacang, Wanguk 

IV Rentang, Sukudana, 

Tugu 

V Sumurwatu, 

Taminyang, Slamet 

 

Posisi geografis dari lima wilayah hujan 
(WH) tersebut diperlihatkan seperti 
ditunjukkan Gambar 1. 
 
 

http://reg.bom.gov.au/climate/%20glossary/soi.shtml
http://reg.bom.gov.au/climate/%20glossary/soi.shtml
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Gambar 1  Peta wilayah stasiun cuaca 
Kabupaten Indramayu 
Penelitian ini dilakukan dalam 

beberapa tahap, seperti yang disajikan 

pada Gambar 2.   

Penelitian ini dilakukan dalam 

beberapa tahap, seperti yang disajikan 

pada Gambar 2.   

 
 

 
 

Gambar 2.  Tahapan Penelitian 

PRAPROSES DATA 

Ada dua proses pada tahap 

praproses, yaitu pembersihan data dan 

pengecilan interval data.  Pembersihan 

data dilakukan pada data record yang 

memiliki missing values. Hal ini 

menyebabkan jumlah data latih dan 

data uji untuk setiap wilayah hujan 

berbeda-beda. Pada wilayah hujan I 

dan wilayah hujan rataan, jumlah data 

record  sebanyak 40 tahun dan data uji 

sebanyak 10 tahun. Pada wilayah hujan 

II, jumlah data record  sebanyak 30 

tahun dan data uji sebanyak 8 tahun. 

Pada wilayah hujan III, jumlah data 

record  sebanyak 30 tahun dan data uji 

sebanyak 3 tahun. Pada wilayah hujan 

IV dan wilayah hujan V, jumlah data 

record  sebanyak 39 tahun dan data uji 

sebanyak 9 tahun.  

Pengecilan interval data dilakukan 

pada data SOI sebagai prediktor dan 

data observasi awal musim hujan. 

Pengecilan interval data bertujuan 

mendapatkan tingkat variabilitas data 

yang baik untuk melakukan prediksi 

dengan mempersempit wilayah sebaran 

data. Variabilitas suatu data ialah 

keadaan dimana suatu himpunan data 

menyebar di sekitar mean data 

tersebut.  

Data SOI yang semula memiliki 

interval [-35,35] akan diperkecil ke 

dalam 7 interval, yakni [-1,1], [-2,2], [-

3,3], [-4,4], [-5,5], [-6,6], dan [-7,7]. 

Pengecilan interval data SOI 

menggunakan rumus sebagai berikut :  

  max*2'
70

35  SOISOI
 

dengan 

SOI = data SOI awal 

SOI‘ = data SOI hasil pengecilan 

interval 

Max = batas atas interval yang 

diinginkan 

Data awal musim hujan untuk seluruh 

wilayah hujan dilakukan pengecilan 

interval data menggunakan rumus 

berikut : 

 33'  AMHAMH  

dengan 

AMH = data awal musim hujan 

awal 

AMH‘ = awal musim hujan hasil 

pengecilan interval 
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PEMILIHAN PREDIKTOR 

Pemilihan prediktor dilakukan 

menggunakan analisis korelasi 

sederhana. Nilai SOI pada setiap bulan 

data akan dicari tingkat korelasinya 

dengan data awal musim hujan. Data 

yang diperiksa korelasinya ialah data 

yang telah dilakukan pengecilan 

interval data. Data SOI pada bulan-

bulan yang memiliki nilai korelasi 

tertinggi digunakan sebagai prediktor 

dalam memprediksi awal musim hujan. 

Selain data SOI dari bulan-bulan yang 

memiliki korelasi tertinggi, prediktor 

yang digunakan ialah nilai gradien dari 

data SOI bulan-bulan tersebut.  

 

Gambar 3  Grafik koefisien korelasi antara 

SOI dengan awal musim hujan seluruh 

wilayah hujan. 

Nilai korelasi yang diperoleh antara 

data awal dengan data yang telah 

dilakukan pengecilan data ialah sama. 

Untuk setiap interval-pun, korelasi 

antara nilai SOI dengan awal musim 

hujan ialah sama. Hal ini menunjukkan 

bahwa pengecilan interval data tidak 

mengubah informasi yang terdapat 

pada data. Gambar 3  menunjukkan 

bahwa korelasi antara nilai SOI dengan 

awal musim hujan seluruh wilayah 

hujan memiliki pola yang sama, yakni 

nilai korelasi tertinggi terdapat pada 

bulan Agustus dan September, nilai 

korelasi bulan Januari hingga April 

bernilai negatif, nilai korelasi menaik 

dari bulan Mei ke Juli, dan menurun 

dari bulan Oktober ke Desember. 

Berdasarkan hal tersebut, prediktor 

yang digunakan dalam penelitian ini 

ialah data SOI pada bulan Mei, Juni, 

Juli, dan Agustus untuk memprediksi 

karena memiliki nilai korelasi positif 

dengan awal musim hujan dan tertinggi 

untuk setiap wilayah hujan. Data SOI 

bulan September tidak dijadikan 

sebagai prediktor karena bulan 

September merupakan bulan pergantian 

musim (pancaroba). Selain SOI bulan 

Mei, Juni, Juli, dan Agustus, prediktor 

ditambahkan nilai gradien antara bulan 

Mei dan Agustus sebagai representasi 

trendline dari SOI dan anomali iklim 

yang terjadi. 

PEMILAHAN DATA 

Pada penelitian ini akan digunakan 

metode prediksi deret waktu. Data 

akan dibagi menjadi tiga puluh data 

record sebagai data latih dan satu data 

record sebagai data uji. Sebanyak 10 

data record yang digunakan sebagai 

data uji (yang akan diprediksi) ialah 

data tahun 2001-2010. Data yang 

digunakan sebagai data latih untuk 

memprediksi tahun ke-k ialah data 

tahun ke-(k-30) hingga tahun ke- (k-1), 

sehingga data latih merupakan data 

dalam kurun waktu 30 tahun.   Berdasar 

pemilahan data ini, selanjutnya 

dilakukan pemodelan ANFIS. 

Pembuatan model ANFIS dilakukan 

pada setiap set data untuk setiap 

wilayah hujan. Jumlah membership 

functions yang digunakan sebanyak 3 

buah. Tipe membership functions 

premis yang digunakan ialah Gaussian. 

Pelatihan dilakukan dengan epoch 

sebanyak 40 kali dan nilai toleransi 

sebesar 0. Pengujian menggunakan data 

SOI dari tahun 2001 hingga 2010.  

Selanjutnya dilakukan analisis dengan 

menghitung RMSE dan koefisien korelasi 

kuadrat antara data hasil prediksi 

dengan data observasi awal musim 

hujan. RMSE akan dihitung dari matriks 

hasil setiap wilayah hujan dan interval 

data. RMSE menunjukkan galat hasil 

prediksi dibandingkan dengan data 

observasi.  Apabila nilai RMSE semakin 

mendekati nilai 0, maka sistem yang 

dibuat semakin akurat. Koefisien 

korelasi kuadrat menunjukkan akurasi 

hasil terhadap observasi.    
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III. PEMBAHASAN 

Kinerja dari model ANFIS diukur 

berdasarkan nilai galat dan korelasi dari 

hasil prediksi dengan data observasi 

awal musim hujan. Model ANFIS yang 

baik ialah hasil prediksinya memiliki 

galat yang kecil dan korelasi yang tinggi 

dengan data observasi.   Berdasarkan 

interval data, model ANFIS yang terbaik 

diperoleh pada interval [-7,7] dengan 

RMSE sebesar 1.95 dasarian dan 

koefisien korelasi kuadrat (R) sebesar 

0.3341 (Gambar 4). Nilai RMSE sebesar 

1.95 dasarian memiliki makna bahwa 

hasil prediksi awal musim hujan lebih 

lambat atau cepat 19 hari daripada 

awal musim hujan aktualnya. Koefisien 

sebesar 0.3341 menunjukkan bahwa 

33,41% data observasi dapat dijelaskan 

hubungan linear dengan hasil prediksi. 

Model ANFIS terbaik kedua diperoleh 

pada interval [-2,2] dengan RMSE 

sebesar 2.20 dasarian dan R sebesar 

0.2077. Hasil prediksi model ANFIS pada 

interval  [-1,1] memiliki RMSE sebesar 

3.15 dasarian dan R sebesar 0.2021.  

 

 

 

 

Gambar 4  Grafik nilai (a) RMSE dan (b) R 

rata-rata untuk seluruh wilayah 

Hasil prediksi yang diperoleh model 

ANFIS pada interval [-3,3] memiliki 

RMSE sebesar 2.29 dasarian dan R 

sebesar 0.2237. Hasil prediksi model 

ANFIS pada interval [-4,4] memiliki 

RMSE sebesar 2.20 dasarian dan R 

sebesar 0.1976. Hasil prediksi model 

ANFIS pada interval [-5,5] memiliki 

RMSE sebesar 2.23 dasarian dan R 

sebesar 0.1937. Hasil prediksi model 

ANFIS pada interval [-6,6] memiliki 

RMSE sebesar 2.25 dasarian dan R 

sebesar 0.1504.  

Setiap wilayah hujan memiliki model 

ANFIS pada interval yang berbeda-beda 

(Gambar 5). Model ANFIS terbaik untuk 

wilayah hujan I diperoleh pada interval 

[-5,5] dengan RMSE sebesar 1.98 

dasarian dan R sebesar 0.015. Wilayah 

hujan II diperoleh model ANFIS terbaik 

pada interval [-6,6] dengan RMSE 

sebesar 2.72 dasarian dan R sebesar 

0.013. Wilayah hujan III diperoleh 

model ANFIS terbaik pada interval  [-

6,6] dengan RMSE sebesar 0.75 dasarian 

dan R sebesar 0.93. Wilayah hujan IV 

diperoleh model ANFIS terbaik pada 

interval [-2,2] dengan RMSE sebesar 

2.65 dasarian dan R sebesar 0.069. 

Model ANFIS terbaik wilayah hujan V 

diperolehpada interval [-7,7] dengan 

RMSE sebesar 1.54 dasarian dan R 

sebesar 0.57. Wilayah hujan rataan 

diperoleh model ANFIS terbaik pada 

interval [-7,7] dengan RMSE sebesar 

1.14 dasarian dan R sebesar 0.41.  

Model ANFIS terbaik dari masing 

masing wilayah yang telah diperoleh 

dihitung galat hasil prediksi dari seluruh 

data yang diujikan dengan data 

observasi awal musim hujan. 

Sebelumnya, hasil prediksi yang 

diperoleh terlebih dahulu dikembalikan 

ke interval semula. Galat tersebut 

diplotkan menggunakan diagram 

boxplot untuk melakukan validasi 

terhadap hasil prediksi yang dianggap 

terbaik dari setiap wilayah hujan. 

 

(b) 



 

133  
 

 

 

 

Gambar 5  Grafik nilai (a) RMSE dan (b) R 

masing-masing wilayah hujan pada setiap 

interval. 

Gambar 6 menunjukkan bahwa hasil 

prediksi tersebut valid atau dapat 

digunakan sebagai prediksi untuk awal 

musim hujan, karena nilai rataan 

(mean) dari galat hasil prediksi untuk 

seluruh data yang diujikan berada pada 

area kotak sehingga bukan merupakan 

pencilan. Apabila diperoleh nilai rataan 

yang berada di luar kotak atau 

merupakan pencilan, maka hasil 

prediksi tersebut tidak dapat digunakan 

sebagai prediksi awal musim hujan 

karena menyimpang jauh dari 

aktualnya. Nilai rataan galat hasil 

prediksi wilayah hujan I berada di 

bawah median galat hasil prediksi, 

yakni sebesar 0.0994 dasarian. Nilai 

rataan galat hasil prediksi wilayah 

hujan II sebesar -0.0673 dasarian dan 

berada di atas median galat hasil 

prediksi. Nilai rataan galat hasil 

prediksi wilayah hujan III sebesar 

0.5814 dasarian. Nilai rataan galat hasil 

prediksi wilayah hujan IV berada di 

bawah median galat hasil prediksi, 

yakni sebesar -0.9775 dasarian. Nilai 

rataan galat hasil prediksi wilayah 

hujan V sebesar -0.7094 dasarian. Nilai 

rataan galat hasil prediksi wilayah 

hujan rataan sebesar -0.0314 dasarian 

 

Gambar 6  Diagram boxplot galat hasil 

prediksi awal musim hujan setiap wilayah 

hujan pada model ANFIS (pada interval 

data) terbaik masing-masing wilayah. 

IV. KESIMPULAN 

Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa secara keseluruhan model ANFIS 
pada interval [-7,7] paling baik 
dibandingkan dengan interval lainnya 
dengan nilai rata-rata RMSE sebesar 
1.95 dasarian dan R sebesar 0.33. Model 
ANFIS terbaik untuk setiap wilayah 
hujan berbeda-beda. Wilayah hujan 
yang memiliki model ANFIS terbaik ialah 
wilayah hujan III dengan RMSE sebesar 
0.75 dasarian dan R sebesar 0.93. Hasil 
prediksi yang diperoleh dari model 
ANFIS terbaik masing-masing wilayah 
hujan ialah valid atau dapat digunakan 
sebagai prediksi awal musim hujan. 
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The focus of this research is to predict length of the rainy season in Indramayu using 

artificial neural networks (ANN) optimized by genetic algorithm (GA). The weights 

generated by the neural network is random, so the result of predictive value can 

change in each training. GA is a computational model that has operator selection, 

crossover, and mutation for generating a new population. The initialization of weights 

that is given by ANN will optimize using GA. The predictors which are used in this 

research are southern oscillation index (SOI) data and beginning of rainy season (AMH) 

data with the length of rainy season data in previous year to predict length of rainy 

season in current year.  The best result is obtained from the model on average region. 

On this region, the RMSE is amount of 1.4 dasarian and the correlation coefficient 

between the observed values and predicted values is amount of 0.741 at 10% the 

significance level, the RMSE is amount of 1.9 dasarian and the correlation coefficient 

between the observed values and predicted values is amount of 0.694 at 5% the 

significance level.  

Keywords- back propagation, genetic algorithm, length of rainy season, neural network 

I. PENDAHULUAN 

Indonesia sebagai negara agraris 

sangat berkepentingan terhadap 

budidaya pertanian, khususnya padi. 

Adalah hal yang sudah dipahami 

bersama bahwa produktifitas pertanian 

padi di Indonesia sangat berkaitan erat 

dengan faktor ketersediaan air yang 

ditentukan oleh kondisi hujan.  Salah 

satu peubah mengenai hujan adalah 

panjang musim hujan (PMH).  Panjang 

musim hujan, selain menentukan 

distribusi hujan di musim penghujan 

juga berpengaruh pada ketersediaan air 

di musim kemarau.  Selain faktor lokal, 

panjang musim hujan juga dipengaruhi 

kondisi global.  Salah satu index blobal 

yang mempunyai korelasi yang kuat 

dengan panjang musim hujan adalah 

Southern Oscillation Index (SOI), 

Adhani dan Buono 2013.  Dengan 

kemajuan teknologi informasi, maka 

nilai index global, termasuk SOI, sudah 

tersedia secara bebas dan dapat 

diunduh melalui internet.   

SOI merupakan salah satu index 

global yang merepresentasikan kondisi 

global di lautan pacific, dan dikenal 

dengan nama ENSO (El-Nino Southern 

Oscillation). ENSO merupakan gabungan 

antara proses di atmosfer dan di 

samudera yang disebabkan oleh 

sirkulasi panas dan momentum 

atmosferik di daerah Pasifik Ekuator, 

McPhaden 2002.  Beberapa variasi 

hujan yang dipengaruhi ENSO adalah 

awal musim hujan, nilai curah hujan, 

serta panjang musim hujan, serta sifat 

mailto:pudesha@gmail.com
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hujan di musim kemarau, Tjasyono B 

2003. 

Pada sektor pertanian khususnya di 

daerah Indramayu yang sebagian besar 

penduduknya bekerja sebagai petani 

yang memproduksi padi,musim hujan 

dapat menguntungkan yaitu 

dalamirigasi sebagai pengairan di sawah 

dan sebagai persediaan cadangan air 

pada saat musim kemarau tiba. Akan 

tetapi, faktor yang dapat merugikan 

adalah apabila hujan yang turun terlalu 

lama dan tidak normal akan 

menyebabkan gagal panen dalam proses 

produksinya akibat perairan yang 

terlalu berlebihan yang tidak mampu 

diserap oleh tanah. Dari masalah 

kerugian inilah, timbul suatu ide untuk 

mencegah terjadinya kegagalan panen 

tersebut dengan memberikan 

ketersedian informasi yang akurat 

tentang lamanya musim hujan untuk 

para petani sebelum melakukan proses 

produksi. 

Pada penelitian sebelumnya yang 

berkaitan panjang musim hujan pernah 

dilakukan oleh Said pada tahun 2011 

yang menggunakan jaringan saraf tiruan 

resilient backpropagation dalam 

memprakirakan panjang musim hujan 

didapatkan nilai RMSE sebesar 1.0 

dasarian. Data yang digunakan sebagai 

prediktor adalah data suhu permukaan 

laut atau SST.   Diponogoro pada tahun 

2013 yang menggunakan adaptive neuro 

fuzzy inference system dalam 

meramalkan panjang musim hujan 

didapatkan nilai RMSE 4.09 dasarian. 

Data yang digunakan sebagai predictor 

adalah data SOI (Southern Oscillation 

Index) bulan Juli, September, Agustus, 

Oktober dan Februari, serta data awal 

musim hujan.   

Jaringan saraf tiruan (JST) adalah 

sistem pemodelan komputasi dengan 

karakteristik kinerja serupa dengan 

jaringan saraf tiruan biologis manusia, 

Fausett 1994. Jaringan saraf tiruan 

biasa digunakan untuk melakukan suatu 

peramalan, klasifikasi pola, dan 

clustering, Jain et al 1996. Salah satu 

algoritmeJST adalah backpropagation 

atau ―alurmundur‖. JST 

backpropagation menggunakan error 

untuk mengubah nilai bobot-bobot 

jaringan dalam arah mundur, sehingga 

dapat meminimalkan error pada saat 

melakukan peramalan, Kumar,dkk 

2008.   JSTbackpropagation memiliki 

kelemahan yaitu salah satunya adalah 

tidak stabilnya nilai yang dihasilkan 

dalam beberapa kali pengulangan 

pelatihan, faktor utamanya adalah data 

yang tidak mencukupi sebagai bahan 

pelatihan dalam JSTbackpropagation.   

Sementara itu algoritme genetika 

adalah suatu model pencarian 

berdasarkan pada seleksi alam dan 

genetik alam. Algoritme genetika 

digunakan sebagai alat optimisasi yang 

handal dan efisien untuk ruang masalah 

yang kompleks, Goldberg 1989.  

Bertolak dari hal di atas, maka pada 
paper ini disajikan suatu pemodelan 
komputasional untuk memprakirakan 
panjang musim hujan berdasar index 
global, yang dalam hal ini adalah 
southern oscillation index.    Model 
komputasional yang diterapkan adalah 
JST propagasi balik yang inisialisasi 
bobotnya menggunakan algoritma 
genetika.   

Selanjutnya, paper ini disajikan 
dengan susunan sebagai berikut: bagian 
2 mendeskripsikan metode percobaan, 
data yang dipergunakan, serta 
pemrosesan yang dilakukan.  Bagian 
berikutnya difokuskan pada diskusi 
mengenai hasil dan pembahasan.  
Akhirnya, pada bagian 4 akan disajikan 
kesimpulan dari  penelitian  ini. 

 
II. DATA DAN METODE 

Ada dua jenis data yang 
dipergunakna dalam Penelitian ini, yaitu 
data SOI yang diperoleh dengan 
mengunduh pada website  
http://reg.bom.gov.au/climate/ 
glossary/soi.shtml.  Pada website ini 
tersedia data SOI bulanan sejak tahun 
1887.  Data kedua adalah observasi 
hujan harian yang diperoleh di beberapa 
stasiun hujan di Indramayu yang terbagi 
dalam 5 wilayah hujan (WH) seperti 
ditunjukkan Gambar 1.  

http://reg.bom.gov.au/climate/%20glossary/soi.shtml
http://reg.bom.gov.au/climate/%20glossary/soi.shtml
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Gambar 1  Peta wilayah stasiun 
cuaca Kabupaten Indramayu 

 
Selanjutnya dari data harian 

tersebut dikonversi menjadi data 
dasaharian yang merupakan jumlah 
hujan setiap 10 hari.  Dengan demikian, 
dalam satu tahun ada 36 dasarian.  
Gambar 2 menyajikan pola hujan 
dasarian, awal musim dan akhir musim 
hujan.  Panjang data observasi curah 
hujan yang berhasil diperoleh adalah 30 
hingga 40 tahun, sesuai dengan wilayah 
hujannya.  Model yang dibangun akan 
memprediksi nilai rata-rata dari 5 
wilayah hujan  tersebut maupun per 
wilayah hujan.  Pembagian data latih 

dan uji adalah seperti disajikan pada 
Tabel 1.  Pengujian dilakukan dengan 
pengujian 1 tahun ke depan dengan 
Dalam prediksi tahun, dari tahun  

 

 
 

Gambar 2.  Contoh pola hujan 
dasarian, awal musim hujan dan akhir 

musim hujan 
 

Tabel 1.  Pembagian data latih dan data 
uji per wilayah hujan 1  hingga 5 dan 

rata-ratanya 

 
 

Selanjutnya percobaan dilakukan 
dengan mengikuti tahapan seperti 
disajikan pada Gambar 3.  
 

 
 

Gambar 3.  Blok Diagram Percobaan 
 

III. PEMBAHASAN 

Pemilihan Prediktor 

Dalam penelitian ini, data yang 

digunakan ialah data SOI dan data awal 

musim hujan. Data mencangkup lima 

kelompok wilayah hujan dengan 

prediktor sesuai taraf nyata 5% dan 

10%. Kelompok data di wilayah hujan 

pertama yaitu wilayah hujan 

Pusakanagara, Losarang, Sukra, dan 

Ujung Garis Kabupaten Indramayu pada 

tahun 1969-2010, tidak termasuk data 

tahun 2006/2007. Kelompok data di 

wilayah hujan kedua yaitu wilayah 

hujan Sudikampiran dan Sudimampir 

pada tahun 1978-2010, tidak termasuk 

data tahun 2002/2003 dan 2006/2007. 

Kelompok data di wilayah hujan ketiga 

yaitu wilayah hujan Lw Semut, Teluk 

Kacang, dan Wanguk pada tahun 1971-

2004, tidak termasuk data tahun 

1996/1997, 1997/1998, dan 2002/2003. 

Kelompok data di wilayah hujan 

keempat yaitu wilayah hujan Rentang, 

Sukadana, dan Tugu pada tahun 1965-

2010, tidak termasuk data tahun 

2006/2007. Kelompok data di wilayah 

pertama yaitu wilayah hujan Sumur 

Watu, Taminyang, Slamet pada tahun 
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1970-2010, tidak termasuk data tahun 

2006/2007. Gambar 4 menunjukkan 

nilai korelasi data SOI dengan data 

panjang musim hujan. Dari grafik 

tersebut, data SOI yang memenuhi 

syarat sebagai data sampel taraf nyata 

5% yaitu bulan Juli, Agustus, September 

dan Februari, akan tetapi bulan 

Februari tidak digunakan sebagai 

prediktor dikarenakan musim hujan 

terkadang sudah berhenti, sedangkan 

pada taraf nyata 10% yaitu bulan Juni, 

Juli, Agustus, September, Oktober, dan 

November. 

 

Gambar 4 Grafik nilai korelasi data SOI 

dengan data panjang musim hujan 

 

Analisis RMSE 

Prediksi dilakukan dengan 

menggunakan JST backpropagation dan 

JST backpropagation yang dioptimasi 

dengan algoritma genetika pada setiap 

wilayah serta rataan wilayah dengan 

membandingkan nilai RMSE hasil 

prediksi. 

 Tabel 2 menunjukkan nilai galat di 

setiap wilayah dengan menggunakan 

JST backpropagation maupun JST 

backpropagation optimasi pada taraf 

nyata 5% dan taraf nyata 10%.  Dari 

tabel tersebut terlihat dengan 

menggunakan JST backpropagation 

setelah optimasi algoritme genetika 

terkadang tidak membuat nilai galat 

minimum dan maximum menjadi 

menurun dari JST backpropagation 

sebelumnya, melainkan dapat 

menurunkan nilai RMSE untuk setiap 

kelompok.  Nilai penurunan tersebut 

adalah untuk kelompok pertama 

sebesar 0.6 dasarian pada taraf nyata 

5% dan sebesar 0.4 dasarian pada taraf 

nyata 10%, kelompok kedua sebesar 0.3 

dasarian pada taraf nyata 5% dan 

sebesar 0.8 dasarian pada taraf nyata 

10%, kelompok ketiga sebesar 0.6 

dasarian pada taraf nyata 5% dan 

sebesar 0.3 dasarian pada taraf nyata 

10%, kelompok keempat sebesar 0.6 

dasarian pada taraf nyata 5% dan 

sebesar 0.6 dasarian pada taraf nyata 

10%, kelompok kelima sebesar 0.6 

dasarian pada taraf nyata 5% dan 

sebesar 0.6 dasarian pada taraf nyata 

10%, dan kelompok rataan wilayah 

sebesar 0.2 dasarian pada taraf nyata 

5% dan sebesar 0.1 dasarian pada taraf 

nyata 10%.  

 

Tabel 2. Nilai galat setiap kelompok 

wilayah pada taraf nyata 5% dan 10% 

 5% 10% 

JST JST-GA JST JST-GA 

WH I 

Min 0.05 0.4 0.9 0.2 

Max 4.9 4.5 5.8 4.4 

RMSE 3.6 3.0 2.7 2.3 

WH II 

Min 0.11 0 0.2 0.75 

Max 5.6 5.6 7.0 5.1 

RMSE 2.5 2.2 2.8 2.0 

WH III 

Min 0.35 0.22 0.19 0.6 

Max 5.2 3.1 3.7 3.75 

RMSE 2.6 1.8 2.4 2.1 

WH IV 

Min 0.5 2.5 0.2 1.2 

Max 8.5 6.18 7.4 6.1 

RMSE 4.0 3.4 4.0 3.4 

WH V 

Min 0.4 0.2 0.56 0.2 

Max 9.1 7.0 5.8 8.4 

RMSE 4.9 4.3 4.47 3.9 

Rataa
n 

Wilay
ah 

Min 0.7 0.8 0.07 0.03 

Max 4.6 4.5 3.7 3.5 

RMSE 2.1 1.9 1.5 1.4 

 

Dari tabel tersebut juga terlihat 

rentang nilai galat bervariasi, pada 

taraf nyata 5% rentang nilai galat 

tertinggi hasil JST backpropagation 

optimasi sebesar 6.8  pada kelompok 

kelima dengan nilai RMSE sebesar 4.3 
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dasarian.   Pada taraf nyata 10% 

rentang nilai galat tertinggi hasil JST 

backpropagation optimasi sebesar 8.2 

pada kelompok kelima dengan nilai 

RMSE sebesar 3.9 dasarian. Hal ini 

menunjukkan, nilai RMSE tidak 

dipengaruhi dengan rentang galat, Nilai 

RMSE dipengaruhi dari sebaran galat 

beragam dan besar yang akan 

menyebabkan nilai RMSE besar. Pada 

taraf nyata 5% rataan nilai RMSE dengan 

JST backpropagation di lima wilayah 

sebesar 3,28 dasarian atau kesalahan 

dalam memprediksi panjang musim 

hujan sebesar 32 hari, sedangkan 

rataan nilai RMSE dengan JST 

backpropagationyang telah dioptimasi 

di lima wilayah sebesar 2,78 dasarian 

atau kesalahan dalam memprediksi 

panjang musim hujan sebesar 27 hari. 

Dan pada taraf nyata 10%rataan nilai 

RMSE dengan JST backpropagation di 

lima wilayah sebesar 3,11 dasarian atau 

kesalahan dalam memprediksi panjang 

musim hujan sebesar 31 hari, 

sedangkan rataan nilai RMSE dengan 

JST backpropagationyang telah 

dioptimasi di lima wilayah sebesar 2.51 

dasarian atau kesalahan dalam 

memprediksi panjang musim hujan 

sebesar 25 hari.  

 

Analisis Korelasi Sederhana 

Hasil korelasi antara nilai prediksi 

dengan nilai observasi dengan 

menggunakan JST backpropagation 

optimasi dilakukan dengan perhitungan 

di setiap wilayah hujan. Koefisien 

korelasi dibutuhkan untuk mengetahui 

keterikatan hubungan antara nilai 

prediksi dan nilai observasi, jika nilai 

koefisien korelasi bernilai positif, maka 

nilai prediksi dan nilai observasi 

berbanding lurus. Hal ini berarti, 

semakin tinggi nilai observasi yang ada, 

maka nilai prediksi juga semakin tinggi. 

Hasil koefisien korelasi di setiap 

wilayha hujan didapatkan dengan 

melakukan perhitungan. Pada taraf 

nyata 5% nilai koefisien korelasi 

tertinggi sebesar 0.714 pada rataan 

wilayah, sedangkan nilai koefisien 

korelasi terkecil sebesar 0.31 pada 

wilayah hujan II. Dan pada taraf nyata 

10% nilai koefisien korelasi tertinggi 

sebesar 0.741 pada rataan wilayah, 

sedangkan nilai koefisien korelasi 

terkecil sebesar 0.35 pada wilayah III.  

 

Gambar 5 Perbandingan nilai koefisien 

korelasi antara nilai prediksi dengan 

nilai observasi di setiap wilayah pada 

JST backpropagation yang dioptimasi. 

RW merupakan perataan wilayah 

Gambar 5 menunjukkan nilai 

perbandingan koefisien korelasi di 

setiap wilayah hujan. Pada taraf nyata 

10% nilai koefisien korelasi di kelompok 

wilayah hujan I sebesar 0.49 sehingga 

nilai koefisien determinasi di kelompok 

ini sebesar 0.24 atau 24%. Hal ini 

berarti sebanyak 24% dari nilai 

observasi dapat digambarkan hubungan 

liniernya terhadap nilai prediksi yang 

terdapat pada kelompok wilayah hujan 

tersebut, sedangkan Pada taraf nyata 

5% nilai koefisien korelasi di kelompok 

wilayah hujan I sebesar 0.48 sehingga 

nilai koefisien determinasi di kelompok 

ini sebesar 0.23 atau 23%. Hal ini 

berarti sebanyak 23% dari nilai 

observasi dapat digambarkan hubungan 

liniernya terhadap nilai prediksi yang 

terdapat pada kelompok wilayah hujan 

tersebut. 

Pada taraf nyata 10% nilai koefisien 

korelasi di kelompok wilayah hujan II 

sebesar 0.41 sehingga nilai koefisien 

determinasi di kelompok ini sebesar 

0.16 atau 16%. Hal ini berarti sebanyak 

16% dari nilai observasi dapat 

digambarkan hubungan liniernya 

terhadap nilai prediksi yang terdapat 
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pada kelompok wilayah hujan tersebut, 

sedangkan pada taraf nyata 5% nilai 

koefisien korelasi di kelompok wilayah 

hujan II sebesar 0.31 sehingga nilai 

koefisien determinasi di kelompok ini 

sebesar 0.10 atau 10%. Hal ini berarti 

sebanyak 10% dari nilai observasi dapat 

digambarkan hubungan liniernya 

terhadap nilai prediksi yang terdapat 

pada kelompok wilayah hujan tersebut. 

Pada taraf nyata 10% nilai koefisien 

korelasi di kelompok wilayah hujan III 

sebesar 0.35 sehingga nilai koefisien 

determinasi di kelompok ini sebesar 

0.12 atau 12%. Hal ini berarti sebanyak 

12% dari nilai observasi dapat 

digambarkan hubungan liniernya 

terhadap nilai prediksi yang terdapat 

pada kelompok wilayah hujan tersebut, 

sedangkan pada taraf nyata 5% nilai 

koefisien korelasi di kelompok wilayah 

hujan III sebesar 0.63 sehingga nilai 

koefisien determinasi di kelompok ini 

sebesar 0.39 atau 39%. Hal ini berarti 

sebanyak 39% dari nilai observasi dapat 

digambarkan hubungan liniernya 

terhadap nilai prediksi yang terdapat 

pada kelompok wilayah hujan tersebut. 

Pada taraf nyata 10% nilai koefisien 

korelasi di kelompok wilayah hujan IV 

sebesar 0.52 sehingga nilai koefisien 

determinasi di kelompok ini sebesar 

0.27 atau 27%. Hal ini berarti sebanyak 

27% dari nilai observasi dapat 

digambarkan hubungan liniernya 

terhadap nilai prediksi yang terdapat 

pada kelompok wilayah hujan tersebut, 

sedangkan pada taraf nyata 5% nilai 

koefisien korelasi di kelompok wilayah 

hujan IV sebesar 0.714 sehingga nilai 

koefisien determinasi di kelompok ini 

sebesar 0.51 atau 51%. Hal ini berarti 

sebanyak 51% dari nilai observasi dapat 

digambarkan hubungan liniernya 

terhadap nilai prediksi yang terdapat 

pada kelompok wilayah hujan tersebut. 

Pada taraf nyata 10% nilai koefisien 

korelasi di kelompok wilayah hujan V 

sebesar 0.51 sehingga nilai koefisien 

determinasi di kelompok ini sebesar 

0.26 atau 26%. Hal ini berarti sebanyak 

26% dari nilai observasi dapat 

digambarkan hubungan liniernya 

terhadap nilai prediksi yang terdapat 

pada kelompok wilayah hujan tersebut, 

sedangkan pada taraf nyata 5% nilai 

koefisien korelasi di kelompok wilayah 

hujan V sebesar 0.64 sehingga nilai 

koefisien determinasi di kelompok ini 

sebesar 0.40 atau 40%. Hal ini berarti 

sebanyak 40% dari nilai observasi dapat 

digambarkan hubungan liniernya 

terhadap nilai prediksi yang terdapat 

pada kelompok wilayah hujan tersebut. 

Pada taraf nyata 10% nilai koefisien 

korelasi di kelompok perataan wilayah 

hujan sebesar 0.741 sehingga nilai 

koefisien determinasi di kelompok ini 

sebesar 0.55 atau 55%. Hal ini berarti 

sebanyak 55% dari nilai observasi dapat 

digambarkan hubungan liniernya 

terhadap nilai prediksi yang terdapat 

pada kelompok wilayah hujan tersebut, 

sedangkan pada taraf nyata 5% nilai 

koefisien korelasi di kelompok perataan 

wilayah hujan sebesar 0.69 sehingga 

nilai koefisien determinasi di kelompok 

ini sebesar 0.47 atau 47%. Hal ini 

berarti sebanyak 47% dari nilai 

observasi dapat digambarkan hubungan 

liniernya terhadap nilai prediksi yang 

terdapat pada kelompok wilayah hujan 

tersebut. 

 

Analisis Kelompok Terbaik 

Hasil yang telah didapatkan dari 

semua data kelompok wilayah hujan di 

Indramayu, dievaluasi berdasarkan nilai 

koefisein korelasi dan nilai RMSE. Dari 

semua data kelompok, kelompok 

wilayah hujan rata-rata yang memiliki 

nilai koefisien korelasi dan nilai RMSE 

yang baik pada taraf nyata 5% dan 10%. 

Hasil nilai koefisien terkecil didapatkan 

pada kelompok data wilayah I sebesar 

0.31 pada taraf nyata 5% dan pada taraf 

10% sebesar 0.35di kelompok data 

wilayah III. Nilai RMSE terkecil pada 

taraf nyata 5% sebesar 1.8 dasarian 

yang terdapat pada kelompok wilayah 

III dan pada taraf nyata 10% sebesarn 

1.6 dasarian pada perataan wilayah. 
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Dari hasil evaluasi terhadap data 

prediksi yang didapatkan dari semua 

kelompok data wilayah hujan masih 

terdapat kekurangan. Ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi hasil 

prediksi. Faktor pertama adalah data 

latih yang tidak mencukupi, sehingga 

pembentukkan pola yang tidak teratur 

yang akan menghasilkan nilai prediksi 

yang kuarang akurat. Faktor kedua 

adalah program ini menggunakan nilai 

peluang pada saat melakukan 

perpindahan silang, seringkali 

mengakibatkan titik potong yang tidak 

tepat sehingga hasil yang didapatkan 

kurang maksimal. Faktor ketiga adalah 

pola data latih yang tidak beraturan, 

yang mengakibatkan hasil prediksi 

memilliki nilai galat yang besar atau 

kurang mendekati nilai observasi. 

 
IV. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, 

penggunaan algoritma genetika dalam 

hal mengoptimasi bobot awal JST 

backpropagation dapat menghasilkan 

hasil prediksi yang mendekati nilai 

observasi sehingga error yang 

dihasilkan pun dapat diminimalkan 

daripada menggunakan JST 

backpropagation tanpa optimasi. Hasil 

terbaik didapatkan pada data kelompok 

wilayah hujan rata-rata pada taraf 

nyata 5% ataupun 10% dengan nilai 

koefisien korelasi sebesar 0.69 dan 

0.741, serta nilai RMSE sebesar 1.4 

dasarian dan 1.6 dasarian. Prediktor 

yang digunakan adalah data SOI bulan 

Juni, Juli, Agustus, September, 

Oktober, dan November untuk taraf 

nyata 10% dan data SOI bulan Juli, 

Agustus, dan Septemeber untuk taraf 

nyata 5%, serta data awal musim hujan 

baik taraf nyata 5% atau 10%.  

Saran untuk penelitian selanjutnya 
bisa menambahkan karakteristik lain 
pada algoritma genetika yaitu bisa 

menambahkan elitisme atau metode 
seleksi lainnya, metode crossover dalam 
penentuan posisi gen saat pindah silang, 
mutasi yang lebih terarah, serta metode 
fungsi fitness yang lebih baik, sehingga 
dapat menghasilkan nilai peramalan 
panjang musim hujan yang memiliki 
error yang lebih baik. 
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ABSTRAK 

One of the problems being faced by Indonesian society is inadequacy of meat supply for 

consumption per capita. One of the most popular and affordable meat in Indonesia, at 

large, is chicken meat. However, the chicken meat production and supply up to now is 

still inadequate to meet the meat requirements of Indonesian people. The main factor 

that causes inadequate of chicken meat production is on-farm managerial factor. This 

research aims to study the behavioral characteristics of broiler in the broiler house 

based on visual observation. The result of this research is expected to be able to 

increase the quality of broiler production management. The observations were 

concentrated on the behavior of broilers due to three parameters: temperature, 

lighting, and noise. The observed behavior include the behavior of locomotion and rest, 

grouping, shelter seeking, eat and drink, and panting. Temperature is the most 

significant parameters affecting the behavior of locomotion and rest, grouping, shelter 

seeking, eat and drink, and panting in broilers in this research. Panting was the most 

observable behavior in high temperature exposure. Light intensity directly affects the 

behavior of locomotion and rest, and the behavior of  eat and drink. Noise lower than 

80 dB did  not affect significantly the behavior of broilers. Implementation of camera 

technology in broiler industries will be good to be developed, considering that the using 

of camera technology is still a new in poultry industry. 

Keywords: broiler, broiler house, monotoring dan manajemen broiler house 

 

I. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara dengan 

jumlah dan laju pertumbuhan penduduk 

yang tinggi. Fakta ini menyebabkan 

kebutuhan yang tinggi akan protein 

hewani dengan kualitas dan kuantitas 

yang tinggi pula. Dengan adanya 

peningkatan kebutuhan tersebut, 

diperlukan adanya usaha-usaha 

pemenuhan kebutuhan dengan cara 

meningkatkan produksi daging ternak 

sebagai sumber protein hewani. Salah 

satu penghasil protein hewani adalah 

daging ayam broiler. Dengan nilai gizi 

yang tidak kalah dan harga yang relatif 

lebih murah dibandingkan dengan 

daging dari ternak jenis lain, daging 

ayam broiler dapat menjadi pilihan. 

Tingkat konsumsi daging masyarakat 

Indonesia masih digolongkan rendah. 

Hal itu dikarenakan pasokan daging 

ayam broiler tidak mampu menyamai 

tingkat pertumbuhan populasi 

penduduk Indonesia.  Produksi ayam 

broiler di Indonesia menurut data dari 

Ditjen Peternakan pada tahun 2011 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1. Produksi ayam broiler di 

Indonesia tahun 2002-2011 

Tahun 
Produksi (dalam ton 

ekor) 

2002 865.075 

2003 847.744 

2004 778.970 

2005 779.108 

2006 861.263 

2007 941.786 

2008 1.018.734 

2009 1.016.876 

2010 1.214.339 

2011 1.270.438 

Sumber: Ditjen Peternakan, 2011 

 

Tingkat konsumsi daging ayam di 

Indonesia adalah 1.307.207 ton per 

tahun (asumsi konsumsi 5.5 

kg/kapita/tahun. Sumber:                           

www.poultryindonesia.com, diolah). 

Dengan demikian, bila dianalisa lebih 

lanjut masih ada kekurangan sebanyak 

36.589 ton (18 juta ekor).  Dengan 

adanya fakta ini, tentu diperlukan 

usaha-usaha untuk meningkatkan 

kualitas dan kuantitas produksi demi 

ketercapaian produksi ayam broiler 

untuk memenuhi konsumsi masyarakat 

akan daging yang terus meningkat. 

Keberhasilan budidaya dipengaruhi 

oleh manajemen di antaranya aspek 

suhu dan pencahayaan di dalam 

kandang. Suhu lingkungan yang tinggi 

dan fluktuatif di Indonesia merupakan 

kendala dalam keberhasilan budidaya 

ayam broiler. Suhu berpengaruh 

terhadap perubahan tingkah laku ayam 

broiler. Suhu lingkungan yang tinggi 

terutama pada siang hari dapat 

menimbulkan cekaman panas di dalam 

kandang dan menaikkan suhu tubuh 

ayam broiler sebesar 1-2oC yang 

ditunjukkan dengan laju pernafasan 

yang cepat (panting). Ayam broiler 

berupaya mempertahankan suhu tubuh 

pada kisaran normal dengan 

menurunkan konsumsi pakan, 

meningkatkan konsumsi air, mengurangi 

lokomosi, dan banyak beristirahat 

sebagai adaptasi dan bagian dari fungsi 

homeostasis. Ketidakmampuan ayam 

beradaptasi dengan cara melakukan 

perubahan tingkah laku dapat 

mengakibatkan penurunan produktivitas 

dan bahkan kematian. 

Ayam juga termasuk ternak yang 

peka terhadap pencahayaan. Dalam 

manajemen budidaya, ayam broiler 

memerlukan pencahayaan kandang 

yang memadai sesuai umur untuk 

pertumbuhan yang optimal. Panas 

kandang (brooder) pada masa 

pertumbuhan awal (brooding period) 

dapat diperoleh dari panas lampu pijar 

yang sekaligus berfungsi sebagai sumber 

cahaya. Intensitas cahaya dipengaruhi 

oleh luas dan kepadatan kandang dan 

dapat mempengaruhi tingkah laku ayam 

broiler (Saputro, 2007) [1]. Semakin 

tinggi intensitas cahaya yang diberikan 

akan meningkatkan aktivitas lokomosi 

dan makan ayam broiler. 

Kebisingan juga merupakan salah 

satu faktor lingkungan yang 

berpengaruh dalam peternakan ayam 

broiler. Pengaruh kebisingan terjadi 

sejak pemeliharaan hingga transportasi 

pengiriman. Dengan berbagai sumber 

kebisingan, yang tentu dapat 

berpengaruh pada kondisi ayam broiler, 

yang pada akhirnya akan mempengaruhi 

ketahanan dan performanya. 

Berdasarkan masalah yang telah 

dikemukakan tersebut, maka perlu 

adanya penelitian yang mengkaji 

pengaruh kondisi lingkungan yang 

fluktuatif terhadap perilaku ayam 

broiler, yang pada akhirnya akan 
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berpengaruh pada performa ayam 

broiler. Penerapan teknologi tentunya 

diharapkan akan meningkatkan kualitas 

dan kuantitas produksi ayam broiler. 

Teknologi kamera adalah salah satu 

alternatif teknologi yang menjadi 

pilihan. Mengingat perkembangan 

teknologi kamera yang pesat, 

sedangkan penggunaannya di dunia 

peternakan masih merupakan hal yang 

baru. 

 

II. METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan April 2012 sampai dengan Juni 

2012. Pengamatan dan penangkapan 

citra dilakukan di Laboratorium Lapang 

blok B Unit Unggas, Departemen Ilmu 

Produksi dan Teknologi Peternakan, 

Fakultas Peternakan, Institut Pertanian 

Bogor. 

B. Alat dan Bahan 

Alat-alat dan perlengkapan utama 

yang digunakan untuk kegiatan 

penelitian ini meliputi: 

1. Perangkat komputer/laptop. 

2. Kamera digital, Canon Powershot 

A2200 14 megapixel, sebagai 

penangkap citra. 

3. Termometer bola basah dan bola 

kering, untuk mengukur suhu dan 

kelembaban. 

4. Soundlevel meter YFE YF-22, untuk 

mengukur taraf intensitas kebisingan. 

5. Luxmeter Minolta, untuk mengukur 

intensitas cahaya. 

6. Dua buah kandang tertutup masing-

masing bersuhu sekitar 20oC-25oC 

dan 26oC-40oC. Kandang dibagi 

menjadi masing-masing satu sekat 

dengan ukuran 1.12 x 1.12 m2. 

Kandang dengan suhu suhu 26oC-

40oC dilengkapi dengan heater 

berkekuatan 800W. Kandang dengan 

suhu 20oC-25oC merupakan kandang 

nyaman dilengkapi dengan pengatur 

suhu ruangan (AC). Masing-masing 

kandang dilengkapi dengan exhaust 

fan untuk sirkulasi udara, dan satu 

lampu pijar berkekuatan 60 watt. 

 

Bahan-bahan yang digunakan pada 

penelitian ini antara lain: 

1. Ayam broiler DOC (Day Old Chick) 

produksi PT Charoen Phokpan Jaya 

Farm sebanyak 24 ekor yang 

diletakkan dalam masing-masing 

sebanyak 12 ekor untuk tiap sekat, 

tidak dibedakan antara jantan dan 

betina. 

2. Pakan ayam broiler, yaitu BR11 yang 

diberikan pada umur 1-4 minggu dan 

512 yang diberikan pada umur 5-6 

minggu.  

 

C. Tahapan Penelitian 

1. Persiapan Kandang dan Peralatan 

Persiapan diperlukan agar kandang 

yang akan digunakan layak dan sesuai 

bagi ayam broiler. Persiapan meliputi 

pembersihan, pembuatan sekat, 

pemasangan lampu, dan pengaturan 

tata letak kamera. Sekat diperlukan 

untuk membatasi lingkup gerak ayam 

broiler. Ukuran sekat yang dibuat 

adalah 1.12 x 1.12 m2. Ayam broiler 

ditempatkan sebanyak 12 ekor untuk 

masing-masing sekat. Hal ini sudah 

sesuai dengan anjuran kerapatan 

maksimum bahwa untuk luasan sekat 

sekitar 1-2 m2 dapat diisi sekitar 10-12 

ekor ayam broiler. Layout kandang 

disajikan pada Gambar 1 berikut. 
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Gambar 1. Layout kandang penelitian 

 

2. Penangkapan Citra 

Penangkapan citra dilakukan 

dengan menggunakan kamera digital 

Canon PS A2200 14 megapixel pada saat 

umur ayam mencapai 15 hari. Umur 

ayam 15 hari dipilih untuk menghindari 

tingkat mortalitas yang tinggi karena 

pada rentang suhu tersebut ayam sudah 

dapat bertahan terhadap pengaruh suhu 

ekstrim. Penangkapan citra dilakukan 

berdasarkan tiga parameter yaitu suhu 

(S), intensitas cahaya (C), dan 

kebisingan (K).  

Parameter suhu terdiri atas dua 

nilai yaitu nyaman (S1) dengan suhu 

20oC-25oC, dan tinggi (S2) dengan suhu 

26oC-40oC. Parameter intensitas cahaya 

terdiri atas tiga nilai yaitu kurang (C1) 

dengan intensitas cahaya < 5 lux, 

nyaman (C2) dengan intensitas cahaya 5 

lux, dan berlebih (C3) dengan intensitas 

cahaya > 5 lux. Parameter kebisingan 

terdiri atas dua nilai yaitu nyaman (K1) 

dengan taraf intesitas kebisingan 30-60 

dB dan bising (K2) dengan taraf 

kebisingan 61-90 dB. Dengan demikian, 

terdapat 12 kombinasi perlakuan yang 

dilakukan.  

Citra yang diambil adalah berupa 

foto dan video dengan jumlah masing-

masing perlakuan sebanyak 4 foto dan 2 

video. Video yang direkam memiliki 

durasi 20 detik. Dilakukan tiga ulangan 

penangkapan citra untuk tiap kombinasi. 

Dengan demikian, didapatkan 144 foto 

dan 72 video. 

 

3. Analisis Perilaku 

Perilaku yang diamati pada 

penelitian ini adalah perilaku yang 

dapat dianalisis secara visual melalui 

citra yang telah didapatkan. Perilaku 

yang diamati antara lain: 

a. Lokomosi dan istirahat 

Dihitung dengan membandingkan 

jumlah ayam yang melakukan 

perilaku lokomosi terhadap jumlah 

ayam yang tidak berlokomosi. 

b. Berkumpul 

Dihitung dengan menghitung 

jumlah ayam yang berada terpisah 

dari kelompoknya.  

c. Menghindari bahaya 

Diamati dengan melihat 

kecenderungan ayam broiler untuk 

menghindari bentuk-bentuk bahaya 

yang ada di sekitar kandang. 

d.  Makan dan minum 

Perilaku makan dihitung dengan 

mencatat jumlah ayam yang 

berada di dekat tray pakan dan 

mematuk pakan. Perilaku minum 

dihitung dengan mencatat jumlah 

ayam yang berada di dekat tempat 

minum dan menghisap air minum. 

e. Panting 

Dihitung dengan mencatat jumlah 

ayam yang terlihat melakukan 

panting (terengah-engah) yang 

dianalisis melalui video. Jumlah 

ayam yang melakukan panting 

dihitung untuk tiap video, lalu 

dirata-ratakan untuk masing-

masing kombinasi perlakuan. 

 

Perilaku lokomosi dan istirahat, 

berkumpul, menghindari bahaya, 

lokomosi, makan dan minum, diamati 

melalui analisis gambar. Pada analisis 

perilaku lokomosi, terdapat tiga buah 
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citra yang digunakan untuk dianalisis. 

Citra pertama digunakan sebagai acuan 

untuk dibandingkan dengan citra kedua. 

Begitu pula dengan citra kedua yang 

menjadi acuan untuk dibandingkan 

dengan citra ketiga. 

Perilaku panting, diamati dengan 

cara analisis video. Jumlah ayam yang 

melakukan perilaku pantingdihitung dan 

dipersentasekan. Persentase panting 

akan menunjukkan seberapa banyak 

ayam yang melakukan perilaku panting 

dalam kandang. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pengamatan Perilaku Lokomosi dan 

Istirahat 

Perilaku lokomosi diamati dengan 

menghitung persentase ayam yang 

berpindah tempat tiap interval waktu 

3-5 menit. Berdasarkan pengamatan 

pada citra yang didapat, peningkatan 

suhu menimbulkan penurunan aktivitas 

lokomosi, seperti yang disajikan pada 

Gambar 2. 

 

Gambar 2. Grafik pengaruh suhu 

terhadap perilaku lokomosi 

Fakta ini menunjukkan bahwa 

broiler mencoba untuk mengatur suhu 

tubuhnya berdasarkan mekanisme 

termoregulasi. Pada kondisi suhu 

rendah, ayam broiler berusaha 

meningkatkan panas dalam tubuh 

dengan cara banyak melakukan 

pergerakan, diantaranya dengan 

berlokomosi. 

Berdasarkan pengamatan pada 

pengaruh intensitas cahaya, dapat 

diketahui bahwa perbedaan intensitas 

cahaya berpengaruh pada perilaku 

lokomosi. Pengaruh intensitas cahaya 

terhadap lokomosi disajikan dalam 

Gambar 3. 

 

Gambar 3. Grafik pengaruh intensitas 

cahaya terhadap lokomosi 

 

Grafik pada Gambar 3 
menunjukkan hubungan positif antara 
intensitas cahaya dengan perilaku 
lokomosi yang terjadi. Cahaya 
merangsang pola sekresi beberapa 
hormon yang mengontrol tingkah laku 
dan mengatur ritme harian (Olanrewaju 
et al., 2006) [2]. Menurut Renden et 
al(1996) [3], intensitas cahaya yang 
lebih rendah akan menurunkan aktivitas 
lokomosi dan berdiri ayam. Sebaliknya, 
intensitas cahaya yang tinggi, akan 
mengurangi aktivitas istirahat pada 
ayam. 

Berdasarkan pengamatan, tidak 
tampak adanya pengaruh yang cukup 
signifikan antara intensitas kebisingan 
terhadap adanya perilaku lokomosi. 
Hubungan antara intensitas kebisingan 
terhadap perilaku lokomosi 
digambarkan pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Grafik hubungan intensitas 
kebisingan terhadap perilaku lokomosi 

 

Berdasarkan grafik pada Gambar 4, 

tampak bahwa tidak terdapat pengaruh 

yang signifikan antara intensitas 

kebisingan terhadap perilaku lokomosi 

yang terjadi. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan garis tren dan persamaan garis 

yang didapat. Angka gradien garis yang 

merepresentasikan kemiringan garis 

sangat kecil, menunjukkan bahwa 

intensitas kebisingan tidak berpengaruh 

secara signifikan. 

Chloupek, et al (2008) [4] telah 

melakukan eksperimen pengaruh 

intensitas kebisingan yang berbeda (80 

dB dan 100 dB) terhadap stress yang 

terjadi pada ayam broiler.  Chloupek 

menemukan bahwa ayam broiler 

mengalami stress pada kedua intensitas 

kebisingan yang diberikan. Sedangkan 

pada penelitian ini, rata-rata intensitas 

kebisingan yang diberikan tidak 

mencapai 80 dB. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa rendahnya 

pengaruh intensitas kebisingan 

terhadap perilaku lokomosi pada 

penelitian ini disebabkan taraf 

intensitas kebisingan yang diberikan 

masih berada dibawah batas toleransi 

ayam broiler.  

Aktivitas istirahat dapat dianalisis 

dengan menghitung persentase ayam 

dengan aktivitas lokomosi rendah. 

Aktivitas istirahat paling tinggi 

dilakukan oleh ayam broiler pada 

kandang dengan cekaman panas. Hal ini 

terjadi karena ayam broiler yang diberi 

perlakuan suhu tinggi berusaha untuk 

meminimalisir produksi panas dalam 

tubuh sebagai usaha untuk menjaga 

suhu tubuhnya agar tetap pada suhu 

yang nyaman. Salah satu usaha yang 

dilakukan adalah dengan mengurangi 

aktivitas. 

Aktivitas lokomosi dan istirahat 

erat kaitannya dengan aktivitas lain 

yaitu berkumpul dan mencari 

perlindungan (shelter seeking) untuk 

menghindari bahaya. Tingginya 

aktivitas lokomosi akan menyebabkan 

ayam broiler cenderung terpisah satu 

dengan yang lainnya, sehingga 

persentase berkumpul akan semakin 

rendah. Perilaku menghindari bahaya 

merupakan naluri yang dimiliki setiap 

hewan, termasuk ayam broiler. Adanya 

perilaku menghindar dari bahaya akan 

meningkatkan aktivitas lokomosi dan 

cenderung memperkecil kesempatan 

ayam broiler untuk beristirahat.  

 

B. Pengamatan Perilaku Berkumpul 

Perilaku berkumpul secara teoritis 

merupakan salah satu usaha yang 

dilakukan ayam broiler untuk mencegah 

hilangnya panas dari tubuh sebagai 

kompensasi rendahnya suhu lingkungan.  

Aktivitas berkumpul dihitung dengan 

cara menghitung jumlah ayam broiler 

yang berpisah dengan kerumunan ayam 

broiler lainnya. Dengan demikian, 

semakin tinggi jumlah ayam yang 

berpisah menunjukkan bahwa ayam 

broiler berkumpul lebih rapat. 

Sebaliknya jika jumlah ayam yang 

berpisah tinggi, menunjukkan bahwa 

sedikit dari ayam broiler dalam satu 

sekat yang berkumpul. Hubungan 
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antara suhu terhadap perilaku 

berkumpul ditunjukkan oleh grafik pada 

Gambar 5. 

 

Gambar 5. Grafik hubungan suhu 
terhadap perilaku berkumpul 

 

Aktivitas berkumpul erat kaitannya 

dengan sifat termoregulasi pada ayam 

broiler. Berkumpulnya ayam broiler 

satu dengan yang lainnya merupakan 

suatu usaha untuk menjaga stabilitas 

suhu tubuh akibat pengaruh suhu, 

terutama pada kondisi suhu rendah. 

Ayam broiler akan cenderung 

berkumpul pada kondisi suhu 

lingkungan yang rendah (cekaman 

dingin), dan sebaliknya akan cenderung 

berpencar pada kondisi suhu lingkungan 

yang tinggi (cekaman panas). Perilaku 

ayam yang berkumpul pada kondisi suhu 

lingkungan rendah bertujuan menjaga 

suhu tubuhnya agar tetap pada kondisi 

optimal. Dengan berkumpul, maka suhu 

tubuh ayam akan terjaga karena adanya 

pertukaran panas antar individu ayam 

broiler. 

Grafik pada Gambar 6 

menunjukkan hubungan antara 

intensitas cahaya yang diberikan 

terhadap aktivitas berkumpul yang 

dilakukan oleh ayam broiler. 

Peningkatan intensitas cahaya yang 

diberikan, akan mengurangi tingkat 

kerapatan ayam broiler yang 

ditunjukkan dengan meningkatnya 

jumlah ayam yang berpisah. Hal ini 

berhubungan dengan aktivitas lokomosi 

yang dilakukan ayam broiler. Semakin 

tinggi intensitas cahaya, akan 

mempermudah ayam untuk melihat, 

sehingga pada akhirnya mempermudah 

ayam untuk berpindah tempat. 

 

Gambar 6. Grafik hubungan intensitas 
cahaya terhadap perilaku berkumpul 

 

Pengamatan ini menunjukkan 

bahwa pengaruh kebisingan pada 

aktivitas berkumpul tidak berpengaruh 

nyata. Berdasarkan pengamatan dengan 

menggunakan liputan video, kebisingan 

hanya berpengaruh sesaat pada saat 

kebisingan pertama kali muncul. Bentuk 

perilaku yang ditunjukkan ayam broiler 

saat munculnya suara bising adalah 

perilaku seperti terkejut sesaat dan 

tidak berpengaruh secara kontinu. 

y = 0.0707x - 0.9375 

R² = 0.6784 

0

1

2

3

4

20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00

ju
m

la
h

 a
y
a
m

 b
er

p
is

a
h

 

Suhu lingkungan (oC) 

Pengaruh suhu terhadap perilaku berkumpul  

y = 0.1423x + 0.55 

R² = 0.698 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00

ju
m

la
h

 a
ya

m
 b

er
p

is
ah

 
Intensitas cahaya (lux) 

Pengaruh intensitas cahaya terhadap perilaku 

berkumpul 



150 

 

Gambar 7. Grafik hubungan intensitas 
kebisingan terhadap perilaku 

berkumpul 
 

C. Pengamatan Perilaku Shelter 

Seeking 

Perilaku mencari tempat 

berlindung (shelter seeking) untuk 

menghindari bahaya merupakan naluri 

yang dimiliki setiap hewan. Bentuk 

perilaku yang muncul umumnya adalah 

untuk menghindar dari bahaya berupa 

ancaman hewan pemangsa, suara, 

gerakan, atau objek asing lainnya. Pada 

penelitian ini, bentuk perilaku 

menghindar dari bahaya yang tampak 

adalah perilaku mencari perlindungan 

untuk menghindari sumber panas yang 

tinggi. Hal tersebut tampak pada data 

visual pengamatan dimana terjadi 

sebuah tren yang tampak secara visual, 

bahwa arah persebaran ayam broiler 

yang diberi perlakuan suhu tinggi 

sebagai hasil dari aktivitas lokomosi 

cenderung seragam.Penyebab utama 

seragamnya pola pergerakan ayam 

broiler pada kandang dengan perlakuan 

suhu tinggi adalah karena perilaku 

ayam untuk menjauhi sumber panas 

(heater). Hal ini dibuktikan dengan 

liputan visual yang menunjukkan 

konsistensi ayam broiler untuk 

menjauhi sumber panas untuk 

menstabilkan suhu tubuhnya agar tetap 

pada kondisi nyaman. 

 

    

u1 u2 u3 u4 

Gambar 8. Bentuk pola persebaran 

ayam broiler sebagai akibat 
perilaku menghindari bahaya 
suhu tinggi 

 

Berdasarkan pengamatan 

dengan menggunakan video, pola 

pergerakan ayam broiler pada kondisi 

suhu tinggi menunjukkan bahwa ayam 

broiler berusaha menjauhi sumber 

panas. Perilaku ini menyebabkan 

adanya usaha untuk mendapatkan posisi 

dengan kondisi paling nyaman. Sehingga 

terjadi persaingan antar individu ayam 

broiler.  Perilaku lokomosi yang umum 

dilakukan ayam broiler pada kandang 

dengan perlakuan suhu tinggi adalah 

untuk menghindari sumber panas dan 

mendekati sumber air minum sebagai 

kompensasi hilangnya cairan tubuh 

(dehidrasi) akibat suhu tinggi. 

 

D. Pengamatan Perilaku Makan dan 

Minum 

Perilaku makan dan minum diamati 

dengan menghitung jumlah ayam yang 

berada di dekat tray pakan atau air 

minum dan melakukan aktivitas makan 

dan minum. Hasil pengamatan 

pengaruh suhu terhadap perilaku makan 

disajikan pada Gambar 9. 
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Gambar 9. Grafik hubungan antara suhu 
terhadap perilaku makan 

 

Suhu lingkungan yang tinggi dapat 

menurunkan tingkah laku makan pada 

ayam broiler. Hal ini dapat dilihat dari 

menurunnya konsumsi pakan pada ayam 

broiler yang dipelihara dalam kondisi 

suhu lingkungan yang tinggi (Austic, 

1985 [5] ;Ain Bazis et al., 1996 [6] ; 

Bonnet et al., 1997 [7]). Menurunnya 

konsumsi ransum pada suhu lingkungan 

tinggi sebagai upaya untuk mengurangi 

penimbunan panas dalam tubuh dan 

ditandai dengan berkurangnya bobot 

badan (Kuczynski, 2002 [8]; May dan 

Lott, 2001 [9]) dan laju pertumbuhan 

(Bonnet et al., 1997 [7]). 

Salah satu usaha yang dapat 

dilakukan ayam broiler untuk menjaga 

stabilitas suhu tubuh adalah dengan 

mengatur aktivitas makan. Kondisi suhu 

yang tinggi akan memaksa ayam untuk 

menurunkan aktivitas metabolisme 

tubuh dengan jalan menurunkan 

konsumsi pakan. Sebaliknya dengan 

aktivitas minum. Aktivitas minum akan 

meningkat seiring dengan peningkatan 

suhu lingkungan sebagai konsekuensi 

kehilangan air dari tubuh (dehidrasi). 

Hal tersebut terlihat dari hasil 

pengamatan yang menunjukkan bahwa 

jumlah ayam yang mengkonsumsi pakan 

akan menurun pada kondisi suhu 

lingkungan tinggi (cekaman panas).  

Konsumsi air minum akan 

meningkat pada kondisi suhu lingkungan 

yang tinggi. Hal ini sesuai dengan hasil 

pengamatan yang menunjukkan bahwa 

aktivitas minum tertinggi adalah pada 

ayam broiler yang diberi perlakuan 

cekaman panas, seperti yang disajikan 

pada Gambar 10. 

 

Gambar 10. Grafik hubungan antara 
suhu terhadap perlaku minum 
 

Intensitas cahaya dan intensitas 

kebisingan tampak tidak terlalu 

berpengaruh pada aktivitas makan dan 

minum yang dilakukan ayam broiler. 

Walaupun tampak terdapat 

kecenderungan peningkatan aktivitas 

makan akibat meningkatnya intensitas 

cahaya. Hal ini berhubungan dengan 

sifat ayam yang peka terhadap 

rangsangan perubahan intensitas 

cahaya. 

 

E. Pengamatan Perilaku Panting 

Suhu dalam kandang yang terlalu 

tinggi akan menyebabkan stress pada 

ayam broiler. Salah satu bentuk 

adaptasi yang dilakukan oleh ayam 

broiler untuk mengantisipasi stress 

akibat tingginya suhu adalah dengan 

melepaskan panas dari dalam tubuhnya 

dengan cara panting.  Mekanisme 

panting pada ayam broiler terjadi pada 

saat proses pelepasan panas tubuh ke 
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lingkungan melalui radiasi, konduksi, 

dan konveksi (sensible heat) tidak 

memadai. Ayam broiler akan mengubah 

pola pelepasan panas menjadi 

insensible melalui proses penguapan air 

dari saluran respirasi (evaporasi). 

Pada penelitian ini, pengamatan 

perilaku panting  dilakukan melalui 

bantuan rekaman video. Hipotesis awal 

adalah perilaku panting hanya terjadi 

pada ayam broiler yang diberi 

perlakuan suhu tinggi. Namun, 

berdasarkan pengamatan perilaku 

panting tidak hanya terjadi pada ayam 

broiler yang diberi perlakuan suhu 

tinggi. Perilaku panting terjadi pada 

hampir seluruh ayam broiler yang 

diberi perlakuan suhu tinggi pada setiap 

kombinasi perlakuan intensitas cahaya 

dan kebisingan. Perilaku panting sudah 

terlihat sejak awal pengamatan pada 

saat ayam broiler berumur tiga minggu. 

Perilaku panting tidak tampak terjadi 

pada ayam broiler yang diberi 

perlakuan suhu nyaman. Pengaruh suhu 

terhadap perilaku panting disajikan 

pada Gambar 11. 

 

Gambar 11. Grafik hubungan antara 
suhu terhadap perilaku panting 

 

Tidak terlihat secara nyata adanya 

pengaruh dari perubahan intensitas 

cahaya dan taraf intensitas kebisingan 

yang diberikan terhadap perilaku 

panting. Hal ini dikarenakan panting 

merupakan bentuk perilaku yang 

muncul sebagai akibat dari adanya 

pengaruh suhu yang tinggi. 

E.  Perbandingan Penggunaan 

Gambar dan Video untuk 

Pengamatan Perilaku 

Pada dasarnya, analisis perilaku 

yang dilakukan dalam penelitian ini 

lebih banyak menggunakan media 

gambar dibandingkan dengan media 

video. Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan, terdapat beberapa 

kelebihan dan kekurangan penggunaan 

gambar dan/atau video untuk analisis 

perilaku ternak khususnya ayam broiler.  

1. Perilaku lokomosi dan istirahat 
Perilaku lokomosi merupakan 

perilaku dinamis karena adanya 

pergerakan yang dilakukan ayam 

broiler. Pada penelitian ini, analisis 

perilaku lokomosi dilakukan dengan 

menggunakan media gambar dibantu 

dengan media video. Perilaku lokomosi 

dan istirahat akan lebih mudah diamati 

dengan menggunakan media gambar. 

Dengan menggunakan media gambar, 

analisis perilaku dengan membuat 

persentase perpindahan yang terjadi 

akan lebih mudah, karena gambar tidak 

bergerak sehingga dapat dengan mudah 

untuk menghitung perubahan posisi 

ayam antara gambar yang satu dengan 

gambar berikutnya. Namun, 

penggunaan media gambar untuk 

analisis perilaku lokomosi juga memiliki 

kelemahan. Kelemahan tersebut adalah 

gambar yang ada merupakan rekaman 

kejadian sesaat (freeze)  tepat pada 

saat gambar atau citra ditangkap oleh 

kamera. Tiap gambar diambil pada tiap 

durasi waktu tertentu, dalam hal ini 

diambil tiap durasi tiga sampai dengan 

lima menit. Sehingga dapat 

menimbulkan kemungkinan kejadian 

berpindahnya ayam dalam durasi waktu 

tersebut. Jika pada gambar yang 

ditangkap selanjutnya tampak tidak ada 

perubahan posisi, maka hal ini belum 

tentu bernilai benar. Karena terdapat 

kemungkinan ayam berlokomosi 

sehingga posisinya berubah dalam 

durasi waktu tersebut, dan secara 

kebetulan kembali ke posisi semula 

seperti saat gambar sebelumnya 

diambil. Hal ini dapat diatasi dengan 

y = 0.4158x - 9.2783 

R² = 0.9931 

0

4

8

12

20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00ju
m

la
h
 a

ya
m

 y
an

g
 p

an
ti

n
g

 

Suhu lingkungan (oC) 

Pengaruh suhu terhadap perilaku panting  



 

Prosiding Seminar Nasional Himpunan Informatika Pertanian Indonesia (HIPI) 2013 | 153  
 

menggunakan media video yang 

merekam kejadian yang sama. Dengan 

demikian dapat dipastikan kebenaran 

adanya perubahan posisi akibat 

lokomosi yang dilakukan ayam dalam 

durasi waktu tersebut.  

    

Gambar 12. Analisis perilaku lokomosi 
dengan media gambar 

 
2. Perilaku berkumpul 

Perilaku berkumpul umumnya terjadi 
pada ayam broiler yang berada pada kondisi 
suhu lingkungan yang rendah. Perilaku 
berkumpul dilakukan sebagai usaha yang 
dilakukan ayam broiler untuk menjaga suhu 
tubuh agar tetap pada kondisi yang nyaman. 
Pengamatan perilaku berkumpul dapat 
dilakukan dengan menggunakan media 
gambar. Dengan menggunakan media 
gambar, perilaku berkumpul dapat diamati 
dengan efektif karena perilaku berkumpul 

merupakan perilaku yang statis, sehingga 
rekaman sesaat pada waktu tertentu akan 
relatif tidak jauh berbeda dengan rekaman 
pada waktu berikutnya. Kemungkinan 
adanya perubahan aktivitas dalam durasi 
waktu juga dapat dikatakan minim. Pada 
Gambar 13, terlihat secara jelas adanya 
aktivitas berkumpul yang dilakukan ayam 
broiler pada kondisi suhu rendah. 

    

Gambar 13. Perilaku berkumpul tampak 
jelas pada liputan berbentuk gambar 

 

3. Perilaku menghindari bahaya 
(shelter seeking) 
Adanya ancaman bahaya membuat 

ayam broiler berperilaku untuk 

menghindari bahaya. Bentuk perilaku 
menghindari ancaman bahaya yang 
terlihat pada penelitian ini adalah 
perilaku menghindari ancaman suhu 

panas. Perilaku ini secara nyata tampak 
pada media gambar. Dari seluruh media 
gambar yang ditangkap dan dianalisis, 
menunjukkan pola persebaran ayam 
broiler yang terlihat menghindari 

sumber panas. 

    

u1 u2 u3 u4 

Gambar 14. Analisis perilaku 
menghindari bahaya melalui media 

gambar 
 

4. Perilaku makan dan minum 
Perilaku makan dan minum 

merupakan perilaku yang umumnya 

timbul sebagai respon terhadap 

perubahan suhu, baik ekstrim panas 

maupun ekstrim dingin. Pengamatan 

perilaku makan dan minum dapat 

diamati hanya dengan menggunakan 

media gambar. Pada analisis 

menggunakan media gambar, ayam 

dianggap melakukan aktivitas makan 

atau minum jika berada di dekat 

tempat makan atau minum. Sama 

halnya dengan perilaku lokomosi dan 

istirahat, rekaman perilaku makan dan 

minum pada media gambar merupakan 

rekaman kejadian sesaat (freeze).  

 

Gambar 15. Aktivitas makan dan minum 
teramati pada media gambar 

 

Analisis perilaku makan dan minum 

dilakukan dengan menghitung jumlah 

ayam yang melakukan aktivitas makan 

dan minum yang ditandai dengan 

kepala ayam yang berada tepat di 

dekat tray pakan atau minum. 
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Kesalahan yang dapat terjadi pada 

analisis menggunakan media gambar 

untuk perilaku makan dan minum 

adalah ayam tidak benar-benar 

melakukan aktivitas makan atau minum. 

Sehingga media video diperlukan untuk 

memastikan adanya aktivitas makan 

dan minum yang dilakukan ayam broiler. 

5. Perilaku panting 

Panting merupakan perilaku ayam 
broiler pada kondisi suhu yang tinggi. 
Panting ditandai dengan ayam yang 
terengah-engah karena berusaha 
mengeluarkan panas tubuh untuk 
mempertahankan suhu tubuh pada 
kondisi normal. Perilaku panting akan 
sulit terlihat pada media gambar, 
seperti tampak pada Gambar 16(a). 
Dengan demikian, adanya rekaman 
berupa video akan sangat diperlukan 
dalam pengamatan perilaku panting. 
Pada penelitian ini, pengamatan 
perilaku panting lebih banyak 
menggunakan media video. Dengan 
menggunakan media video, perilaku 
panting terlihat jelas, ditandai dengan 
mulut ayam yang terbuka dan terengah-

engah, dan adanya pergerakan tulang 
rusuk. 

 

  

(a) (b) 

Gambar 16.  Penggunaan gambar dan 

video pada analisis perilaku panting  (a) 
gambar (b) video 

 

Efektivitas dan kemudahan analisis 

perilaku panting melalui media video 

tergantung posisi atau sudut 

pengambilan video. Screenshoot video 

yang ditampilkan pada Gambar 16(b) 

merupakan video yang diambil dengan 

posisi kamera tepat di atas objek 

pengamatan. Pada posisi kamera tepat 

di atas objek, perilaku panting sulit 

terlihat. Perilaku panting akan relatif  

lebih mudah tampak pada video dengan 

posisi kamera mendekati objek (close-

up). 

 

Gambar 17. Perilaku panting tampak 

pada video close-up 
F. Potensi Implementasi Hasil 

Penelitian pada Peternakan Ayam 

Broiler 

Dunia peternakan di Indonesia 

terus mengalami perkembangan. 

Terutama dalam hal implementasi 

teknologi. Walaupun sebagian besar 

implementasi teknologi masih dilakukan 

oleh perusahaan peternakan dalam 

skala besar. Teknologi yang umumnya 

telah diimplementasikan peternakan 

adalah teknologi kontrol lingkungan, 

terutama suhu lingkungan. Mekanisme 

kontrol yang digunakan adalah dengan 

menjaga suhu lingkungan pada kondisi 

suhu yang direkomendasikan. Padahal 

terdapat kemungkinan adanya 

perubahan karakteristik ayam broiler 

sebagai bentuk adaptasi terhadap 

kondisi lingkungan sekitar. Selain itu, 

tidak semua kondisi lingkungan dapat 

dideteksi oleh peralatan kontrol suhu. 

Faktor lain yang mungkin terjadi, yang 

dapat menghambat pengawasan kondisi 

kandang ayam broiler adalah faktor 

kerusakan alat kendali lingkungan 

(misalnya: evaporative cooling pad, 

heater, dsb). Hal ini tentu tidak dapat 

dideteksi oleh perangkat sensor kendali 

yang selama ini ada. Sehingga metode 

kontrol suhu dapat dikatakan tidak 

terlalu efektif. 

Lajju, et al (2010) [10] telah 

melakukan pengembangan teknologi 



 

Prosiding Seminar Nasional Himpunan Informatika Pertanian Indonesia (HIPI) 2013 | 155  
 

sistem kendali suhu dalam kandang 

closed house berbasis adaptive neuro-

fuzzy inference system (ANFIS). 

Penelitian tersebut bertujuan 

merancang suatu sistem kendali ANFIS 

untuk mengendalikan suhu di dalam 

kandang tertutup (closed house) untuk 

ayam broiler. Selain suhu, penelitian 

tersebut juga mengembangkan sistem 

kendali kondisi lingkungan yang 

meliputi RH, pencahayaan, dan kadar 

amonia. Lebih lanjut, Lajju, et al (2011) 

[11] telah mengembangkan sistem 

kontrol supervisori untuk suhu dan 

kelembaban pada kandang closed house 

ayam broiler. 

Penggunaan media kamera sebagai 

media pengawasan kondisi lingkungan 

dalam kandang ayam broiler 

merupakan suatu hal yang baru. Dengan 

adanya studi perilaku ayam broiler 

menggunakan media kamera seperti 

yang telah dilakukan pada penelitian ini, 

potensi implementasi teknologi kamera 

pada peternakan akan sangat besar. Hal 

ini juga didukung dengan teknologi 

kamera yang terus berkembang pesat. 

Bentuk implementasi yang dapat 

dilakukan adalah penggunaan kamera 

sebagai media pengawasan sebagai 

suatu sistem peringatan dini (early 

warning system). Media yang dapat 

digunakan adalah dalam bentuk gambar 

maupun video. Namun untuk 

menghindari penggunaan resource 

memori yang besar, maka dapat 

diusahakan agar tidak dilakukan 

penyimpanan hasil liputan dalam suatu 

memori. Pengawasan dapat dilakukan 

secara langsung oleh user/brainware, 

dalam hal ini adalah seorang pengawas, 

dengan berbekal pengetahuan 

karakteristik perilaku ayam broiler 

secara visual. Kashiha, et.al (2013) [12] 

telah mengembangkan sistem 

peringatan dini (early warning system) 

untuk broiler house dengan 

memanfaatkan computer vision. Namun 

pengembangannya baru sebatas 

perilaku makan dan minum. Sehingga 

masih terdapat kemungkinan untuk 

dikembangkan dengan mencakup 

beberapa perilaku lainnya. 

Pada pengembangan selanjutnya, 

dapat dibuat suatu kontrol otomatis 

dengan metode analisis citra secara 

langsung yang dilakukan oleh suatu 

sistem dengan mengkombinasikan 

dengan hasil penelitian sebelumnya. 

Sehingga dapat meminimalisir 

penggunaan sumber daya manusia. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

(1) Suhu merupakan paramater yang 

berpengaruh paling nyata terhadap 

perilaku lokomosi dan istirahat, 

berkumpul, shelter seeking, makan 

dan minum, serta panting pada 

ayam broiler yang digunakan pada 

penelitian ini. Intensitas cahaya 

secara langsung berpengaruh pada 

perilaku lokomosi dan istirahat, 

serta makan dan minum. 

Kebisingan dengan taraf intensitas 

hingga 80 dB tidak berpengaruh 

secara nyata terhadap perilaku 

ayam broiler pada penelitian ini.  

(2) Penggunaan media gambar dan 

video sebagai bahan analisis studi 

perilaku ayam broiler akan lebih 

efektif jika digunakan secara 

bersama-sama. Analisis 

menggunakan gambar digunakan 

untuk mengamati perilaku secara 

spasial (misalnya: berkumpul). 

Analisis menggunakan video dapat 

dilakukan untuk pengamatan 

perilaku yang berfokus pada 

gerakan yang dinamis. Kelebihan 

dari media gambar adalah 

penggunaan resource memory yang 

relatif lebih rendah dibandingkan 

dengan media video. Kelebihan 

dari media video adalah dapat 

merekam dan menjelaskan secara 

rinci kejadian yang terjadi pada 

objek pengamatan.  
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(3) Implementasi teknologi kamera 

pada industri ayam broiler akan 

sangat baik untuk dikembangkan, 

mengingat penggunaan teknologi 

kamera yang masih baru dalam 

dunia peternakan, dan kelemahan 

dari mekanisme kontrol suhu 

dengan menggunakan sensor yang 

selama ini ada. Implementasi 

teknologi kamera dapat dilakukan 

dengan mengkombinasikan dengan 

hasil penelitian terdahulu yaitu 

sistem kontrol supervisori pada 

kandang ayam. Bentuk 

implementasi lebih lanjut dapat 

yang dapat dikembangkan adalah 

sistem peringatan dini (early 

warning system) berbasis citra 

pada peternakan ayam broiler.  

 

B. Saran 

Untuk mencapai peningkatan 

produksi ayam broiler, peternak perlu 

meningkatkan kualitas manajemen 

pemeliharaan. Diantaranya dengan 

memperhatikan kondisi lingkungan 

kandang, dan menjaga agar tetap 

sesuai dengan karakteristik ayam 

broiler yaitu suhu optimal 23oC, 

intensitas cahaya 5 lux, dan bebas dari 

pengaruh kebisingan. Penelitian ini 

hanya mempelajari lima perilaku yang 

terdiri atas perilaku lokomosi dan 

istirahat, shelter seeking, berkumpul, 

makan dan minum, serta panting. 

Penelitian selanjutnya dapat mengkaji 

perilaku lainnya yang akan sangat 

menunjang pengembangan studi visual 

untuk perilaku ayam broiler. 

Selanjutnya dapat dilakukan 

implementasi hasil studi perilaku ayam 

broiler berbasis citra ke dalam suatu 

bentuk aplikasi yang nyata yang dapat 

digunakan pada usaha peternakan ayam 

broiler dalam  kandang tertutup. 
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ABSTRAK 

Permintaan pasar terhadap ayam broiler semakin meningkat dari tahun ke tahun. 

Tingginya permintaan terhadap komoditas ayam broiler perlu diimbangi dengan 

penerapan teknologi dan manajemen yang baik agar produktivitas yang diinginkan 

tercapai. Selama proses pemeliharaan, terdapat beberapa parameter mikroklimat yang 

perlu dimonitor secara real time dan dikendalikan secara cepat diantaranya adalah 

suhu, intensitas cahaya, kelembaban udara, kebisingan dan kadar ammonia. Salah satu 

cara untuk dapat mengendalikan parameter mikroklimat yang sesuai untuk kegiatan 

budidaya adalah dengan membangun kandang sistem tertutup. Penelitian ini bertujuan 

untuk membangun sistem monitoring untuk memantau kondisi mikroklimat pada 

kandang ayam broiler tipe tertutup yang dapat dijadikan sebagai peringatan dini dalam 

pengendalian lingkungan mikro. Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

atas analisis masalah, desain, dan implementasi. Hasil penelitian ini adalah sebuah 

sistem monitoring berbasis teknologi arduino yang dapat memantau pergerakan ayam 

serta paramater mikroklimat pada kandang tertutup yang terdiri dari suhu, 

kelembaban, dan intensitas cahaya. Sistem dapat diakses secara online setiap saat oleh 

pengguna melalui perangkat komputer dan telepon pintar yang terkoneksi dengan 

jaringan internet.  

Kata Kunci : kandang tertutup, ayam broiler, sistem monitoring online, mikroklimat 

 

I. PENDAHULUAN 

Berdasarkan data produktivitas 

daging unggas dari Food and 

Agriculture Organization (FAO) selama 

dua tahun ini jumlah produktifitas 

daging unggas dunia meningkat sebesar 

4.3 juta ton selama 2011-2013 dan 

besar produktivitas daging unggas di 

Indonesia meningkat 10 ribu ton selama 

tahun 2012-2013 (FAO, 2013). Nilai ini 

akan terus meningkat seiring dengan 

pertumbuhan penduduk Indonesia yang 

semakin meningkat. Dalam rangka 

meningkatkan produksi ungas, peternak 

saat ini menggunakan system kandang 

tertutup dalam kegiatan budidaya ayam 

broiler.  

Produksi ayam broiler dengan 

menggunakan kandang tertutup 

memerlukan kontrol lingkungan mikro 

yang ketat, sehinggat perlu digunakan 

perangkat monitoring kondisi mikro 

klimat yang efektif. Salah satu cara 

pengendalian lingkungan mikro kandang 

ayam tipe tertutup adalah dengan 

mengimplementasikan sistem 

monitoring online dengan 

memanfaatkan teknologi 

mikrokontroller arduino. Arduino 

merupakan single-board mikrikontroler 

yang dirancang untuk memudahkan 

penggunaan elektronik dalam berbagai 

bidang. Hardware Arduino 

dikembangkan secara opensource.  
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Parameter lingkungan yang 

dimonitoring adalah suhu, kelembaban 

dan intensitas cahaya. Selain itu juga 

dilakukan monitoring terhadap perilaku 

ayam broiler dengan menggunakan 

kamera yang dapat dimonitor secara 

online. Data suhu, kelembaban dan 

intensitas cahaya dapat dimonitor 

secara online oleh pengguna secara 

real-time, continue, dan historical 

untuk menjaga optimalisasi produksi 

dan mengurangi mortalitas.  

II. METODE PENELITIAN 

Tahapan Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan 

terdiri dari tahapan Analisis, Desain dan 

Implementasi. Tahapan analisis 

bertujuan untuk merumuskan tujuan 

pengembangan sistem. Selanjutnya 

tahapan desain dilakukan untuk 

mendesain perangkat lunak dan 

perangkat keras yang akan digunakan. 

Tahapan implementasi bertujuan untuk 

mengimplementasikan hasil dari tahap 

analisi dan desain menjadi perangkat 

sistem monitoring online.  

 

Gambar 1. Tahapan Penelitian 

Waktu dan Tempat 

Penelitian dilaksanakan selama empat 

bulan antara bulan Juni – September 

2013. Penelitian dilaksanakan di 

Laboratorium Teknik Bioinformatika, 

Departemen Teknik Mesin dan 

Biosistem, IPB dan Kandang tertutup, 

Laboratorium Lapang Fakultas 

Peternakan, IPB.  

Alat dan Bahan  

1. Mikrokontroler Arduino 

Arduino merupakan single-board 
mikrikontroler yang dirancang untuk 
memudahkan penggunaan elektronik 
dalam berbagai bidang. Hardware 
Arduino dikembangkan secara 

opensource. Mikrokontroler ini 
mengunakan bahasa java, C, dan C++ 
dengan bantuan arduino software IDE 
sebagai aplikasi pembantu untuk 
menulis program dan meng-
uploadlisting programnya kedalam 
mikrokontroler. Kelebihan arduino 
dibandingkan mikrokontroler lain yaitu 
pada dukungan developer yang 
mengembangkan arduino sangat 
banyak. Hal ini dikarenakan arduino 
dikembangkan secara opensource 
sehingga semua orang dapat dengan 
mudah mengaplikasikan dan 

memperoleh perlengkapan pendukung 
sesuai dengan kebutuhannya. 
Perlengkapan pendukung atau shield 
arduino digunakan untuk kebutuhan-
kebutuhan tambahan seperti 
komunikasi data, kontrol relay, kontrol 
motor stepper, SD card data logger, 
dan berbagi kebutuhan lainnya. 
Penelitian ini mengunakan Ethernet 
shield sebagai sarana komunikasi data 
dari mikrokontroler dengan komputer 
server melalui TCP/IP (Internet, 
Intranet, LAN). 

Mikrokontroler Arduino memiliki 
beberapa jenis dengan kemampuan dan 
fasilitas yang berbeda-beda. Jenis 
arduino yang umum digunakan 

Indonesia adalah Arduino Uno dan 
Arduino Mega. Namun untuk kebutuhan 
tertentu, pengunaan Mikrokontroler 
sejenis arduino seperti xBoard V2 juga 
dapat dipertimbangkan karena fasilitas 
tambahan seperti jumlah I/O lebih 
banyak dan on-boardEthernetShield. 
Pada umunya mikrokontroler arduino 
turunan dari arduino uno memiliki 6 
analog input, 14 digital I/O dengan 6 
PWM output dan bekerja pada tegangan 
7–12 volt dengan kecepatan clock 
16Mhz. 

Ethernet Shield digunakan sebagai 
jalur komunikasi data sensor dari 
mikrokontroler dengan memanfaatkan 
komunikasi jaringan komputer 
(LAN/WAN). Mikrokontroler akan 

membaca data dari sensor kemudian 
mengirimkan data tersebut dalam 
bentuk data digital komputer yang 
dapat terhubung dengan komputer 
server. Pembacaan dan pengiriman 
data ini berlangsung setiap menit 
selama komunikasi data tidak terputus 
atau terjadi mati listrik. Data yang di-
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entry oleh mikrokontroler ini 
merupakan data real-time dari kondisi 
lingkungan kandang ayam. 
Keterbatasan penyimpanan data yang 
dimiliki mikrokontroler tidak 
memberikan pengaruh yang berarti 
karena pada dasarnya tidak terjadi 
penyimpanan data pada 
mikrokontroler, sehingga tidak akan 
membebani memory dan kinerja alat. 
Semua data secara otomatis tersimpan 
dikomputer server dengan kapasitas 
penyimpanan yang besar. 

 

 

Gambar 18. Skema Akuisis Data Sensor 

dan Pengiriman Data Mengunakan 

Arduino dan Ethernet Sheild 

2. Komputer Server 

Server merupakan komputer 
dengan kemampuan tinggi yang 
mengatur, mengolah, dan menyediakan 
ruang penyimpanan untuk kebutuhan 
komputer dalam suatu jaringan. Pada 
umumnya server memiliki kecepatan 
pengolahan data tinggi dengan ruang 
penyimpanan (storage) besar dan dapat 
diakses oleh semua komputer client 
yang ada pada jaringan tersebut. 
Jaringan komputer dapat dikembangkan 
dari jaringan lokal hingga jaringan 
internet sesuai dengan kebutuhan dan 
kemampuan jaringan tersebut. Semua 

komputer yang terhubung dengan 
jaringan internet dapat bertukar 
informasi satu sama lain pada jarak 
yang sangat jauh sekalipun. 

Pengunaan webserver dan database 
server dapat membantu dalam 
penyampaian dan pertukaran informasi. 
Webserver yang dibekali bahas PHP 
akan terintegrasi dengan database 
server sehingga dapat mengola dan 
menyampaikan informasi yang ditulis 
dalam structure query language (SQL). 
Database sql dapat diolah dan 
ditampilkan secara real-time. 
Penambahan data akan langsung 
disimpan, diolah, dan ditampilkan 
setelah proses penambagan data 

berlangsung. Data ditampilkan dalam 
bentuk grafik agar diperoleh informasi 
trend line dari kondisi yang ada saat 
ini. 

3. Digital Video Recorder 

Pada penelitian ini perekaman data 
visual yang dihasilkan dari empat 

kamera CCD (Charge Couple Device) 
dilakukan dengan bantuan Networking 
Digital Video Recorder (nDVR) 4CH. 
Alat ini akan membaca dan mengolah 
data visual dari empat kamera dan 
kemudian disimpan dalam Hard Disk 
Drive (HDD) berukuran 500Gb. Besar 
ukuran data untuk empat kamera yang 
merekam data visual selama 8 jam 
adalah 7Gb. Proses perekaman oleh 
DVR berlangsung secara otomatis yakni 
pada jam tertentu yang mewakili 
pengamatan pada pagi, siang , dan sore 
hari. Hasil perekaman tersebut 
selanjutnya akan disampaikan pada 
jaringan internet sehingga mampu 
diakses secara online. 

 

Gambar 2. DVR dan Kamera CCD 

 

 

4. Ayam dan Kandang Tipe Tertutup 

Ayam yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah ayam broiler umur 

3 minggu sebanyak 8 ekor untuk setiap 
perlakuan dengan 2 kali ulangan. 
Sampel ayam ditempatkan pada 
kandang tertutup dan terhindar dari 
pengaruh lingkungan luar. Kandang 
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tertutup yang digunakan terdiri atas 2 
jenis perlakuan yakni kandang dingin 
dan kandang panas. Kandang dingin 
dilengkapi dengan alat pendingin atau 
AC, sedangkan kandang panas 
dilengkapi dengan alat pemanas atau 
heater. Setiap kandang menggunakan 
pagar bamboo sebagai pemisah atau 
sekat dan sekam padi sebagai alas atau 
litter. Ayam yang dgunakan selanjutnya 
dipelihara selama 2 minggu dan diberi 
pakan konsentrat lengkap serta 
minuman dengan jumlah takaran sesuai 
dengan kebutuhan ayam broiler.  

Selama penelitian tingkah laku 
ayam broiler direkam dengan 
menggunakan kamera video cctv pada 
setiap kandang. Selain kamera, 
perekaman juga dilakukan pada kondisi 
mikroklimat lingkungan kandang seperti 
suhu, kelembaban, intensitas cahaya 
lampu, dan intensitas kebisingan 
dengan menggunakan sensor. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Analisis Sistem  

Berdasarkan hasil analisis yang 

dilaksanakan parameter lingkungan 

kandang tertutup yang perlu dimonitor 

diantaranya adalah suhu, kelembaban, 

intensitas cahaya dan perilaku visual 

ayam. Sensor yang dibutuhkan untuk 

memonitor paramater lingkungan 

tersebut diantaranya adalah : Sensor 

suhu (DHT 11), sensor kelembaban, 

sensor intensitas cahaya, dan kamera.  

Desain  

Berdasarkan hasil analisis sistem maka 

diperlukan rancangan sistem monitoring 

yang akan diimplementasikan. Desain 

sistem meliputi konfigurasi perangkat 

lunak dan perangkat keras yang akan 

digunakan. Sensor dihubungkan dengan 

perangkat arduino yang telah 

terkoneksi dengan jaringan internet. 

Selanjutnya data disimpan dalam 

database yang berada pada server. 

Pengguna dapat mengakses informasi 

melalui perangkat yang terhubung 

dengan internet.  

 

Gambar 3. Desain Sistem  

 

Implementasi  

Hasil dari penelitian ini adalah 
sebuah perangkat monitoring yang 

dapat melakukan akusisi data suhu, 
kelembaban, intensitas cahaya dan 
perilaku ayam secara visual. Gambar 
berikut menunjukkan konfigurasi sistem 
yang telah diimplementasikan.  

 
Gambar 4. Implementasi Sistem 

 
Pengamatan menggunakan teknologi 

monitoring online berbasis 

mikrokontroler arduino disajikan pada 
Gambar 5. Data suhu ditampilkan 
dalam bentuk grafik untuk 
memudahkan pengamatan secara 
visual. Pada kondisi ekstrim pengguna 
dapat mengetahui agar cepat 
melakukan tindakan agar ayam tidak 
stress atau mati. Tampilan grafik 
tersebut dapat dilihat dan diakses 
secara online menggunakan jaringan 
internet. 
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Gambar 5. Tampilan Suhu 

Gambar 6 merupakan tampilan 
monitoring menggunakan kamera CCD 
dengan pencitraan infra merah. Melalui 
monitoring infra merah tersebut 
memungkinkan dilakukannya 
pengamatan dalam suasana gelap 
sehingga tidak sampai mempengaruhi 
perilaku alami ayam atau sampel 
percobaan. 

 
Gambar 5. Tampilan Visual Ayam 

Pembahasan 

Sistem monitoring pada kandang 
tertutup penting dilakukan untuk 

mengetahui kondisi mikroklimat (suhu 
dan kelembaban) dan parameter lain 
seperti intensitas cahaya dan 
Monitoring pada parameter tersebut 
selama ini masih banyak dilakukan 
secara manual. Penerapan teknologi 
sistem monitoring secara otomatis 
masih sedikit dilakukan, hal ini 
disebabkan penemuan teknologi 
tersebut yang masih baru (Kristensen & 
Cornou, 2011; Maertens et al, 2011; 
Venter & Hanekom, 2010). Meskipun 
demikian, penerapan teknologi 
monitoring otomatis tersebut pada 
dasarnya mampu memberikan 
keuntungan yang lebih bagi pengelola 
peternakan ayam broiler (Barnett & 
Hemsworth, 2009; DeShazer, Moran, 

Randall, & Schofield 1988). Penerapan 
teknologi monitoring otomatis mampu 
merekam dan mengirimkan sejumlah 
pesan penting mengenai kondisi terkini 
mengenai mikroklimat dan ternak ayam 
yang ada di kandang.  

Teknologi monitoring yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
berbasis mikrokontroler arduino. 
Arduino merupakan single-board 
mikrikontroler yang dirancang untuk 
memudahkan penggunaan elektronik 
dalam berbagai bidang. Mikrokontroler 
aduino yang ada selanjutnya 

diintegrasikan dengan sistem online 
menggunakan komputer server. 

Pengunaan server sebagai pusat 
penyimpanan data hasil pengukuran 
sensor merupakan salah satu metode 
yang dapat dimanfaatkan dalam 
aplikasi data logger. Server memiliki 
media penyimpanan dan pengolahan 
data lebih besar jika dibandingkan 
dengan mikrokontroler. Namun 
komputer server tidak dapat diletakan 
di lokasi pengamatan seperti kandang, 
greenhouse, dsb. Dengan 
memanfaatkan komunikasi jaringan 
(LAN/WAN) dari server ke 
mikrokontroler, maka pencatatan dan 
pengolahan data dapat dilakukan 

dengan baik oleh server walaupun 
lokasi komputer server berjauhan 
dengan mikrokontroler. Sebuah server 
yang dibekali layanan webserver 
dengan bahasa PHP dapat 
menghubungkan data pencatatan 
mikrokontroler kedalam database 
mysql. PHP akan membaca data yang 
dikirim oleh mikrokontroler melalui 
jaringan LAN/WAN kemudian 
memindahkannya kedalam database. 
Kemudian data tersebut diolah dan 
ditampilkan dalam bentuk grafik atau 
table sesuai dengan informasi yang 
diperlukan. Dengan metode ini grafik 
atau table yang dihasilkan merupakan 
gambaran real-time dari kondisi 
lingkungan yang dibaca oleh sensor. 

Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa sistem monitoring otomatis 
berbasis mikrokontroler arduino 
memberikan beberapa informasi yang 
dapat digunakan dalam proses 
peningkatan produksi peternakan 
terutama peternakan ayam broiler 
dalam kandang tertutup (close house). 
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Sistem monitoring berbasis 
mikrokontroler arduino mampu 
melakukan proses pengumpulan data 
mengenai kondisi mikroklimat kandang 
(suhu dan kelembaban) dan parameter 
lain seperti tingkat intensitas cahaya 
serta kebisingan yang berpengaruh 
terhadap produktivitas ayam broiler. 
Hal ini semakin memudahkan para 
peternak dalam proses manajemen 
kandang secara lebih efektif dan efisien 
(Kashiha et al, 2013). 

Pengamatan visual terhadap perilaku 
ayam membutuhkan perlengkapan yang 

dapat memantau dan mencatat data 
visual kondisi ayam secara real-time. 
Pengunaan digital camera mulai 
digunakan untuk mendapatkan data 
visual kondisi ayam ketika kondisi 
cahaya dalam ruangan tersebut 
memenuhi. Akan tetapi pengunaan 
digital camera menyebabkan terjadinya 
interferensi data pengamatan perilaku  
karena cahaya blitz dari digital camera 
akan memberikan dampak terhadap 
ayam dan juga kedatangan pengamat 
untuk mengambil gambar juga 
berpengaruh terhadap perilaku atau 
kegiatan ayam. Sehingga dengan 
mengunakan CCD Camera pengamatan 
visual dapat dilakukan secara otomatis 

setiap waktu yang sudah dijadwalkan 
dalam perangkat nDVR. nDVR dapat 
dimonitor melalui jaringan internet 
sehingga pengamat tidak perlu datang 
ke kandang dan menghilangkan 
interferensi data akibat pencatatan 
visual. CCD Camera yang mampu 
mengolah cahaya inframerah dapat 
memberikan gambaran visual kondisi 
ayam ketika kondisi cahaya mendekati 
nol lux. Pengamatan visual dapat terus 
berlangsung sehingga perilaku ayam 
pada kondisi tidak ada cahaya dapat 
tercatat dan termonitor melalui 
jaringan internet. 

Proses pengumpulan data 
mikroklimat dan parameter produksi 
dalam peternakan ayam broiler dapat 

dilakukan secara otomatis. Proses 
tersebut mampu menjawab masalah 
pengumpulan data yang selama ini 
masih diakukan secara manual, padahal 
jika diperhatikan lebih jauh proses 
pengamatan secara manual dapat 
memberikan pengaruh negatif bagi 
ternak dan potensi bias data yang juga 

cukup tinggi. Intermiten data dan 
interferensi data merupakan dua faktor 
utama yang menyebabkan bias data 
cukup tinggi.  

IV. KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa :  

1. Sistem monitoring berbasis multi 

sensor dan teknologi arduino dapat 
memantau kondisi mikroklimat 
pada kandang ayam tertutup yang 
terdiri dari suhu, kelembaban, dan 
intensitas cahaya.  

2. Sistem dapat diakses secara online 
setiap saat oleh pengguna melalui 
perangkat komputer dan telepon 
pintar yang terkoneksi dengan 
jaringan internet.  

Saran  

1. Sistem perlu diimplementasikan 

secara nyata di kandang ternak dan 

didiseminasikan kepada peternak 

ayam broiler tipe kandang tertutup.  

2. Pengembangan Sensor spesifik 

seperti : Sensor bau, sensor kondisi 

kesehatan ternak, sensor gerak, 

dan lain-lain.  
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ABSTRAK 

Praktek modernisasi pertanian yang muncul sebagai tantangan baru membutuhkan 

kepastian akan kelestarian lingkungan dan ekonomi yang berkelanjutan pada proses 

produksi yang dilakukan. Respon pada bagian penelitian, inovasi dan ekstensi sektor 

terkait dengan pertanian telah menghasilkan teknologi yang memungkinkan untuk 

mengukur variabilitas yang terjadi secara alami di lapangan, sehingga input dapat 

diterapkan dalam jumlah yang tepat, pada tempat yang tepat dan pada waktu yang 

tepat. Pendekatan produksi pertanian berbasis teknologi informasi telah diadopsi 

pemerintah Brasil untuk menanggapi tuntutan pasar yang kompetitif yang meliputi 

peningkatan produksi dan biaya yang lebih rendah serta teknik dan sistem yang lebih 

ramah lingkungan.  Praktek pertanian presisi di Brasil juga didukung dengan penerapan 

beberapa teknologi yaitu  global positioning system (GPS), sistem informasi geografis 

(SIG), penginderaan jauh, teknologi variable rate (sensor,controller dan lain-lain), dan 

analisis data geo-referenced (geo-statistik, spasial ekonometrik, analisis multi-faktor,  

analisis cluster). 

Kata kunci: Teknologi informasi, pertanian presisi, Brasil. 

 

I. PENDAHULUAN 

Brasil sangat mungkin untuk 

mencapai swasembada pangan bahkan 

menjadi eksportir terbesar komoditi 

pertanian dunia apabila dilihat dari luas 

lahan yang tersedia.  Komposisi lahan di 

Brasil terdiri dari total 850 juta hektar 

luas daratan dimana 366 juta hektar 

merupakan lahan pertanian, dan 210 

juta hektar ladang pengembangan 

ternak sapi.    

Kemajuan pertanian Brasil dapat 

diwujudkan berkat dukungan dana dari 

pemerintah yang besar di bidang 

penelitian.  Peran pemerintah sangat 

besar, hal ini dapat dilihat dari 

anggaran penelitian pertanian 

Pemerintah Brasil sebesar 650 juta 

dolar AS per tahun atau setara dengan 

Rp6 -7 triliun. Jumlah itu hampir 10 kali 

lipat dari anggaran penelitian 

Departemen Pertanian Republik 

Indonesia. 

Bila menilik luas lahan yang tersedia 

untuk pertanian tanaman pangan, maka 

Indonesia tidak akan mungkin mencapai 

swasembada dalam berbagai komoditi 

pertanian sekaligus sebagaimana 

diinginkan banyak orang. Karena faktor 

keterbatasan lahan itulah, maka 

program swasembada pangan di 

Indonesia seharusnya hanya difokuskan 

untuk beberapa tanaman pangan.  

Program swasembada pangan sendiri 

memerlukan dukungan pemerintah dan 

dukungan teknologi yang sesuai untuk 

melakukan praktek budidaya pada skala 

lahan yang luas. 

Paper ini disusun untuk memberikan 

gambaran bagaimana peran teknologi 

informasi pada praktek pertanian 

presisi yang berwawasan lingkungan 
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dilakukan di Brasil.  Penerapan 

teknologi informasi mulai dari kegiatan 

on-farm sampai off-farm yang 

dipaparkan dalam tulisan ini didasarkan 

pada pengamatan langsung pada 

beberapa Fazenda (perkebunan) di 

negara bagian Parana-Brasil yang telah 

menerapkan praktek pertanian presisi.  

Sebagai gambaran dari keberhasilan 

pertanian di Brasil dapat dilihat dari 

nilai ekspor produk pertanian dan 

penggunaan energi alternatif yang 

cukup besar.  Sekitar 79% produksi 

pangan Brasil merupakan konsumsi 

domestik dan 21% diekspor ke lebih dari 

212 negara berupa lebih dari 1500 tipe 

produk pertanian. 

 

sumber : Embrapa (2010) 

Gambar 1.  Produk pertanian utama di 

Brasil dan negara tujuan ekspor 

 

sumber : Embrapa (2010) 

Gambar 2.  Sumber energi di Brasil 

 

II. PERTANIAN PRESISI 

Pada kegiatan pertanian konvensional 

(conventional farming), seluruh bagian 

lahan dianggap memiliki kondisi yang 

sama dan mendapatkan perlakuan yang 

seragam.  Laju aplikasi yang konstan 

tersebut seringkali didasarkan pada 

pengukuran sifat sampel tanah 

gabungan yang dikumpulkan untuk 

merepresentasikan karakteristik rata-

rata dari keseluruhan lahan atau 

pengamatan kondisi tanaman pada 

luasan kecil diasumsikan telah mewakili 

bentuk kondisi tanaman secara 

menyeluruh di lahan.  Dengan 

perlakuan demikian, maka 

kemungkinan yang dapat terjadi adalah 

adanya aplikasi yang berlebihan (over-

application) dan aplikasi yang kurang 

(under-application).  Sedangkan dengan 

precision farming, dapat dilakukan 

pengaturan masukan pertanian sesuai 

kebutuhan spesifik tempat tertentu 

pada setiap lokasi di dalam lahan.  

Perbedaan mendasar antara precision 

farming dan conventional farming yaitu 

masalah keragaman (variability).  

Keragaman merupakan gagasan kunci 

dari precision farming, khususnya 

penjabaran keragaman di dalam lahan.  

Keragaman harus dijabarkan paling 

tidak dalam tiga aspek yaitu spatial 

variability, temporal variability, dan 

predictive variability. 

Precision Agriculture adalah suatu 

usaha pertanian dengan pendekatan 

dan teknologi  yang memungkinkan 

perlakuan yang teliti (precise 

treatment) terhadap rantai agribisnis 

dari hulu (onfarm) sampai ke hilir (off 

farm). Paradigma pertanian yang 

memberikan perlakuan presisi dalam 

semua simpul-simpul rantai agribisnis 

adalah pertanian presisi (Seminar et 

al., 2011). Precision farming 

merupakan istilah yang digunakan 

untuk menjabarkan tujuan peningkatan 

efisiensi dalam pengelolaan pertanian 

(Blackmore, 1994).  Definisi lain 

precision farming adalah pengelolaan 

setiap masukan produksi tanaman 

seperti pupuk, kapur, herbisida, 

insektisida, bibit, dan lain-lain  pada 

suatu tempat tertentu untuk 

mengurangi pemborosan, meningkatkan 

keuntungan, dan menjaga kualitas 

lingkungan (Kuhar, 1997).  Precision 

farming memungkinkan adanya 
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peningkatan produktivitas, sementara 

biaya produksi menurun dan dampak 

lingkungan minimal (Shibusawa, 2001). 

Menurut Blackmore (1994), tiga aspek 

dalam precision farming adalah: (1) 

menemukan apa yang terjadi dalam 

lahan, (2) memutuskan apa yang 

dilakukan untuk itu, dan (3) memberi 

perlakukan pada area tergantung pada 

keputusan yang dibuat. Tanaman dan 

sifat tanah tidak hanya bervariasi 

terhadap jarak dan kedalaman, tetapi 

juga terhadap waktu.  Beberapa sifat 

tanah adalah sangat stabil, berubah 

kecil terhadap waktu, seperti tekstur 

dan kandungan bahan organik tanah.  

Sifat-sifat tanah yang lain, seperti 

kadar nitrat (NO3-) dan kandungan 

lengas dapat berfluktuasi dengan 

cepat.  Precision farming melakukan 

pengumpulan sampel tanah dan 

tanaman untuk mendapatkan informasi 

tentang bagaimana variasi kondisi di 

lahan. 

Pelaksanaan precision farming 

merupakan suatu siklus yang 

berkesinambungan dari tahap 

perencanaan (planning season), tahap 

pertumbuhan (growing season), dan 

tahap pemanenan (harvesting season) 

sebagaimana ditampilkan pada gambar 

berikut. 

 

Gambar 3. Siklus pertanian presisi di 

Brasil. 

 

III. PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI 

Teknologi informasi (TI) sebagaimana 

dinyatakan Wainright Martin, dkk 

(1999) secara umum tidak hanya 

menekankan pada piranti teknologi 

komputer (hardware dan software) 

untuk pengolahan dan pemrosesan 

informasi, namun juga mencakup 

dukungan teknologi komunikasi untuk 

transformasi informasi yang diperlukan.  

Pemanfaatan TI dalam pertanian presisi 

di negara Brasil telah banyak 

menerapkan Global Positioning System 

(GPS) yang lebih murah, akurat dan 

mampu memberikan hasil informasi 

sesuai yang dibutuhkan untuk 

meningkatkan keuntungan dan 

meminimalisasi efek dari pengaruh 

lingkungan. Integrasi TI dan sistem 

pertanian dalam jangka waktu panjang 

direncanakan guna mendukung 

efisiensi, produktifitas dan profitabiltas 

pertanian. Dengan dukungan dan 

aplikasi TI dan komunikasi, pertanian 

presisi mampu memberikan berbagai 

perbaikan monitoring produksi, 

optimasi kualitas hasil pertanian, 

meminimasi pengaruh lingkungan yang 

merugikan serta mengurangi resiko 

kegagalan dalam usaha di bidang 

pertanian. 

 

Gambar 4. Peranan teknologi informasi 

pada kegiatan pertanian presisi on-farm 

A. Tahap Persiapan Lahan 

Tahapan awal dari siklus pertanian 

presisi adalah analisa kesuburan tanah 

sedangkan pada sistem yang telah 

berjalan biasanya melalui proses untuk 

memonitor hasil panen di tiap lokasi 

sesuai koordinat pada GPS yang 
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selanjutnya dibuat peta hasil.  

Penggabungan peta hasil dengan data 

hasil analisa tanah akan menghasilkan 

peta aplikasi (Application maps / 

Prescription maps).  Peta aplikasi 

selanjutnya akan menjadi pemandu 

bagi VRT (Variable Rate Technology) 

untuk menentukan posisi mesin di 

dalam lahan dan menghubungkan posisi 

tersebut terhadap aplikasi yang harus 

dilakukan sejak pengolahan lahan, 

penanaman, pemupukan, proteksi 

tanaman, sampai pada  kegiatan panen. 

Pemantauan hasil (yield monitoring) 

pada pemanenan dilakukan melalui 

pengukuran produksi tanaman untuk 

koordinat geografi tertentu (Gambar 5), 

yang selanjutnya dapat dibuat peta 

hasil (yield map). 

 

Gambar 5. Pemantauan hasil sebagai 

landasan pembuatan peta perlakuan 

 

B. Penanaman Berwawasan Lingkungan 

Kegiatan penanaman pada praktek 

pertanian di Brasil menggunakan 

peralatan mekanis dengan ketelitian 

yang tinggi. Pada kegiatan penanaman 

posisi benih dan pupuk diatur 

sedemikian rupa sehingga pertumbuhan 

benih tanaman yang dibudidayakan 

dapat berjalan secara optimal.  Konsep 

penanaman berwawasan lingkungan 

dilakukan dengan beberapa cara.  

- Ketetapan pemerintah yang 
mengharuskan 20% dari total luas 
lahan dijadikan areal konservasi 
(biasanya disekitar badan air). 

- Penerapan metode rotasi 
tanaman untuk memutus siklus 

hama dan menjaga keseimbangan 
unsur hara tanah. 

- Penerapan ―no-tillage‖ atau 
―minimum-tillage‖ 

Teknologi informasi pada tahap 

penanaman digunakan untuk menjamin 

ketepatan penanaman melalui 

penerapan piranti pemandu penanaman 

dan sensor pendeteksi bijian dalam 

tanah. 

 

Gambar 6. Rotasi tanaman pada 

kegiatan budidaya di Brasil. 

Konsep penanaman yang dilakukan 

oleh Brasil telah menempatkan negara 

tersebut sebagai negara yang 

menerapkan budidaya  ―no-tillage‖ 

terbesar di dunia dengan total luasan 

lebih dari 25 juta hektar. 

 

Gambar 7. Posisi Brasil sebagai negara 

yang menerapkan budidaya 
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―no-tillage‖ (dalam ribuan 

Ha). 

C. Pemupukan 

Kegiatan pemupukan dilakukan 

dengan memanfaatkan data kesuburan 

tanah yang telah diolah ke dalam 

bentuk peta perlakuan.  Peta perlakuan 

yang di-upload ke piranti kontrol akan 

mengatur dosis aplikasi sesuai dengan 

kebutuhan di lokasi yang tepat.  

Aplikator biasanya dilengkapi dengan 

piranti GPS dan beberapa aktuator yang 

mengatur laju aplikasi pemupukan. 

 

Gambar 8.  Kegiatan pemupukan 

dengan aplikator pupuk butiran. 

Pada kegiatan pemupukan susulan 

dimana pupuk biasanya berbentuk cair, 

maka agar lebih efisien biasanya 

kegiatan ini dilakukan bersamaan 

dengan kegiatan pengendalian 

organisme pengganggu tanaman dengan 

peralatan Boomsprayer. 

 

Gambar 9. Pemupukan dengan 

BoomSprayer 

IV. PEMBAHASAN 

Berdasarkan uraian tersebut di atas 

dapat dilihat bahwa teknologi informasi 

berperan penting pada semua tahapan 

kegiatan on-farm di Brasil.  Praktek 

pertanian dengan peralatan yang 

efisien dan ekonomis ditunjang dengan 

teknologi informasi dan metode 

konservasi tanah dan air yang baik 

telah meningkatkan produksi berbagai 

bahan pangan dan pakan.  Metode 

rotasi tanaman dan sistem olah tanah 

―no-Tillage‖ terbukti telah mampu 

menjaga lahan dapat tetap berproduksi 

dengan baik dan berkelanjutan. 

Menengok keberhasilan Brasil 

tersebut tidak ada salahnya apabila 

Indonesia mulai belajar dengan 

menerapkan pertanian presisi untuk 

lahan dengan skala lahan yang lebih 

kecil.  Dengan mengacu pada pendapat 

ahli (Shibusawa, 2009) penerapan 

precision farming pada lahan sempit 

dapat dilakukan dengan cara 

memanfaatkan teknologi yang 

digunakan pada precision farming skala 

besar.  Penyesuaian peralatan dan 

kapasitas alat perlu disesuaikan dengan 

lahan sempit di Indonesia. 

Solusi penerapan precision farming 

untuk petani-petani berlahan sempit di 

Indonesia dapat dilakukan dengan 

beberapa langkah sebagai berikut : 
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a. Menyatukan luasan lahan melalui 

organisasi kelompok tani atau 

gabungan kelompok tani sebagai 

solusi atas luasan lahan individual 

yang sempit. 

b. Pemanfaatan kearifan lokal dalam 

menerapkan sistem pertanian yang 

baru untuk mengurangi hambatan 

sosial budaya. 

c. Pemilihan jenis teknologi yang 

tepat guna atau rekayasa VRT yang 

sudah ada disesuaikan dengan 

skala luas lahan dan ketersediaan 

bahan baku. 

d. Penggunaan metode budidaya baru 

yang lebih baik. 

e. Penggunaan tenaga mekanis 

secara selektif. 

f. Pelatihan pengoperasian alat dan 

mesin yang menerapkan VRT dan 

penyuluhan tentang pentingnya 

precision farming dalam 

meningkatkan hasil, mengurangi 

input sekaligus menjaga 

kelestarian lingkungan. 

g. Pemilihan varietas komoditas yang 

dibudidayakan sesuai dengan 

kondisi lahan dan nilai ekonomis 

yang dimiliki. 

h. Dukungan dari kebijakan 

pemerintah setempat berkaitan 

dengan penyediaan sarana dan 

prasarana pertanian, termasuk 

kebijakan finansial berkaitan 

dengan paket kredit pemilikan alat 

baik secara pribadi maupun 

kelompok. 

 

 

sumber : Embrapa 

Gambar 10. Kegiatan pada 

pertanian lahan sempit di Brasil 

Dari sisi teknologi telah banyak 

diteliti penggunaan teknologi informasi 

untuk mendukung kegiatan pertanian 

presisi pada skala lahan yang tidak 

terlalu luas.  Beberapa penelitian 

tersebut dintaranya; 

- Dukungan TI dalam membangun 
sistem pertanian presisi dalam 
implementasinya mengadopsi piranti 
machine vision sebagai piranti 
terintegrasi dalam satu kesatuan 

Computer Integrated System dan 
diterapkannya berbagai pendekatan 
kecerdasan buatan meliputi teknik 
pengolahan citra (image processing), 
jaringan saraf tiruan (artificial 
neural network), algoritma genetika 
(genetic algorithm), sistem fuzzy 
(fuzzy system). (W.Day, 1991, 
Suyantohadi, Hariadi dan Heri 
Purnomo, 2009).   

- Penelitian dengan tujuan untuk  
pengendalian gulma dilakukan oleh 
Solahudin dan kawan-kawan (2010), 
yang  dalam penelitiannya 
menggunakan komputasi cerdas 
untuk menganalisis jenis tanaman 
(analisis dimensi fraktal) dan 
menggunakan metode Bayes untuk 

mengklasifikasikan kepadatan 
serangan gulma.  
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V. KESIMPULAN 

1. Teknologi informasi berperan 
penting pada semua tahapan 
kegiatan on-farm di Brasil.   

2. Praktek pertanian dengan peralatan 
yang efisien dan ekonomis ditunjang 
dengan teknologi informasi dan 
metode konservasi tanah dan air 
yang baik telah meningkatkan 
produksi berbagai bahan pangan dan 
pakan.   

3. Metode rotasi tanaman dan sistem 
olah tanah ―no-Tillage‖ terbukti 
telah mampu menjaga lahan dapat 
tetap berproduksi dengan baik dan 
berkelanjutan. 
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ABSTRAK 

Cabai merah menjadi salah satu komoditas yang tidak dapat ditinggalkan masyarakat 

karena banyak dibutuhkan sebagai penyedap masakan dengan konsumsi 5,21 

kg/kapita/tahun. Upaya meningkatkan produktivitas dan kualitas cabai merah, 

membutuhkan teknik budidaya yang baik dan benar. Petani yang tersebar di berbagai 

wilayah geografi Indonesia sangat memerlukan dukungan konsultasi dan penyuluhan 

untuk membantu memberikan informasi dan solusi terbaru dalam permasalahan 

pertanian yang dihadapi petani, khususnya budidaya cabai merah. Beberapa hasil riset 

dan aplikasi sistem dan ipteks cabai merah yang dikembangkan civitas akademika IPB 

merupakan aset berharga untuk dapat dimanfaatkan dalam pengembangan cyber 

extension bidang pertanian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

analisis kebutuhan, akuisisi pengetahuan, representasi, pengetahun, desain, dan 

implementasi cyber extension. Keluaran penelitian ini adalah desain dan prototipe 

sistem cyber extension untuk budidaya dan agribisnis cabai merah.  

Kata kunci: Cyber Extension, cabai merah, agribisnis  

I. PENDAHULUAN 

Peranan dan fungsi penyuluhan 

pertanian dewasa ini memerlukan 

berbagai penyesuaian selaras dengan 

berbagai perubahan yang terjadi dalam 

perkembangan teknologi. Penyebaran 

berbagai informasi penyuluhan 

pertanian yang selama ini dilakukan 

dengan media cetak maupun media 

elektronik (televisi dan radio) dirasa 

masih belum optimal.   

Berbagai materi penyuluhan yang 

selama ini disdistribusikan melalui 

media cetak seperti koran, majalah, 

tabloid, brosur, leaflet, dan media 

cetak lainya bukan hanya mengalami 

kendala keterbatasan distribusi saja, 

juga jumlahnya relatif terbatas, dan 

memerlukan biaya pencetakan serta 

biaya transportasi yang besar. 

Sedangkan dukungan yang diperankan 

oleh media elektronik seperti televisi 

dan radio, kadangkala penayanganya 

nasih belum tepat waktu dan tepat 

tempat. Distribusi materi penyuluhan 

melalui media elektronik seperti 

televisi dan radio bukan hanya 

memerlukan biaya yang sangat besar, 

namun juga waktu tayangnya sangat 

terbatas dan belum tentu dapat 

diterima oleh para petani sampai ke 

pelosok-pelosok. 

Padahal jika mengacu pada 

PERMENPAN NOMOR: 

PER/02/MENPAN/2/2008, Pasal 8, 

penyuluhan pertanian melalui website, 

merupakan salah satu tugas penyuluh 

pertanian terutama bagi penyuluh 

pertanian yang telah menyandang 

jabatan fungsional sebagai Penyuluh 

Pertanian Ahli. Jadi dalam hal 

pemanfaatan media on-line tugas 

penyuluh adalah mengelola informasi 

melalui media on-line bukan hanya 

sekedar memanfaatkan informasi dari 

media on-line. Inilah yang mendasari 

pengembangan cyber extension untuk 

meningkatkan kinerja penyuluhan 

pertanian yang telah dirintis oleh 

Kementrian Pertanian melalui Pusat 
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Pengembangan Penyuluhan 

(PUSBANGLUH). Dengan cyber 

extension  penyusunan dan penyebaran 

informasi penyuluhan pertanian 

dilakukan melalui jaringan yang 

terkoneksi dengan internet 

(cybex.deptan.go.id/sdm-penyuluhan). 

IPB sebagai salah satu universitas 

terkemuka di Indonesia dengan 

kompetensi inti pertanian tropika 

memiliki amanah, tanggung jawab dan 

potensi untuk pengembangan pertanian 

di Indonesia yang mencakup aspek 

budidaya, teknologi pertanian, 

penguatan petani, dan agribisnis. 

Petani yang tersebar di berbagai 

wilayah geografi Indonesia sangat 

memerlukan dukungan konsultasi dan 

penyuluhan untuk membantu 

memberikan informasi dan solusi 

terbaru dalam permasalahan pertanian 

yang dihadapi petani. Beberapa hasil 

riset dan aplikasi sistem dan ipteks 

yang dikembangkan civitas akademika 

IPB merupakan aset berharga jika dapat 

dimanfaatkan untuk pengembangan 

cyber extension bidang pertanian. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengembangan sistem cyber extension 

untuk budidaya dan agribisnis Cabai 

merah berbasis pertanian presisi 

dengan memanfaatkan infrastruktur 

jaringan internet IPB yang dapat 

menjadi media konsultasi, penyuluhan 

dan diseminasi ipteks untuk masyarakat 

petani. Pada riset ini dipilih cabai 

merah (Capsicum annuum L.), karena 

Cabai merah merupakan salah satu 

komoditas pertanian yang strategis 

untuk dibudidayakan di Indonesia. Salah 

satu sayuran yang populer dan bernilai 

di dunia untuk warna, rasa, dan 

pedasnya (spice), serta memiliki banyak 

kandungan gizi antara lain  protein, 

lemak, vitamin, karbohidrat, kalsium. 

Cabai merah menjadi salah satu 

komoditas yang tidak dapat 

ditinggalkan masyarakat karena banyak 

dibutuhkan sebagai penyedap masakan. 

Hampir semua orang memerlukan cabai 

merah untuk kebutuhan sehari-hari 

dalam jumlah yang tidak sedikit.  

Menurut Badan Pusat Statistik 

Republik Indonesia (BPS, 2012) jumlah 

konsumsi cabai nasional tahun 2010 

adalah 1,237,669 ton dengan jumlah 

penduduk Indonesia tahun 2010 sebesar 

237,641,326 jiwa, sehingga konsumsi 

cabai rata-rata penduduk Indonesia 

sebesar 5.21 kg/kapita/tahun. Dengan 

laju pertumbuhan penduduk Indonesia 

sekitar 1.49 % per tahun, sehingga 

permintaan akan cabai cenderung 

meningkat seiring dengan laju 

pertambahan jumlah penduduk dan 

peningkatan jumlah permintaan akan 

komoditas cabai merah. 

Upaya meningkatkan 

produktivitas dan kualitas cabai merah, 

membutuhkan teknik budidaya yang 

baik dan benar yang berbasis pada 

pertanian presisi (precision 

agriculture). Salah satu yang perlu 

diperhatikan adalah kebutuhan nutrisi 

tanaman dalam hal ini adalah pada 

kegiatan pemupukan. Banyak petani 

yang membudidayakan cabai merah 

selain karena faktor nilai ekonomisnya, 

juga karena kebutuhan dan permintaan 

akan cabai merah tinggi (Rahayu 2012 

dan Senong 2012). 

II. TUJUAN 

Tujuan utama pengembangan 

sistem cyber extension budidaya Cabai 

Merah berbasis pertanian presisi 

mencakup:  

1. Mengembangkan basis pengetahuan 
(knowledge-based) untuk 
manajemen budidaya Cabai Merah 

berbasis pertanian presisi. 
2. Mengembangkan sistem aplikasi 

cyber extension  untuk budidaya 
Cabai Merah. 

 

III. PENELITIAN TERDAHULU  

Sistem konsultasi on-line 

agribisnis cabai telah dikembangkan 

baik yang berbasis web (Supriyanto, 

Seminar, Rahmawan, Sujiprihati 2011) 

maupun yang berbasis mobile 

(Darmawan, Seminar, Sujiprihati, 

Rahmawan 2011). Kedua sistem 
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konsultasi yang dikembangkan tersebut 

berisi modul-modul pemilihan varietas 

unggul, penentuan pemupukan, 

diagnosis hama & penyakit serta 

pengendaliannya, teknologi budidaya, 

analisis usaha tani, informasi harga, 

informasi kebijakan yang terkait 

dengan cabai merah.  

Perkembangan telepon genggam 

pintar (smartphone) yang tidak harus 

tergantung pada koneksi internet 

semakin berkembang dan dipandang 

sebagai solusi alternatif untuk akses ke 

sistem konsultasi yang tidak harus 

terkoneksi ke internet. Oleh karena itu 

Al Ikhsan (2012) mengembangkan 

sistem pakar agribisnis cabai yang 

berbasis Android sebagai 

pengembangan dari dua sistem 

konsultasi agribisnis cabai sebelumnya. 

Sistem konsultasi dan pakar yang 

dikembangkan di atas disosialisasikan di 

petani Liwa Lampung Barat melalui 

skema pendanaan LPPM (Seminar, 

Widodo, Supriyanto, Al Ikhsan 2012).   

Selanjutnya penambahan modul 

pengetahuan untuk sistem manajemen 

nutrisi cabai dan pengendalian hama 

dan penyakit telah dilakukan oleh 

Rahayu (2013) dan Firmansyah (2013) 

untuk melengkapi pengetahuan yang 

sudah dikembangkan pada sistem 

konsultasi sebelumnya untuk cabai 

merah. Pengembangan basis 

pengetahuan untuk manajemen nutrisi 

yang tepat waktu, tepat lokasi, dan 

tepat dosis mengadopsi pendekatan 

pertanian presisi (precision farming) 

seperti yang dikembangkan oleh IRRI 

(Zaini 2012) namun untuk komoditi padi 

sawah. 

Pentingnya untuk 

mendesiminasikan dan 

memasyarakatkan praktek terbaik 

(good practices) konsep pertanian 

presisi telah dibahas oleh Seminar 

(2011),  Zaini (2011) dan Faroka (2012). 

Studi tentang adopsi sistem pakar PHSL 

(Pemupukan Hara Spesifik Lokasi) yang 

dikembangkan IRRI oleh petani padi 

sawah di Boyolali Jawa Tengah telah 

dilakukan oleh Faroka (2012). Dari hasil 

studi tersebut ada dampak postif dari 

adopsi aplikasi PHSL khususnya 

terhadap peningkatan produksi padi 

walaupun teramati ada kendala 

operasional, infrastruktur teknologi 

informasi dan sosial budaya dalam 

penggunaan aplikasi berbasis web 

tersebut. 

Pengalaman dari studi kasus 

utilisasi sistem pakar seperti diuraikan 

di atas serta sistem konsultasi on-line 

dan basis pengetahuan yang telah 

dikembangkan akan diintegrasikan dan 

ditambah dengan fungsi-fungsi 

pendukung seperti chatting system, sms 

gateway, e-forum, sebagai suatu sistem 

cyber extension untuk budidaya dan 

agribisnis cabai merah yang diusulkan 

dalam riset ini. 

IV. METODE PENELITIAN  

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini mengacu pada 

pengembangan sistem konsultasi 

meliputi tahapan : (1) Akuisisi 

pengetahuan, (2) representasi 

pengetahuan, (3) perancangan sistem 

cyber extension, (4) implementasi dan 

pengujian. Penelitian dilaksanakan 

antara bulan Mei 2013 sampai dengan 

September 2013. Tahapan penelitian 

dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.  
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Analisis Kebutuhan Knowledge-based:

Wawancara dengan Petani dan Penyuluh

Knowledge Acquisition: 

Expert Interviews (Tacit Knowledge): 
Manajemen Nutrisi, Diagnosa  & 

Proteksi Hama dan Penyakit 

Document Reviews: (Explicit Knowledge)
Manajemen Nutrisi, Diagnosa  & Proteksi 

Hama dan Penyakit

Knowledge Repesentation: 
Budidaya Pertanian Cabai Berbasis Pertanian Presisi

Perancangan Sistem Online Cyber Extension 
Manajemen Nutrisi, Diagnosa & Proteksi Hama dan Penyakit

Sistem Online Cyber Extension:
Budidaya, Manajemen Nutrisi, Diagnosa  & Proteksi Hama dan Penyakit

 dengan Good Practices

Testing & Validation: 

Apakah Sistem Berjalan?

Disseminasi Sistem Cyber Extention : 

Petani /penyuluh Liwa, 

Lampung Barat dan 1 Lokasi Lain

Luaran

YES

NO

Analisis 

kebutuhan fungsional 

dan non-fungsional

Desain logika, basis 

data dan user 

interface

Instalasi sistem di 

server online
www.penyuluhcabe.com

 

Gambar 1. Tahapan Penelitian 

 

 V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Akuisisi Pengetahuan  

Teknik yang diguankan dalam 

akusisi pengetahuan tacit adalah 

dengan melakukan diskusi informal 

seperti brainstorming untuk 

mendiskusikan tentang kegiatan 

agribisnis cabai. Diskusi dan wawancara 

dilakukan dengan mendatangi langsung 

dengan pakar dari Institut Pertanian 

Bogor (IPB), dan petani yang telah 

berpengalaman dalam kegiatan 

agribisnis cabai. Selain menggali 

pengetahuan dari petani pada tahapan 

ini juga dilakukan observasi lapangan 

mengenai kegiatan pertanian cabai 

dalam rangka menggali permasalahan 

lapangan. Salah satu permasalahan 

yang dihadapi petani cabai adalah 

serangan hama dan penyakit. Gambar 1 

menunjukkan tanaman dan buah cabai 

yang terserang hama dan penyakit.  

 

Gambar 2. Serangan Hama dan Penyakit 

pada Cabai 
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Selanjutnya pengetahuan yang 

diperoleh didokumentasikan untuk 

menjawab keluhan-keluhan petani di 

lapangan. Tahap selanjutnya, 

pengetahuan ditransformasikan 

menjadi pengetahuan eksplisit agar 

dapat digunakan dalam membangun 

sistem cyber extension. Pengetahuan-

pengetahuan yang bersumber dari 

buku, laporan dan hasil-hasil penelitian 

selanjutnya ditransformasi menjadi 

pengetahuan yang dapat menunjang 

kegiatan agribisnis di lapangan. Berikut 

adalah penjelasan mengenai akuisisi 

pengetahuan tacit dan eksplisit 

dikumpulkan dari penelitian ini :  

1). Pengetahuan Tacit 

Pengetahuan tacit diperoleh dari 

pengalaman pakar agribisnis cabai dan 

petani. Pakar merupakan orang yang 

dianggap telah memiliki kemapuan dan 

pengalaman yang baik dan diakui dalam 

kegiatan agribisnis cabai (Capsicum 

annuuum. L). Pakar-pakar tersebut 

digolongkan sesuai dengan jenis 

keahliannya sehingga dapat mendukung 

dalam pencarian pengetahuan tacit. 

Bidang keahlian menentukan seberapa 

faham seorang pakar dalam memahami 

kasus-kasus yang dihadapi petani di 

lapangan.  

Berdasarkan jenis keahliannya 

terdapat tiga bidang keahlian yang 

kemudian menjadi nara sumber dalam 

pencarian pengetahuan yaitu : (1) Ahli 

teknologi dan sistem informasi, (2) 

Pakar Agronomi dan Hortikultura, dan 

(3) Pakar Proteksi Tanaman. Selain itu 

dalam pencarian pengetahuan tacit 

juga melibatkan petani sebagai pelaku 

agribisnis cabai di lapangan.  

Pakar yang dilibatkan dalam 

penelitian ini adalah Dr. Widodo yang 

berasal dari Departemen Proteksi 

Tanaman, Institut Pertanian Bogor. 

Selain pakar yang berlatar belakang 

peneliti juga dilibatkan petani yang 

telah sukses membudidayakan cabai. 

Hal ini dilakukan untuk menggabungkan 

antara local knowledge yang dimiliki 

oleh petani dengan pengetahuan 

peneliti. Beberapa petani yang menjadi 

nara sumber adalah Bapak Sukoyo, 

Bapak Ponidi dan Bapak Sarwidi. Ketiga 

petani tersebut adalah petani cabai di 

Liwa, Lampung Barat yang telah 

menanam cabai lebih dari 10 tahun dan 

sampai sekarang masih 

membudidayakan cabai. Gambar 3 

menunjukkan suasana diskusi mengenai 

pengetahuan budidaya cabai dan 

menggali kebutuhan inovasi 

pengetahuan yang dibutuhkan oleh 

petani. 

 

Gambar 3. Kegiatan Wawancana dengan 

Petani Liwa, Lampung Barat (Bapak 

Ponidi, Bapak Sarwidi dan dan Bapak 

Sukoyo) 

2) Pengetahuan Eksplisit 

Pengetahuan eksplisit terkait 

kegiatan agribisnis cabai (Capsicum 

annuum. L) adalah pengetahuan-

pengetahuan yang diperoleh dari 

keahlian pakar dalam menggunakan 

berbagai peralatan dan metodologi. 

Pengetahuan-pengetahuan eksplisit 

yang dikumpulkan dalam penelitian ini 

bersumber dari literatur-literatur yang 

ditulis dan disusun oleh pakar-pakar 

pertanian. Tulisan-tulisan tersebut 

berupa best practice budidaya cabai, 

publikasi ilmiah, buku-buku, standar 

operating prosedur (SOP) dan sumber-

sumber lain yang relevan.  

Literatur-literatur tersebut 

dikumpulkan dan dipelajari dan 

direpresentasikan dalam bentuk yang 

mudah difahami dan dapat di 

implementasikan ke sistem konsultasi 

untuk kemudian didiskusikan dengan 

pakar untuk menjadi keabsahan dari 

pengetahuan yang telah disusun oleh 
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peneliti. Pengetahuan eksplisit lebih 

terstrtuktur dibandingkan dengan 

pengetahuan tacit, yang bergantung 

pada bagaimana cara pakar 

menjelaskan suatu permasalahan. 

Keterbatasan waktu untuk mengambil 

pengetahuan dari pakar langsung 

membuat studi ini juga 

mengoptimalkan pengetahuan tacit 

dalam pencarian pengetahuan untuk 

memperkaya basis pengetahuan 

(knowledge based) dari sistem yang 

dibangun.  

Setelah dilakukan inventarisir 

terhadap pengetahuan-pengetahuan 

eksplisit yang didapatkan dari pakar 

yang dilibatkan maka diakukan 

dokumentasi menjadi bentuk 

pengetahuan yang mudah 

diimplementasikan ke dalam sistem 

konsultasi berbasis komputer.  

Berdasarkan hasil diskusi dan 

wawancara yang dilakukan maka 

pengetahuan-pengetahuan tacit yang 

diperoleh meliputi pengetahuan 

budidaya tanaman cabai dan proteksi 

tanaman.  

B. Representasi Pengetahuan  

Pengetahuan yang diperoleh dari 

proses akuisisi kemudian 

direpresentasikan untuk membentuk 

basis pengetahuan. Metode 

representasi pengetahuan yang 

digunakan dalam sistem konsultasi ini 

disesuaikan dengan masing-masing 

pengetahuan yang diperoleh. 

Pengetahuan disusun menjadi rule-rule 

yang digunakan dalam pengambilan 

keputusan. Berikut adalah penjelasan 

mengenai teknik representasi 

pengetahuan dari masing-masing modul 

sistem konsultasi yang dibangun dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 

1 Berikut.  

 

 

 

 

Tabel 1. Model Representasi 

Pengetahuan 

No Pengetahuan  Representasi 

Pengetahuan  

1 Pemilihan Varietas 

Unggul  
IF then Rule 

2 Penentuan Dosis 

Pupuk Dasar  
IF then Rule 

3 Pengendalian Hama  IF then Rule 

4 Pengendalian 

Penyakit  
IF then Rule 

5 Teknologi Budidaya 

Cabai  
Diagarm 

Pohon  

6 Pasca Panen  Deskriptif 

7 Analisis Usaha Tani  Model 

Matematis 

8 Prakiraan Cuaca Tampilan 

Prakiraan 

Cuaca 

 

C. Desain dan Implementasi  

Sistem diimplementasikan secara 

online agar dapat menjadi alat bantu 

dalam kegiatan penyuluhan berbasis 

Cyber Extension. Petani diharapkan 

dapat menggunakan perangkat ini untuk 

membantu dalam kegiatan agribisnis 

cabai merah. Berikut adalah contoh 

tampilan halaman konsultasi pemilihan 

varietas yang akan ditanam.  

 

Gambar 4. Contoh Halaman Pemilihan 

Varietas 
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Saat pengguna mengakses 

pencarian maka pengguna dapat 

melihat spesifikasi benih yang akan 

dipilih.  

 

Gambar 5. Contoh Halaman Pemilihan 

Varietas 

Selain itu, pengguna dapat 

mengakses halaman-halaman lain 

seperti konsultasi pengendalian hama 

dan penyakit. Mula-mula pengguna 

dapat mengakses halaman hama dan 

penyakit dan memilih jenis-jenis hama 

yang akan menyerang dan solusi yang 

disediakan. Gambar berikut 

menunjukkan contoh halaman 

konsultasi hama dan penyakit.  

 

 

Gambar 6. Halaman Konsultasi Hama 

dan Penyakit 

 

 

C. Disseminasi Sistem   

Disseminasi dilakukan pada komunitas 

internet petani Liwa (KPLP@). Kegiatan 

disseminasi sistem ini dilakukan dalam 

rangka melakukan memperkenalkan 

sistem, meminta masukan dari petani 

dan menyusun rencana tindak lanjut 

pengembangan sistem. Pada kegiatan 

disseminasi dihadiri oleh petani yang 

melakukan budidaya cabai maupun 

budidaya komoditas lainnya.  

VI. KESIMPULAN DAN SARAN  

  

A. Kesimpulan 

1. Sistem berjalan dengan baik dan 
dapat diakses secara online.  

2. Sistem dapat memenuhi kebutuhan 
dalam kegiatan penyuluhan 
(extension) kepada petani. 

B. Saran  

1. Perlu dikembangkan untuk 
komoditas lain. 

2. Penambahan Pengetahuan secara 
terus menerus agar kebaruan 
pengetahuan terjaga 

REFERENSI 

[1] Al-Ikhsan, Safaruddin Hidayat. 

2012. Pengembangan Sistem Pakar 

Agribisnis Cabai (Capsicum annum. 

L) Berbasis Android. Thesis. Dept. 

ILKOM. FAMIPA IPB. 

[2] Darmawan, E. Seminar, K.B., 

Sujiprihati, S., Rahmawan, H. 

2011. Sistem Konsultasi On-line 

Berbasis Mobile. Prosiding Seminas 

HIPI 2011 hal 48-57. ISBN 978-979-

16-972-3-1. 

[3] Faroka, Faiz Ridhan. 2012. Analisis 

Pendapatan dan Faktor Penentu 

Adopsi Teknologi PHSL (Pemupukan 

Hara Spesifik Lokasi) untuk Usaha 

Tani. Studi Kasus di Desa 

Jembungan, Kecamatan 

Banyudono, Kabupaten Boyolali, 

Jawa Tengah. Skripsi. Departemen 

Teknik Mesin dan Biosistem, 

FATETA IPB. 



 

Prosiding Seminar Nasional Himpunan Informatika Pertanian Indonesia (HIPI) 2013 | 179  
 

[4] Firmansyah, Arief. 2013. 

Pembangunan Basis Pengetahuan 

Hama dan Penyakit Cabai Merah 

(Capsicum annum L.) Tropika. 

Skripsi. Departemen Teknik Mesin 

dan Biosistem, FATETA IPB. 

[5] Rahayu, Riska Muji. 2013. 

Pengembangan Basis Pengetahuan 

Nutrisi Cabai Merah (Capsicum 

annum L.) di Wilayah Tropika 

Berbasis Pertanian Teliti. Skripsi. 

Departemen Teknik Mesin dan 

Biosistem, FATETA IPB. 

[6] Seminar, K.B., Widodo, 

Supriyanto, Al Ikhsan. 2012. Sistem 

Konsultasi Agribisnis Cabai. 

Laporan Diseminasi Teknologi 

Informasi untuk Pertanian. LPPM 

IPB. 

[7] Supriyanto, Seminar, K.B., 

Rahmawan, H., Sujiprihati, S. 

2011. Sistem Konsultasi on-line 

Agribisnis Cabai. Prosiding Seminas 

HIPI 2011 hal 58-69. ISBN 978-979-

16-972-3-1. 



180 

Strategi Penetrasi Penggunaan Internet Pada Usaha Kecil 
Menengah Agroindustri Dalam Upaya Peningkatan Mutu 

Pelaksanaan E-commerce 
(Studi Kasus : AIKMA Kota Bandung) 

Strategy Penetration Use Internet On SMES Agro Industry As An Effort To Improve The 

Quality Of Implementation Of E-commerce 

Case Studies On AIKMA Bandung 

 

Ananty Kurnillah Putri 1), Dwi Purnomo 2), Totok Pujianto 2) 
1) Mahasiswa Jurusan Teknik dan Manajemen Industri Pertanian 

2) Staff Pengajar Jurusan Teknik dan Manajemen Industri Pertanian 

Fakultas Teknologi Industri Pertanian  

Universitas Padjadjaran 

 

ABSTRAK 

Penggunaan internet di era globalisasi saat ini berkembang sangat pesat, dikarenakan 

internet merupakan alat dan cara untuk memudahkan manusia dalam bekerja dan 

mencari informasi. Internet merupakan salah satu kebutuhan bagi masyarakat Indonesia 

saat ini, terlebih lagi jika diterapkan ke dalam pengembangan usaha di UKM 

dikarenakan memudahkan pelaku usaha dalam mempublikasikan produk, memasarkan, 

bereksplorasi, maupun berkomunikasi dengan konsumen. Oleh karena itu UKM di 

Indonesia sebaiknya menerapkan penggunaan internet dalam membantu berbagai 

kegiatan guna mempercepat pertumbuhan demi mencapai keunggulan kompetetif. Pada 

penelitian ini dilakukan analisa terlebih dahulu mengenai perilaku dan karakteristik dari 

pelaku usaha maupun konsumen menggunakan metode survei dengan kuesioner, yang 

mana penentuan sampel populasi sebanyak 30 orang pelaku usaha menggunakan 

purposif sampling dan 230 orang konsumen menggunakan slovin. Metode survei 

dilakukan untuk mendapatkan faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan dari 

perusahaan serta faktor eksternal yaitu ditinjau dari peluang dan ancaman dari 

konsumen yang kemudian akan diterapkan ke dalam metode SWOT untuk pemetaan dan 

penentuan strategi dalam upaya peningkatan mutu pelaksanaan e-commerce. Dari 

strategi yang didapatkan diharapkan dapat lebih meningkatkan mutu dalam 

pelaksanaan e-commerce yang akan diterapkan di dalam UKM guna untuk membantu 

dan memudahkan berbagai kegiatan. 

Kata kunci: Internet, E-commerce, Strategi, SWOT, Usaha kecil menengah 

 

I. PENDAHULUAN 

Penggunaan internet diera 

globalisasi saat ini berkembang sangat 

pesat, penggunaan internet di seluruh 

dunia sudah mencapai 2,1 miliar. 

Indonesia, berdasarkan data yang 

dihimpun oleh Dirjen Sumber Daya Pos 

dan Informatika Kemenkominfo per 

Desember 2011, dari 245 juta jumlah 

penduduk Indonesia ada sekitar 40 juta 

pengguna internet. Indonesia juga 

menjadi negara dengan jumlah 

pengguna internet no 3 terbanyak di 

Asia (22,4%).  Saat ini, tingkat 

penggunaan internet merupakan salah 

satu kebutuhan bagi masyarakat 

Indonesia  terlebih juga khususnya 

diterapkan di dalam UKM, penggunaan 

internet sangat membantu pelaku 

usaha untuk mempublikasikan produk 
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mereka, berkomunikasi dengan 

konsumen, terutama dengan 

memperluas jaringan informasi, agar 

pelaku usaha menjadi tidak terbatas 

lagi dan tidak mudah dikalahkan oleh 

kompetitor mereka.  

Internet dapat menjadi wadah 
yang sangat membantu dalam 
pencarian informasi bisnis, menarik 
konsumen baru, mempromosikan 
produk, dan untuk penjualan online 
(Volvenkins, 2011). Kurangnya 

kapabilitas dan agresifitas dari pelaku 
usaha disinilah yang menjadi 
kelemahan dalam memanfaatkan 
teknologi informasi dalam mendukung 
kegiatan bisnis mereka. Adapun 
beberapa faktor yang menjadi kendala 
sehingga menghambat penggunaan 
internet pada UKM, yaitu: keterbatasan 
pengetahuan pemilik maupun pekerja 
UKM, terbatasnya waktu yang dimiliki 
oleh pemilik UKM untuk selalu 
memperbaharui data maupun produk 
terbaru mereka, serta besarnya biaya 
pengembangan dan perawatan 
komputer. 

Walaupun penggunaan internet 

bukanlah satu-satunya cara untuk 

memperbaiki kemajuan bisnis dan 

pangsa pasar namun penggunaan 

internet dapat memberikan dampak 

positif terhadap peningkatan kinerja 

UKM. Dengan demikian, banyaknya 

keuntungan bagi UKM dengan 

menggunakan internet, maka penilitian 

ini dilakukan adalah untuk menyusun 

strategi penetrasi penggunaan internet 

pada UKM di AIKMA dalam upaya 

peningkatan mutu pelaksanaan e-

commerce 

 

II. DESAIN PENELITIAN 

Rencana penelitian ditujukan untuk 

melakukan riset terhadap UKM di 

Bandung dengan studi kasus akan 

dilakukan di AIKMA dengan 

menggunakan metode survey. Desain 

penelitian ini merancang rencana untuk 

memilih sumber-sumber dan jenis 

informasi yang dipakai untuk menjawab 

pertanyaan penelitian (Malhotra, 2007). 

III. METODE RISET 

Metode riset yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu deskriptif analitik 

dengan kegiatan mencakup pendekatan 

metode survey, guna mendapatkan 

seberapa besar penggunaan internet 

terhadap pada UKM serta merumuskan 

strategi penetrasi penggunaan internet 

untuk meningkatkan mutu pelaksanaan 

e-commerce . 

METODE ANALISIS 

Pengolahan data pada penelitian ini 

dilakukan secara kualitatif dan 

kuantitatif. Data yang telah diperoleh 

dalam penelitian akan diolah dan 

dianalisis sehingga dapat memberikan 

suatu sistem kerja yang jelas. Metode 

yang dipakai dalam pengolahan data 

adalah matriks IFE, matriks EFE, dan 

matriks SWOT yang memasukkan aspek 

kualitatif dan kuantitatif. Aspek 

kualitatif digunakan untuk 

memformulasikan strategi dalam SWOT, 

sedangkan aspek kuantitatif digunakan 

untuk mengekspresikan penilaian dan 

preferensi dalam matriks IFE dan 

matriks EFE. 
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Gambar 1. Desain Penelitian 
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METODE PENGUMPULAN DATA 

Data yang diperlukan untuk penelitian 

ini diperoleh melalui beberapa cara, 

yaitu:  

1. Pengisian kuesioner, yaitu 
membagikan daftar pertanyaan yang 
berkaitan dengan topik penelitian 
kepada pihak manajemen 

perusahaan dan praktisi yang 
terkait.  

2. Observasi, yaitu dengan melakukan 
pengamatan langsung di AIKMA.  

3. Studi kepustakaan, yaitu dengan 
mencari literatur, penelusuran data 
kepustakaan, buku, surat kabar dan 
internet.  

Pemilihan responden dilakukan 

secara sengaja (purposive) dengan 

mempertimbangkan faktor pemahaman 

mengenai penggunaan internet dan 

yang selama ini sudah diterapkan di 

dalam perusahaan. Jumlah responden 

yang diambil adalah 30 orang yang 

mana semuanya merupakan 

keanggotaan dari AIKMA Bandung. 

Untuk teknik sampling yang kedua 

adalah slovin formula adalah metode 

penentuan sampel yang populasinya 

tidak terhingga. Bila tidak mungkin 

mempelajari seluruh perilaku dan 

preferensi dari konsumen UKM 

agroindustri sehingga dibutuhkan 

sampel yang lebih kecil dengan 

menggunakan rumus slovin sehingga 

memungkinkan peniliti untuk 

mengambil sampel populasi dengan 

tingkat akurasi yang diinginkan. Adapun 

rumus slovin teknik : 

WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN 

Penelitian akan dilaksanakan pada 
bulan April-Agustus 2013 di 

Laboratorium Sistem Informasi dan 
Manajemen Pertanian, Jurusan Teknik 
dan Manajemen Industri Pertanian, 
Fakultas Teknologi Industri Pertanian 
dan di UKM yang tergabung didalam 
AIKMA kota Bandung. 
 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji Validitas 

Validitas kuesioner untuk mengukur 

kevalidan dari tiap variabel yang 

terdapat di dalam pretest kuesioner. 

Adapun variabel yang terdapat di dalam 

kuesioner pelaku usaha terdiri dari (1) 

kegunaan dari internet, (2) efektivitas 

perusahaan, (3) resiko penggunaan, dan 

(4) keahlian dari pengguna. Dari 

keempat variabel tersebut dilakukan 

pengujian validitas kuesioner dengan 

menggunakan analisis faktor dari 

Pearson Correlation. Hasil yang 

didapatkan dari keempat variabel yang 

telah diuji validitasnya memenuhi 

syarat (rHitung > 0.3), sehingga semua 

instrumen pertanyaan dari keempat 

variabel dinyatakan valid dan dapat 

digunakan sebagai kuesioner penelitian. 

Uji Reabilitas 

Nilai batas minimal pengukuran 

reabilitas dengan menggunakan Alpha 

Cronbach adalah 0.6 (Malhotra,2007). 

Berikut adalah hasil analisis reabilitas 

penelitian. 

Tabel 1. Hasil Pengukuran Reabilitas 

No Indikator 

Penelilitian 

Alpha 

Cronbach 

1 Kegunaan Internet 0.998 

2 Efektivitas 
Perusahaan 

0.999 

3 Resiko Penggunaan 0.992 

4 Keahlian 
Penggunaan 

0.996 

 
GAMBARAN UMUM RESPONDEN 

Responden dalam penelitian ini 

terbagi menjadi dua kategori yaitu 

responden dari pelaku usaha dan 

responden dari konsumen. Adapun 

karakteristik dari responden pelaku 

usaha yang diperoleh meliputi jenis 

kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan 

latar belakang pendidikan. Sedangkan 

karakteristik responden dari konsumen 

adalah jenis kelamin, usia, pendidikan 

terakhir, profesi, domisili, dan 

pendapatan responden. Selain 

menalaah dari sisi karakteristik 

responden  pada penelitian ini juga 

menelaah data perusahaan tiap ukm 
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dan juga penggunaan internet yang 

telah diterapkan selama ini.  

 

Tabel 2. Deskripsi Responden Pelaku 

Usaha 

Demografi Ket Jumlah % 

Jenis 

Kelamin 

Pria 3 10% 

Wanita 27 90% 

Usia 18-25tahun 1 3.33% 

26-35tahun 3 10% 

36-45tahun 14 46.67% 

>45tahun 12 40% 

Pendidikan 

Terakhir 

S1 15 50% 

Diploma 3 10% 

SMA 12 40% 

Latar 

Belakang 

Pendidikan 

TI 

Ya 3 10% 

Tidak 27 90% 

Jenis 

Produk 

 

 

Makanan 

ringan 

13 40% 

Minuman 4 13% 

Jajanan 

Pasar 

2 7% 

Catering 8 25% 

Lainnya 5 15% 

Asset <50juta 22 73% 

50-250juta 5 17% 

250-500juta 1 3% 

500jt-2.5M 2 7% 

Omzet <40juta 20 66% 

40-100juta 5 17% 

100-200juta 4 14% 

200-300juta 1 3% 

Aplikasi 

Penggun-

aan 

Internet 

Website 12 17% 

E-mail 19 27% 

Search 

engine 

6 9% 

Social 

media 

18 25% 

Mailing list 4 6% 

Chatting 9 13% 

E-

commerce 

2 3% 

Akses 

Internet 

Dari rumah 5 64% 

Dari tempat 

kerja 

21 21% 

Tidak 

mempunyai 

7 15% 

Frekuens-i 

Akses 

Setiap hari 16 67% 

1-2kali 5 21% 

Demografi Ket Jumlah % 

seminggu 

1-2kali 

seminggu 

5 21% 

3-4kali 

seminggu 

3 12% 

Perangk-

at 

Akses 

Handphone 16 32% 

Laptop 15 31% 

Komputer 13 27% 

Tablet 3 10% 

Latar 

Belakang 

Penggun-

aan 

Internet 

Mencari 

informasi 

21 28% 

Komunikasi 19 26% 

Menjual 

produk 

18 24% 

Memasarkan 14 19% 

Lainnya 2 3% 

 

Dari sisi responden konsumen pada 

penelitian ini juga menalaah lebih 

dalam perilaku dari konsumen terhadap 

penggunaan internet. Berikut adalah 

tabel deskrispsi responden konsumen 

Tabel 3. Deskripsi Responden Konsumen 

Demografi Ket Jumlah Prese
ntasi 

Jenis Kelamin Pria 96 42% 

Wanita 134 58% 

Usia 18-25tahun 135 59% 

26-
35tahun 

38 16% 

36-
45tahun 

34 15% 

>45tahun 23 10% 

Pendidikan 

terakhir 

SMP 2 1% 

SMA 87 38% 

Diploma 31 13% 

S1 97 42% 

S2 13 6% 

Profesi  
responden 

Pelajar 107 46% 

Pegawai 

swasta 

40 17% 

 

Pengusaha 25 11% 

Ibu rumah 
tangga 

22 10% 

Pegawai 
Negri 

21 9% 

Akademisi 3 1% 

Lainnya 13 6% 

Domisili 
responden 

Bandung 112 49% 

Jabodetab
ek 

71 31% 
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Demografi Ket Jumlah Prese
ntasi 

Yogyakarta 7 3% 

Surabaya 5 2% 

Semarang 5 2% 

Lainnya 31 13% 

Pendapatan 
responden 

<1juta 61 26.52
% 

1.1-
2.5juta 

71 30.87
% 

2.51-5juta 51 22.17
% 

5.1-
7.5juta 

20 8.70% 

7.51-
10juta 

8 3.48% 

10-
12.5juta 

1 0.43% 

12.5-
15juta 

4 1.74% 

>15juta 14 6.09% 

 
Setelah menalaah karakteristik 

responden dari konsumen analisis 
berikutnya untuk merinci lebih dalam 
perilaku responden dari konsumen 
terhadap penggunaan internet 

 

Tabel 4. Perilaku Konsumen 

Demogr

afi 

Ket Juml

ah 

Presen

tasi 

Akses 

Internet 

Tempat 

kerja 

53 15.10% 

Wifi café 25 7.12% 

Warnet 9 2.56% 

Tidak 

memiliki 

1 0.28% 

Frekuen

si Akses 

Setiap hari 193 83.91% 

1-2kali 

seminggu 

11 4.78% 

3-4kali 

seminggu 

20 8.70% 

1-2kali 

sebulan 

2 0.87% 

3-4 kali 

sebulan 

1 0.43% 

lainnya 3 1.30% 

Perangk

at Akses 

Handphone 169 34.21% 

Laptop 166 33.60% 

Komputer 100 20.24% 

Tablet 59 11.94% 

Latar 

Belakan

g Akses 

Internet 

Mencari 

informasi 

223 29.81% 

Bersosialisas 187 25% 

Mengirim 

pesan 

158 21.12% 

Bermain 

game 

87 11.63% 

Belanja 

online 

87 11.63% 

Lainnya 6 0.80% 

Fasilitas 

yang 

sering 

digunak

an 

Search 

engine 

164 30.20% 

E-mail 148 27.26% 

Forum 127 23.39% 

Belanja 

online 

60 11.05% 

Game online 22 4.05% 

Social media 13 2.39% 

Lainnya 9 1.66% 

 
ANALISIS SWOT KUALITATIF 

Pada tahapan ini yaitu menganalisis 

matriks swot kualitatif yang mana 

analisis tersebut dilakukan dengan 

memadukan faktor internal dan faktor 

eksternal dari perusahaan untuk 

mendapatkan perumusan strategi sesuai 

dengan yang diharapkan oleh 

perusahaan. Perumusan strategi 

alternatif didapatkan dengan 

mempertimbangkan lingkungan internal 

dan lingkungan eksternal yang terdiri 

dari empat faktor yaitu : kelemahan, 

kekuatan, peluang, dan ancaman, yang 

mana alternatif strategi yang sudah 

dikelompokkan akan menjadi alternatif 

strategi S-O (strength-opportunity), O-

W (opportunity-weakness), S-T 

(strength-threat), dan W-T (weakneass-

threat). Adapun matriks identifikasi 

SWOT tersebut dapat dilihat pada Tabel 

5. Di bawah ini : 

 

 

 

Tabel 5. Identifikasi SWOT 



186 

Strengths (S)

 S1. Produk Berkualitas

 S2. Harga produk terjangkau

 S3. Pelaku usaha yang berpendidikan 

tinggi

 S4. Kesiapan sarana infrastruktur 

penggunaan internet yang cukup baik

 S5. Perkumpulan rutin 

Opportunities (O)

 O1. Jaringan pemasaran yang cukup    

luas

 O2. Peningkatan omzet penjualan

 O3. Peningkatan jumlah pelanggan 

yang berbelanja

 O4. Pengembangan model bisnis

 O5. Menjalin mitra dengan perusahaan 

yang sejenis

Weakness (W)

 W1. Promosi dan pemasaran produk 

masih kurang

 W2. Hubungan dengan pelanggan 

belum terjalin dengan baik

 W3. Penanganan pemesanan belum 

terkontrol dengan baik

 W4. SDM yang dimiliki tidak memiliki 

latar belakang teknologi informasi

Threats (T)

 T1. Bermunculan bisnis dan produk 

yang sejenis

 T2. Harga lebih murah dari produsen 

lain

 T3. Pola pikir konsumen untuk 

membeli produk secara langsung

 T4. Pengiriman produk kurang efisien

  

Setelah mengidentifikasi lingkungan 

internal dan lingkungan eksternal dari 

perusahaan dan juga melihat 

perbandingan posisi AIKMA dengan 

asosiasi lain, selanjutnya adalah 

membuat matriks SWOT kualitatif 

sebagai alternatif strategi yang akan di 

jalankan nantinya. Berdasarkan matriks 

SWOT maka beberapa rumusan 

alternatif strategi yang dapat 

dijalankan adalah : 
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Tabel 6. Matriks SWOT 

Strengths (S)

 S1. Produk Berkualitas

 S2. Harga produk 

terjangkau

 S3. Pelaku usaha yang 

berpendidikan tinggi

 S4. Kesiapan sarana 

infrastruktur penggunaan 

internet yang cukup baik

 S5. Perkumpulan rutin 

Weakness (W)

 W1. Promosi dan pemasaran 

produk masih kurang

 W2. Hubungan dengan 

pelanggan belum terjalin 

dengan baik

 W3. Penanganan pemesanan 

belum terkontrol dengan 

baik

 W4. SDM yang dimiliki 

tidak memiliki latar 

belakang teknologi 

informasi

Opportunities (O)

 O1. Jaringan pemasaran 

yang cukup    luas

 O2. Peningkatan omzet 

penjualan

 O3. Peningkatan jumlah 

pelanggan yang berbelanja

 O4. Pengembangan model 

bisnis

 O5. Menjalin mitra 

dengan perusahaan yang 

sejenis

Threats (T)

 T1. Bermunculan bisnis 

dan produk yang sejenis

 T2. Harga lebih murah 

dari produsen lain

 T3. Pola pikir konsumen 

untuk membeli produk 

secara langsung

 T4. Pengiriman produk 

kurang efisien

Strategi S-O

1. Melakukan kerjasama 

dengan    mitra perusahaan lain

2. Penambahan sarana 

infrastruktur penggunaan 

internet 

3. Pengembangan model bisnis 

dengan memaksimalkan 

kemajuan teknologi

Strategi W-O

1. Pembuatan e-commerce 

untuk lebih memperluas 

jaringan pemasaran dan juga 

promosi produk

2. Pembuatan customer service 

online 

3. Tersedianya chatroom  dan 

forum untuk memudahkan 

dalam berkomunikasi 

Strategi S-T

1. Meningkatkan diferensiasi 

produk

2. Menjadi produsen yang 

terpercaya

Strategi W-T

1. Mengadakan dan mengikuti 
seminar atau pelatihan 
menyangkut dengan teknologi 
informasi 
2. Meningkatkan loyalitas 
terhadap pelanggan maupun 
member 
3. Meningkatkan kualitas 

produk dengan harga yang tetap 

terjangkau

4. Produsen bekerja sama 
dengan jasa kurir 

1. Strategi W-O (Weakness-
Opportunity) 

Strategi W-O merupakan strategi yang 
bertujuan untuk memperkecil 
kelemahan kelemahan interneal dari 
dalam perusahaan dengan 
memanfaatkan peluang-peluang 
eksternal. Adapun strategi W-O yang 
telah dirumuskan oleh peneliti adalah: 

 Masih kurangnya promosi produk dan 

juga manajemen hubungan dengan 
konsumen sehingga dibutuhkannnya 

pembuatan e-commerce untuk lebih 
memperluas jaringan pemasaran dan 
juga promosi produk serta dapat 
menjalin hubungan dan komunikasi 
yang baik antar produsen dan juga 
konsumen. (W1,W4 ,O2) 

 Demi menjalin hubungan dan 

komunikasi yang baik dengan 
konsumen serta untuk lebih 
meningkatkan jumlah member, dan 
juga untuk lebih mengefisiensikan 
penanganan pesanan produk 
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dibutuhkannya pembuatan customer 
service online yang mana dalam 
costumer service online tersebut 
terdapat fasilitas-fasilitas yang 
memudahkan konsumen dalam 

memesan maupun produsen dalam 
menangani yaitu pembuatan katalog 
online yang dapat didownload, 
pemesanan produk secara online, 
dan juga pembayaran secara online. 
(W3,W4,O4) 

 Untuk memudahkan dalam 
pengiriman produk agar lebih efisien 
dan juga memperluas jangkauan 
pasar lebih luas agar baiknya 
produsen bekerja sama dengan jasa 
kurir untuk lebih memudahkan 

pengawasan pengiriman produk. 
(W2,O1) 

 Tersedianya chatroom/testimonial 
dan forum untuk memudahkan 
dalam berkomunikasi baik dengan 
konsumen maupun mitra dengan 
perusahaan lain. (W4,O3) 

2. Strategi S-O (Strength-
Opportunity) 

Strategi S-O yaitu menggunakan 
kekuatan internal dari perusahaan 
untuk mendapatkan peluang dari luar 

perusahaan. Adapun strategi S-O yang 
telah dirumuskan oleh peneliti adalah : 

 Melakukan kerjasama dengan mitra 
dari perusahaan lain dan juga 
memanfaatkan hubungan yang baik 
dengan supplier guna untuk 
mendapatkan bantuan dana dan juga 
mendapatkan bahan baku yang 
murah untuk lebih meningkatkan 
kualitas dari produk (S1,O3). 

 Penambahan sarana infrastruktur 

penggunaan internet untuk 
pemasaran/promosi maupun 
penjualan guna untuk memperluas 
jangkauan pasar yang lebih luas dan 
meningkatkan jumlah pelanggan 
(S4,O1,O4) 

 Dengan latar belakang pendidikan 

yang baik dari tiap pelaku usaha 
yang tergabung didalam AIKMA 
menjadikan peluang sehingga model 
bisnis agar lebih dikembangkan 
dengan memaksimalkan kemajuan 
teknologi untuk lebih meningkatkan 
omzet (S3,O2,O5). 
 

 
 

3. Strategi W-T (Weakness-Threats) 
Strategi W-T merupakan taktik untuk 
bertahan yang mana dengan 
memperkecil kelemahan internal yang 
ada agar terhindar dari ancaraman 

eksternal. Adapun strategi W-T yang 
telah dirumuskan oleh peneliti adalah : 

 Untuk meminimalisir ancaman yang 
ada seperti halnya semakin 
bermunculannya produk yang sejenis 
dan juga pandangan konsumen untuk 
lebih tertarik berbelanja secara 
offline sehingga kualitas dari sumber 
daya manusia lebih ditingkatkan 
ataupun dari pelaku usaha tersebut 
dengan mengadakan dan mengikuti 
seminar dan pelatihan-pelatihan 

yang menyangkut dengan teknologi 
informasi untuk memudahkan 
pelaksanaan e-commerce dalam 
perusahaan. (W5,T1,T3) 

 Meningkatkan loyalitas terhadap 
pelanggan maupun member dengan 
memberikan potongan harga dan 
juga undian berhadiah.(W4,T3) 

 Harga produk lebih murah sehingga 

produsen untuk lebih 
mempertahankan kualitas produk 
yang dimiliki (W4,T2) 

 
4. Strategi S-T (Strength-Threats) 
Strategi S-T dengan kekuatan internal 
yang dimiliki dari perusahaan untuk 
dapat mengurangi dan menghindari 
dampak dari ancaman-ancaman 
eksternal. Adapun strategi S-T yang 
telah dirumuskan oleh peneliti adalah : 

 Meningkatkan produk turunan yang 

ada untuk menghindari saingan dari 
produsen dengan produk yang sama 
(S1,T1) 

 Menjadi produsen yang terpercaya 
sehingga konsumen merasa aman 
dalam melakukan transaksi baik 
secara offline maupun online 
(S1,T3). 
 

V. KESIMPULAN 

Strategi penetrasi penggunaan 

internet pada UKM Agroindustri dalam 

upaya peningkatan mutu pelaksanaan 

e-commerce yang diterapkan 

berdasarkan hasil analisa statistik 

deskriptif, pemetaan pada matriks 

swot, serta dipadukan dengan prefernsi 

dari konsumen, maka strategi 
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pelaksanaan e-commerce yang 

diterapkan pada UKM agroindustri 

adalah : 

1. Strategi S-O (Strength-
Opportunity) 
a) Melakukan kerjasama dengan 

mitra perusahaan lain dan juga 
supplier untuk memberikan 
bantuan dan meningkatkan 

kualitas dari produk. 
b) Penambahan sarana infrastruktur 

penggunaan internet untuk lebih 
memperkuat pelaksanaan e-
commerce yang suistainable dan 
berjalan dengan baik. 

c) Memaksimalkan kemajuan 
teknologi untuk lebih 
mengembangkan model bisnis. 

2. Strategi W-O (Weakness-
Opportunity) 
a) Dibutuhkannya pembuatan e-

commerce untuk lebih 
memperluas jaringan 
pemasaran dan juga promosi 
produk serta dapat menjalin 
hubungan yang baik antara 

produsen dengan konsumen 
b) Tersedianya customer service 

online yang mana dalam 
costumer service online 
tersebut terdapat fasilitas-
fasilitas yang memudahkan 
konsumen dalam memesan 
maupun produsen dalam 
menangani 

c) Bekerja sama dengan jasa kurir 
untuk lebih memudahkan dalam 
menangani pengiriman produk 
dari pelanggan, hal ini 
dirasakan perlu agar 
pemesanan dapat sampai tepat 
waktu kepada konsumen. 

d) Tersedianya fitur testimonial 
dan chat room untuk 

komunikasi antar produsen 
dengan konsumen dan untuk 
mengevaluasi tanggapan dari 
konsumen terhadap jasa 
pengiriman maupun produk. 
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ABSTRAK 

Pengembangan agribisnis kreatif dapat dijadikan suatu solusi dalam meningkatkan 

derajat kehidupan para pelaku pertanian. Pemberian informasi terkait agribisnis kreatif 

merupakan salah satu faktor dalam mengembangkan agribisnis kreatif khususnya di 

Bandung Jawa Barat. Perancangan stasiun radio portable merupakan inovasi yang 

memudahkan jaringan informasi di bidang agribisnis kreatif. Tujuan dari penelitian ini 

adalah merancang stasiun radio internet portable untuk pengembangan komunitas 

agribinis kreatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

rekayasa (engineering) dengan pendekatan Design thinking yaitu melakukan suatu 

kegiatan perancangan (design) sehingga di dalamnya terdapat suatu kontribusi baru, 

baik dalam bentuk proses maupun produk. Penelitian ini dilakukan melalui beberapa 

tahap yaitu proses design thinking, pembuatan gambar rancangan stasiun radio internet 

portable serta pabrikasi stasiun radio internet portable. Stasiun radio internet portable 

komunitas agribisnis kreatif yang telah berhasil dibangun ini terdiri dari laptop, mixer, 

cooling pad, headphone, microphone, modem, mouse wirelesss dan USB hub yang 

disatukan ke dalam koper box dengan ukuran 500 mm x 300 mm x 375 mm. Software 

yang digunakan untuk melakukan proses siaran adalah Traction dan SAM Broadcaster 

Studio (trial). Dalam pengembangan awal radio komunitas ini diberi nama Ranting 

Radio yang dapat diakses pada website rantingradio.com. 

Kata Kunci: Perancangan, Stasiun Radio Internet Portable, Komunitas Agribisnis Kreatif 

I. PENDAHULUAN 

Agribisnis kreatif dapat 
didefinisikan sebagai kesadaran melihat 
sisi agribisnis yang tidak di lihat orang 

lain dan memikirkan sisi agribisnis yang 
tidak di pikirkan orang lain dan atau 
melihat sisi agribisnis yang dilihat orang 
lain, tetapi memikirkan sisi agribisnis 
yang tidak dipikirkan dan dikerjakan 
orang lain (Setiawan, 2012). Agribisnis 
mempunyai potensi yang sangat besar 
di berbagai sisi sektor dan komoditas 
agribisnis, termasuk di dalamnya adalah 
sektor pertanian, sektor perkebunan, 
sektor perikanan, sektor kehutanan, 
dan sektor peternakan baik dalam on-
farm maupun off-farm. Pelaku 

agribisnis adalah usaha-usaha agribisnis 
yang meliputi usahatani keluarga, 
usaha kelompok, usaha kecil, usaha 
menengah, usaha koperasi dan usaha 

korporasi, baik pada sub-sistem 
agribisnis hilir, sub-sistem on farm, 
sub-sistem agribisnis hulu maupun pada 
sub-sistem penyedia jasa bagi agribisnis 
(Infokom UMM, 2011). Pelaku agribisnis 
kreatif menerapkan sistem kerja 
dengan efisiensi yang tinggi, mampu 
merespon perubahan pasar secara 
cepat dan efisien, menghasilkan produk 
bernilai tambah tinggi, menggunakan 
inovasi teknologi sebagai sumber 
pertumbuhan produktivitas dan nilai 
tambah. 
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Salah satu hal yang diperlukan 
dalam menunjang tumbuh 
berkembangnya agribisnis kreatif 
adalah dengan memberikan informasi 
terkait agribisnis kreatif. Menurut 

Naisbitt dalam Setiawan (2012) 
pemikiran seseorang akan sangat 
dipengaruhi oleh cara berpikir dan 
menerima informasi. Namun karena 
banyaknya keterbatasan yang ada, 
akses informasi di Indonesia masih 
terbatas. Menurut Setiawan (2012) juga 
menyebutkan bahwa petani kreatif 
banyak yang muncul dari komunitas, 
walaupun tidak sedikit yang datang dari 
luar komunitas. Oleh karena itu 
pemberian informasi kepada komunitas 
juga efektif untuk memunculkan 
pelaku-pelaku agribisnis kreatif. 

Media komunikasi menawarkan 
berbagai kelebihan untuk mengatasi 
hambatan transformasi informasi yang 
dibutuhkan, karena itu media 

komunikasi menjadi suatu kebutuhan 
dalam menyampaikan informasi yang 
bermanfaat. Salah satu media 
komunikasi yang biasa digunakan oleh 
masyarakat adalah radio. Radio 
merupakan salah satu jenis penyedia 
jasa informasi dalam bentuk suara 
sebagai media komunikasi. Radio 
komunitas merupakan salah satu jenis 
radio yang berfungsi untuk kepentingan 
suatu komunitas tertentu yang tidak 
komersial. 

Menurut Rachmiatie (2007) Radio 

komunitas memiliki karakteristik yang 

berbeda dengan siaran radio komersial 

perbedaan terletak terutama dalam 

aspek kepemilikan, pengawasan, serta 

tujuan dan fungsinya. Radio komunitas 

bersifat independen, tidak komersial, 

daya pancar rendah, luas jangkauan 

wilayahnya terbatas, dan untuk 

melayani kepentingan komunitasnya. 

Rachmiatie (2007) menyebutkan bahwa 

radio komunitas perlu dikembangkan 

diIndonesia karena dua faktor. 

Pertama, mayoritas penduduk Indonesia 

adalah penduduk pedesaan yang 

umumnya menempati wilayah relative 

miskin dengan kualitas SDM rendah dan 

potensi yang belum tergali secara 

optimal. Oleh karena itu, dengan 

teknologi sederhana dan biaya murah, 

radio komunitas sangat tepat untuk 

dikembangkan di Indonesia. Kedua, 

media komunitas berasal dari 

kebutuhan warga, oleh warga, dan 

untuk warga komunitas sehingga tidak 

ada campur tangan dari luar, yang 

memasukkan ideologi, kepentingan 

atau misi apapun yang belum tentu 

cocok dengan kondisi dan kebutuhan 

komunitas tersebut (Rachmiatie, 2007). 

Pemerintah telah memberikan 

dukungan bagi keberadaan radio 

komunitas di daerah-daerah seluruh 

Indonesia. Hal ini dapat dilihat melalui 

adanya program ―desa informasi‖ yang 

dicanangkan oleh kementrian 

komunikasi. Desa informasi yang telah 

dibangun sampai dengan tahun 2012 

sebanyak 206 desa, dan pada tahun 

2013 pemerintah merencanakan adanya 

150 desa informasi (supriyanto, 2013). 

Dalam mendukung program ini 

kemenkominfo membenahi 

kelembagaan radio komunitas serta 

mempermudah perizinan dan konten. 

Radio memiliki keterbatasan dalam 
jangkauan dan frekuensi pemancar 
sehingga daya jangkau siaran terbatas 
pada suatu daerah tertentu saja dimana 
radio tersebut disiarkan. Pemanfaatan 
internet dapat menjadi solusi guna 
memperluas jangkauan siaran dari radio 
yang ada saat ini. Radio berbasis 
internet ini yang juga dikenal sebagai 
web radio,net radio, streaming radio 
atau e-radio telah banyak digunakan 
dalam penyiaran maupun kelembagaan 
seiring dengan perkembangan 
kebutuhan arus informasi dan 
kemudahan dalam penggunaannya. 

Perancangan stasiun radio internet 

portable merupakan inovasi yang 

memudahkan jaringan informasi di 

bidang agribisnis untuk pendukung 

perubahan sosial di tingkat komunitas. 

Perancangan stasiun radio portable ini 

diharapkan dapat mendukung 

tersampaikannya informasi dan 

mengangkat komunitas yang lebih 

peduli atau bernilai tambah untuk 

pengembangan agroindustri sehingga 

perkembangan perekonomian pertanian 
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di Indonesia akan lebih baik. Radio 

komunitas berbasis internet diharapkan 

dapat menjadi media diskusi dan 

sumber informasi dalam sebuah 

komunitas agribisnis kreatif dengan 

pelaku langsung. 

II. METODOLIGI PENELITIAN 

Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode 

rekayasa (engineering) dengan 

pendekatan Design thinking yaitu 

melakukan suatu kegiatan perancangan 

(design) sehingga di dalamnya terdapat 

suatu kontribusi baru,baik dalam 

bentuk proses maupun produk. 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian rancang bangun stasiun 

radio internet portable ini dilakukan 

mulai bulan Februari 2013 sampai 

dengan Juli 2013 bertempat di LPPM 

UNPAD dan Laboratorium Sistem 

Fakultas Teknologi Industri Pertanian 

Universitas Padjadjaran. 

Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian dalam bidang 

rekayasa yang digunakan dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada 

Gambar 1.  

 

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 

PERANCANGAN 

Perancangan yang dilakukan 

berdasarkan pada proses Design 

thinking. Design thinking merupakan 

suatu metode mengenai kepercayaan 

bahwa kita dapat membuat perubahan, 

dan mempunyai suatu urutan proses 

untuk mendapatkan suatu hal yang 

baru, solusi relevan yang membuat 

dampak positif. Langkah atau urutan 

proses yang terdapatdalam suatu 

kegiatan Design thinking yaitu 

discovery, interpretation, ideation, 

experimentation, evolution. 

Discovery 

Proses discovery membangun 

fondasi berfikir yang kuat untuk 

melakukan proses selanjutnya. Tahapan 

discovery ini dilakukan untuk 

memahami tantangan yang akan terjadi 

dalam pembuatan stasiun radio 

portable serta pengumpulan data-data 

yang terkait dengan pembangunan 

stasiun radio portable yang akan 

dilaksanakan. Dalam proses discovery 
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ini juga kita mempersiapkan semua hal 

yang berkaitan dengan research yang 

akan dilakukan dalam proses 

pembuatan stasiun radio portable. Pada 

tahapan discovery ini diidentifikasikan 

kekurangan dan kelebihan radio sebagai 

data awal penentuan kriteria serta 

sistem stasiun radio portable yang akan 

dibangun.  

Langkah berikutnya adalah 

membentuk sebuah kelompok yang 

akan berdiskusi mengenai pembuatan 

stasiun radio portable serta sistem 

kerja yang berjalan di dalamnya. 

Kelompok ini beranggotakan orang-

orang yang mempunyai latar belakang 

dan kompetensi yang berbeda-beda 

antara satu dan lainnya. Hal ini 

dimaksudkan agar masalah yang terjadi 

dapat dipecahkan melalui berbagai 

macam sudut pandang yang berbeda-

beda sehingga dapat ditemukan solusi 

yang saling menguatkan untuk 

mendapatkan hasil yang baik. 

Kelompok kemudian melakukan 

penjabaran mengenai kekurangan dan 

kelebihan serta berbagai hal yang 

dibutuhkan dalam pembuatan radio 

internet komunitas. Observasi yang 

dilakukan dilihat dari tiga sudut 

pandang yang berbeda, yaitu dari sudut 

pandang user (pendengar), penyiar, dan 

manajemen radio. Informasi yang 

diperoleh kemudian dikumpulkan dan 

direkam untuk masuk ke dalam tahap 

selanjutnya yaitu interpretation. 

Interpretation 

Interpretation merupakan suatu 

tahapan dimana data-data yang 

didapatkan berdasarkan proses 

discovery diintepretasikan sehingga 

dapat dimengerti. Data-data tersebut 

dituangkan dalam bentuk tulisan 

melalui notebook atau post-it notes 

untuk memudahkan pengelompokan 

informasi yang didapat berdasarkan 

faktor pendukung pembangunan radio 

internet komunitas.  Pemetaan 

membantu untuk mengetahui fokus 

perhatian dan variabel-variabel 

pembangun berjalannya stasiun radio 

internet portable komunitas.  

Setiap informasi dituliskan pada 

satu lembar post-it notes yang 

kemudian ditempel pada satu poster 

kertas besar yang ditempel di dinding. 

Hal ini bertujuan agar semua orang 

dalam kelompok dapat melihat 

informasi yang didapat oleh setiap 

orang dalam kelompok. Komparasi 

antar informasi serta mengeksplorasi 

lebih jauh perbedaan dari 

semuainformasi yang didapatkan 

dilakukan untuk menentukan faktor apa 

saja yang mendukung pembangunan 

stasiun radio portable. Setiap informasi 

dalam post-it notes kemudian 

dikelompokkan sesuai dengan 

pembagian faktor-faktor yang telah 

dilakukan. Informasi yang didapat 

ditanggapi oleh setiap orang sehingga 

informasi yang tidak penting dapat 

dihilangkan dan informasi baru dapat 

ditambahkan. Masing-masing kelompok 

membahas semua informasi terkait 

radio berdasarkan user experience. 

Hasil tahapan awal dari proses 

interpretasi kelompok satu dapat 

dilihat pada Gambar 2. 
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PENDENGAR PENYIAR PERANGKAT

(User Experiens Board)

Gambar 2. Hasil Tahapan Awal 

Interpretasi Kelompok 1 

Pada proses interpretation 
kelompok satu informasi berdasarkan 
user experience dibagi ke dalam tiga 
sudut pandang yaitu dari sudut pandang 
pendengar, sudut pandang penyiar dan 
sudut pandang perangkat atau 
manajemen. Pada proses interpretation 
ini informasi yang disusun berdasarkan 
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permasalahan dan kelebihan dari 
masing-masing sudut pandang. 
Informasi-informasi yang disusun pada 
sudut pandang pendengar diantaranya 
meliputi konten siaran, teknis dalam 

mendengarkan siaran dan lain 
sebagainya. Pada sudut pandang 
penyiar informasi yang disusun 
diantaranya teknis siaran, sarana 
prasarana siaran dan lain sebagainya. 
Pada sudut pandang perangkat 
manajemen informasi yang disusun 
diantaranya kendala dalam 
pembangunan radio.  

Seperti halnya kelompok satu, 

kelompok dua juga menyusun informasi 

terkait dengan radio berdasarkan 

human experience berdasarkan sudut 

pandang pendengar, penyiar dan 

perangkat manajeme Hasil tahapan 

awal dari proses interpretasi kelompok 

dua dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Hasil Tahapan Awal 

Interpretation Kelompok 2 

 

Berdasarkan sudut pandang pendengar 

informasi yang dikumpulkan mengenai 

konten siaran, kegiatan yang 

dibutuhkan agar pendengar mau 

mengikuti radio ini, kelengkapan radio 

sehingga mudah diakses dan dapat 

diminati serta informasi-informasi 

lainnya. Dari segi penyiar informasi 

yang tersusun diantaranya adalah cara 

penyampaian penyiar, interaksipenyiar 

dengan pendengar, sarana dan 

prasarana pendukung siaran serta 

informasi lainnya. Berdasarkan 

perangkat manajemen informasi yang 

didapatkan diantaranya adalah 

mengenai kejelasan kelembagaan radio 

ini, kendala yang terjadi dalam 

pembangunan radio serta informasi 

lainnya.  

Faktor-faktor yang telah dipilih 

kemudian dihubungkan dengan konsep 

awal pembuatan stasiun radio portable 

sehingga diketahui faktor yang 

mempunyai pengaruh paling besar 

sampai faktor yang mempunyai 

pengaruh paling kecil. Pembagiannya 

yang dilakukan oleh kelompok satu 

meliputi tiga variabel yaitu sistem 

penyiaran, cost, dan teknis. 

Penggambaran hasil pembagian variabel 

yang dilakukan oleh kelompok satu 

dapat dilihat pada Gambar 4.  
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Gambar 4. Hasil Pembagian Variabel 

Kelompok 1 

 

Pembagian variabel menjadi tiga 

yaitu sistem siaran, cost serta teknis 

siaran didasarkan pada informasi yang 

sebelumnya telah digali oleh kelompok 

satu. Berdasarkan pertimbangan 

keterkaitan antar informasi yang ada 

maka informasi tersebut dikelompokkan 

kedalam variabel yang telah disebutkan 

sebelumnya. Variabel sistem informasi 

berisi tentang tata cara penyiaran dan 

kegiatan yang baik dari radio ini. 

Sistem informasi ini dapat dijadikan 

acuan dalam pembangunan dan 

pelaksanaan kegiatan radio yang akan 

dibuat. Variabel cost berisi tentang 

biaya yang harus dikeluarkan dalam 

pembuatan suatu stasiun radio. 
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Informasi ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai saran pembelian 

komponen-komponen stasiun radio yang 

akan dibuat dan juga antisipasi dalam 

pencarian dan pengelolan pemasukan 

sebagai biaya awal pembuatan stasiun 

radio. Variabel teknis berisi mengenai 

informasi komponen serta sarana 

penunjang yang diperlukan dalam 

melakukan proses broadcasting dari 

stasiun radio.  

Pengelompokkan variabel yang 

dilakukan oleh kelompok dua meliputi 9 

variabel yaitu SDM, mitra, konsumen, 

perangkat, teknis siaran, sumber 

pendapatan, konten, key avtivity, dan 

value. Fokus perhatian dalam 

pembuatan stasiun radio portable ini 

dimulai dengan memperhatikan faktor 

dengan pengaruh paling besar, 

walaupun terkadang faktor dengan 

pengaruh paling besar bukan inti dari 

konsep yang akandilakukan. 

Penggambaran hasil pembagian variabel 

yang dilakukan oleh kelompok satu 

dapat dilihat pada Gambar 5. 

Gambar 5. Hasil Pembagian Variabel 
Kelompok 2 

Pembagian variabel menjadi 
sembilan yaitu SDM, mitra, konsumen, 
perangkat teknis siaran, sumber 
pendapatan, konten, key activity serta 
value didasarkan pada informasi yang 
sebelumnya telah digali oleh kelompok 
dua. Berdasarkan pertimbangan 
keterkaitan antar informasi yang ada 
maka informasi tersebut dikelompokkan 
kedalam variabel yang telah disebutkan 
sebelumnya. Variabel SDM berisi 

tentang informasi kemampuan dan tata 
cara pembawa berita atau penyiar 
dalam menyampaikan informasi. 
Informasi ini dapat digunakan sebagai 
masukan mengenai kemampuan yang 

harus dikuasai oleh penyiar dalam 
menyampaikan informasi dengan kata 
lain standarisasi dari penyiar. Variabel 
mitra berisi informasi mengenai cara 
dalam menjalin kemitraan dengan 
pihak lain. Kemitraan yang dijalin harus 
berasaskan saling melengkapi dan saling 
menguntungkan. Variabel konsumen 
berisi tentang strategi dalam merangkul 
pendengar dan bisa dijadikan acuan 
dari radio penyampai informasi dalam 
bidang agribisnis. 

Variabel berikutnya adalah 

perangkat. Variabel ini berisi mengenai 

informasi tentang perangkat dan sarana 

penunjang yang dibutuhkan suatu radio 

streaming agar dapat berjalan dengan 

baik. Informasi yang terdapat 

didalamnya diantaranya adalah 

mengenai kualitas jaringan internet 

yang dibutuhkan, mengenai komponen 

dan standar perawatannya, tampilan 

website serta informasi lainnya. 

Variabel teknis siaran berisi informasi 

mengenai tata cara penyiaran dan 

kegiatan yang baik dari radio ini. 

Informasi dalam variabel ini 

diantaranya adalah tentang 

penjadwalan siaran, interaksi antara 

penyiar dan pendengar, serta 

informasi-informasi lainnya. 

Variabel sumber pendapatan berisi 

tentang kendala yang sering dijumpai 

dalam pembangunan suatu radio. 

Variabel ini juga berisi tentang 

beberapa alternatif sumber 

pendapatan. Variabel konten berisi 

tentang informasi kegiatan-kegiatan 

yang diperlukan serta informasi yang 

perlu disampaikan dalam proses siaran. 

Informasi yang terdapat dalam variabel 

ini diantaranya tema yang disampaikan 

harus menarik, perlu adanya bintang 

tamu sebagai pengisi acara serta 

informasi-informasi lainnya. 

Variabel key aktifity berisi tentang 

informasi kegiatan yang diperlukan 

dalam mengembangkan radio ini. 

Penyiar 

terkadang asik 

sendiri

Informasi yang 

didapatkan 

adalah 

informasi yang 

sangat 

dibutuhkan 
pendengar

Sulit akses web

Kesetabilan 

suara

Standar 
provider tiap 

daerah berbeda 

beda

Web tidak bisa 

diakses

Koneksi yang 

tidak stabil

Siaran 

tergantung 

koneksi internet

Penyiar kurang 

menarik dalam 

menyampaikan 

penyiaran

Jadiin aplikasi 

dalam gadget

Penjadwalan 

siaran tidak 

diketahui 
karena tidak 

ada informasi 

mengenai 

siaran

Promosi web 

kurang populer

Iklan tidak 

hanya acara, 

tapi juga 

produk / tempat

Acara / konten 

siaran kurang 

menarik

Acara variatif

Playlist yang 
hits

Informasi yang 

dilakukan 
kebanyakan 

kurang penting, 

tidak 

menambah 

wawasan 

Kurang jelas 
standar seorang 

penyiar

Banyakin bench 

marking biar 

semakin baik

Siaran 
bergantung 

pada koneksi 

internet

Kualitas suara 

bergantung 

pada alat

Sering terjadi 

error pada 
server

Susah mencari 

tempat yang 

nyaman / sepi

Tidak asik 

sendiri ketika 

siaran

Konten acara 

yang harus 

disiarkan tidak 

sesuai 

kompetensi / 

soul dari 

penyiar

Penyiar harus 

look eye 

catching in 

social

Harus aktif

Penyiar belajar 

tapping!

Mood siaran 
berkurang 

karena tidak 

dibayar

Program inti 

harus 

diperbanyak

Mengatur 

playlist, iklan 
sendiri, 

seharusnya 

fokus pada 

bahan 

Sumber daya 
manusia kurang 

pengalaman

logistik

Tidak rumit

Bagaimana 

mencari 

informasi dan 

kontent siaran?

Manajemen 
(susunan) yang 

jelas

Penjelasan 

jobdesk 

announcer, 
creative, MD, dll 

kurang 

dipahami

Siapa 

yangbertanggu
ng jawab 

sebagai 

pengurus dalam 

komunitas?

Komunitas = 

tidak bayar!

Butuh 

upgrading 

berkala

Regenerasi dan 

regulasi 

pengurus radio 

dalam 

komunitas

Perawatan 

perangkat 
hardware 

secara berkala

Standar radio 

portable dengan 

kualitas radio 

konvensional 

(perangkat)
Keseringan 

fokus ke siaran, 

padahal web 

juga penting 

dalam radio 

portable

Adanya info /  

berita pada sela 

acara. Bisa diisi  

antara lagu / 

penyiar
Tema acara & 

playlist 

disesuaikan 

dengan 

segmentasi 

pendengar

Nama radio dan 

website kurang 

menarik

Siaran utama 

kadang tidak 

sepenuhnya di 

tuangkan

Intensitas lagu 
& berbicara 

disesuaikan 

dengan acara & 

jamnya

Pengen ada 

bintang tamu /  
band baru 

dalam acaranya

Konten yang di 

tampilkan 

kebanyakan 

iklan

Dapat didengar 

di luar kota

Perbandingan 

waktu antara 

playlist, 

annoucer & 

advert

Jam siaran 

lebih fokus ke 

pendengar

Cara siaran 

tidak jelas

Jarang ada 

siaran yang 

menjadi forum 

diskusi, dan ada 
komunikasi dua 

arah

Ada acara dari 
komunitas 

tersebut

Menyajikan 
acara untuk 

berbagai selera
Komunitas 

kurang 

menambah skill 

teknis siaran

Perbanyak 
jingle iklan 

sebagai 

identitas

Banyak quiz 

dengan hadiah 

menarik

Kurang rame.

Sulit 

berkembang 
karena belom 

bisa siaran 

yang live report

Teralu lama 
berbicara

Yang siaran 

orangnya sama

Interaksi 

penyiar ke 

pendengar tidak 

hanya lewat 

sosial media 

Automatisasi 

waktu berbicara

Cara berbicara 

yang menarikHarus ngerti 

teknis siaran 

sepenuhnya

Program siaran 
tidak sesuai 

karakter penyar

Pendapatan 

kurang 

memenuhi 
kantongBanyak penyiar 

yang kasar kalo 

pake alat-alat

Mahal

Konten sesuai 

kebutuhan

Info soal promo 

tiket / discount 
brand-brand 

tertentu

Cara promosi 

radio yang 
efektif

Lebih banyak 
acara yang 

lucu-lucu

Membuat acara 
yang menarik

Sistem sosial 

media

Penjadwalan

Pembiayaan 

Model bisnis 
belum baik

Usaha mencari 

sponsor untuk 

upgrading alat.

1. SDM 2. MITRA 3. KONSUMEN

4. PERANGKAT 5. TEKNIS SIARAN 6. SUMBER PENDAPATAN

7. KONTEN 8. K - ACTIVITY 9. VALUE

Ada quiz yang 
clue nya ada di 

web / disela-

sela siaran

Web disertai 
dengan 

informasi 

dalam / luar 

negeri yang 

selalu di update

Konten web 

harus menarik, 

gak Cuma 

design

Connecter 

telepon & 

software 

(mobile)

Menjadi media 

partner suatu 
organisasi yang 

mempunyai 

banyak masa

Ada band baru 

yang masuk

Membantu 

mencari band 
audisi / pekerja

Tempat siaran 

yang nyaman

Membangun 

identitas

orisinilitas

Jual produk 

yang tidak ada 

di bandung 

dengan sistem 

bagi hasil

Pertahankan 

med eart yang 

banyak

Penyiar harus 

tau pokok 

bahasan yang 
ingin di siarkan

Bahasa yang 

digunakan 

harus baik



196 

Kegiatan-kegiatan ini dimaksudkan 

untuk meningkatkan eksistensi dari 

radio sehingga tidak harus selalu 

terpaku pada kegiatan on air. Variabel 

value berisi informasi tentang 

bagaimana menaikan nilai dari radio ini 

sehingga selalu diingat dan ditunggu 

pendengar serta meningkatkan ikatan 

antara pendengar dengan radio ini. 

Informasi yang terdapat pada masing-

masing variabel selengkapnya 

dijelaskan pada Tabel 4. 

 Pengelompokan yang dilakukan oleh 

kelompok satu dan kelompok dua pada 

dasarnya saling menguatkan satu sama 

lain. Berdasarkan informasi dan 

masalah-masalah yang yang didapat, 

proses design thinking kemudian 

dilanjutkan dengan menggali ide-ide 

dalam pemecahan masalah tersebut 

pada tahap ideation.  

IDEATION 

Ideation merupakan tahapan 

pengumpulan ide-ide yang dibutuhkan 

untuk membangun stasiun radio 

portable. Pada tahapan ini ide-ide 

pembuatan stasiun radio portable 

muncul dari proses brainstorming yang 

dilakukan oleh kelompok berdasarkan 

konsep dan informasi yang telah 

dikumpulkan. Dalam proses 

brainstrorming diharapkan banyak 

muncul ide-ide dan konsep-konsep baru 

untuk mendapatkan rancangan dan 

sistem stasiun radio portable terbaik 

yang mengakomodir semua faktor dan 

kebutuhan di lapangan. 

Dalam tahapan ini tidak dikenal 

adanya ide yang baik ataupun ide yang 

buruk. Semua ide dan pendapat dari 

semua anggota dapat diterima dan 

diharapkan ide dapat tercetus 

sebanyak-banyaknya. Ide dibangun oleh 

semua anggota kelompok tanpa 

memandang dapat atau tidaknya ide 

tersebut direalisasikan.  

Ide-ide yang terbangun kemudian 

direalisasikan dalam bentuk sketsa. 

Sketsa memudahkan pemahaman orang 

lain terhadap ide yang kita bangun bila 

dibandingkan dengan kata-kata. Sketsa 

dari semua ide yang dibangun kemudian 

ditempel kembali di dinding agar semua 

orang dapat melihat dan memberikan 

pemahaman yang baik mengenai ide 

tersebut. Ide-ide tersebut kemudian 

dipresentasikan untuk mendapatkan 

feedback dari orang lain. Ide-ide 

tersebut divisualisasikan dalam bentuk 

model pada tahapan experimentation 

sebagai gambaran awal dalam 

pembentukan stasiun radio internet 

portable. 

Pada proses ideation, ide-ide yang 

dibangun oleh kelompok satu bertitik 

berat pada perancangan model stasiun 

radio portable. Model stasiun radio 

portable yang dirancang diharapkan 

dapat menyatukan semua perangkat 

keras yang dibutuhkan. Pada saat 

pengeluaran Ide-ide perancangan dari 

model stasiun radio portable terdapat 

beberapa alternatif ide rancangan. 

Alternatif ide rancangan yang tercetus 

pada saat proses ideation diantaranya 

adalah suatu koperbox dengan satu laci 

tempat menaruh peralatan yang berada 

di depan dan laptop berada di atas 

dengan bagian atas menyatu pada tutup 

koper box. Ide yang lainnya adalah 

rancangan koper box dengan dua buah 

laci penyimpanan peralatan dimana 

laptop berada di bagian atas namun 

tidak menyatu dengan penutup koper 

box. Proses ini menghasilkan sketsa 

model yang dapat dilihat pada Gambar 

6. 

 

Gambar 6. Model Alternatif Stasiun 
Radio Portable 
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Berdasarkan proses diskusi yang 

dilakukan dipilih rancangan koper box 

dengan dua buah laci penyimanan 

peralatan dimana laptop berada di 

bagian atas namun tidak menyatu 

dengan penutup koper box. Ide ini 

dipilih karena dirasakan sangat 

memungkinkan untuk 

diimplementasikan ke dalam bentuk 

model maupun prototype. 

Pertimbangan lainnya adalah model ini 

sesuai dengan kebutuhan dan ukuran 

dari peralatan-peralatan lainnya. 

Kelompok dua mengembangkan ide-

ide untuk membangun sistem 

berjalannya radio komunitas agribisnis 

kreatif sehingga dapat berjalan dengan 

baik.  Ide yang dikembangkan mengarah 

pada pencarian strategi melalui 

kegiatan nyata yang harus dilakukan 

pada setiap variabel yang telah 

terbangun pada proses interpretation 

agar radio komunitas dapat berjalan 

dengan baik. Variabel-variabel tersebut 

kenudian diidentifikasi dan kemudian 

dikelompokkan berdasarkan seberapa 

besar pengaruh dari variabel tersebut 

terhadap berjalannya radio komunitas. 

Penggambaran proses dapat dilihat 

pada Gambar 7. 

What to do.. / How?

Radio sebagai penyampai informasi tidak bertitik berat pada 

sistem on air. Tapi ditunjang dengan pemanfaatan media sosial 

secara sinergis dan berkelanjutan. 

SDM Perangkat
Teknis 

Siaran
Konten

Mitra 

Penawaran 

yang 

menarik

Cara 

pemasaran 

/ promosi 

yang unik

MOU yang 

jelas

Bermitra 

dengan 

bioskop / 

ticket box  

Live 

report

Value

Acara baru 

yang unik 

sebagai 

identitas

Tagline 

Peliputan 

benar 

benar exist

Sosial 

media

Interaktif

Branding 

K

activities

Promosi

anggota

Kegiatan 

off-air 

mingguan - 

annual

Custemer 

& clients

Membuat 

member 

keanggota

an

Asosiasi 

usaha

Komunitas 

kreatif

Menginforma

sikan 

kebutuhan 

komunitas 

agribisnis 

kreatif

Revenue 

streams

Menjadi 

distributor 

sebuah 

produk

Bagi hasil 

dari 

promosi 

produk

 
Gambar 7.  Penentuan Variabel Yang 

Paling Dibutuhkan 

 

Pada proses ideation ini tidak 

hanya menitik beratkan pada rancangan 

stasiun radio portable, tetapi 

terungkap pula beberapa hal penting 

dalam pembangunan radio streaming. 

Berdasarkan hasil diskusi yang 

dilakukan teridentifikasi bahwa radio 

tidak harus selalu bertitik berat pada 

sistem on air saja tetapi harus juga 

ditunjang dengan pemanfaatan media 

sosial secara sinergis dan 

berkelanjutan. Selain itu pada proses 

ideation ini juga terlihat faktor-faktor 

terpenting dalam berjalannya suatu 

radio streaming serta terus bertahan 

dan eksis dalam penyampaian 

informasi. Terungkap bahwa radio-radio 

yang berkembang banyak menitik 

beratkan siaran pada teknis dan konten 

siaran, namun ternyata terdapat faktor-

faktor lain yang lebih penting dalam 

mempertahankan eksistensi suatu radio 

streaming. Faktor-faktor tersebut 

adalah value, key activities, mitra, 

costumerandclient serta 

revenuestream. Kegiatan selanjutnya 

adalah dengan menambahkan hal apa 

saja yang dapat dilakukan untuk 

memeprkuat faktor-faktor yang ada 

sehingga keberadaan dan eksistensi dari 

radio streaming yang dibangun akan 

tetap terjaga. Pemikiran mengenai 

faktor-faktor pembangun berjalannya 

suatu radio streaming dimulai dengan 

penilaian berdasarkan user experience 

yang kemudian terus berkembang dan 

mengerucut kembali pada faktor yang 

paling penting dalam berjalannya suatu 

radio streaming yaitu value. 

Penggambaran proses pemikiran ini 

dapat dilihat pada Gambar 8. 
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Gambar 8. Variable Terpenting Bagi 
Kelangsungan Radio Internet 

 

Berdasarkan hasil identifikasi yang 

dilakukan variabel-variabel tersebut 

dapat digambarkan melalui skema 

fenomena gunung es. Fenomena gunung 

es dapat diartikan bahwa variabel-

variabel yang terdapat di permukaan 

merupakan hal-hal yang lebih 

terekspose dan dianggap penting, akan 

tetapi sebenarnya terdapat variabel 

yang mempunyai peran lebih penting 

namun tidak banyak terekpose. 

Variabel-variabel yang terdapat di 

permukaan diantaranya adalah konten, 

teknis siaran, SDM, perangkat dan 

revenue streams, sedangkan variabel-

variabel yang terdapat di bawah 

permukaan diantaranya costumer dan 

clien, mitra, key activities serta value. 

Skema fenomena gunung es ini dapat 

dilihat pada Gambar 9. 

Value

Key Activites

Mitra

Costumer & Clien

Revenue Streams

Perangkat

SDM

Teknis 

Siaran

Konten

Branding

Live Report, Social Media

Tagline, Acara yang menjadi 

identiras

Promosi Anggota

Kegiatan off – Air Mingguan

MOU yang Jelas

Cara pemasaran / promosi 

unik

Penawaran yang menarik

Membuat member 

keanggotaan

Asosiasi usaha

Komunitas kreatif

Menjadi distributor produk

Bagi hasil promosi produk

(DEFINISI !)

 Radio komunitas online sebagai media penyampaian informasi tidak bertitik berat pada sistem on air, 

yang ditunjang dengan pemanfaatan media sosial secara sinergis dan berkelanjutan.

 

Gambar 9. Skema Fenomena Gunung Es 
Radio Online 
 

Fenomena gunung es ini merupakan 

suatu temuan baru dalam dunia 

broadcasting. Biasanya para pelaku 

radio cenderung lebih fokus dalam 

mengkaji konten, teknis siaran, SDM 

dan perangkat. Ternyata pada dasarnya 

hal terpenting yang dapat membuat 

suatu radio berjalan dengan baik dan 

memiliki eksistensi yang cukup tinggi 

adalah bagaimana radio tersebut 

menaikan value, sehingga pendengar 

sangat membutuhkan informasi yang 

disampaikan dan memiliki rasa bangga 

menjadi salah satu bagian dari 

komunitas radio ini. Hal lain yang perlu 

diperhatikan adalah bagaimana 

mengelola kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan disamping kegiatan siaran 

yang dilakukan. Kemitraan yang 

dilakukan dengan semua stakeholder 

juga harus dijaga dengan baik dan 

dilakukan secara profesional. 

Kedekatan dengan costumer juga perlu 

dijaga, diantaranya dengan 

melaksanakan suatu kegiatan dimana 

costumer dapat terlibat langsung 

didalamnya sehingga costumer merasa 

mempunyai keterikatan dengan radio 

ini. Pemikiran mengenai pemasukan 

yang dapat diambil oleh radio juga 

menjadi salah satu hal yang perlu 

diperhatikan. Setelah faktor-faktor 

yang menjadi fondasi ini telah tercapai, 

hal-hal teknis lainnya dapat dipikirkan 

dan dikelola lebih lanjut. 

 

EXPERIMENTATION  

Tahapan eksperimentation 

dilakukan untuk memvisualisasikan ide-

ide yang telah terbangun pada tahapan 

ideation. Salah satu cara 

memvisualisasikan suatu ide dapat 

dilakukan dengan membuat model 

dalam bentuk tiga dimensi. Pembuatan 

model dirancang sebaik mungkin untuk 

mempermudah user (pengguna) untuk 

menggunakan produk tersebut. Selain 

itu, model juga memungkinkan adanya 
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respon balik dari anggota lain secara 

langsung. Model dapat dilihat pada 

Gambar 10. 

 

Gambar 10. Desain Box Stasiun Radio 
Portable 

 

Tahapan experimentation 

dilanjutkan dengan mempresentasikan 

model yang sudah dibuat. Presentasi 

dilakukan untuk mendapatkan feedback 

dari anggota kelompok untuk 

menyempurnakan model yang telah 

dibuat. Perubahan pada model yang 

telah dibuat dapat terjadi berdasarkan 

masukan-masukan yang ada. Setelah 

model terbaik dibuat, perhatian 

selanjutnya adalah mengenai realisasi 

dari konsep berdasarkan model yang 

telah dibuat. Sehingga, langkah 

berikutnya adalah mendata sumberdaya 

yang diperlukan diantaranya bahan 

pembangun, biaya pembuatan, waktu 

pembuatan dan tempat pembuatan 

stasiun radio portable. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Stasiun Radio Portable Hasil 

Rancangan 

 Tahapan yang dilakukan sebelum 

proses pabrikasi stasiun radio portable 

adalah proses perancangan. Salah satu 

hasil adalah gambar dari stasiun radio 

portable yang akan dibuat. Hasil 

perancangan staiun radio portable 

dapat dilihat pada Gambar dan 

selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran. Stasiun radio portable ini 

terdiri dari beberapa komponen, 

diantaranya laptop, mixer, cooling pad, 

headphone, microphone, modem, 

mouse wirelesss, USB hub dan koper 

box. Stasiun radio internet hasil 

rancangan dapat dilihat pada Gambar 

16 dan gambar teknik disajikan pada 

Gambar 17. 

 

Gambar 16. Rancangan Stasiun Radio 

Portable 

 

Gambar 17. Gambar Teknik Stasiun 

Radio Portable 

Stasiun Radio Hasil Pabrikasi 

Tahapan yang dilakukan setelah 

proses rancangan stasiun radio portable 

adalah proses pabrikasi. Stasiun radio 

portable hasil pabrikasi sesuai dengan 

hasil perancangan, namun ada 

beberapa penyesuaian agar stasiun 

radio portable tersebut dapat 

digunakan dengan baik . Hasil pabrikasi 

staiun radio portable dapat dilihat pada 

Gambar dan selengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran. Stasiun radio portable 

ini terdiri dari beberapa komponen, 
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diantaranya laptop, cooling pad, mixer, 

headphone, microphone, modem, 

mouse wirelesss, USB hub dan koper 

box. 

1) Laptop 
Laptop yang digunakan memiliki 

dimensi layar 14 inch sesuai dengan 

hasil rancangan yang dibuat. Spesifikasi 

laptop yang dipilih memiliki kapabilitas 

melebihi spesifikasi minimal yang 

diperlukan untuk menjamin kelancaran 

dalam melakukan broadcasting dan 

recording. Dengan kelebihan spesifikasi 

ini laptop dapat memberikan 

kenyamanan yang lebih pada pengguna 

dan juga memiliki kecepatan yang 

cukup untuk membuka software yang 

digunakan dalam proses penyiaran.  

2) Cooling pad 
Cooling pad yang digunakan 

memiliki merk targus. Cooling pad ini 
memiliki dua kipas pendingin dan tidak 
terlalu tebal sehingga dapat 
meminimalisir ruang yang dibutuhkan 
pada koper box. Cooling pad ini sangat 
berfungsi untuk mengatur kestabilan 
suhu dari laptop yang digunakan dalam 
waktu yang lama sehingga laptop yang 
gigunakan dapat berfungsi dengan 
normal pada jangka waktu yang lama. 
Dimensi dari cooling pad ini adalah 25 
mm x 50 mm x 90 mm.  

3) Mixer, Headphone dan 
Microphone 
Mixer yang digunakan memiliki 

dimensi yang kecil dan ringan untuk 

meminimalisir ruang pada box sehingga 

ukuran dari stasiun radio portable tidak 

teralu besar dan mudah untuk dipindah 

tempatkan. Hal ini berlaku pula untuk 

headphone dan microphone yang 

digunakan. Berdasarkan hasil survey 

yang dilakukan terdapat produk 

(Behringer Podcastudio USB) dimana 

mixer, headphone dan microphone 

dengan kriteria yang diinginkan telah 

menyatu dalam satu paket. Pemilihan 

produk ini juga berkaitan dengan 

efisiensi dana yang dibutuhkan. Harga 

dari produk ini lebih murah apabila 

dibandingkan dengan pembelian mixer, 

headphone dan microphone secara 

terpisah. Mixer, headphone dan 

microphone ini sangat berpengaruh 

besar untuk mencapai kualitas suara 

yang dihasilkan pada saat melakukan 

siaran radio internet. Mixer yang 

digunakan ini dapat mengatur volume 

bass dan trable dari suara yang 

dihasilkan, sehingga kualitas vocal yang 

disampaikan penyiar dapat didengar 

oleh pendengar dengan jernih dan 

jelas.  

4) Modem 
Modem yang digunakan adalah 

modem dengan merk HUAWEI tipe 
E3131. Modem ini memiliki kapasitas 
pengiriman dan penerimaan data 
sampai dengan 21 Mbps. Pemilihan 
modem ini karena dirasakan cukup 
untuk melakukan siaran radio secara 
streaming. Adapun permasalahan yang 
muncul ketika modem ini sedang 
digunakan, dimana provider jaringan 
internet di Indonesia masih terbilang 
sangat lemah dan belum ada provider 

yang bisa mencapai hingga kapasitas 
7.2 Mbps. Oleh karena itu pemilihan 
provider yang baik sangat berpengaruh 
besar terhadap kelangsungan siaran 
radio internet.  Dimensi dari modem ini 
adalah 10 mm x 80 mm x 25 mm.  

5) Mouse wireless 
Mouse yang digunakan memiliki 

merk Logitec tipe B175. Mouse wireless 
ini sangat memudahkan pengguna radio 
portable dalam mengoprasikannya 
karna mouse ini tidak menggunakan 
kabel melainkan menggukan bluetooth. 
Mouse ini juga dapat mengurangi 
dimensi ruang pada box staiun radio 
portable karena tidak menggunakan 
kabel melainkan menggunakan 
bluetooth. Dimensi dari mouse ini 

adalah 25 mm x 50 mm x 90 mm.  

6) USB hub 
USB hub yang digunakan memiliki 

merk Toshiba. USB hub ini digunakan 

sebagai port mouse wireless dan 

cooling pad, sementara port modem 

dan mixer menggunakan port USB yang 

terdapat pada laptop.  Dimensi dari 

USB hub ini adalah 15 mm x 30 mm x 90 

mm.  

7) Koper box 
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Pada dasarnya koper box yang telah 

dibuat sesuai dengan perancangan yang 

telah dilakukan, namun terdapat 

beberapa penyesuaian yang dilakukan 

sehubungan dengan penempatan 

komponen-komponen pendukung 

lainnya serta kapabilitas pengerjaan 

koper box. Dimensi dari koper box yaitu 

500 mm x 300 mm x 375 mm. Bahan 

yang digunakan dalam pembuatan 

koper box adalah alumunium untuk 

mengurangi berat kosong dari koper 

box yang dibuat. Penambahan rel 

sebagai lintasan laci headphone dan 

laci mixer ditambahkan untuk 

mempermudah dalam menarik maupun 

mendorong laci. Hasil pabrikasi dari 

koper box dapat dilihat pada Gambar 

18. Harga pokok produksi dari stasiun 

radio portable ini adalah Rp. 8.845.000. 

 

Gambar 18. Stasiun Radio Portabel 
Hasil Pabrikasi 

 

Sistem Kerja Stasiun Radio Portable 

Alur system kerja stasiun radio portable 

dapat dilihat pada Gambar 19. 

 

Gambar 19. Alur Sistem Kerja Stasiun 
Radio Portable 

Website Komunitas Agribisnis Kreatif 

„Ranting Radio‟ 

Terciptanya website ini sebagai 

sarana informasi untuk membantu 

pengembangan agribisnis kreatif. 

Website ini juga berfungsi sebagai 

media yang digunakan pendengar dalam 

mendengarkan siaran dari ranting radio 

melalui streamingonline. Di dalam 

website ini juga terdapat beberapa 

jejaring sosial yang dapat 

mempromosikan atau mengenalkan 

Ranting Radio pada masyarakat luas. 

Adapun gambaran dari peta website 

Rantingradio.com terdapat pada 

Gambar 20 dan  tampilan serta 

penjelasan mengenai menu-menu di 

dalam website adalah sebagai berikut.  

Rantingradio.com

HOME

Penjelasan 

Ranting 

Radio

Penjelasan 

Informasi 

Siaran

Penjelasan 

Rekaman 

Siaran

Listen Me

Tune In

Tampilan

Twitter

Calender

Broadcasting 

schedule

Jadwal Siaran

Tampilan 

Twitter

Calender

Gallery

Foto-Foto 

Kegiatan

Poster Acara

Tampilan 

Twitter

Calender

Recording 

Broadcast

Recording 

Siaran

Tampilan 

Twitter

Calender

Keep In 

Touch

Form Kerja 

Sama

Form 

Komentar

Form 

Pemberian 

Informasi

Tampilan 

Twitter

Calender

Gambar 20. Peta Website Rantingradio 

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN 

Hal-hal yang perlu dilakukan 

untuk memulai siaran adalah sebagai 

berikut:  

1. Apabila stasiun radio portable sudah 
ditempatkan, buka semua kunci 
pengaman penutup koper box dan 
laci-laci penyimpanan peralatan 
siaran. 

2. Setelah koper box dan laci-laci 
peralatan sudah terbuka, keluarkan 
peralatan siaran seperti 
microphone, headphone, modem 
dan mouse wireless. 

3. Setelah peralatan siaran sudah 
dikeluarkan, letakan peralatan pada 

tempat yang sudah disediakan. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
pada gambar. 
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4. Setelah peratan siaran sudah berada 
di tempat yang sudah di sediakan, 
sambungkan kabel yang berada di 
microphone dan headphone pada 
mixer yang sudah disediakan. 

5. Setelah semua peralatan siaran 
sudah terpasang, penyiar harus 
mengaktifkan layanan on-air dengan 
cara membuka website caster.fm. 
pada website caster.fm ini penyiar 
harus memasukan user name dan 
password untuk mengaktifkan sistem 
on-air. Setelah masuk klik tulisan 
Start Your Radio Server.  

6. Setelah server radio sudah aktif, 
penyiar dapat membuka software 
SAM Broadcaster untuk 
mengaktifkan encoding yang sudah 
terdaftar di website caster.fm 
dengan cara mengklik tanda play yg 
berada di kolom (B) SAM 
Broadcaster. 

7. Setelah encoding sudah diaktifkan 

maka radio internet ini sudah 
mengudara dengan menekan tombol 
play pada kolom (A) dan penyiar 
dapat dengan mudah melaukan 
penyiaran dengan menekan tombol 
lock talk. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
1. Informasi yang dibutuhkan dalam 

pengembangan agribisnis kreatif 
adalah informasi seminar 
kewirausahaan, informasi bazar dan 
pameran produk serta 
perkembangan agribisnis kreatif di 
jawa barat. 

2. Stasiun radio internet portable 

komunitas agribisnis kreatif telah 
berhasil di rancang dan dibangun 
guna mempercepat penyampaian 
arus informasi dalam bidang 
agribisnis kreatif. Stasiun radio 
portable ini terdiri dari laptop, 
mixer, cooling pad, headphone, 
microphone, modem, mouse 

wirelesss dan USB hub yang 
disatukan ke dalam koper box 
dengan ukuran 500 mm x 300 mm x 
375 mm. Software yang digunakan 
untuk melaukan proses siaran adalah 

Traction dan SAM Broadcaster 
Studio (trial). Dalam pengembangan 
awal radio komunitas ini di beri 
nama Ranting Radio yang dapat di 
akses pada website 
rantingradio.com. 
 

Saran 

1. Diperlukan penelitian lebih lanjut 
mengenai kajian ergonomi dari 
stasiun radio inter portable yang 
sudah telah dibuat. 

2. Diperlukan penambahan sistem 
aplikasi sehingga siaran dapat di 
akses secara langsung melalui 
perangkat handphone dan tablet 
pc. 

3. Diperlukan akses internet yang 
lebih cepat untuk meningkatkan 
kualitas siaran yang dilakukan.  
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ABSTRAK 

Untuk mendukung reformasi birokrasi yang salah satunya adalah Kementerian/Lembaga 

wajib membangun e-government yang mencakup e-office, e-procurement, e-planning, 

e-budgeting, e-performance dan e-audit, maka Kementerian Pertanian mulai 

mengimplementasikan Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau e-procurement di 

Lingkup Kementerian Pertanian. Dengan makin terbukanya pasar global, kehadiran 

layanan pengadaan secara elektronik dirasakan cukup membantu berbagai pihak yang 

terlibat baik dari pihak perusahaan sebagai penyedia/rekanan pengadaan barang/jasa 

dan Kementerian sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan pemantau anggaran 

belanja negara.Paper ini mengulas mengenai pemanfaatan layanan pengadaan secara 

elektronik yang diimplementasikan sejak tahun 2011 di lingkup Kementerian Pertanian. 

Layanan ini dapat mendukung transparansi proses lelang mulai dari pengumuman hingga 

proses lelang selesai. Layanan ini juga dapat menunjukkan transparansi dari sisi 

anggaran mulai dari pagu pengadaan hingga realisasi pengadaannya. Dengan adanya 

layanan pengadaan secara elektronik ini maka membuka kesempatan yang lebih luas 

lagi bagi penyedia/rekanan pengadaan barang/jasa untuk mengikuti lelang di lingkup 

Kementerian Pertanian tidak dibatasi jarak dan waktu. 

Kata kunci: e-procurement, transparansi, pemantauan 

 

I. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 
Sejalan dengan kebijakan pemerintah 

tentang pemanfaatn teknologi informasi 

dalam proses penyelenggaraan 

pemerintah (e-Government), khususnya 

dalam pengadaan barang dan jasa yang 

lebih transparan, akuntabel, responsif, 

efektif serta efisien, maka perlu 

dilanjutkan dengan diimplementasikannya 

pengadaan barang dan jasa melalui 

pemanfaatan teknologi informasi. 

Sistem pengadaan barang dan jasa 

yang proses pelaksanaannya 

menggunakan insfrastruktur teknologi 

informasi (atau menggunakan fasilitas 

internet) disebut dengan e-Procurement 

atau pengadaan barang dan jasa secara 

elektronik. 

e-Procurement pada dasarnya adalah 

sebuah aplikasi komputer berbasis web 

dan dapat diakses oleh user yang telah 

diberikan autoritas oleh pengelola 

aplikasi. Sebelum Peraturan Presiden 

No.54 Tahun 2010 ditetapkan, proses 

pengadaan secara elektronik di 

Kementerian Pertanian masih 

menggunakan aplikasi SePP yang dikelola 

oleh Kementerian Komunikasi dan 

Informasi (Kemenkominfo). Setelah 

Peraturan Presiden No.54 dipergunakan, 

Kementerian Pertanian mulai 

bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(LKPP ) menggunakan aplikasi Layanan 

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). LPSE 

sendiri pengembangannya mengikuti 

peraturan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah. Saat ini,versi LPSE yang 

terbaru yaitu versi 3.5 mengikuti 

Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2012 

tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan 

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang 

Pengadaan Barang/Jasa. LPSE mulai 

digunakan di Kementerian Pertanian 

setelah diresmikan pada 21 April 2011. 

Implementasi yang dilakukan oleh 

Kementerian Pertanian tidak hanya 

mencakup kepada panitia pengadaan 

barang/jasa saja tetapi juga untuk pihak 

penyedia barang/jasa serta pihak auditor. 
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Sehingga tujuan awal agar tercipta 

penyelenggaraan pengadaan barang/jasa 

yang lebih transparan, akuntabel, 

responsif, efektif serta efisien dapat 

tercapai.  

 
2. Tujuan dan Sasaran 

A. TUJUAN 

Tujuan sosialisasi  ini adalah untuk: 

1. Mensosialisasikan sistem e-
Procurement LPSE kepada panitia 
pengadaan barang/jasa lingkup 
Kementerian Pertanian; 

2. Melakukan pelatihan e-Procurement 
untuk panitia, rekanan/penyedia, 
auditor, verifikator barang/jasa. 

B. SASARAN 

Sasaran yang ingin dicapai adalah 

Kementerian Pertanian melaksanakan 

seluruh proses pengadaan barang/jasa 

secara elektronik. 

 
3. Tempat dan Waktu Sosialisasi 

Peserta 
Implementasi ini sudah dilakukan 

selama dua tahun dengan dua metode 
yang berbeda oleh Pusat Data dan Sistem 
Informasi Pertanian. Pada tahun 2011 
peserta pelatihan diundang secara 
langsung setelah sebelumnya instansi 
calon peserta sosialisasi mengirimkan 
daftar nama peserta yang akan mengikuti 
pelatihan. Sedangkan pada tahun 2012, 
sosialisasi hanya dilakukan pada jadwal 
sosialisasi yang sudah ditentukan di Ruang 
Laboratorium Pusat Data dan Sistem 
Informasi Pertanian. Jadwal tersebut 
sebagai berikut: 
1. Panitia: Setiap Senin minggu kesatu 

dan ketiga pukul 09.00 s/d 12.00 WIB 
dan; 

2. Rekanan/penyedia: Setiap Senin 
minggu kedua dan keempat pukul 
09.00 s/d 12.00 WIB. 

 
4. Kualifikasi Peserta Sosialisasi 

Peserta sosialisasi yang mengikuti 
pelatihan adalah panitia pengadaan 
barang/jasa setiap eselon I dan eselon II 
Kementerian Pertanian yang 
membutuhkan pelatihan menggunakan 
aplikasi LPSE. Selain panitia pengadaan 
barang/jasa, peserta pelatihan yang 
mengikuti sosialisasi adalah 

rekanan/penyedia barang/jasa, auditor 
serta verifikator aplikasi LPSE. 

 
II. PELAKSANAAN SOSIALISASI E-

PROCUREMENT 

untuk membantu kelancaran kegiatan 
sosialisasi dan penerapan e-Procurement 
secara menyeluruh di lingkup 
Kementerian Pertanian, maka dibentuklah 
Tim Layanan Pengadaan Barang/Jasa 
Secara Elektronik. Tim LPSE ini selalu 
diperbaharui setiap tahun.  

 
Tim LPSE ini terdiri dari Pengarah, 

Ketua LPSE, Koordinator dan staf 
Admnistrator Sistem Elektronik yang 
bertanggung jawab untuk server dan 
kemanan aplikasi, Koordinator dan staf 
Pelatihan dan Sosialisasi yang bertanggung 
jawab untuk melakukan proses pelatihan 
dan sosialisasi untuk pihak yang terkait 
dengan LPSE, Koordinator dan staf Unit 
egistrasi dan Verifikasi Pengguna yang 
bertanggung jawab untuk memberikan 
akses keada rekanan/penyedia agar 
terdaftar di aplikasi LPSE Kementerian 
Pertanian, serta Koordinator dan staf Unit 
Layanan Pengguna yang bertanggung 
jawab untuk menangani permasalahan 
yang ditemukan oleh pengguna LPSE. 

 
Selain pembetukan Tim LPSE, dibuat 

juga jadwal tutorial untuk memudahkan 
penugasan pada jadwal sosialisasi. 
Kemudian setelah Tim LPSE terbentuk dan 
jadwal tutorial sudah dibuat, proses 
sosialisasi dilakukan sesuai jadwal yang 
sudah ditentukan. 

 
III. HASIL SOSIALISASI E-PROCUREMENT 

A. HASIL EVALUASI SOSIALISASI E-

PROCUREMENT 

Tahun 2011 dan 2011 mempunyai dua 
metode sosialisasi yang berbeda. Pada 
tahun 2011, sosialisasi hanya dilakukan 
sebanyak sepuluh kali pelatihan dengan 
peserta yang sudah diusulkan terlebih 
dahulu dari masing-masing instansi. Tahun 
2011 memang lebih dikonsentrasikan 
sosialisasi untuk lingkup Kementerian 
Pertanian seperti auditor, verifikator  
LPSE, dan panitia pengadaan barang/jasa 
pada khususnya. 

 
Jumlah peserta yang mengikuti 

sosialisasi ini pada tahun 2011 sebanyak 
203 orang. Jumlah ini didapat dari hasil 
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pelatihan peserta yang sudah diusulkan 
dan jadwal sosialisasi reguler. 
 

Tabel 1 Data Peserta Sosialisasi Tahun 
2011 Berdasarkan Undangan 

No Waktu Pelaksanaan 
(Bulan) 

Σ Peserta 

1 Maret 13 
2 April 20 
3 Mei 22 
4 Juni 14 
5 Juli 96 

Σ Peserta : 165 
 
 

 
 

Gambar 1. Data Peserta Sosialisasi 
Tahun 2011 Berdasarkan Undangan 

 
 
 
 
 
 

Tabel 2. Data Peserta Sosialisasi tahun 
2011 Berdasarkan Jadwal Reguler 

No Waktu Pelaksanaan 
(Bulan) 

Σ Peserta 

1 September 10 
2 Oktober 13 
3 November 15 

Σ Peserta : 38 
 

 
 

Gambar 2. DataPeserta Sosialisasi 
tahun 2011 Berdasarkan Jadwal Reguler 

 
Sedangkan pada tahun 2012, waktu 

sosialisasi hanya pada waktu sosialisasi 
yang sudah dijadwalkan dan dilakukan 
selama satu tahun penuh. Bila ada peserta 
yang menginginkan jadwal diluar waktu 
sosialisasi reguler, peserta diminta untuk 
mengirimkan surat permintaan dan Tim 
LPSE akan menyesuaikan jadwal sesuai 
jadwal penggunaan laboratorium. 

 
Jumlah peserta sosialisasi tahun 2012 

sebanyak 443 orang dengan peserta yang 
lebih beragam dibandingkan tahun 2011 
yang hanya terdiri dari panitia pengadaan 
barang/jasa lingkup Kementerian 
Pertanian.  Data sosialisasi pada tahun 
2012 terdiri dari panitia, 
rekanan/penyedia dan verifikator.  
Berikut merupakan data peserta sosialisasi 
tahun 2012: 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 3. Data Peserta Sosialisasi Tahun 
2012 Per Bulan 

Bulan  Reguler By request 

Januari 38 73 

Februari 53 55 

Maret 35 6 

April 24 6 

Mei 11 27 
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Juni 15 3 

Juli 10 0 

Agustus 0 0 

September 5 60 

Oktober 4 1 

Nopember 2 3 

Desember 4 8 

Total:  201 242 

Σ 

Keseluruhan: 
443 

 

 
 

Gambar 3. Data Peserta Sosialisasi Tahun 

2012 Per Bulan 

Tabel 4. Data Peserta Sosialisasi Tahun 

2012 Berdasarkan Pengguna 

No Pengguna Reguler 
By 

Request 

1 Panitia 107 239 

2 Penyedia/Rekanan 94 0 

3 Verifikator 0 3 

4 Auditor 0 0 

  Total: 201 242 

Jumlah Keseluruhan: 443 

 

 

 

Gambar 4. Data Peserta Sosialisasi Tahun 

2012 Berdasar Pengguna 

 

B. HASIL DAN MANFAAT IMPLEMENTASI 

LPSE 

Hasil dari sosialisasi LPSE pada tahun 
2011 adalah terlatihnya berjumlah 203 
orang dan tahun 2012 berjumlah 443 
orang.  

 
Peserta sosialisasi tersebut mulai 

menggunakan LPSE untuk proses 
pelelangan mereka mulai dari 
mengumumkan pengadaan hingga 
melakukan lelang secara full e-
Procurement. Dari aplikasi ini dapat 
dilihat data pengadaan pada Kementerian 
Pertanian mulai dari jumlah pengadaan 
yang sudah selesai, jumlah pagu, jumlah 
HPS, jumlah realisasi pengadaan yang ada 
pada aplikasi LPSE. Dari informasi jumlah 
HPS, pagu dan realisasi dapat dihitung 
pengehematan terhadap pagu dan HPS 
yang sudah dilakukan melalui proses 
pengadaan barang/jasa saat menggunakan 
aplikasi ini. 

 
Tahun 2011, jumlah pengadaan yang 

melakukan proses pengadaan hanya 

berjumlah 21 paket pengadaan. Hal ini 

disebabkan proses sosialisasi penggunaan 

LPSE masih terus berjalan. Pada tahun 

2012, jumlah paket yang mengadakan 

lelang secara full e-Procurement 

menggunakan aplikasi ini sebanyak 349 

paket penagdaan dengan jumlah total 

pagu Rp.3.002.974.553.446,- dan jumlah 

total HPSRp.2.701.061.461.837,- serta 
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jumlah realisasi Rp.2.499.285.511.135,- . 

Dari data tersebut dapat diketahui 

jumlah persentase pengehematan 

terhadap pagu sebesar 16,77% 

(Rp.503.689.042.311,-) dan persentase 

penghematan terhadap HPS sebesar 7,47% 

(Rp.201.775.950.702,-) 

Proses pendataan untuk data paket 
pengadaan melalui LPSE dilakukan dengan 
cara yaitu secara manual yang dibuat satu 
kali setiap minggu dan menggunakan 
aplikasi Pakar Report yang dikembangkan 
oleh LPSE Propinsi Jawa Barat. Saat ini 
data yang digunakan adalah melalui 
laporan manual karena aplikasi pakar 
report belum membedakan proses 
pengadaan melalui tahun anggaran paket 
tersebut diambil. Pakar report masih 
menggunakan tahun pelaksanaan lelang 
tersebut saat mengumpulkan data, 
padahal seharusnya data dikelompokkan 
berdasarkan tahun anggaran paket 
pengadaan.  

Bahkan kini LKPP pun mengembangkan 
aplikasi Smart Report yang dapat 
menampilan bukan hanya jumlah 
pengadaan tetapi data mengenai 
rekanan/penyedia yang sudah terdaftar 
bahkan tertolak dalam aplikasi. 

 
IV.KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Proses implementasi e-Procurement 
lingkup Kementerian Pertanian dilakukan 

dengan melakukan sosialisasi secara 
regular setiap hari Senin. Peserta 
sosialisasi juga dapat meminta jadwal 
sosialisasi diluar jadwal regular dengan 
cara mengirimkan surat permintaan 
pelatihan. Jadwal pelatihan diluar jadwal 
regular akan disesuaikan dengn jadwal 
tutor yang bertugas. 

 
Selama proses implementasi Tim LPSE 

Kementerian Pertanian tetap 
membutuhkan pendampingan dari LKPP 
karena selama proses implementasi masih 
terdapat beberapa permasalahan yang 
hanya dapat diselesaikan oleh LKPP dan 
aplikasi masih terus dalam proses 
pengembangan. 

B. SARAN 

1. Sosialisasi terus dilakukan selama 
pengembangan software aplikasi 
LPSE masih dalam pengembangan 
LKPP. 

2. Meningkatkan SDM Tim LPSE dalam 
hal aplikasi LPSE. 
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ABSTRAK 

ePetanimerupakan sarana komunikasi untuk para petani, penyuluh, peneliti, 

pemerintah, dan pelaku usaha lainnya. Seiring dengan perkembangan TIK (Teknologi 

Informasi dan Komunikasi) di Indonesia berdampak terhadap penyuluh dan petani dalam 

mengembangkan usahataninya (agribisnis). Adakah suatu inovasi tehnologi yang dinilai 

cocok dan terbaik saat ini dapat dikemas pada suatu bentuk informasi sehingga memiliki 

kemudahan bagi pelaku usaha dalam menghadapi pasar global.Penyuluhan adalah 

program pembangunan pertanian yang berorientasi pemberdayaan petani atau 

peternak, di antaranya adalah FEATI (Farmer Empowerment Through Agricultural 

Technology and Information) yang dalam implementasinya memfasilitasi kegiatan 

penyuluhan pertanian yang dikelola oleh petani atau FMA (Farmer Managed Extention 

Activities). Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pasca kegiatan FEATI dalam 

pemberdayaan petani untuk mendukung pembangunan pertanian khususnya pada 

tehnologi informasi menggunakan portal ePetani. Secara deskriptif, hasil posting para 

pengunjung dan penggunanya adalah menghasilkan pembelajaran usahatani dengan 

memanfaatan TIK berbasis web. 

 

Kata kunci : ePetani, Penyuluh, Petani, Usahatani, Agribisnis, TI, TIK, browser, Internet, 

Inovasi Tehnologi, Pasar Global 

 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 
TIK (Teknologi Infomasi dan Komunikasi) 
saat ini sangat berkembang di 
masyarakat. Umumnya TI (Teknologi 
Informasi) adalah sebuah teknologi yang 
dipergunakan untuk mengelola data, 
meliputi didalamnya : memproses, 
mendapatkan, menyusun, menyimpan, 
memanipulasi data dengan berbagai 
macam cara dan prosedur guna 
menghasilkan informasi yang 
berkualitas dan bernilai guna tinggi. 

Perkembangan TIK terus meningkat 
seiring dengan meningkatnya kebutuhan 
manusia. Saat ini trend pengguna e- 
yang berarti elektronik bermunculan. 
Seperti e-education, egovernment, 
elearning eToll dan lain sebagainya, 
dalam hal ini adalah ePetani. Teknologi 
Informasi dan Komunikasi seakan telah 
melekat didalam diri setiap manusia di 
era ini, TIK yang secara global mampu 
mencakupi segala aspek yang ada dalam 
kehidupan. Dalam perkembangannya 

bidang usahatani, TIK banyak memiliki 
peranan. TI seakan telah menjadi bahan 
bacaan, buku, penyuluh dan sistem 
penyuluhan yang sebelumnya masih 
bersifat konvensional. TI menyebebakan 
ilmu pengetahuan menjadi kian 
berkembang. Namun, TIK juga memiliki 
dampak negatif terhadap kehidupan, 
salah satunya yang menonjol adalah di 
bidang usahatani. Kenyataan ini yang 
mendorong penulis untuk mengungkap 
lebih jauh tentang Dampak Teknologi 
Informasi dan Komunikasi Terhadap 
Aktivitas para Penyuluh dan Petani.  

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Apa ePetani itu? 
2. Apa arti ePetani dalam dunia 

usahatani? 
3. Bagaimana peran ePetani dalam 

usahatani? 
4. Apa saja dampak positif dan negatif 

dalam usahatani?  
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5. Apa solusi yang tepat dalam 
menghadapi dampak negatif 
ePetani?  

 

C. TUJUAN 

a. Agar dapat mengetahui peranan, 

dampak positif, dampak negatif 
ePetani TIK dalam bidang usahatani 

b. Mengetahui solusi yang tepat dalam 

menangani dampak negatif TIK 
dalam bidang usahatani 

 

 

D. METODOLOGI PELAKSANAAN 

Metodologi dilakukan dengan 

melakukan pengamatan secara langsung 

terhadap keadaan isi posting yang 

masuk pada portal ePetani, dan 

berdasarkan pengalaman penulis waktu 

berada di lapangan. Dengan demikian 

dapat diketahui secara langsung data 

yang dibutuhkan dan informasi apa yang 

dapat diambil.  

Kegiatan kajian e-Petani ini 

dilakukan dengan menggunakan 

tahapan-tahapan sebagai berikut: 

 

Mulai 

Persiapan 

Siapkan Bahan Fisik/ALat 

 siapkan Komputer Laptop atau 

Nootebook 

siapkan kelengkapan untuk koneksi 

internet (line Telepon Telkom, line 

Paket koneksi 

Data/Internet, Modem GSM, Modem 

CDMA, Warnet)  

siapkan program browsing (Intenet 

Explorer, Mozila, dLL) 

siapkan alamat akses URL pada 

http://epetani.deptan.go.id 

Cara membuka Portal ePetani (cara 

Login ePetani dan  

 cara Regristrasi, isi formulir isian 

regristrasi ePetani) 

Pengenalan Menu-menu ePetani 

Siapkan sumber daya 

pendukungnyaartikel (masalah  

 yang akan dibutuhkan, diusahakan 

atau diposting) 

siapkan media penyimpanan 

(disket,flash disk,  

 SD/MMC) 

 Bentuk pelaksanaan akses browsing 

atau penulisan,  

pilih pada Komoditas  

 Pertanian, Cara Budidaya, ... Blog 

Umum, dLL) 

 Tentukan Kapasitas (sebagai petani, 

penyuluh,  

 pengusaha, ...Developer) 

Tentukan tanggal pelaksanaan 

Tentukan tempat pelaksanaan 

Dapat dilalukan koordinasikan 

dengan Kelompok Tani, Kelompok 

Penyuluh, Instansi  

(BPP/BAPELUH) dll. (instansi terkait 

bila perlu) 

Pelaksanaan 

 Laksanakan pengiriman (posting) 

 Pengalaman Petani, 

Pengalaman Penyuluh (Fungsional) 

Narasumber/Widya Iswara/Instruktur 

(komentator) 

 Pedagang/Pengusaha 

 Pengembang/Developer 

 Laksanakan proses ajar dengan 

browser yang digunakan 

 Berikan pengarahan dan kebijakan 

 Ajarkan dasar-dasar Pemanfaatan 

Internet 

 Ajarkan pengenalan alat media 

Komputer 

 Ajarkan cara mengatur alat Koneksi 

internet 

Ajarkan cara penggunaan alat 

Sambungan Internet (Kabel, Telpon, 

Speedy, Flash Net, FlasMedia)  

Ajarkan cara menulis artikel dari 

lapangan ke media komputer 

Ajarkan cara mengambil data dari 

internet (ePetani ) dll.  

 Ajarkan cara men-download data 

atau artikel 

 Berikan pengarahan dan motivasi 

 Rangkum proses akses ePetani 

Lakukan pengguna lainnya 

Selesai. 

 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

 

Sistematika penulisan karya tulis ini 

disusun dengan format sebagai berikut:  

 

 

 

http://epetani.deptan.go.id/
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PENDAHULUAN  

Bab ini merupakan bagian pengantar 

dari pokok masalah yang dibahas dalam 

karya tulis ini. Adapun hal-hal yang 

dibahas berisikan :  

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah 

C. Metodologi Pelaksanaan  

D. Tujuan  
E.  Sistematika Penulisan. 

 

PEMBAHASAN  

A. Pengertian ePetani  

B. Peranan ePetani dalam Usahatani  

C. Dampak Positif ePetani terhadap 

Usahatani  

D. Manfaat Internet terhadap Usahatani 

E. Upaya untuk Memajukan Usahatani 

dengan ePetani  

F. Dampak Negatif ePetani terhadap 

Usahatani 

G. Metode Pemecahan Masalah dan 

Solusi dalam Mengatasi Dampak Negatif 

ePetani dalam Usahatani 

 

PENUTUP  

Bab ini merupakan bagian akhir dari 

penulisan karya tulis yang berisikan 

kesimpulan dari keseluruhan isi laporan. 

 

PEMBAHASAN 

A. Pengertian ePetani 

TIK adalah berbagai aspek yang 

melibatkan teknologi, rekayasa dan 

teknik pengelolaan yang digunakan 

dalam pengendalian dan pemrosesan 

informasi serta penggunaanya, 

komputer dan hubungan mesin 

(komputer) dan manusia, dan hal yang 

berkaitan dengan sosial, ekonomi dan 

kebudayaan [British Advisory Council for 

applied Research and Development: 

Report on Information Technology; H.M. 

Stationery Office, 1980]. Definisi lain 

tentang TIK yaitu suatu teknologi yang 

digunakan untuk mengolah data, 

termasuk memroses, 

mendapatkan,menyusun, menyimpan, 

memanipulasi data dalam berbagai cara 

unntuk menghasilkan informasi yang 

berkualitas, yaitu informasi yang 

relevan, akurat dan tepat waktu, yang 

digynakan untuk keperluan pribadi, 

bisnis, dan pemerintahan juga 

merupakan informasi yang strategis 

untuk pengambilan keputusan.  

e-Petani diantaranya adalah produk dari 

TIK merupakan sebuah portal web yang 

diperuntukkan sebagai salah satu sarana 

pelayanan informasi & pengetahuan 

untuk para pelaku utama pertanian, 

seperti petani, penyuluh, peneliti, 

pemerintah, dan pelaku usaha. 

Diharapkan dengan adanya portal 

ePetani maka aksesibilitas terhadap 

informasi, teknologi, modal dan sarana 

produksi, pengembangan agribisnis dan 

kemitraan usaha dapat lebih 

ditingkatkan. 

Portal web ini menyediakan sarana 

komunikasi untuk para petani, 

penyuluh, peneliti, pemerintah, dan 

pelaku usaha lainnya. Sehingga dengan 

adanya sarana ini maka diharapkan para 

petani dan organisasi petani dapat lebih 

diberdayakan serta dapat meningkatkan 

produktivitas, pendapatan dan 

kesejahteraan petani. 

Alamat situs e-Petani 

http://epetani.deptan.go.id 

 

Arti Teknologi Informasi dalam dunia 

usahatani seharusnya dapat melalui 

akses ePetani yang berarti tersedianya 

saluran atau sarana yang dapat dipakai 

untuk menyiarkan program usahatani 

bagi masyarakat terutama penyuluh dan 

petani.  

 

B. Peranan ePetani dalam Usahatani 

Didalam dunia usahatani, banyak sekali 

organisasi, kelompok tani, gabungan 

kelompok tani (gapoktan) ataupun 

lembaga penyuluhan yang telah berhasil 

mengembangkan Teknologi Informasi 

dan Komunikasi dalam mendukung 

proses pembelajarannya. Dunia saat ini 

sedang memasuki era yang ditandai 

dengan gencarnya inovasi teknologi dan 

peluang ekonomi yang belum pernah 

terbayangkan sebelumnya. Perubahan-

perubahan besar terjadi dalam bidang 

teknologi, politik, sosial dan ekonomi. 

Segala perubahan ini telah 
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menyebabkan terjadinya pergeseran 

dalam berbagai bidang yang antara lain 

adalah:  

a. Masyarakat industri ke masyarakat 

informasi (dalam pembahasan masih 

berkisar dari masyarakat agraris ke 

masyarakat industri)  

b. Teknologi yang dipaksakan ke 

teknologi tinggi (hi-tech)     

c. Ekonomi nasional ke perekonomian 

dunia  

d. Kebutuhan jangka pendek ke jangka 

panjang  

e. Sistem sentralisasi ke sistem 

desentralisasi  

f. Bantuan ke lembaga berpindah ke 

swakarsa  

g. Dari pola hirarchi ke jaringan kerja 

(networking)  

h. Dari pilihan terbatas ke banyak 

pilihan. 

 

Menurut Budi Sutedjo (Eti Rpchaety, 

2005), gelombang teknologi dan 

informasi berkembang melalui beberapa 

tahapan sebagai berikut :  

a. Gelombang pertama, Pemanfaatan 

TIK difokuskan untuk peningkatan 

produktivitas dan memperkecil biaya  

b. Gelombang kedua, TIK difokuskan 

untuk meningkatkan efektivitas 

penggunaan komputer melalui 

pembangunan jaringan komputer  

c. Gelombang ketiga, TIK difokuskan 

untuk menghasilkan keuntungan 

lewat pembangunan program sistem 

informasi  

d. Gelombang keempat, TIK difokuskan 

untuk membantu proses 

pengmabilan keputusan dari data 

kualitatif  

e. Gelombang kelima, TIK difokuskan 

untuk meraih pelanggan (konsumen) 

melalui pengembangan jaringan 

internet  

f. Gelombang keenam, TIK yaitu 

mengembangkan sistem jaringan tanpa 

kabel (wireless).  

 

Teknologi Informasi berbasis pada 

disiplin ilmu-ilmu Informatika, Teknik 

Komputer dan Manajemen Informatika 

yang semuanya terikat dalam 

Komputasi. Komputasi berarti 

pekerjaan yang berkaitan dengan 

aktivitas: hitung menghitung proses 

pengolahan, penyimpanan dan 

penyampaian informasi, akibatnya tiap 

jaringan komunikasi beralih menjadi 

sentral informasi dan bukan 

komputernya lagi. Pemanfaatan yang 

dulunya sangat terbatas, kini telah 

memasuki kedalam katagori strategis, 

pengaruhnya pada kelangsungan usaha 

tidak dapat dipungkiri lagi 

(PUSTEKKOM, 2006).  

 

Teknologi Informasi dari masa ke masa 

selalu mengalami perkembangan yang 

pesat. Kemajuan yang pesat dalam 

bidang elektronika menyebabkan 

kemampuan komputer maju pesat dan 

cepat usang menikuti Hukum Moore 

(Vide;Bill Gates 1995 dalam 

PUSTEKKOM) dimana :  

a. Kemampuan chip komputer akan 

menjadi dua kali lipat setiap 

tahunnya  

b. Perangkat lunak semakin canggih  

c. Batas maya (virtual) tidak akan 

pernah tercapai.  

 

Dalam dunia usahatani, keberadaan 

sistem informasi dan komunikasi 

merupaka salah satu komponen yang 

tidak dapat dipisahkan dari aktivitas 

usahatani. Dalam sebuah lembaga 

usahatani harus memiliki komponen-

komponen yang diperlukan untuk 

menjalankan operasional usahatani, 

seperti metode budidaya, sarana dan 

prasarana, struktur organisasi, proses, 

sumber daya manusia (tenaga 

penyuluh), dan biaya operasi. 

Sedangkan sistem komunikasi dan 

informasi terdiri dari komponen-

komponen pendukung lembaga 

usahatani untuk menyediakan informasi 

yang dibutuhkan pihak pengmabil 

keputusan saat melakukan aktivitas 

usahatani.  

Peran-peran TIK dalam dunia 

pendidikan usahatani :  

a. TIK sebagai keterampilan (skill) dan 

kompetensi  

b. TIK sebagai infrastruktur usahatani  
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c. TIK sebagai sumber bahan ajar 

pendidikan dan penyuluhan 

d. TIK sebagai alat bantu dan fasilitas 

pendidikan usahatani  

e. TIK sebagai sistem pendukung 

keputusan  

 

C. Dampak Positif ePetani terhadap 

Usahatani 

 

Pemanfaatan TIK dalam pendidikan 

usahatani, akan mengatasi masalah 

sebagai berikut:  

• Masalah geografis, waktu dan sosial 
ekonomis Indonesia  

• Negara Republik Indonesia merupakan 

Negara kepulauan, daerah tropis dan 

pegunungan hal ini akan 

mempengaruhi terhadap 

pengembangan infrastruktur 

pendidikan usahatani sehingga dapat 

menyebabkan distribusi informasi 

yang tidak merata  

• Akselerasi pemerataan kesempatan 

belajar dan peningkatan mutu 

pendidikan penyuluhan yang 

memadai dan sesuai kebutuhan 

• Peningkatan kualitas sumber daya 
manusia melalui pengembangan dan 
pendayagunaan teknologi informasi 
dan komunikasi  

• TIK akan membantu kinerja 

pendidikan dan penyuluhan secara 

terpadu sehingga akan terwujud 

manajemen yang efektif dan efisien, 

transparan dan akuntabel.  

 

D. Manfaat Internet terhadap 

Usahatani 

Dalam bidang peyuluhan internet telah 

memainkan peranan penting dalam 

proses pembelajaran. Meskipun di dunia 

penyuluhan terdapat beberapa 

tantangan sebagai berikut:  

 Proses penyuluhan itu memerlukan 

waktu tenggang (lead time) yang 

cukup lama. Setidak-tidaknya 

seorang dituntut untuk mengikuti 

penyuluhan sejak sekolah dasar 

sampai perguruan tinggi  

 Dalam penyuluhan itu berlaku 

prinsip ―irreversibilitas‖  

 Tantangan yang kita hadapi di masa 

depan cenderung berkembang 

semanakin kompleks, yang ditandai 

dengan semakin cepatnya 

perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi sebagai akibat dari 

arus globalisasi yang semakin 

terbuka. (PUSTEKKOM,2006)  

e-Education, istilah ini mungkin sudah 

tidak asing bagi bangsa Indonesia. e- 

education (Elactronic Education) ialah 

istilah penggunaan TI di bidang 

penyuluhan. Internet membuka sumber 

informasi yang tadinya susah diakses. 

Akses terhadap sumber informasi bukan 

menjadi masalah lagi. Perpustakaan 

merupakan salah satu sumber informasi 

yang mahal harganya. (berapa banyak 

perpustakaan di Indonesia, dan 

bagaimana kualitasnya?) adanya 

Internet memungkinkan seseorang di 

Indonesia untuk mengakses 

perpustakaan di Amerika Serikat berupa 

Digital Library. Sudah banyak cerita 

tentang pertolongan Internet dalam 

penelitian, tugas akhir. Tukar menukar 

infomasi atau tanya jawab dengan 

pakar dapat dilakukan memalui 

Internet. Tanpa adanya Internet banyak 

tugas akhir dan thesis yang mungkin 

membutuhkan waktu yang lebih banyak 

untuk diselesaikan (Ortomo, B.S.D, 

2001).  

Lingkungan Akademis Indonesia yang 

mengenal alias sudah akrab dengan 

Implikasi TI di bidang pendidikan sudah 

banyak sekali. Hal ini juga tentunya 

sangat membantu bagi calon mahasiswa 

maupun mahasiswa atau bahkan alumni 

yang membutuhkan informasi tentang 

biaya kuliah, kurikulum, atau banyak 

lainnya. Bahkan saat ini telah 

berkembang digital library di kampus-

kampus. Inisiatif-inisiatif penggunaan TI 

dan Internet di luar institusi pendidikan 

formal tetapi masih berkaitan dengan 

lingkungan pendidikan di Indonesia 

sudah mulai bermunculan. Salah satu 

inisiatif yang sekarang sudah ada adalah 
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situs penyelenggara ―Komunitas Sekolah 

Indonesia‖ situs yang menyelenggarakan 

kegiatan tersebut contohnya plasa.com. 

dan SMA-ne.com.  

Selain untuk melayani Institusi 

pendidikan secara khusus, adapula yang 

untuk dunia pendidikan secara umum di 

Indonesia. ada juga layanan situs 

internet yang menyajikan kegiatan 

sistem PENYULUHAN di Indonesia. situs 

ini dimaksudkan untuk merangkum 

informasi yang berhubungan dengan 

perkembangan penyuluhan yang terjadi 

dan untuk menyajikan sumber umum 

serta jaringan komunikasi (forum) bagi 

administrator sekolah, para pendidik 

dan para peminat lainnya. Tujuan 

utama dari situs ini adalah sebagai 

wadah untuk saling berhubungan yang 

dapat menampung semua sektor utama 

usahatani. contoh dari situs ini adalah 

epetani.deptan.go.id.  

Selain penggunaan internet dalam dunia 

pertanian, usaha lain untuk penggunaan 

TIK dalam penyuluhan pertanian antara 

lain diciptakannya model-model 

pembelajaran ataupun media 

pembelajaran berbasiskan TIK, baik 

berupa CD pembelajaran interaktif 

maupun modul-modul materi 

pembelajaran yang bisa memberikan 

kemudahan pada peserta didik untuk 

memahami materi tersebut. Saaat ini 

juga banyak sekolah-sekolah yang 

memberikan fasilitas e-learning pada 

siswanya. Dengan akses internet, siswa 

dapat mengakses e-learning dimana 

saja, kapan saja. E-learning berisi 

modul-modul pembelajaran, adanya 

forum diskusi yang memungkinkan 

untuk distance learning.  

Mulai dari tahun 2010, Pusat Data dan 

Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) 

bekerjasama dengan Badan Penyuluhan 

dan Pengembangan SDM Pertanian telah 

mengembangkan elektronik Petani 

program yang disebut ―ePetani‖. 

Tujuan dari program ini adalah untuk 

para pelaku agribisnis seperti penyuluh 

pedagang dan petani melalui 

penggunaan internet.   

 

E. Upaya untuk Memajukan Usahatani 

dengan ePetani 

Merupakan upaya dalam Memajukan 

penyuluhan pertanian dengan ePetani 

untuk meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia, pemerintah Indonesia 

telah menggunakan ePetani untuk 

memperluas kesempatan para 

penyuluh, untuk meningkatkan kualitas 

dan relevansi penyuluhan, dan 

meningkatkan efisiensi sistem 

penyuluhan. Sampai tahun ini, berbagai 

upaya untuk menggunakan ePetani 

dalam penyuluhan antara lain :  

1. Komoditas Pertanian,  

Meliputi menu dari Cara Budidaya 
,tanya pakar, diskusi warga, harga 
komoditas, dan pasar jual beli.  

2. Sarana Produksi,  

Meliputi menu Mesin Pertanian, 
Pestisida dn Pupuk 

3. Info Bisnis, meliputi menu Info 

Pembiayaan, Info Perijinan, dan 

Info Perlindungan Varietas 

4. Info Kegiatan, meliputi menu Berita 

Pertanian, Kegiatan UPFMA dan 

kegiatan UPIP. 

5. Info Lainnya, meliputi menu Blog 

Umum, Pengaduan Layanan 

Pertanian, Panduan ePetani, 

Panduan Pemupukan Hara Spesifik 

Lokasi. 

6. Link, meliputi menu link ke 
Kalender Tanam, Cyber Extension, 
Pemupukan Hara Spesifik Lokasi 
serta Link Lainnya seperti berikut; 

C. LINK 

Portal 

Portal Pertanian 

Portal Penyuluhan 

Info Harga / P2HP (Pengolahan 
Pemasaran Hasil Pertanian) 

Info harga komoditi pertanian 
Info harga beras via SMS 
Info harga TPH via SMS 
Info harga Nak via SMS 
Info harga bun via SMS 

file:///D:/ePetani/epetani.deptan.go.id
http://agribisnis.deptan.go.id/singosari
http://database.deptan.go.id/smshargatph
http://database.deptan.go.id/smsharganak
http://database.deptan.go.id/smshargabun
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Potensi agribisnis 
Agribisnis Online 

Permintaan Penawaran : 

Penawaran Komoditi 

Permintaan Komoditi 

Diseminasi / Penelitian : 

Website Badan Litbang Pertanian 

Website Pustaka 

Direktori : 

Direktori Pakar 

Daftar Perusahaan 

Pertanian E-Mail 

 

Statistik : 

Statistik Pertanian 

 

SIM Penyuluh : 

Sistem Informasi Manajemen Penyuluh 
Pertanian 

 

Lain-lain : 

Website Kementerian 
Pertanian 

Website Sinar Tani 

Komunitas Penyuluh 
Pertanian di facebook 

Mesin Pencari Google 

Peta Google 

SMS Center Deptan 0813 8 
303 4444 

Website BPTP Program FEATI 

Sumatera Utara 

Sumatera Barat 

J a m b i 

Sumatera Selatan 

Banten 

Jawa Barat 

Yogyakarta 

Jawa Tengah 

Jawa Timur 

Kalimantan Barat 

Kalimantan Selatan 

Sulawesi Utara 

Sulawesi Tengah 

Sulawesi Selatan 

Sulawesi Tenggara 

Gorontalo 

N T B 

N T T 

 

Beberapa unit kerja di daerah seperti 

BAPELUH ditingkat kabupaten dan BPP 

ditingkat kecamatan berbagai Propinsi 

telah memberikan pendidikan dan 

latihan melalui internet untuk 

mengakses ePetani.  

1. Konsultasi Terkini, merupakan 
kolom informasi Tutorial atau hasil 
konsultasi Online terbaru, Salah 
satu penggunaan teknologi 
informasi untuk pembelajaran 
adalah untuk tujuan pemecahan 
masalah, yang dapat dilakukan 
secara jarak jauh. 

2. Info BudidayaTerkini, adalah untuk 
lebih memudahkan pengguna untuk 
dapat segera mengetahui posting 
tentang budidaya terbaru. 

3. Penawaran Terkini dan Permintaan 
Terkini adalah tampilan informasi 
tentang apa yang terkini 
ditawarkan serta apa permintaan 
terkini.  

Statistik pada beberapa Konten ePetani 

 

  Tahun 

Konten 2010 2011 2012 2013 

Cara 

Budidaya 295 346 85 183 

http://portalagribisnis.deptan.go.id/
http://agribisnis.deptan.go.id/
http://database.deptan.go.id/bisnis/penawaran2.asp
http://database.deptan.go.id/bisnis/permintaan2.asp
http://www.litbang.deptan.go.id/
http://www.pustaka-deptan.go.id/
http://database.deptan.go.id/pakar
http://database.deptan.go.id/perusahaan.asp
http://database.deptan.go.id/bisnis.pertanian_email.htm
http://database.deptan.go.id/bdsp/index.asp
http://database.deptan.go.id/simluh
http://database.deptan.go.id/simluh
http://www.deptan.go.id/
http://www.deptan.go.id/
http://www.sinartani.com/
http://www.facebook.com/pages/FORUM-PENYULUH-PERTANIAN/91661881636
http://www.facebook.com/pages/FORUM-PENYULUH-PERTANIAN/91661881636
http://www.google.com/
http://maps.google.com/
http://www.deptan.go.id/feati/tampil.php?page=berita&id=275
http://sumut.litbang.deptan.go.id/
http://sumbar.litbang.deptan.go.id/
http://jambi.litbang.deptan.go.id/
http://sumsel.litbang.deptan.go.id/
http://banten.litbang.deptan.go.id/
http://jabar.litbang.deptan.go.id/
http://yogya.litbang.deptan.go.id/
http://jateng.litbang.deptan.go.id/
http://jatim.litbang.deptan.go.id/
http://kalbar.litbang.deptan.go.id/
http://kalsel.litbang.deptan.go.id/
http://sulut.litbang.deptan.go.id/
http://sulteng.litbang.deptan.go.id/
http://sulsel.litbang.deptan.go.id/
http://sultra.litbang.deptan.go.id/
http://gorontalo.litbang.deptan.go.id/
http://ntb.litbang.deptan.go.id/
http://ntt.litbang.deptan.go.id/
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Penawaran 

Terkini 102 133 26 29 

Permintaan 

Terkini 20 17 4 4 

Berita 

Pertanian  23 68 89 230 

Pengaduan 

Layanan 

Pertanian  107 20 175 13 

 
 
Secara grafik : 
 

 

Kondisi sampai dengan tanggal 26 

September 2013 keberadaan ePetani 

terlihat sebagai berikut:  

Counter 

 Site Counter: 5,268,638 

 Your IP: 10.1.3.1 

 Visitors:  
Today: 3273 

This week: 89441 

This month: 145209 

This year: 2822017 

 

Top Kontributor 

 abdurrahman.bp4k_garut (103) 

 khairdin.situbondo (98) 

 dody.dithorti (53) 

 arief (53) 

 penas5 (39) 

 penas7 (35) 

 dedi.bpp_sukra (34) 

 penas6 (33) 

 nikmaropik.batang (32) 

 penas2 (30) 
 

Top Komentator 

 khairdin.situbondo (131) 

 sugiana.kapuas (28) 

 Yogi.BPTP (22) 

 Cak Imam (21) 

 sigit.bptpkalbar (19) 

 penas5 (17) 

 hcssukses.madiun (16) 

 eko (15) 

 penas3 (14) 

 penas6 (13) 

F. Dampak Negatif ePetani terhadap 
Usahatani 
TIK seiring dengan perkembangannya 
yang semakin meningkat, namun tetap 
saja memiliki kekurangan. Misalnya saja 
pada ePetani, ePetani dapat 
menyebabkan pengalihfungsian diri 
yang mengakibatkan Penyuluh jadi 
tersingkirkan, menyebabkan terciptanya 
individu yang bersifat individual karena 
sistem pembelajaran dapat dilakukan 
dengan hanya seorang diri, dan 
kemungkinan etika dan disiplin 
penyuluh susah atau sulit untuk diawasi 
dan dibina sehingga lambat laun 
kualitas etika dan manusia khususnya 
para penyuluh  akan menurun drastis, 
serta hakikat manusia yang utama yaitu 

sebagai makhluk sosial akan berkurang.  
Kemudian karena seringnya mengakses 
internet, di khawatirkan penyuluh 
bukan benar-benar memanfaatkan 
ePetani dengan optimal malah 
mengakses hal-hal yang tidak baik dan 
kurang bermanfaat yang sangat mudah 
diakses yang berefek buruk. Hal lain 
misalnya kecanduan : asik berinternet 
(biasanya menggunakan fasilitas social 
networkong / game online) sehingga 
lupa waktu dan berakibat buruk bagi 
kehidupannya. Kemudian ada istilah 
Cyber-relational addiction adalah 
keterlibatan yang berlebihan pada 
hubungan yang terjalin melalui internet 
(seperti melalui chat room dan virtual 

affairs) sampai kehilangan kontak 
dengan hubungan-hubungan yang ada 
dalam dunia nyata. Kemudian dikenal 
pula Information overload, karena 
menemukan informasi yang tidak habis-
habisnya yang tersedia di internet, 
sejumlah orang rela menghabiskan 
waktu berjam-jam untk mengumpulkan 
dan mengorganisir berbagai informasi 
yang ada, kemudian bisa membuat 
seseorang hanyut pada hal yang kurang 

0 100 200 300 400

Cara Budidaya

Penawaran Terkini

Permintaan Terkini

Berita Pertanian

Pengaduan Layanan…

Postingan pada beberapa Konten 
ePetani 

2013 2012 2011 2010

http://epetani.deptan.go.id/berita
http://epetani.deptan.go.id/berita
http://epetani.deptan.go.id/pengaduan
http://epetani.deptan.go.id/pengaduan
http://epetani.deptan.go.id/pengaduan
http://epetani.deptan.go.id/users/abdurrahmanbp4kgarut
http://epetani.deptan.go.id/users/khairdinsitubondo
http://epetani.deptan.go.id/users/dodydithorti
http://epetani.deptan.go.id/users/arief
http://epetani.deptan.go.id/users/penas5
http://epetani.deptan.go.id/users/penas7
http://epetani.deptan.go.id/users/dedibppsukra
http://epetani.deptan.go.id/users/penas6
http://epetani.deptan.go.id/users/nikmaropikbatang
http://epetani.deptan.go.id/users/penas2
http://epetani.deptan.go.id/users/khairdinsitubondo
http://epetani.deptan.go.id/users/sugianakapuas
http://epetani.deptan.go.id/users/yogibptp
http://epetani.deptan.go.id/users/cak-imam
http://epetani.deptan.go.id/users/sigitbptpkalbar
http://epetani.deptan.go.id/users/penas5
http://epetani.deptan.go.id/users/hcssuksesmadiun
http://epetani.deptan.go.id/users/eko
http://epetani.deptan.go.id/users/penas3
http://epetani.deptan.go.id/users/penas6
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baik. Hal-hal tersebut sanangat 
meghambat berkembangnya usahatani.  

 
G. Metode Pemecahan Masalah dan 

Solusi dalam Mengatasi Dampak 
Negatif   ePetani dalam Usahatani 

Agar penggunaan ePetani dalam 

usahatani lebih optimal dan dijalankan 

dengan baik dan benar, berikut ada 

beberapa metoda pemecahan masalah 

agar dampak negatif dari ePetani dapat 

tertanggulangi.  

a. Mempertimbangkan pemakaian 

ePetani dalam usahatani, khusunya 

untuk petani yang masih harus dalam 

pengawasan ketika sedang melakukan 

pembelajaran dengan ePetani. Analisis 

untung ruginya pemakaian. 

b. Tidak menjadikan ePetani 

sebagai media atau sarana satu-satunya 

dalam pembelajaran, misalnya tidak 

hanya mendownload e-book, tetapi 

masih tetap membeli buku- buku cetak, 

tidak hanya berkunjung ke ruang 

komputer suatu BPP, namun juga masih 

berkunjung ke ruang perpustakaannya.  

c. Pihak-pihak narasumber baik 

sebagai widyaiswara maupun penyuluh, 

memberikan pengajaran-pengajaran 

etika ber-TIK agar ePetani dapat 

dipergunakan secara optimal tanpa 

menghilangkan etika.  

d. Pemerintah sebagai pengendali 

sistem-sistem informasi seharusnya 

lebih peka dan menyaring apa-apa saja 

yang dapat di akses oleh para penyuluh 

dan seluruh lapisan masyarakat rakyat 

Indonesia di dunia maya. Jadi, solusinya 

adalah jangan sampai ketinggalan 

banyak informasi yang sekarang ini 

informasi-informasi tersebut paling 

banyak ada di internet. Maka harus 

dapat mempertimbangkan kebutuhan 

terhadap teknologi, mempertimbangkan 

baik-buruknya teknologi tersebut dan 

tetap menggunakan etika. 

 

KESIMPULAN 

Teknologi Informasi dan Komunikasi 

yaitu semua bentuk teknologi yang 

terlibat dalam pengumpulan, 

memanipulasi, komunikasi, presentasi 

dan menggunakan data (data yang 

ditransformasi menjadi informasi). 

Usahatani tidak bisa dilepaskan dari 

perkembangan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi. TIK bukan lagi menjadi 

asing dalam dunia penyuluhan pertanian 

tetapi sudah menjadi penting dan 

sangat mendukung dalam dunia 

usahatani. Salah satu bukti pentingnya 

TIK adalah unntuk pemerataan 

penyuluhan dengan kondisi geografis 

Indonesia yang luas sangat diperlukan 

TIK diantatranya pemanfaatan ePetani.  

 

Beberapa dampak positif yang diperoleh 

dengan adanya ePetani dalam dunia 

usahatani antara lain :  

1. Memberikan kemudahan terhadap 

dunia usahatani dalam pencapaian 

tujuan pembangunan pertanian di 

Indonesia secara umum.  

2. Meningkatkan mutu usahatani karena 

dengan ePetani dapat dengan mudah 

menerima informasi baik secara 

lokal, dari dalam maupun secara 

nasional , bahkan dari luar negeri. 

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya 

Manusia Indonesia yang merupakan 

produk dari dunia usahatani.   

Oleh karena pentingnya ePetani dalam 

dunia usahatani, maka Kementerian 

Pertanian melalui Pusdatin terus 

melakukan pengembangan sistem 

Informasi, ePetani dalam dunia 

usahatani di Indonesia. namun, 

penggunaan ePetani harus tetap diawasi 

karena ePetani juga memiliki dampak 

negatif. Oleh karena itu pertimbangan 

untung rugi harus dijalankan dalam 

penggunaan ePetani di bidang 

usahatani, juga harus menggunakan 

etika dalam Teknologi Informasi dan 

Komunikasi sehingga peggunaan ePetani 

di bidang penyuluuhan dan untuk 

kepentingan usahatani lebih optimal 

dan berjalan secara baik dan benar.     

DAFTAR PUSTAKA 

Siahaan, Sudirman. ―E-learning 
(Pembelajaran Elektronik) sebagai 
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salah satu alternatif 
kegiatanpembelajaran. 
http://www.depdiknas.go.id. (di 
akses tanggal 27 April 
2012)www.file.upi.edu diakses 
tanggal 27 April 2012     

Budi Sutedjo (Eti Rpchaety, 2005), 
http://perkembanganteknologididun
iamodern.blogspot.com/2012/01/da
mpak-teknologi-informasi-dan.html 

Dampak Teknologi Informasi Dan 
Komunikasi (Tik) Terhadap 
Pendidikan Tugas Bahasa Indonesia , 
Arif Nur Sidiq 09.12.4218 09-S1si-10 

Kelompok 1 Jurusan Sistem Informasi 
Sekolah Tinggi Manejemen 
Informatika Dan Komputer Amikom 
Yogyakarta 
2012     http://fr.slideshare.net/arif
Nyarum/dampak-teknologi-
informasi-dan-komunikasi-tik-
terhadap-pendidikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://perkembanganteknologididuniamodern.blogspot.com/2012/01/dampak-teknologi-informasi-dan.html
http://perkembanganteknologididuniamodern.blogspot.com/2012/01/dampak-teknologi-informasi-dan.html
http://perkembanganteknologididuniamodern.blogspot.com/2012/01/dampak-teknologi-informasi-dan.html
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Perancangan Sistem Pengendali Pintu Pembagi Untuk Mesin 
Grading Tomat TEP 4 

B.W. Wicaksana, T. Herwanto, M. Muhaemin, D. Prijatna,  

M. Saukat, dan W.K. Sugandhi. 

Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Industri Pertanian,  

Universitas Padjadjaran, Bandung.  

Kampus Jatinangor, Jl. Raya Bandung-Sumedang km 21 

 

ABSTRAK 

Mesin grading tomat TEP 3 yang dirancang sebelumnya sudah dapat melakukan grading 

tomat dengan akurat, tetapi masih memiliki kapasitas kerja di bawah grading secara 

manual, yaitu 1149 buah/jam. Supaya mesin dapat bekerja dengan ekonomis, mesin 

harus mempunyai kapasitas kerja yang lebih besar. Untuk keperluan itu, mesin grading 

tomat TEP 4 direncanakan mampu untuk dapat memproses tomat yang melalui 3 jalur 

konveyor. Merupakan bagian dari rancang bangun mesin grading tomat TEP 4, penelitian 

ini bertujuan untuk merancang bangun sistem pengendali pintu pembaginya. Penelitian 

ini dilaksanakan dengan menggunakan metode rekayasa. Komponen pengendali yang 

digunakan meliputi mikrokontroller ATMega16, tiga buah stepmotor dan beberapa 

sensor posisi. Pergerakan pintu pembagi ditentukan dengan berdasarkan pada kelas 

tomat yang ditentukan dengan pengolahan citra dan posisi pintu terakhir. Penelitian 

pendahuluan dengan satu stepmotor menunjukkan bahwa sistem yang dibuat telah 

dapat meningkatkan kapasitas kerja menjadi 2530 butir/jam. Dengan demikian, dapat 

diharapkan bahwa kapasitas keseluruhan mesin dapat ditingkatkan menjadi lebih dari 

7500 butir/jam. 

Kata kunci: tomat, sistem kontrol, mesin grading 

PENDAHULUAN 

Tomat (Solanum lycopersicum L) 

adalah sayuran yang banyak digemari 

oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat 

Indonesia, sering menggunakan tomat 

sebagai salah satu bumbu dari suatu 

masakan. Selain itu, tomat juga sering 

digunakan sebagai bahan baku 

pembuatan saus tomat dan jus tomat. 

Tomat merupakan sumber vitamin A 

dan  C yang sangat berguna bagi 

kesehatan manusia (Adiyoga dkk, 2004). 

Berdasarkan data dari Badan Pusat 

Statistik (BPS), 2013, produksi tomat 

dari tahun ke tahun cenderung semakin 

meningkat. Produksi tomat yang 

cenderung terus meningkat, 

menunjukkan bahwa permintaan 

konsumen akan tomat dari tahun ke 

tahun semakin meningkat. 

Untuk bisa memenuhi permintaan 

konsumen, maka produsen tomat harus 

bisa menyediakan tomat sesuai dengan 

kebutuhan konsumen. Agar produsen 

bisa menyediakan tomat sesuai dengan 

kebutuhan konsumen, maka perlu 

dilakukan proses sortasi dan grading. 

Sortasi dan grading adalah salah satu 

bentuk penanganan pascapanen. Sortasi 

adalah pemisahan bahan yang sudah 

dibersihkan ke dalam berbagai fraksi 

kualitas berdasarkan karakteristik fisik, 

kimia, dan kondisi biologisnya. 

Sedangkan grading adalah proses 

pemilihan bahan berdasarkan 

permintaan konsumen atau berdasarkan 

nilai komersilnya (Zain dkk, 2005). 

Grading dapat dilakukan secara manual 

atau menggunakan mesin. Grading 

dengan metode manual pada komoditas 

tomat dapat memberikan hasil yang 

tidak konsisten. 

Penelitian tentang mesin grading 

tomat dengan pengolah citra telah 

dilakukan oleh Nurhakim (2011), 

Gumelar (2012), dan Herwanto, dkk 
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(2012). Nurhakim (2011) telah 

merancang mesin grading tomat TEP 1 

dengan kapasitas aktualnya sebesar 299 

buah/jam dan akurasi pintu pembagi 

sebesar 70 %. Kekurangan mesin grading 

TEP 1 ini kemudian diperbaiki oleh 

Gumelar (2012) dengan memodifikasi 

sistem pengendali pintu pembaginya, 

hasilnya adalah mesin grading tomat 

TEP 2 dengan kapasitas aktualnya 

sebesar 190 buah/jam dan akurasi pintu 

pembagi sebesar 100 %. Walaupun 

akurasi pintu pembagi berhasil 

ditingkatkan menjadi 100 %, tetapi 

kapasitas mesin grading tomat TEP 2 

masih jauh dibawah kapasitas grading 

secara manual, yaitu 1200 buah/jam. 

Lalu, Wisanti (2013) memodifikasi 

sistem pengendali pintu pembagi mesin 

grading tomat TEP 2. Hasil modifikasi 

itu, diterapkan pada mesin grading 

tomat TEP 3 dengan kapasitas aktualnya 

sebesar 1149 buah/jam dan akurasi 

pintu pembagi sebesar 100 %. 

Supaya mesin dapat bekerja secara 

ekonomis, mesin harus mempunyai 

kapasitas kerja yang lebih besar. Untuk 

keperluan itu, maka akan dibangun 

mesin grading tomat TEP 4. Mesin 

grading tomat TEP 4 ini memiliki tiga 

jalur konveyor dan tiga pintu pembagi 

yang harus dikendalikan secara 

bersamaan, berbeda dengan mesin 

grading tomat TEP 3 yang hanya 

mempunyai satu pintu pembagi yang 

harus dikendalikan, sehingga perlu 

dilakukan perancangan sistem 

pengendali pintu pembagi untuk mesin 

grading tomat TEP 4. 

 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode 

rekayasa (engineering), yaitu 
melakukan suatu kegiatan perancangan 
yang tidak rutin, yang di dalamnya 
terdapat kontribusi baru, baik dalam 
bentuk proses atau produk. Secara 
ringkas, tahapan penelitian yang 
dilakukan adalah sebagai berikut: 
1. Identifikasi masalah. Pada tahap ini 

diidentifikasi masalah yang ada 
pada mesin grading TEP-3 dengan 

melakukan pengujian yang 
menyeluruh. 

2. Perancangan hardware sistem 
pengendali. Pada tahapan ini 
ditentukan hardware apa saja yang 
diperlukan untuk pengendalian 
pintu pembagi secara cepat dan 
akurat. Mikrokontroller yang 
digunakan adalah ATMega 16 
dengan 3 buah step motor sebagai 
penggerak pintu pembagi. 

3. Analisa teknik. Hubungan antar 
variabel pada sistem yang akan 
dikendalikan kemudian dinyatakan 

dalam hubungan matematik 
sehingga memudahkan untuk 
pembuatan program komputernya. 

4. Modifikasi program pengendali pintu 
pembagi. Berdasarkan analisa 
teknik, kemudian dibuat program 
komputernya. Mengingat ada proses 
pengolahan citra, MATLAB 
digunakan sebagai bahasa 
pemrograman 

5. Integrasi program pengendali 
dengan program pengolahan citra. 
Program pengendali dimaksudkan 
untuk memisahkan tomat secara 
fisik berdasarkan grading yang 
dilakukan oleh program pengolahan 
citra. Pada tahap ini, kedua modul 

program diintegrasikan supaya bisa 
bekerja secara terpadu. 

6. Pengujian dengan tomat artifisial. 
Pada tahap awal, pengujian 
dilakukan dengan tomat artificial 
yang dibuat dari kayu dengan 
ukuran yang sama dengan tomat 
yang sebenarnya dan diwarnai 
dengan cat sesuai dengan warna 
tomat 

7. Evaluasi. Tahap ini dilakukan untuk 
mengecek apakah kinerja sistem 
telah sesuai dengan yang 
diinginkan. Bila belum, maka 
dilakukan perbaikan seperlunya. 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Rancangan Dasar dan Mekanisme Kerja 

Rancangan dasar perangkat 

pengendali disajikan pada Gambar 1. 

Selain mikrokontroller dan step motor, 

sensor cahaya juga digunakan untuk 

menentukan posisi pintu pembagi. 
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Mekanisme kerja sistem pengendali 

pintu adalah sebagai berikut: 

1. Tomat diletakkan pada konveyor 
oleh metering device 

2. Konveyor bergerak membawa 
tomat melalui kotak penangkap 
citra 

3. Kamera menangkap citra ketiga 
buah tomat yang ada pada 
konveyor. 

4. Citra tomat diproses oleh komputer 
untuk menentukan grade-nya. 
Selain itu, posisi tomat pada 
konveyor dihitung seakurat 
mungkin 

5. Data tentang grade dan posisi ini 
kemudian dikirimkan ke 
mikrokontroller. 

6. Mikrokontrolleh membaca sensor 
posisi untuk menentukan posisi 
ketiga pintu pembagi. 

 

 

 
Gambar 1. Rancangan Sistem 

Pengendali Pintu 
7. Mikrokontroller menghitung waktu 

jeda berdasarkan posisi tomat pada 
konveyor dan kemudian menunggu 

sesuai dengan waktu itu sebelum 
memerintahkan step motor untuk 
menggerakkan pintu pembagi 
dengan berdasarkan pada posisi 
pintu pembagi sekarang dan grade 
tomat pada jalur itu. 

8. Tomat jatuh pada tempat yang 
sesuai dengan grade-nya.  

a) Waktu Luncuran Tomat 

Supaya tomat masuk dengan tepat 

pada pintu pembagi, tomat dari 

konveyor perlu diarahkan dengan 

saluran luncuran (Gambar 2). Waktu 

luncuran diketahui dengan melakukan 

serangkaian percobaan dengan data 

disajikan pada Tabel 1. Waktu 

maksimum yang diperlukan adalah 1,2 

detik. Waktu ini kemudian dimasukkan 

ke dalam program pengendali. 

 

Gambar 2. Saluran luncuran tomat 
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Tabel 1. Hasil Pengukuran Waktu 

Luncuran Tomat 

Percobaan 

ke 

Tluncuran 

(detik) 

Ukuran 

tomat 

 

1 0,840 

Besar 

(Waktu 

Tersingkat) 

 

2 1,102 Kecil  

3 1,071 Sedang  

4 1,007 Sedang  

5 1,199 Kecil  

6 0,967 Besar  

7 1,095 Sedang  

8 1,208 

Kecil 

(Waktu 

Terlama) 

 

9 0,919 Besar  

10 0,959 Besar  

Jumlah 10,367 

 

 

Rata – 

rata 
1,037 

 

 

Kapasitas Mesin 

Pada uji verifikasi, diketahui bahwa 

program yang dirancang telah berfungsi 

dengan baik. Tomat dengan grade-A 

berhasil ditempatkan pada wadah A. 

Demikian pula dengan tomat dengan 

grade-B dan –C berhasil ditempatkan 

pada wadah yang seharusnya. Untuk 

mengetahui kapasitasnya, dilakukan uji 

kinerja terhadap program tersebut. 

Pengujian program dilakukan dengan 

hanya menggunakan konveyor satu jalur 

karena konveyor tiga jalur belum 

selesai dibuat (Gambar 3). Walaupun 

begitu, program yang diuji dirancang 

untuk 3 jalur konveyor. Pengujian 

dilakukan dengan memproses 10 buah 

tomat artifisial dengan dilakukan tiga 

ulangan. Rata – rata lama waktu 

memproses 10 buah adalah (14,44067 

detik + 14,217 detik + 14,03007 

detik)/3 = 14,229 detik. Maka kapasitas 

teoritisnya dapat dicari dengan rumus 

 

 

 

kp = 
         

      
 

kp = 2530 butir/jam 

Dengan demikian kapasitas teoritis 
mesin untuk satu jalur sebesar 2530 
buah/jam. Jadi bila mesin sudah 
menggunakan konveyor dengan tiga 
jalur, kapasitasnya diperkirakan sebesar 
7500 butir/jam. 

KESIMPULAN 
Dari penelitian awal ini berhasil 

disimpulkan 
1. Program yang dirancang telah 

bekerja dengan baik 
2. Bila menggunakan konveyor satu 

jalur, kapasitas program adalah 
2530 butir/jam 

3. Diperkirakan bahwa bila digunakan 

konveyor dengan tiga jalur, 
kapasitas program menjadi lebih 
dari 750 butir/jam 
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ABSTRAK 

Tracking GPS Untuk Inventarisasi Jaringan Irigasi merupakan suatu kajian untuk 

mendata atau menginvetarisasi jaringan irigasi di jaringan irigasi desa (JIDES), tingkat 

usaha tani (JITUT), dan jaringan yang dibangun oleh partisipasi petani. Inventarisasi 

menghasilkan panjang jalur irigasi, kondisi irigasi, posisi untuk masing-masing 

partisipasi saluran irigasi, harga satuan pembiayaannya. Penyajian dari hasil 

inventarisasi akan dituangkan dalam deskripsi statistic dan dalam bentuk peta dengan 

skala yang menyesuaikan media pencetaknya. Area kajian terletak di Kabupaten Bantul 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan alat perekaman yang digunakan adalah GPS 

Trimble Juno ST. 

Hasil treacking GPS pada saluran irigasi di lokasi kajian menghasilkan panjang JIDES  

sepanjang 269.751 meter, dengan perincian 57.477 meter kondisi baik, 187.934 meter 

berupa saluran tanah atau belum di bangun, dan 24.341 meter dalam kondisi rusak. 

JIDES  Dengan kondisi baik terpanjang di Desa Sriharjo Kecamatan Imogiri dengan 

panjang saluran 7.172 meter, sedangkan yang terpendek adalah 87 meter belokasi di 

desa Jati Mulyo Kecamatan Dlingo. JIDES yang masih berupa saluran tanah atau belum 

dibangun terpanjang adalah 17.724 meter yang berada di desa Catur Harjo kecamatan 

Pandak, dan yang terpendek adalah 216 meter di Desa Sabdodadi  Kecamatan Bantul. 

JIDES dalam kondisi rusak terpanjang 4.041 meter di desa Triharjo Kecamatan Pandak, 

Sedangkan Jalur Terpendek adalah 92 meter di Desa Imgiri Kecamatan Imogiri. 

Saluran Irigasi JITUT sepanjang 1.287.966 meter, dengan Perincian 197.849 Meter 

kondisi Baik, 1.016.074 meter berupa saluran tanah atau belum dibangun, dan 74.043 

meter dalam kondisi Rusak. JITUT dengan kondisi baik terpanjang di desa Bambang 

Lipuro Kecamatan Bambang Lipuro dengan panjang saluran 14.360 meter, sedangkan 

yang terpendek adalah 138 meter berlokasi di Desa Bangunhaarjo Kecamatan Sewon. 

JITUT  Yang Masih Berupa saluran Tanah Atau belum di bangun terpanjang adalah 

60.430 meter yang berada di Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambang Lipuro, dan yang 

terpendek adalah 636 meter di Desa Sumber agung Kecamatan Jetis. JITUT dalam 

kondisi rusak terpanjang 16.449 meter di Desa Gading sari Kecamatan Sanden, 

sedangkan jalur terpendek adalah 16 meter di Desa Selopamiaro Kecamatan Imogiri. 

Data spasial yang dihasilkan merupakan data polyline dan point yang mempunyai 

format SSF dengan posisi lintang, bujur, dan ketinggian. Secara geometris kesalahan 

posisi yang diakibatkan oleh tingkat akurasi GPS adalah antara 2-5 m. Koordinat yang 

diperoleh merupakan koordinat local yang datanya di post processing  menggunakan 

GPS base pada jarak antara 5-30 km.  

Komposisi pembiayaan adalah Belanja Bahan sekitar 13%, belanja honor jasa diperlukan 

20%, Belanja Barang NON Operanasional Lainnya 30%, Belanja Sewa 1%, dan Belanja 

Perjalanan lainnya sebesar 36% dari total biaya yang di Butuhkan. Sehingga biaya yang 

di butuhkan untuk inventarisasi jaringan irigasi menggunakan data tracking GPS sebesar 
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Rp 16.641/100 meter, dengan waktu penyelesaian selama 144 hari untuk panjang 

jaringan 1.557.717 meter yang tersebar di 17 Kecamatan. 

Kata Kunci :JITUT, JIDES, Tracking GPS, Pemetaan 

 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan air merupakan salah 
satu faktor pembatas dalam kegiatan 
usahatani. Permasalahan yang terjadi 
adalah adanya pembagian penggunaan 
air yang kurang optimal, hal ini 
disebabkan adanya jalur pengairan yang 
kurang berfungsi dengan baik. 
Keadaaan ini menyebabkan semakin 
kurangnya efisiensi pengairan karena 
sebagian besar infrastuktur irigasi 
mengalami penurunan fungsi. Kondisi 
ini mengakibatkan pemanfaatan lahan 
sawah menjadi berkurang bahkan di 
beberapa tempat mendorong terjadinya 
alih fungsi lahan sawah menjadi non 
sawah. Sementara itu, sesuai dengan 
arah baru kebijakan sektor pertanian, 
manajemen irigasi juga menghadapi 

tantangan untuk merubah orientasi 
pengelolaan dari dukungan pada 
budidaya monokultur (padi) menjadi 
budidaya berbagai jenis tanaman 
(diversifikasi) dan pengembangan 
pertanian dalam satu kesatuan 
agribisnis. Dengan demikian kehandalan 
sistem irigasi sangat dibutuhkan untuk 
mewujudkan kemandirian pangan. 

Sistem irigasi merupakan 
pengelolaan keseluruhan kegiatan 
irigasi diawali dari perencaan, 
pembangunan, pengembangan, 
operasional dan pemeliharaan jaringan 
irigasi yang menyeluruh (One irigation 
one management).Sesuai dengan 
Undang-Undang nomor 7 Tahun 2004 
tentang Sumber Daya Air (SDA),  

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 
tahun 2006 tentang irigasi. Peraturan 
tersebut di antaranya mengamanatkan 
bahwa tanggung jawab pengelolaan 
jaringan irigasi tersier sampai ke 
tingkat usahatani (JITUT) dan jaringan 
irigasi desa (JIDES) menjadi hak dan 
tanggung jawab petani. Di samping itu, 
dalan PP No. 38 Tahun 2007 tentang 
pembagian urusan pemerintahan antara 
kewenangan Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah Provinsi, dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
menjelaskan bahwa kewenangan 
pengembangan dan rehabilitasi jaringan 

irigasi tingkat usahatani dan irigasi desa 
menjadi kewenangan dan tanggung 
jawab instansi tingkat kabupaten/kota 
yang menangani urusan pertanian. 
Mengingat sebagian besar pemerintah 
kabupaten/kota dan petani sampai saat 
ini belum dapat menjalankan tanggung  
jawabnya, maka pemerintah berusaha 
Untuk membantu meningkatkan 
pemberdayaan petani dalam pengelola 
jaringan irigasi. 

Peralihan kewenangan dan 
tanggung jawab pengelolaan jaringan 
irigasi kepada petani menuntut 
ketersediaan data tentang kondisi 
jaringan irigasi tingkat usahatani. Hal 
ini di perlukan sebagai bahan 
pertimbangan dalam penyusunan 

perencanaan pembangunan, 
pengembangan, rehabilitasi, 
operasional, dan pemeliharaan jaringan 
irigasi tingkat usahatani. Sehubungan 
dengan hal tersebut di perlukan suatu 
data yang merupakan hasil inventrisasi 
jaringan irigasi. Terdapat beberapa 
metode inventarisasi jaringan irigasi 
seperti mengukur langsung atau dengan 
mengamati langsung di lokasi jalur 
irigasi. Pada penelitian ini metode 
inventarisasi dengan survey langsung ke 
lokasi jalur irigasi dan merekam jalur 
tersebut menggunakan alat bantu GPS 
Maping.  

 
1.2 Tujuan Dan sasaran 

1.2.1 Tujuan 
A. Mendata atau mengintenrisasi 

jaringan irigasi tingkat usaha tani, 
jaringan irigasi desa, dan jaringan 
yang di bangun oleh partisipasi 
petani. 

B. Memetakan Jaringan irigasi tingkat 
usaha tani, jaringan irigasi desa, 
dan jaringan yang di bangun oleh 
partisipasi petani. 
 

1.2.2 Sasaran 
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A. Terdata dan terinventrisasinya 
jaringan irigasi tingkat usaha tani, 
Jaringan irigasi desa, dan jaringan 
yang di bangun oleh partisipasi 
petani. 

B. Terpetakan Jaringan irigasi tingkat 
usaha tani, jaringan irigasi desa, 
dan jaringan yang di bangun oleh 
partisipasi petani. 
 

KONSEP DAN DEFINISI 

Global Positioning System (GPS), 

merupakan suatu konstelasi yang terdiri 

tidak kurang dari 24 satelit, yang 

meyediakan informasi koordinat posisi 

yang akurat secara global. System GPS 

mengunakan satelit dan receiver untuk 

melakukan pencatatan posisi, dan 

dipergunakan secara global di manapun 

dan oleh siapapun di muka bumi ini 

secara gratis.  

Receiver GPS, adalah suatu alat 

yang dapat menangkap sinyal satelit 

GPS yang di dalamnya terdapat 

software collecting data untuk proses 

perekaman. Data hasil perekaman 

disimpan di dalam data loger yang 

menyatu dengan alat tersebut. 

Bangunan boks bagi, adalah 

bangunan yang terletak di saluran 

tersier yang berfungsi untuk membagi 

aliran air ke cabangnya. 

Bangunan pelengkap adalah 

bangunan yang dibuat agar aliran air 

irigasi tidak terhambat akibat dari 

kondisi topografi yang dilewati oleh 

saluran irigasi. 

Bangunan terjun adalah bangunan 

yang  berfungsi  menurunkan muka air 

dan tinggi energi  yang dipusatkan di 

satu tempat. 

Bangunan Utama adalah bangunan 

yang dipergunakan untuk menangkap 

atau mengambil air dari sumbernya 

seperti sungai atau mata air lainnya. 

Bendung  adalah usahauntuk 

menaikkan tinggi permukaan air, 

mengarahkan air sungai dengan cara 

membendung sungai tanpa reservoir. 

Jumlah dan tinggi permukaan 

dipengaruhi oleh debit sungai musim 

hujan dan kemarau. 

Bendungan adalah usaha untuk 

menaikkan tinggi permukaan air, 

mengarahkan air sungai dengaan cara 

membendung sungai mengumpulkannya 

dengan reservoar sebelum dialirkan ke 

saluran pembawa. Dengan demikian 

pada musim hujan air dapat disimpan 

dan dialirkan pada musim kemarau, 

selain untuk air pengairan digunakan 

juga untuk air minum dan energy. 

Daerah Irugasi adalah kesatuan 

wilayah yang mendapat air dari satu 

jaringan irigasi yang bisa disingkat 

dengan DI. 

Gorong-gorong adalah Bangunan 

fisik yang dibangun memotong 

jalan/galengan yang berfungsi untuk 

penyaluran air. 

Irigasi adalah usaha penyediaan, 

pengaturan, dan pembuangan air irigasi 

untuk menunjang pertanian yang 

jenisnya meliputi irigasi permukaan, 

irigasi rawa, irigasi air bawa tanah, 

irigasi pompa, dan irigasi tambak. 

Jaringan Irigasi adalah saluran 

bangunan dan bangunan pelengkapnya 

yang merupakan satu kesatuan yang 

diperlukan untuk pengaturan air irigasi 

yang mencakup penyediaan, 

pembagian, pemberian, penggunaan 

dan pembuangan air irigasi. 

 

Jaringan Irigasi desa (JIDES) adalah 

jaringan irigasi berskala kecil yang 

terdiri dari bangunan penangkap air 

(Bendung, bangunan pengambilan), 

saluran dan bangunan pelengkap 

lainnya yang dibangun dan dikelola oleh 

masyarakat desa atau pemerintah desa 

baik dengan atau tanpa bantuan 

pemerintah. 

Jaringan Irigasi Pemerintah adalah 

jaringan irigasi yang dibangun dan 

dikelola oleh pemerintah atau jaringan 

irigasi yang dibangun oleh pemerintah. 
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Jaringan irigasi tersier/tingkat 

usaha tani (JITUT) adalah jaringan 

irigasi yang berfungsi sebagai prasarana 

pelayanan air irigasi dalam petak 

tersier yang terdiri dari saluran tersier, 

saluran kwarter dan saluran pembuang, 

boks tersier, boks tersier, boks kwarter 

serta bangunan pelengkapnya pada 

jaringan irigasi pemerintah. 

Jaringan Utama adalah jaringan 

irigasi yang berada dalam satu sistem 

irigasi, mulai dari bangunan utama 

(bendung/bendungan) saluran 

induk/primer, saluran sekunder dan 

bangunan sadap serta bangunan 

pelengkapnya. 

Jembatan adalah bangunan 

penyeberangan di atas saluran air 

minimal dapat dilalui hand traktor, 

motor, dsb. 

Pengembangan jaringan Irigasi 

adalah pembangunan jaringan irigasi 

baru dan atau peningkatan jaringan 

irigasi yang sudah ada. 

Pengelolaan Irigasi Partisipatif 

(PIP) adalah penyelenggaraan 

pengelolaan irigasi yang berbasis 

peranserta petani dalam proses 

penyelenggaraan sejak pemikiran awal, 

pengambilan keputusan dan 

pelaksanaan kegiatan pada tahap 

perencanaan, rehabilitasi, 

pembangunan, peningkatan , operasi, 

pemeliharaan, pengamanan dan 

konservasi. 

Pengambilan bebas adalah 

bangunan yang dibuat di tepi sungai 

yang mengalirkan air sungai ke dalam 

jaringan irigasi, tanpa mengatur tinggi 

muka air di sungai. 

Pintu air adalah Bangunan fisik yang 

dapat mengatur keluar masuk air sungai 

dengan kebutuhan tanaman yang 

diusahakan. 

Saluran Sekunder  adalah saluran 

pembawa air irigasi yang mengambil air 

dari bangunan bagi di saluran primer 

yang berada dalam jaringan irigasi. 

Saluran Tersier adalah saluran yang 

membawa air dari  bangunan sadap 

tersier ke petak tersier. 

Siphon adalah bangunan air yang 

dipakai untuk mengalirkan air irigasi 

dengan mengggunakan gravitasi melalui 

bagian bawah sungai. 

Sumber Air adalah tempat/wadah 

air baik yang terdapat pada, di atas, 

maupun di bawah permukaan tanah. 

(dalam penjelasan termasuk dalam 

pengertian: sungai, danau, mata air, 

aquifer, situ, wadah, rawa dan muara 

serta dijelaskan sifat wadah air yang 

kering permanen). 

Talang adalah bangunan air yang 

melintasi di atas saluran sungai atau 

jalan untuk mengalirkan air irigasi ke 

seberangnya. 

 

METODOLOGI 

3.1   Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang diperlukan 

dirinci dan disajikan pada tabel berikut 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Kebutuhan data  

N

o 

Jenis data Keterangan 
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1 Data spasial 

jaringan irigasi 

 

Data hasil 

tracking GPS. 

Merupakan data 

dasar, diolah 

untuk menghasil-

kan data 

tekstual dan 

peta jaringan 

irigasi 

 

2 Data spasial 

batas 

administrasi 

tingkat desa 

Sebagai 

pembatas 

kewilayahan 

jaringan irigasi 

 

3 Data spasial 

luas baku 

sawah 

posisi jaringan 

irigasi di lahan 

sawah 

 

4 Data spasial 

pendukung 

lainnya 

Rupa Bumi 

Indonesia (RBI), 

unsur  yang 

diambil adalah 

jalan dan sungai 

 

5 Data tekstual 

pendukung 

lainnya 

Kelengkapan 

kebutuhan 

bahan informasi 

dalam pemetaan 

 

Alat yang digunakan untuk 

mendukung kegiatan pemetaan jaringan 

irigasi ini dapat disajikan pada tabel 2 

di bawah ini. 

Tabel 2.Kebutuhan alat 

I. Perangkat lunak 

1 Perangkat 

lunak untuk 

perekaman 

data dilapangan 

Perangkat lunak ini 

terinstal di Receiver 

GPS dan digunakan 

untuk perekaman 

data di lapangan, 

yaitu : Terrasync   

Profesional   yang 

dikeluarkan oleh 

Trimble. 

 

2 Perangkat 

lunak untuk 

mentransfer 

data dari  

Receiver GPS 

Perangkat lunak ini 

terletak di 

komputer dan 

digunakan untuk 

mentransfer data 

ke komputer dari Receiver GPS 

ke komputer atau 

sebaliknya, yaitu 

Pathfinder Office. 

 

3 Perangkat 

lunak untuk 

pengolahan dan 

pemetaan 

 

Digunakan ArcGIS 

9.3 

 

4 Perangkat 

lunak untuk 

tabulasi dan 

redaksional 

Microsoft Excel dan 

Microsoft MS Word. 

II. Perangkat Keras 

1 Receiver GPS 

dan 

perlengkapanny

a 

Receiver GPS type 

mapping Trimble ST 

Juno 

2 Komputer Penyimpanan data 

hasil tracking, 

pengolahan, serta 

untuk penyajian. 

3 Peralatan 

pendukung 

lainnya 

Sepatu AV Boot, Jas 

Hujan, Rompi dan 

lain sebagainya. 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian di Kabupaten 

Bantul Provinsi D.I.Yogyakarta. Lokasi 

tersebut dipilih karena: 

 Sebelum penelitian Kabupaten 

Bantul menjadi lokasi pengukuran 
lahan baku sawah menggunakan 
alat yang sama, yaitu Trimble Juno 
ST.  

 Posisi tidak terlalu jauh dengan 
Pusat dan dapat dijangkau dengan 
transportasi darat maupun udara. 

 Merupakan salah satu Kabupaten 

penyumbang padi di Provinsi 
D.I.Yogyakarta 

 Mempunyai karakter alam yang 
variatif datar dan pegunungan 
sehingga dapat mewakili daerah 
lainnya. 

 

3.3 Perekaman Data 

Proses perekaman data di lapangan 

melibatkan alat dan tenaga pengukur. 

Software collecting data yang 
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digunakan dimodifikasi menjadi sebuah 

aplikasi SIG yang berupa data 

―Dictionary‖ untuk penyesuaian obyek 

yang direkam.  

3.4 Transfer Data 

Keterbatasan media penyimpanan di 

dalam Receiver GPS, mengharuskan 

pengukur untuk memindahkan data 

hasil ukur dari Receiver GPS ke 

komputer.  

3.5 Pengolahan data 

Data hasil perekaman jaringan irigasi 

berupa file SSF, untuk keperluan 

tahapan berikutnya data harus diubah 

formatnya menjadi SHP file. Pada 

tahapan ini juga termasuk proses 

editing dan pemulusan jalur tracking.   

3.6 Pemetaan dan Pencetakan 

Proses pemetaan merupakan upaya 

untuk penyajian data berupa peta yang 

bergeoreferensi. Proses ini 

membutuhkan software pengolah data 

spasial yaitu Arc GIS 9.3, pemetaan 

dilakukan pada tingkat desa, 

kecamatan dan kabupaten. Skala peta 

mengikuti ukuran kertas yang 

digunakan yaitu untuk tingkat desa 

menggunakan kertas ukuran A3, 

sedangkan untuk tingkat kecamatan 

menggunakan kertas ukuran A2, 

sedangkan untuk tingkat kabupaten 

menggunakan kertas ukuran A0. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1Hasil Inventarisasi  

Hasil pengukuran saluran irigasi di 

kabupaten bantul, dibedakan menjadi 

dua saluran irigasi yaitu JITUT dan 

JIDES. Hasil inventarisasi menggunakan 

alat rekam GPS trimble ST juno 

Diperoleh panjang saluran irigasi 

1.557.717 meter, di mana 17% dari 

panjang saluran itu merupakan saluran 

JIDES dengan panjang 269.751 meter, 

sedangkan 83% dari panjang saluran 

irigasi merupakan saluran irigasi JITUT 

dengan panjang 1.287.966 meter.  

A.  Irigasi JIDES  

Hasil inventarisasi dapat dirinci untuk 

saluran irigasi JIDES yaitu Sepanjang 

269.751 meter dengan kondisi rusak 

sepanjang 24.341 meter, saluran tanah 

sepanjang 187.934 meter,  dan saluran 

dengan kondisi baik sepanjang 57.477 

meter. Proporsi saluran irigasi JIDES 

yang rusak Sebesar 9%, sedangkan yang 

merupakan saluran irigasi yang masih 

berupa tanah sebesar 70% dan yang 

mempunyai kondisi baik sebesar 21% . 

B. Irigasi JITUT  

Hasil inventarisasi dapat dirinci untuk 

saluran irigasi JITUT yaitu sepanjang 

1.287.966 meter dengan kondisi rusak 

sepanjang 74.043 meter, saluran tanah 

sepanjang 1.016.074 meter, dan 

saluran dengan kondisi baik sepanjang 

197.849 meter. Proporsi saluran irigasi 

JITUT yang rusak sebesar 6% sedangkan 

yang merupakan saluran irigasi yang 

masih berupa tanah sebesar 79% dan 

yang mempunyai kondisi baik Sebesar 

15%.  

4.2 Kebutuhan waktu dan komposisi 

pembiayaan  

A. Kebutuhan waktu  

Perekaman jalur irigasi yang dilakukan 

oleh 51 tenaga pengukur dengan 

panjang lintasan 1.557.717 meter, 

dapat di selesaikan dalam waktu 59 hari 

dengan rata-rata oerekaman setiap hari 

adalah 4 jam. Sedangkan untuk 

prossees pengolahan data dan 

pemetaan yang dilakukan oleh 10 

tenaga dapat menyelesaikan dalam 

waktu 40 hari. Sedangkan waktu yang 

dibutuhkan untuk mempersiapkan 

kegiatan dan pelaporan adalah 45hari. 

Sehingga proses kegiatan pemetaan 

jaringan irigasi menggunakan data 

tracking gps ini membutuhkan waktu 

kurang lebih 144 hari atau sekitar 4 

bulan. Namun demikian waktu yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan 

kegiatan tersebut, antara daerah satu 
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dengan daerah yang lain pasti berbeda 

dan bergantung kepada tepologi 

daerah, kesiapan sumber daya manusia 

dan fasilitas lainnya. 

B.Komposisi pembiayaan 

Komposisi pembiayaan untuk 

melaksanakan kegiatan pemetaan 

jaringan irigasi menggunakan data 

tracking GPS adalah belanja bahan yang 

membutuhkan dana sekitar 13% dari 

total kebutuhan dana. Sedangkan untuk 

keperluan honor pengukur dan panitia 

diperlukan 20%, keperluan belanja 

barang non opersional lainnya 30%, 

belanja sewa 1%, dan belanja 

perjalanan lainnya sebesar 36%. 

Komposisi pembiayaan tersebut dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan di 

daerah masing-masing. Prosentase  dari 

alokasi pendanaan ini bukan merupakan 

suatu nilai pasti yang harus 

dialokasikan. Namun demikian, 

berdasarkan hasil ujicoa pelaksanaan 

kegiatan di kabupaten Bantul, nilai 

komposisi tersebut dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam 

penganggaran. ] 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Simpulan 

Terdapat 6 (enam) kondisi saluran 

irigasi di Kabupaten Bantul, yang 

masing-masing merupakan saluran 

irigasi JIDES dan saluran Irigasi JITUT. 

Kedua saluran irigasi tersebut 

mempunyai kondisi Baik, Saluran Tanah 

(belum dibangun), dan Rusak. Hasil 

inventarisasi menggunakan tracking GPS 

menghasilkan: 

a. Saluran JIDES 

 Saluran Irigasi JIDES sepanjang 
269.751 meter, dengan 
perincian 57.477 meter kondisi 
baik 187.934 meter berupa 
saluran tanah atau belum 
dibangun, dan 24.341 meter 
dalam kondisi rusak. 

 JIDES dengan kondisi baik 

terpanjang di Desa Sriharjo 
Kecamatan Imogiri dengan 

panjang saluran 7.172 meter, 
sedangkan yang terpendek 
adalah 87 meter berlokasi di 
Desa Jatimulyo Kecamatan 
Dlingo 

 JIDES yang masih berupa 
saluran tanah atau belum 
dibangun terpanjang adalah 

17.724 meter yang berada di 
Desa Catur Harjo Kecamatan 
pandak, dan yang terpendek 
adalah 216 meter di Desa 
Sabdodadi Kecamatan Bantul. 

 JIDES dalam kondisi rusak 
terpanjang 4.041 meter di Desa 
Triharjo Kecamatan Pandak, 
sedangkan jalur terpendek 
adalah 92 meter di Desa Imogiri 
Kecamatan Imogiri 
 

 
b. Saluran JITUT 

 Saluran Irigasi JITUT sepanjang 
1.287.966 meter, dengan 
perinician 197.849 meter 
kondisi baik, 1.016.074 meter 
berupa saluran tanah atau 
belum dibangun, dan 74.043 
meter dalam kondisi rusak. 

 JITUT dengan kondisi baik 

terpanjang di Desa Bambang 
Lipuro Kecamatan Bambang 
Lipuro dengan panjang saluran 
14.360 meter, sedangkan yang 
terpendek adalah 138 meter 
berlokasi di Desa Bangunharjo 
Kecamatan Sewon 

 JITUT yang masih berupa 

saluran tanah atau belum 
dibangun terpanjang adalah 
60.340 meter yang berada di 
Desa Sumbermulyo Kecamatan 
Bambang Lipuro, dan yang 
terpendek adalah 626 meter di 
Desa Sumberagung Kecamatan 
Jetis. 

 JITUT dalam kondisi rusak 
terpanjang 16.449 meter di 
Desa Gadingsari Kecamatan 
Sanden, sedangkan jalur 

terpendek adalah 16 meter di 
Desa Selopamiaro Kecamatan 
Imogiri 

 

c. Satuan biaya yang dibutuhkan untuk 
membiayai inventarisasi jaringan 
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irigasi menggunakan GPS adalah Rp 
16.641/100 meter. 

d. Waktu yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan jalur irigasi 
sepanjang 1.557.717 meter adalah 
144 hari.  untuk panjang jaringan 
yang tersebar di 17 kecamatan. 
 

5.2 Saran 

Dari hasil inventarisasi, diketahui 

bahwa terdapat jalur irigasi baik JITUT 

maupun JIDES yang mempunyai kondisi 

belum dibangun atau bahkan rusak. 

Mengingat pentingnya jalur irigasi air, 

maka seyogyanya ada upaya untuk 

memperbaiki jalur irigasi tersebut agar 

sistem pengairan berjalan dengan 

semestinya. 

Mengingat perannya yang sangat 

besar, maka diharapkan dapat 

terinventarisir tidak hanya jaringan 

irigasi tingat tersier, melainkan juga di 

tingkat primer dan sekunder. 

Metodologi inventarisasi jaringan 

irigasi menggunakan tracking GPS, 

seyogyanya dapat diterapkan ke semua 

daerah, mengingat peralatan GPS sudah 

disediakan dan diserahkan ke dinas 

pertanian terkait baik di tingkat 

provinisi maupun kabupaten. 

Untuk mempercepat hasil 

inventarisasi, maka diperlukan 

sumberdaya manusia yang mampu dan 

cakap untuk melakukan metodologi 

perekaman jalur irigasi menggunakan 

GPS. Oleh karena itu, diperlukan 

pelatihan dalam rangka mempersiapkan 

tenaga pengukur, tenaga pengolah 

data, dan tenaga pemetaan di tingkat 

provinsi maupun kabupaten. 
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Pengembangan Sistem Online Cyber Extension untuk 
Budidaya dan Agribisnis Cabai Merah (Capsicum Annuum. L) 

Bambang Pramudya Noorachmat, Mohamad Solahudin, Liyantono, Supriyanto 

Bagian Teknik Bioinformatika, Departemen Teknik Mesin dan Biosistem, Institut 

Pertanian Bogor  

 

ABSTRAK 

 
Cabai merah menjadi salah satu komoditas yang tidak dapat ditinggalkan masyarakat 

karena banyak dibutuhkan sebagai penyedap masakan dengan konsumsi 5,21 

kg/kapita/tahun. Upaya meningkatkan produktivitas dan kualitas cabai merah, 

membutuhkan teknik budidaya yang baik dan benar. Petani yang tersebar di berbagai 

wilayah geografi Indonesia sangat memerlukan dukungan konsultasi dan penyuluhan 

untuk membantu memberikan informasi dan solusi terbaru dalam permasalahan 

pertanian yang dihadapi petani, khususnya budidaya cabai merah. Beberapa hasil riset 

dan aplikasi sistem dan ipteks cabai merah yang dikembangkan civitas akademika IPB 

merupakan aset berharga untuk dapat dimanfaatkan dalam pengembangan cyber 

extension bidang pertanian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

analisis kebutuhan, akuisisi pengetahuan, representasi, pengetahun, desain, dan 

implementasi cyber extension. Keluaran penelitian ini adalah desain dan prototipe 

sistem cyber extension untuk budidaya dan agribisnis cabai merah.  

Kata Kunci : Cyber Extension, cabai merah, agribisnis 

PENDAHULUAN 

Peranan dan fungsi penyuluhan 

pertanian dewasa ini memerlukan 

berbagai penyesuaian selaras dengan 

berbagai perubahan yang terjadi dalam 

perkembangan teknologi. Penyebaran 

berbagai informasi penyuluhan 

pertanian yang selama ini dilakukan 

dengan media cetak maupun media 

elektronik (televisi dan radio) dirasa 

masih belum optimal.   

Berbagai materi penyuluhan 

yang selama ini disdistribusikan melalui 

media cetak seperti koran, majalah, 

tabloid, brosur, leaflet, dan media 

cetak lainya bukan hanya mengalami 

kendala keterbatasan distribusi saja, 

juga jumlahnya relatif terbatas, dan 

memerlukan biaya pencetakan serta 

biaya transportasi yang besar. 

Sedangkan dukungan yang diperankan 

oleh media elektronik seperti televisi 

dan radio, kadangkala penayanganya 

nasih belum tepat waktu dan tepat 

tempat. Distribusi materi penyuluhan 

melalui media elektronik seperti 

televisi dan radio bukan hanya 

memerlukan biaya yang sangat besar, 

namun juga waktu tayangnya sangat 

terbatas dan belum tentu dapat 

diterima oleh para petani sampai ke 

pelosok-pelosok. 

Padahal jika mengacu pada 

PERMENPAN NOMOR: 

PER/02/MENPAN/2/2008, Pasal 8, 

penyuluhan pertanian melalui website, 

merupakan salah satu tugas penyuluh 

pertanian terutama bagi penyuluh 

pertanian yang telah menyandang 

jabatan fungsional sebagai Penyuluh 

Pertanian Ahli. Jadi dalam hal 

pemanfaatan media on-line tugas 

penyuluh adalah mengelola informasi 

melalui media on-line bukan hanya 

sekedar memanfaatkan informasi dari 

media on-line. Inilah yang mendasari 

pengembangan cyber extension untuk 

meningkatkan kinerja penyuluhan 

pertanian yang telah dirintis oleh 
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Kementrian Pertanian melalui Pusat 

Pengembangan Penyuluhan 

(PUSBANGLUH). Dengan cyber 

extension  penyusunan dan penyebaran 

informasi penyuluhan pertanian 

dilakukan melalui jaringan yang 

terkoneksi dengan internet 

(cybex.deptan.go.id/sdm-penyuluhan). 

IPB sebagai salah satu 

universitas terkemuka di Indonesia 

dengan kompetensi inti pertanian 

tropika memiliki amanah, tanggung 

jawab dan potensi untuk 

pengembangan pertanian di Indonesia 

yang mencakup aspek budidaya, 

teknologi pertanian, penguatan petani, 

dan agribisnis. Petani yang tersebar di 

berbagai wilayah geografi Indonesia 

sangat memerlukan dukungan 

konsultasi dan penyuluhan untuk 

membantu memberikan informasi dan 

solusi terbaru dalam permasalahan 

pertanian yang dihadapi petani. 

Beberapa hasil riset dan aplikasi sistem 

dan ipteks yang dikembangkan civitas 

akademika IPB merupakan aset 

berharga jika dapat dimanfaatkan 

untuk pengembangan cyber extension 

bidang pertanian. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengembangan sistem cyber extension 

untuk budidaya dan agribisnis Cabai 

merah berbasis pertanian presisi 

dengan memanfaatkan infrastruktur 

jaringan internet IPB yang dapat 

menjadi media konsultasi, penyuluhan 

dan diseminasi ipteks untuk masyarakat 

petani. Pada riset ini dipilih cabai 

merah (Capsicum annuum L.), karena 

Cabai merah merupakan salah satu 

komoditas pertanian yang strategis 

untuk dibudidayakan di Indonesia. Salah 

satu sayuran yang populer dan bernilai 

di dunia untuk warna, rasa, dan 

pedasnya (spice), serta memiliki banyak 

kandungan gizi antara lain  protein, 

lemak, vitamin, karbohidrat, kalsium. 

Cabai merah menjadi salah satu 

komoditas yang tidak dapat 

ditinggalkan masyarakat karena banyak 

dibutuhkan sebagai penyedap masakan. 

Hampir semua orang memerlukan cabai 

merah untuk kebutuhan sehari-hari 

dalam jumlah yang tidak sedikit.  

Menurut Badan Pusat Statistik 

Republik Indonesia (BPS, 2012) jumlah 

konsumsi cabai nasional tahun 2010 

adalah 1,237,669 ton dengan jumlah 

penduduk Indonesia tahun 2010 sebesar 

237,641,326 jiwa, sehingga konsumsi 

cabai rata-rata penduduk Indonesia 

sebesar 5.21 kg/kapita/tahun. Dengan 

laju pertumbuhan penduduk Indonesia 

sekitar 1.49 % per tahun, sehingga 

permintaan akan cabai cenderung 

meningkat seiring dengan laju 

pertambahan jumlah penduduk dan 

peningkatan jumlah permintaan akan 

komoditas cabai merah. 

Upaya meningkatkan 

produktivitas dan kualitas cabai merah, 

membutuhkan teknik budidaya yang 

baik dan benar yang berbasis pada 

pertanian presisi (precision agriculture). 

Salah satu yang perlu diperhatikan 

adalah kebutuhan nutrisi tanaman 

dalam hal ini adalah pada kegiatan 

pemupukan. Banyak petani yang 

membudidayakan cabai merah selain 

karena faktor nilai ekonomisnya, juga 

karena kebutuhan dan permintaan akan 

cabai merah tinggi (Rahayu 2012 dan 

Senong 2012). 

Tujuan 

Tujuan utama pengembangan 

sistem cyber extension budidaya Cabai 

Merah berbasis pertanian presisi 

mencakup:  

1. Mengembangkan basis pengetahuan 
(knowledge-based) untuk 
manajemen budidaya Cabai Merah 
berbasis pertanian presisi. 

2. Mengembangkan sistem aplikasi 
cyber extension  untuk budidaya 
Cabai Merah. 

 

Penelitian Terdahulu  

Sistem konsultasi on-line 

agribisnis cabai telah dikembangkan 

baik yang berbasis web (Supriyanto, 

Seminar, Rahmawan, Sujiprihati 2011) 

maupun yang berbasis mobile 
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(Darmawan, Seminar, Sujiprihati, 

Rahmawan 2011). Kedua sistem 

konsultasi yang dikembangkan tersebut 

berisi modul-modul pemilihan varietas 

unggul, penentuan pemupukan, 

diagnosis hama & penyakit serta 

pengendaliannya, teknologi budidaya, 

analisis usaha tani, informasi harga, 

informasi kebijakan yang terkait 

dengan cabai merah.  

Perkembangan telepon genggam 

pintar (smartphone) yang tidak harus 

tergantung pada koneksi internet 

semakin berkembang dan dipandang 

sebagai solusi alternatif untuk akses ke 

sistem konsultasi yang tidak harus 

terkoneksi ke internet. Oleh karena itu 

Al Ikhsan (2012) mengembangkan 

sistem pakar agribisnis cabai yang 

berbasis Android sebagai 

pengembangan dari dua sistem 

konsultasi agribisnis cabai sebelumnya. 

Sistem konsultasi dan pakar yang 

dikembangkan di atas disosialisasikan di 

petani Liwa Lampung Barat melalui 

skema pendanaan LPPM (Seminar, 

Widodo, Supriyanto, Al Ikhsan 2012).   

Selanjutnya penambahan modul 

pengetahuan untuk sistem manajemen 

nutrisi cabai dan pengendalian hama 

dan penyakit telah dilakukan oleh 

Rahayu (2013) dan Firmansyah (2013) 

untuk melengkapi pengetahuan yang 

sudah dikembangkan pada sistem 

konsultasi sebelumnya untuk cabai 

merah. Pengembangan basis 

pengetahuan untuk manajemen nutrisi 

yang tepat waktu, tepat lokasi, dan 

tepat dosis mengadopsi pendekatan 

pertanian presisi (precision farming) 

seperti yang dikembangkan oleh IRRI 

(Zaini 2012) namun untuk komoditi padi 

sawah. 

Pentingnya untuk 

mendesiminasikan dan 

memasyarakatkan praktek terbaik 

(good practices) konsep pertanian 

presisi telah dibahas oleh Seminar 

(2011),  Zaini (2011) dan Faroka (2012). 

Studi tentang adopsi sistem pakar PHSL 

(Pemupukan Hara Spesifik Lokasi) yang 

dikembangkan IRRI oleh petani padi 

sawah di Boyolali Jawa Tengah telah 

dilakukan oleh Faroka (2012). Dari hasil 

studi tersebut ada dampak postif dari 

adopsi aplikasi PHSL khususnya 

terhadap peningkatan produksi padi 

walaupun teramati ada kendala 

operasional, infrastruktur teknologi 

informasi dan sosial budaya dalam 

penggunaan aplikasi berbasis web 

tersebut. 

Pengalaman dari studi kasus 

utilisasi sistem pakar seperti diuraikan 

di atas serta sistem konsultasi on-line 

dan basis pengetahuan yang telah 

dikembangkan akan diintegrasikan dan 

ditambah dengan fungsi-fungsi 

pendukung seperti chatting system, sms 

gateway, e-forum, sebagai suatu sistem 

cyber extension untuk budidaya dan 

agribisnis cabai merah yang diusulkan 

dalam riset ini. 

 
Metode Penelitian  

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini mengacu pada 

pengembangan sistem konsultasi 

meliputi tahapan : (1) Akuisisi 

pengetahuan, (2) representasi 

pengetahuan, (3) perancangan sistem 

cyber extension, (4) implementasi dan 

pengujian. Penelitian dilaksanakan 

antara bulan Mei 2013 sampai dengan 

September 2013.  
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Analisis Kebutuhan Knowledge-based:

Wawancara dengan Petani dan Penyuluh

Knowledge Acquisition: 

Expert Interviews (Tacit Knowledge): 
Manajemen Nutrisi, Diagnosa  & 

Proteksi Hama dan Penyakit 

Document Reviews: (Explicit Knowledge)
Manajemen Nutrisi, Diagnosa  & Proteksi 

Hama dan Penyakit

Knowledge Repesentation: 
Budidaya Pertanian Cabai Berbasis Pertanian Presisi

Perancangan Sistem Online Cyber Extension 
Manajemen Nutrisi, Diagnosa & Proteksi Hama dan Penyakit

Sistem Online Cyber Extension:
Budidaya, Manajemen Nutrisi, Diagnosa  & Proteksi Hama dan Penyakit

 dengan Good Practices

Testing & Validation: 

Apakah Sistem Berjalan?

Disseminasi Sistem Cyber Extention : 

Petani /penyuluh Liwa, 

Lampung Barat dan 1 Lokasi Lain

Luaran

YES

NO

Analisis 

kebutuhan fungsional 

dan non-fungsional

Desain logika, basis 

data dan user 

interface

Instalasi sistem di 

server online
www.penyuluhcabe.com

 

Hasil dan Pembahasan 

Akuisisi Pengetahuan  

Teknik yang diguankan dalam 

akusisi pengetahuan tacit adalah 

dengan melakukan diskusi informal 

seperti brainstorming untuk 

mendiskusikan tentang kegiatan 

agribisnis cabai. Diskusi dan wawancara 

dilakukan dengan mendatangi langsung 

dengan pakar dari Institut Pertanian 

Bogor (IPB), dan petani yang telah 

berpengalaman dalam kegiatan 

agribisnis cabai. Selain menggali 

pengetahuan dari petani pada tahapan 

ini juga dilakukan observasi lapangan 

mengenai kegiatan pertanian cabai 

dalam rangka menggali permasalahan 

lapangan. Salah satu permasalahan 

yang dihadapi petani cabai adalah 

serangan hama dan penyakit. Gambar 1 

menunjukkan tanaman dan buah cabai 

yang terserang hama dan penyakit.  

 

Gambar 1. Serangan Hama dan Penyakit 

pada Cabai 

Selanjutnya pengetahuan yang 

diperoleh didokumentasikan untuk 

menjawab keluhan-keluhan petani di 

lapangan. Tahap selanjutnya, 

pengetahuan ditransformasikan 

menjadi pengetahuan eksplisit agar 

dapat digunakan dalam membangun 

sistem cyber extension. Pengetahuan-

pengetahuan yang bersumber dari 

buku, laporan dan hasil-hasil penelitian 

selanjutnya ditransformasi menjadi 

pengetahuan yang dapat menunjang 

kegiatan agribisnis di lapangan. Berikut 

adalah penjelasan mengenai akuisisi 

pengetahuan tacit dan eksplisit 

dikumpulkan dari penelitian ini :  

Pengetahuan Tacit 
Pengetahuan tacit diperoleh dari 

pengalaman pakar agribisnis cabai dan 

petani. Pakar merupakan orang yang 

dianggap telah memiliki kemapuan dan 

pengalaman yang baik dan diakui dalam 

kegiatan agribisnis cabai (Capsicum 

annuuum. L). Pakar-pakar tersebut 

digolongkan sesuai dengan jenis 

keahliannya sehingga dapat mendukung 

dalam pencarian pengetahuan tacit. 

Bidang keahlian menentukan seberapa 

faham seorang pakar dalam memahami 

kasus-kasus yang dihadapi petani di 

lapangan.  

Berdasarkan jenis keahliannya 

terdapat tiga bidang keahlian yang 

kemudian menjadi nara sumber dalam 

pencarian pengetahuan yaitu : (1) Ahli 

teknologi dan sistem informasi, (2) 

Pakar Agronomi dan Hortikultura, dan 
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(3) Pakar Proteksi Tanaman. Selain itu 

dalam pencarian pengetahuan tacit 

juga melibatkan petani sebagai pelaku 

agribisnis cabai di lapangan.  

Pakar yang dilibatkan dalam 

penelitian ini adalah Dr. Widodo yang 

berasal dari Departemen Proteksi 

Tanaman, Institut Pertanian Bogor. 

Selain pakar yang berlatar belakang 

peneliti juga dilibatkan petani yang 

telah sukses membudidayakan cabai. 

Hal ini dilakukan untuk menggabungkan 

antara local knowledge yang dimiliki 

oleh petani dengan pengetahuan 

peneliti. Beberapa petani yang menjadi 

nara sumber adalah Bapak Sukoyo, 

Bapak Ponidi dan Bapak Sarwidi. Ketiga 

petani tersebut adalah petani cabai di 

Liwa, Lampung Barat yang telah 

menanam cabai lebih dari 10 tahun dan 

sampai sekarang masih 

membudidayakan cabai. Gambar 3 

menunjukkan suasana diskusi mengenai 

pengetahuan budidaya cabai dan 

menggali kebutuhan inovasi 

pengetahuan yang dibutuhkan oleh 

petani. 

 

Gambar 2. Kegiatan Wawancana dengan 

Petani Liwa, Lampung Barat (Bapak 

Ponidi, Bapak Sarwidi dan dan Bapak 

Sukoyo) 

 

Pengetahuan Eksplisit 
Pengetahuan eksplisit terkait 

kegiatan agribisnis cabai (Capsicum 

annuum. L) adalah pengetahuan-

pengetahuan yang diperoleh dari 

keahlian pakar dalam menggunakan 

berbagai peralatan dan metodologi. 

Pengetahuan-pengetahuan eksplisit 

yang dikumpulkan dalam penelitian ini 

bersumber dari literatur-literatur yang 

ditulis dan disusun oleh pakar-pakar 

pertanian. Tulisan-tulisan tersebut 

berupa best practice budidaya cabai, 

publikasi ilmiah, buku-buku, standar 

operating prosedur (SOP) dan sumber-

sumber lain yang relevan.  

Literatur-literatur tersebut 

dikumpulkan dan dipelajari dan 

direpresentasikan dalam bentuk yang 

mudah difahami dan dapat di 

implementasikan ke sistem konsultasi 

untuk kemudian didiskusikan dengan 

pakar untuk menjadi keabsahan dari 

pengetahuan yang telah disusun oleh 

peneliti. Pengetahuan eksplisit lebih 

terstrtuktur dibandingkan dengan 

pengetahuan tacit, yang bergantung 

pada bagaimana cara pakar 

menjelaskan suatu permasalahan. 

Keterbatasan waktu untuk mengambil 

pengetahuan dari pakar langsung 

membuat studi ini juga 

mengoptimalkan pengetahuan tacit 

dalam pencarian pengetahuan untuk 

memperkaya basis pengetahuan 

(knowledge based) dari sistem yang 

dibangun.  

Setelah dilakukan inventarisir 

terhadap pengetahuan-pengetahuan 

eksplisit yang didapatkan dari pakar 

yang dilibatkan maka diakukan 

dokumentasi menjadi bentuk 

pengetahuan yang mudah 

diimplementasikan ke dalam sistem 

konsultasi berbasis komputer.  

Berdasarkan hasil diskusi dan 

wawancara yang dilakukan maka 

pengetahuan-pengetahuan tacit yang 

diperoleh meliputi pengetahuan 

budidaya tanaman cabai dan proteksi 

tanaman.  

 
Representasi Pengetahuan  

Pengetahuan yang diperoleh dari 
proses akuisisi kemudian 
direpresentasikan untuk membentuk 
basis pengetahuan. Metode representasi 
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pengetahuan yang digunakan dalam 
sistem konsultasi ini disesuaikan dengan 
masing-masing pengetahuan yang 
diperoleh. Pengetahuan disusun 
menjadi rule-rule yang digunakan 
dalam pengambilan keputusan. Berikut 
adalah penjelasan mengenai teknik 
representasi pengetahuan dari masing-
masing modul sistem konsultasi yang 
dibangun dalam penelitian ini 
diantaranya adalah : 

 

No Pengetahuan  
Representasi 

Pengetahuan  

1 Pemilihan Varietas 

Unggul  

IF then Rule 

2 Penentuan Dosis Pupuk 

Dasar  

IF then Rule 

3 Pengendalian Hama  IF then Rule 

4 Pengendalian Penyakit  IF then Rule 

5 Teknologi Budidaya 

Cabai  

Diagarm Pohon  

6 Pasca Panen  Deskriptif 

7 Analisis Usaha Tani  Model 

Matematis 

8 Prakiraan Cuaca Tampilan 

Prakiraan Cuaca 

Desain dan Implementasi  

Sistem diimplementasikan secara 

online agar dapat menjadi alat bantu 

dalam kegiatan penyuluhan berbasis 

Cyber Extension. Petani diharapkan 

dapat menggunakan perangkat ini untuk 

membantu dalam kegiatan agribisnis 

cabai merah. Berikut adalah contoh 

tampilan halaman konsultasi pemilihan 

varietas yang akan ditanam.  

 

Gambar 3. Contoh Halaman Pemilihan 

Varietas 

 

Saat pengguna mengakses 

pencarian maka pengguna dapat 

melihat spesifikasi benih yang akan 

dipilih.  

 

Gambar 4. Contoh Halaman Pemilihan 

Varietas 

Selain itu, pengguna dapat 

mengakses halaman-halaman lain 

seperti konsultasi pengendalian hama 

dan penyakit. Mula-mula pengguna 

dapat mengakses halaman hama dan 

penyakit dan memilih jenis-jenis hama 

yang akan menyerang dan solusi yang 

disediakan. Gambar berikut 

menunjukkan contoh halaman 

konsultasi hama dan penyakit.  
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Gambar 4. Halaman Konsultasi Hama 

dan Penyakit 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan 

1. Sistem berjalan dengan baik dan 
dapat diakses secara online.  

2. Sistem dapat memenuhi kebutuhan 
dalam kegiatan penyuluhan 
(extension) kepada petani. 

Saran  

1. Perlu dikembangkan untuk 
komoditas lain. 

2. Penambahan Pengetahuan secara 
terus menerus agar kebaruan 
pengetahuan terjaga 
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Sosialisasi/Pelatihan Pemanfaatan GPS merupakan pengenalan atau sosialisasi di bidang 

teknologi informasi mengenai pengukuran lahan menggunakan receiver GPS. Tujuan 

dari sosialisasi/pelatihan pemanfaatan GPS ingin mengetahui animo peserta pelatihan 

dan mengetahui daya serap sdm yang sudah dilatih. Jumlah sampel yang 

disosialisasikan/dilatih sebanyak 170 peserta pelatihan yang terdiri dari 128 perserta 

laki-laki (75%) dan 42 peserta perempuan (25%). Hasil penelitian yang berdasarkan 

angket yang diberikan terdapat 91 orang (54%) yang mempunyai minat untuk mengukur 

lahan baku sawah, 65 orang (38%) membuat peta lahan baku sawah sebanyak 

,melanjutkan pelatihan sebanyak 121 peserta (71%), melatih mantri tani/ppl sebanyak 

50 peserta (29%), dan ingin mensosialisasikan sebanyak 36 (21%). Berdasarkan evaluasi 

yang dilakukan setelah sosialisasi/pelatihan 146 orang (86%) yang memahami konsep 

GPS dan yang kurang memahami konsep GPS sebanyak 24 peserta (14%). Sedangkan 

peserta yang mampu membuat poligon sebanyak 158 peserta (93%) dan yang belum 

berhasil membuat poligon sebanyak 12 peserta (7%). Peserta yang berhasil merekam 

garis sebanyak 157 orang (92%) dan yang belum berhasil merekam garis sebanyak 13 

orang (8%). Peserta yang mampu merekam titik sebanyak 158 atau (93%) sedangkan 

peserta yang belum berhasil merekam titik sebanyak 12 orang (7%). Penggunaan GPS 

berguna untuk pengukuran lahan pertanian kususnya lahan baku sawah. Penguasaan 

materi baik secara teori maupun praktek dikuasai oleh peserta, sehingga peningkatan 

kualitas data statitik pertanian akan tercapai.  

Kata kunci: Pelatihan, GPS, minat, daya serap 

I. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Keberadaan data dan informasi luas 

lahan pertanian pada tingkat 

kecamatan yang mempunyai akurasi 

tinggi sangat diperlukan, oleh sebab itu 

dalam rangka menyediakan kebutuhan 

informasi tentang luas lahan pertanian 

pada tingkat seluruh kecamatan 

diperlukan pengukuran lahan. 

Pengukuran dapat dilakukan secara 

manual atau menggunakan suatu alat 

bantu yang dapat menghasilkan luasan 

dengan bias yang relatif kecil. 

Pengukuran secara manual akan 

membutuhkan waktu yang terlalu lama, 

dan sangat tidak efisien. Oleh karena 

itu diperlukan suatu alat yang dapat 

membantu proses pengukuran luas 

lahan pertanian secara cepat dengan 

ketelitian yang sangat tinggi. Dalam 

memperoleh data dengan akurasi tinggi 

perlu dipersiapkan sumber daya yang 

menangani data statistik di kecamatan. 

2. Tujuan dan Sasaran 

Tujuan 

Tujuan dari pelatihan ini adalah 

untuk melaksanakan 

sosialisasi/pelatihan pemanfaatan GPS 

bagi petugas kabupaten dan petugas 

provinsi.  

Sasaran 

Sasaran yang ingin dicapai adalah 

terlatihnya petugas kabupaten dan 

petugas provinsi yang mempunyai 

kompetensi tentang statistik dan data 

lahan.  
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3. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup dari kegiatan ini 

adalah mensosialisasikan Metodologi 

pemanfaatan GPS bagi petugas 

kabupaten di provinsi Kepulauan Riau, 

Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, 

Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, 

dan Provinsi Papua.  

4. Keluaran 

Keluaran yang diharapkan dari 

kegiatan ini adalah terlatihnya petugas 

kabupaten dan provinsi untuk 

penggunaan alat GPS guna pengukuran 

lahan pertanian serta tersosialisasinya 

metodologi pengukuran lahan pertanian 

menggunakan GPS. Dampak yang 

diharapkan dari tersosialisasinya 

metodologi pengukuran lahan pertanian 

ini adalah diperolehnya data lahan yang 

akurat serta diperolehnya data spasial 

lahan.  

II. PELAKSANAAN PELATIHAN 

Pelaksanaan kegiatan 

Sosialisasi/Pelatihan Pemanfaatan GPS 

ini terselenggara atas kerjasama antara 

Pusat Data dan Informasi Pertanian 

dengan Dinas Pertanian terkait di 

Provinsi Pelaksanaan kegiatan. Dinas 

Pertanian Provinsi terkait, membantu 

dalam hal pelaksanaan kegiatan untuk 

mengundang dan mengorganisasikan 

peserta pelatihan dari Dinas Pertanian 

Kabupaten/Kota terkait yang berada di 

wilayah Provinsi Pelaksanaan kegiatan 

tersebut. 

Pelaksanaan Sosialisasi/Pelatihan 

Pemanfaatan GPS ini diselenggarakan di 

7 (tujuh) Provinsi, yaitu: Provinsi 

Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa 

Tenggara Timur, Sulawesi Barat, 

Maluku, Maluku Utara, dan Provinsi 

Papua. Selain kegiatan di provinsi, 

diselenggarakan juga Workshop 

Inventarisasi Lahan (pemanfaatan GPS) 

yang diselanggarakan di Pusat, yang 

mengundang beberapa institusi yang 

berkompeten tentang penggunaan 

lahan 

III. HASIL PELATIHAN PEMANFAATAN 

GPS 

A. Hasil Pelatihan 

1. Peserta 

Peserta dalam kegiatan ini adalah 

petugas dinas pertanian terkait di  

kabupaten/kota. 

 

Gambar 1. Grafik peserta pelatihan 

pemanfaatan GPS 

2. Motivasi 

Sebagian besar dari jumlah peserta 

pelatihan mempunyai animo dan 

motivasi yang tinggi terhadap maksud 

dan tujuan dilaksanakannya 

Pelatihaan/Pemanfaatan GPS untuk 

pengukuran lahan pertanian ini. Peserta 

sangat memahami arti pentingnya data 

yang lebih akurat dan didukung oleh 

suatu alat ukur yang dapat 

memanfaatkan posisi koordinat sebagai 

batas lahan pertanian. Peserta juga 

memahami ada beberapa keuntungan 

yang dapat diperoleh dengan 

metodologi pengukuran lahan pertanian 

menggunakan GPS, di antaranya adalah 

diperolehnya data luas baku sawah 

secara tekstual dan secara spasial. 

Keuntungan lain dari hasil pengukuran 

tersebut adalah bahwa hasil ukur data 
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spasial dapat dipetakan sehingga akan 

lebih bermanfaat dan lebih mendukung 

sebagai bahan referensi bagi pengambil 

kebijakan dalam menentukan arah 

kebijakan pembangunan pertanian. Dari 

hasil evaluasi, jawaban para peserta 

dapat dikelompokan sebagai berikut: 

 

Gambar 2. Grafik kelompok minat 

peserta pelatihan 

3. Daya Serap 

Berdasarkan hasil akumulasi isian pada 

form evaluasi, rata-rata peserta 

mempunyai daya serap di atas rata-

rata. Hal ini terbukti dari hasil evaluasi 

yang diadakan oleh instruktur untuk 

mengetahui sejauh mana daya serap 

peserta terhadap materi yang 

diajarkan. 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari 

pelaksanaan Sosialisasi/Pelatihan 

Pemanfaatan GPS dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Jumlah Sosialisasi/Pelatihan 
Pemanfaatan GPS di 7 (tujuh) 
provinsi adalah 170 peserta dengan 
perincian: perserta laki-laki 
sebanyak 128 orang dan peserta 
perempuan sebanyak 42 orang. 
Atau 75 % peserta adalah laki-laki 
dan 25% adalah peserta berjenis 
kelamin perempuan. 

2. Dari 170 peserta mempunyai minat 
untuk: mengukur Lahan Baku Sawah 
terdapat 91 orang atau 54%, 
membuat peta lahan baku sawah 
sebanyak 65 atau 38%, melanjtkan 

pelatihan sebanyak 121 peserta 
atau sekitar 71%, melatih mantri 
tani/ppl sebanyak 50 peserta atau 
sekitar 29%, dan ingin 
mensosialisasikan sebanyak 36 atau 
sekitar 21%. 

3. Berdasarkan evaluasi yang diadakan 
pada saat pelaksanaan kegiatan, 
dari 170 peserta yang memahami 
Konsep GPS sebanyak 146 orang 
atau sekitar 86% dan yang kurang 
memahami konsep GPS sebanyak 24 
peserta atau sekitar 14%. 
Sedangkan peserta yang mampu 
membuat poligon sebanyak 158 
peserta atau sekitar 93% dan yang 
belum berhasil membuat poligon 

sebanyak 12 peserta atau sekitar 
7%. Peserta yang berhasil merekam 
garis sebanyak 157 orang atau 92% 
dan yang belum berhasil merekam 
garis sebanyak 13 orang atau 8%. 
Peserta yang mampu merekam titik 
sebanyak 158 atau sekitar 93% 
sedangkan peserta yang belum 
berhasil merekam titik sebanyak 12 
orang atau sekitar 7%. 

4. Berdasarkan akumulasi dari para 
narasumber dapat ditarik 
kesimpulan bahwa, penggunaan 
GPS sangat berguna untuk 
pengukuran lahan pertanian 
kususnya lahan baku sawah. 
Penguasaan materi baik secara 
teori maupun praktek hasrus 

dikuasai oleh peserta, Hal ini 
bertujuan untuk peningkatan 
kualitas data statitik pertanian, 
khususnya data lahan baku sawah. 

5. Tanggapan dari pemerintah daerah 
dalam hal ini Dinas Pertanian 
provinsi maupun kabupaten/kota 
sangat antusias dan menyambut 
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baik dengan adanya metodologi 
pengukuran lahan pertanian 
menggunakan GPS. 

B. Saran 

 Sosialisasi/Pelatihan 

Pemanfaatan GPS dimaksudkan untuk 

memperbaiki kualitas data pertanian. 

Memperbaiki data, berarti ada sinergi 

antara petugas pengumpul data, 

pengolah data, penentu kebijakan di 

daerah, dan penentu kebijakan di 

Pusat. Pengembangan metodologi untuk 

memperbaiki kualitas data yang 

memanfaatkan teknologi GPS 

dipandang cara yang terbaik dan 

optimal diterapkan dilapangan. Hal ini 

dikarenakan data yang diperoleh 

berupa data tekstual maupun data 

spasial. Oleh karena itu dengan 

selesainya sosialisasi pengukuran lahan 

sawah menggunakan GPS diharapkan 

Peran serta pemerintah daerah 

terutama daerah tingkat II untuk 

melakukan pengukuran lahan pertanian 

di wilayah masing-masing. 
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ABSTRAK 

Standarisasi Template Website Pertanian Berbasis CMS merupakan website yang 

menggunakan CMS dan dirancang untuk kepentingan masyarakat pertanian yang ingin 

memiliki website. Banyaknya instansi di lingkup Kementerian Pertanian yang belum 

memiliki website memotivasi penulis untuk merancang template website yang dapat 

digunakan oleh siapa saja khususnya masyarakat pertanian. Penulis mengasumsikan 

bahwa pengguna yang akan menggunakan template website ini tidak semuanya 

memiliki latar belakang ilmu Teknologi Informasi (TI), sehingga template website 

mudah dipahami dan diterapkan. Di dalam template ini pengguna tidak diarahkan untuk 

membedah pemrograman, tetapi diarahkan bagaimana proses instalasi Template 

Website layaknya seperti menginstal website berbasis opensource.Dari pengguna 

khusunya instasi dilingkup Kementerian Pertanian seperti Eselon 2 Sekretariat Jenderal, 

Eselon 2 Direktorat Jenderal Perkebunan, Eselon 2 Direktorat Jenderal Tanaman 

Pangan, Eselon 2 Badan Ketahanan Pangan dan Dinas Perkebunan Kabupaten Provinsi 

Kalimantan Timur yang telah menggunakan template website ini, pada umumnya 

menceritakan kemudahannya dalam penggunaannya. Sehingga Template Website ini 

layak untuk digunakan. 

Kata Kunci: Template, Website, Content Management System (CMS) 

 

PENDAHULUAN 

Untuk dapat membuat website dengan 
dukungan database, Anda dapat 
menggunakan program gratis yang saat ini 
cukup populer, yaitu PHP. Sedangkan 
database yang dapat digunakan adalah 
MySQL. 

PHP (akronim dari PHP Hypertext 
Preprocessor) yang merupakan bahasa 
pemrogramman berbasis web yang 
memiliki kemampuan untuk memproses 
data dinamis. 

PHP dikatakan sebagai sebuah server-
side embedded script language artinya 
sintaks-sintaks dan perintah yang kita 
berikan akan sepenuhnya dijalankan oleh 
server tetapi disertakan pada halaman 
HTML biasa. Aplikasi-aplikasi yang 
dibangun oleh PHP pada umumnya akan 
memberikan hasil pada web browser, 
tetapi prosesnya secara keseluruhan 
dijalankan di server. 
(dapat dilihat pada gambar 1). Ketika 
menggunakan PHP sebagai server-side 

embedded script language maka server 
akan melakukan hal-hal sebagai berikut: 

 Membaca permintaan dari 
client/browser 

 Mencari halaman/page di server 

 Melakukan instruksi yang 
diberikan oleh PHP untuk 
melakukan modifikasi pada 
halaman/page. 

 Mengirim kembali halaman 
tersebut kepada client melalui 
internet atau intranet. 
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Gambar 1. Alur Kerja PHP 
 
Teknologi informasi sebagai salah satu 

cabang ilmu pengetahuan di bidang ilmu 
komputer kontemporer memberikan 
banyak alternatif solusi untuk 
pengembangan manajemen dan 
otomatisasi proses lalu lintas data di 
berbagai lapangan pekerjaan. Salah satu 
implementasi teknologi informasi yang 
menjadi kebutuhan adalah website 
menggunakan template berbasis Content 
Management System (CMS) 

Content Management System atau 
sering disebut dengan CMS adalah aplikasi 
web yang berisikan template untuk 
mengelola isi halaman web secara mudah. 
Penggunaan Content Management System 
tidak memerlukan pengetahuan 
pemrograman web yang handal karena 
proses instalasi dan cara penggunaannya 
sudah user friendly. CMS sendiri ada yang 
dibuat khusus menyesuaikan kasus yang 
ada dan biasanya berbayar dan ada yang 
berupa template instan yang 
fungsionalitasnya dibuat dengan 
menyeuaikan pada beberapa proses bisnis 
yang ada didunia nyata yang dapat 
digunakan secara gratis. 

 
Aplikasi Content Management System 

saat ini kebanyakan dibuat menggunakan 
scripting language PHP dan database-nya 
adalah MySQL. Saat ini perkembangan 
Content Management System cukup pesat. 
Perkembangan CMS saat ini juga dipicu 
oleh perkembangan web 2.0 yang 
memungkinkan interaksi dalam arti yang 
cukup luas antara pengelola web dan 
pengunjung web. 
 

TUJUAN 

Tujuan dari Standarisasi Template 
Website Pertanian Berbasis CMS yaitu 
Untuk memberikan kemudahan bagi 

instansi lingkup Kementerian Pertanian 
yang ingin mengembangkan website. 
 

TAHAPAN INSTALASI 

Untuk memberikan gambaran keseluruhan 

website yang akan dibuat, sebaiknya 

install terlebih dahulu template website 

ke komputer anda. Berikut urutan 

instalasinya: 

 Apabila komputer anda belum 
terinstall PHP, silahkan install 
terlebih dahulu Xampp 

 Setelah Xampp terinstall, aktifkan 
mod_rewite yang berguna untuk 

mengganti alamat URL menjadi 
friendly, salah satu teknik SEO, 
pengaturannya di file .htaccess yang 
bisa dibuka menggunakan notepad 
(lihat Modul Aktifkan mod_rewite 

 Selanjutnya import database 
pelatihandb.sql melalui phpMyAdmin 
(lihat Modul Import Database) 

 Dan terakhir, install dan jalankan 

template website 
Apabila berhasil menginstall 

Template Website, seharusnya sudah bisa 

melihat hasilnya seperti pada gambar 2. 

Dan perlu diketahui bahwa semua file 

Template Website berada atau telah di 

copy-kan di folder 

xampp\htdocs\templateweb. 

Tampilan Template Website yang 

disediakan merupakan standar minimum 

bagi instansi lingkup Kementerian 

Pertanian, tanpa mengurangi 

perkembangan teknologi website yang 

dipakai. Beberapa teknologi yang 

digunakan meliputi penggunaan jquery 

yang menyederhanakan kode Javascript 

sekaligus mempermudah akses dan 

manipulasi elemen tertentu pada 

dokumen, dan menggunakan .htaccess 

untuk mengganti alamat URL menjadi 

lebih Friendly yang merupakan salah satu 

teknik SEO. 
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Gambar 2. Tampilan Template Website 

A. INSTALASI SERVICE PHP DENGAN 

XAMPP 

XAMPP adalah perangkat lunak bebas, 

yang mendukung banyak sistem operasi, 

merupakan kompilasi dari beberapa 

program.Fungsinya adalah sebagai server 

yang berdiri sendiri (localhost), yang 

terdiri atas program Apache HTTP Server, 

MySQL database, dan penerjemah bahasa 

yang ditulis dengan bahasa pemrograman 

PHP dan Perl. Nama XAMPP merupakan 

singkatan dari X (empat sistem operasi 

apapun), Apache, MySQL, PHP dan Perl. 

Program ini tersedia dalam GNU General 

Public License dan bebas, merupakan 

web server yang mudah digunakan yang 

dapat melayani tampilan halaman web 

yang dinamis. 

 

XAMPP adalah singkatan yang masing-

masing hurufnya adalah: 

X: Program ini dapat dijalankan dibanyak 

sistem operasi,[2] seperti Windows, 

Linux, Mac OS, dan Solaris. 

A: Apache, merupakan aplikasi web 

server.Tugas utama Apache adalah 

menghasilkan halaman web yang benar 

kepada user berdasarkan kode PHP yang 

dituliskan oleh pembuat halaman web. 

jika diperlukan juga berdasarkan kode 

PHP yang dituliskan,maka dapat saja 

suatu database diakses terlebih dahulu 

(misalnya dalam MySQL) untuk 

mendukung halaman web yang dihasilkan. 

M: MySQL, merupakan aplikasi database 

server. Perkembangannya disebut SQL 

yang merupakan kepanjangan dari 

Structured Query Language. SQL 

merupakan bahasa terstruktur yang 

digunakan untuk mengolah database. 

MySQL dapat digunakan untuk membuat 

dan mengelola database beserta isinya. 

Kita dapat memanfaatkan MySQL untuk 

menambahkan, mengubah, dan 

menghapus data yang berada dalam 

database. 

P: PHP, bahasa pemrograman web. 

Bahasa pemrograman PHP merupakan 

bahasa pemrograman untuk membuat 

web yang bersifat server-side scripting. 

PHP memungkinkan kita untuk membuat 

halaman web yang bersifat dinamis. 

Sistem manajemen basis data yang sering 

digunakan bersama PHP adalah MySQl. 

namun PHP juga mendukung sistem 

manajement database Oracle, Microsoft 

Access, Interbase, d-base, PostgreSQL, 

dan sebagainya. 

P: Perl, bahasa pemrograman. 

 

MEMAHAMI FOLDER XAMPP 

Beberapa folder penting yang perlu 

diketahui, untuk lebih memahami setiap 

fungsinya adalah sebagai berikut : 

 htdocs  Folder utama untuk 
menyimpan data-data latihan web, 
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baik PHP maupun HTML biasa. Pada 
folder ini, Anda dapat membuat 
subfolder sendiri untuk 
mengelompokkan file latihannya. 

 mysql  Folder utama untuk 

database MySQL server. Di dalamnya 
terdapat subfolder data untuk 
merekam semua nama database, 
serta subfolder bin yang berisi tools 
klien dan server MySQL. 

 perl  Folder utama untuk program 

PERL. 

 php  Folder utama untuk program 
PHP. 

B. SEARCH ENGINE FRIENDLY 

Sebelum menjalankan template web, 

tahapan berikutnya yaitu harus 

mengaktifkan modul yang bernama 

mod_rewrite pada server apache. Modul 

tersebut berguna untuk mengubah URL 

menjadi search engine friendly, URLnya 

dapat lebih mudah dibaca search engine 

seperti google. Berikut langkah-langkah 

untuk mengaktifkan modul mod_rewrite: 

 Buka halaman http://localhost pada 
browser 

 Cek apakah mod_rewrite sudah aktif, 

caranya klik phpinfo 

 Mengaktifkan Modul mod_rewrite 
caranya melalui windows explore>> 
C:\\xampp\apache\conf\httpd.conf 

 Setelah module mod_rewrite 

diaktifkan di httpd.conf, langkah 
berikutnya yaitu merestart apache. 
Caranya windows explore>> 
C:\\xampp\xampp_restart 

 Cek kembali di browser 
http://localhost 

 

C. DATABASE 

DATABASE MySQL LEWAT phpMyAdmin 

phpMyAdmin adalah aplikasi berbasis web 

yang dibuat dari pemrograman PHP dan 

diramu dengan JavaScript. phpMyAdmin 

juga disebut sebagai tools yang berguna 

untuk mengakses database MySQL Server 

dalam bentuk tampilan web. Tools ini 

secara standar telah disertakan pada saat 

menginstal paket PHP, seperti xampp 

yang sudah Anda gunakan. 

Dengan adanya phpMyAdmin, semua 

pekerjaan menjadi mudah, karena tanpa 

harus mengerti perintah-perintah dasar 

SQL, Anda sudah dapat memanajemen 

database dan data yang ada didalamnya. 

Tidak hanya itu, Anda juga dapat menjadi 

administrator database (DBA = Database 

Administrator) dengan mudah. Pekerjaan 

membuat user baru, memberi hak akses 

sampai membackup dapat dilakukan 

dengan mudah. 

 

MERANCANG DATABASE UNTUK CMS 

Dengan menggunakan phpMyAdmin, 

database baru beserta tabelnya dapat 

dibuat dengan sangat mudah. Berikut ini 

adalah cara membuat database baru : 

1. Masuklah pada phpMyAdmin. 
Masukkan user ID dan Password yang 
telah dibuat diatas (lihat hal. 14) 

2. Masuk pada halaman utama, caranya 

klik ikon HOME   

3. Pada kotak Create New Database 
yang ada di halaman kanan, ketikkan 
nama database yang akan dibuat, 
misalnya : pelatihandb 

 

4. Pada kotak combo sebelah kanan, 
pilihlah nilai kosong 

5. Klik tombol Create. 
 

MENG-IMPORT DATABASE 

Untuk meng-upload database dari 

komputer ke dalam MySQL Server yang 

ada di Server Hosting, maka Anda dapat 

mengimport-nya dalam bentuk file sql. 

Untuk meng-import database, sebaiknya 

dilakukan setelah data terbaru 

dimasukkan pada database. Berikut 

adalah caranya : 

1. Bukalah halaman Home aplikasi 
phpMyAdmin, lalu aktifkan database 
pelatihandb yang sudah dibuat atau 
cukup dengan klik link pelatihandb 
yang terletak dibagian atas. 

http://localhost/
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2. Pada baris menu bagian atas, klik 
menu Import. 
 

 

 

Gambar 3. Mengakses menu Import 

 

3. Pada bagian File to Import, Klik 

Browse 

 

    

Gambar 4.Cara Mengimport Database 

4. Cari letak file database disimpan. 

  Gambar 5. Cara Mengimport Database 

5. Klik tombol [GO]. 

6. Hasilnya dapat dilihat sebagai 
berikut. 

 

Gambar 6. Database yang telah di Import 

 

D. INSTALL TEMPLATE WEBSITE 

MEMPERSIAPKAN FOLDER DAN KONEKSI 

Sebelum mulai membuat halaman 

program cPanel, sebaiknya dipersiapkan 

dahulu folder dan file-file yang 

dibutuhkan, baik untuk manajemen file 

program maupun untuk koneksi database. 

Sekarang kita akan membuat folder 

latihan di dalam htdoc. Gunanya adalah 

untuk mengelompokkan semua file 

program cPanel dan website (atau CMS) 

yang akan dibuat nanti. 

1. Bukalah Windows Explorer. 
2. Di dalam folder C:\xampp\htdocs, 

buat folder utama untuk latihan, 
misalnya : templateweb. 

3. Copy Data web dari folder 
templateweb yang sudah tersedia di 
dalam CD 

 

Kli

k 

Klik 

Browse File 

pelatihandb

.sql 
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E. MODUL CONTENT MANAGEMENT 

SYSTEM ( CMS) 

Content Management System atau sering 

disebut dengan CMS adalah aplikasi web 

yang berisikan template untuk mengelola 

isi halaman web secara mudah. 

Penggunaan Content Management System 

tidak memerlukan pengetahuan 

pemrograman web yang handal karena 

proses instalasi dan cara penggunaannya 

sudah user friendly. CMS sendiri ada yang 

dibuat khusus menyesuaikan kasus yang 

ada dan biasanya berbayar dan ada yang 

berupa template instan yang 

fungsionalitasnya dibuat dengan 

menyeuaikan pada beberapa proses bisnis 

yang ada didunia nyata yang dapat 

digunakan secara gratis. 

 

Aplikasi Content Management System saat 

ini kebanyakan dibuat menggunakan 

scripting language PHP dan database-nya 

adalah MySQL. Saat ini perkembangan 

Content Management System cukup 

pesat. Perkembangan CMS saat ini juga 

dipicu oleh perkembangan web 2.0 yang 

memungkinkan interaksi dalam arti yang 

cukup luas antara pengelola web dan 

pengunjung web. 

 

Tahapan dan source template dapat 

dilihat dan didownload pada URL berikut  

http://kolaborasi.deptan.go.id/Shared%2

0Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFol

der=%2FShared%20Documents%2FLayanan

%20Website&FolderCTID=0x0120000BA132

BFFA29594C93DB0E9373447111&View={30

0F727B-B787-4490-B2D6-F853023E2507} 

PENUTUP 

Seiring dengan kemajuan teknologi 
terutama di bidang pengembangan 
website, menyebabkan proses pembuatan 

website yang baik bukanlah suatu 
pekerjaan yang sulit lagi seperti yang 
dibayangkan oleh banyak orang 
sebelumnya. 

Tak dapat dipungkiri memang, semua 
ini merupakan hasil dari revolusi informasi 
dunia internet yang sangat cepat. 
Sedemikian cepatnya mengakibatkan 
tidak semua orang dapat mengikuti 
perkembangan yang terjadi dengan baik. 

Solusi Standarisasi Template Website 
Pertanian Berbasis Content Management 
System (CMS) terobosan untuk 
meningkatkan kepemilikan website 
instansi pusat maupun daerah lingkup 
Kementerian Pertanian. 
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ABSTRAK 

Hani Hanifah Rahmani Fungsional Pranata Komputer di Pusat Data dan Sistem Informasi 

Pertanian. Data Spasial Gernas Kakao merupakan informasi mengenai sebaran dan areal 

pertanaman kakao, karakteristik sumberdaya fisiklokasi, kondisi tanaman,  dan 

kelompok tani yang mengelolanya. Data Spasial Gernas Kakao meliputi data hasil 

pengukuran lahan gernas kakao dengan menggunakan receiver GPS, pendataan tanaman 

kakao, dan pengolahan data hasil pengukuran sebagai bahan untuk mempublikasikan 

Data Spasial Gernas Kakao.Publikasi Data Spasial Gernas Kakao menggunakan Open 

source. Open Souce ini merupakan sistem pengembangan yang tidak dikoordinasi oleh 

suatu individu / lembaga pusat, tetapi oleh para pelaku yang bekerja sama dengan 

memanfaatkan kode sumber (source-code) yang tersebar dan tersedia bebas (biasanya 

menggunakan fasilitas komunikasi internet). Open Source yang digunakan adalah Map 

Server For Windows (MS4W). MS4W merupakan salah satu aplikasi freeware dan Open 

Source untuk dapat menampilkan Sistem Informasi Geografis di web.Hasil Pengolahan 

data spasial gernas kakao dipublikasikan bentuk webbase dengan menggunakan open 

source Map Server For Windows yang menampilkan luasan lahan, jenis kegiatan tanam, 

serta kelompok tani yang menggarap lahan kakao tersebut.  

Kata Kunci : Data Spasial, Open Source, kakao, Map Server 

I PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 
Kakao merupakan komoditas 

perkebunan yang penting bagi 

perekonomian nasional dengan perannya 

sebagai sumber penghasil devisa negara, 

pencipta lapangan kerja, sumber 

pendapatan petani, pendorong 

perkembangan agro industry dan agribisnis 

serta pengembangan wilayah.  

Indonesia merupakan produsen 

kakao dengan hasil 779.186 ton/tahun dan 

menduduki peringkat kedua terbesar 

setelah Pantai Gading yang memproduksi 

kakao 1.380.000 ton/tahun.  Pada tahun 

2007, ekspor kakao Indonesia mencapai 

655.429 ton dengan nilai US$ 950,6 juta, 

sehingga komoditas kakao merupakan 

penghasil devisa terbesar ketiga dalam sub 

sektor perkebunan setelah kelapa sawit 

dan karet. 

Tanaman kakao mulai dikembangkan 

di Indonesia sekitar tahun 1980-an  

sehingga kondisi terkini banyak tanaman 

kakao yang mulai menua dan 

produktivitasnya menurun. Selain faktor 

umur tanaman, faktor serangan hama juga 

mempengaruhi turunnya produktivitas. 

Penurunan produksi kakao oleh hama 

seperti pengerek buah kakao (PBK) dan 

penyakit vascular streak diebacj (VSD) 

mengakibatkan turunnya produktivitas 

kakao menjadi 690 kg/ha/tahun atau 

sekitar 37% dari produktifitas yang pernah 

dicapai (1.100 kg/ha/tahun), dan 

berakibat hilangnya hasil sekitar 184.500 

ton/tahun atau setara dengan Rp. 3,69 

triliun. 

Sentra pertanaman kakao Indonesia 

tersebar di beberapa wilayah, yaitu: di 

pulau Sulawesi sekitar 63,3% dari total 

pertanaman kakao di Indonesia, pulau 

Sumatera 16,5%, Nusa Tenggara Timur, 

Nusa Tenggara Barat dan Bali sekitar 4,1%, 
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pulau Kalimantan sekitar 6,3%, serta 

Maluku dan Papua sekitar 7,2%. Tahun 

2007. Luas areal pertanaman kakao 

Indonesia pada tahun 2009 mencapai 

1.475.344 ha yang terdiri dari areal 

tanaman menghasilkan (TM) 927.427 ha, 

tanaman belum menghasilkan (TBM) 

343.808 ha dan tanaman tidak 

menghasilkan atau tanaman rusak 

(TTM/TR) 204.109 ha. Sebagian besar 

(92,4%) areal pertanaman kakao ini 

merupakan perkebunan  rakyat dengan 

jumlah petani yang terlibat secara 

langsung sekitar 80.999 KK secara 

langsung.  

Kondisi tersebut diatas harus 

terdokumentasikan dengan baik melalui 

pendataan dan senantiasa di publikasikan 

sebagai media informasi bagi masyarakat 

pada umumnya. 

 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, 
maka rumusan masalah yang dapat 
diambil adalah bagaimana merancang 
sistem untuk mempublikasikan data 
spasial gernas kakao menggunakan 
open source. 
 

3. Batasan Masalah 
Dalam Sistem untuk menampilkan data 
spasial gernas kakao menggunakan 
open source, penulis hanya membahas 
beberapa aspek yang mencakup hal 
berikut: 
1. Tata cara instalasi Map Server For 

Windows (Open source yang 
digunakan). 

2. Alur proses dalam menampilkan 
data hasil pengolahan pada website 

sebagai media publikasi data 
spasial gernas kakao menggunakan 
open source  

3. Data yang itampilkan baru hanya 
data sample lokasi penyebaran 
tanaman kakao. 
 

4. Tujuan dan Sasaran 
a. Tujuan 

Mendukung publikasi database 

gernas kakao dalam 

mengumpulkan data spasial lokasi 

gernas kakao, mengupdate data 

spasial gernas kakao, dan 

menginformasikan data spasial 

gernas kakao. 

b. Sasaran 
Sasaran utama dalam publikasi 
data spasial gernas kakao ini 
adalah: 
1. Terdokumentasikanya data 

spasial gernas kakao 
2. Terpublikasikanya data spasial 

gernas kakao. 
 

II. KONSEP DAN DEFINISI 

1.1 Data Spasial 
Data spasial adalah data yang 
memiliki referensi ruang kebumian 
(georeference) di mana berbagai data 
atribut terletak dalam berbagai unit 
spasial. Sekarang ini data spasial 
menjadi media penting untuk 
perencanaan pembangunan dan 
pengelolaan sumber daya alam yang 
berkelanjutan pada cakupan wilayah 
continental, nasional, regional 
maupun lokal. 

Pemanfaatan data spasial semakin 
meningkat setelah adanya teknologi 
pemetaan digital dan 
pemanfaatannya pada Sistem 
Informasi Geografis (SIG). Format 
data spasial dapat berupa vector 
(polygon, line, points) maupun raster 
(http://id.wikipedia.org/wiki/Data_s
pasial) 
 

1.2 Gernas 
Program Gerakan Revitalisasi Kakao 
Nasional (GERNAS) yang dicanangkan 
Kementerian  Pertanian Republik 
Indonesia. Program GERNAS ini adalah 
suatu terobosan yang inovatif dan 
berpotensi besar untuk meningkatkan 

kesejahteraan petani kakao, 
khususnya petani di Kawasan Timur 
Indonesia 
(www.aciar.gov.au/files/node/757/
ACRC206_layout.pdf). 
 

1.3  Kakao 
Kakao merupakan tumbuhan tahunan 

(perennial) berbentuk pohon, di alam 

dapat mencapai ketinggian 10m. 

Meskipun demikian, dalam 

pembudidayaan tingginya dibuat 

tidak lebih dari 5m tetapi dengan 
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tajuk menyamping yang meluas. Hal 

ini dilakukan untuk memperbanyak 

cabang produktif. 

Kakao secara umum adalah tumbuhan 

menyerbuk silang dan memiliki sistem 

inkompatibilitas-sendiri. Walaupun 

demikian, beberapa varietas kakao 

mampu melakukan penyerbukan 

sendiri dan menghasilkan jenis 

komoditi dengan nilai jual yang lebih 

tinggi 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Kakao)

. 

1.4  Database 
Basis data (bahasa Inggris: database), 
atau sering pula dieja basisdata, 
adalah kumpulan informasi yang 
disimpan di dalam komputer secara 

sistematik sehingga dapat diperiksa 
menggunakan suatu program 
komputer untuk memperoleh 
informasi dari basis data tersebut. 
Perangkat lunak yang digunakan 
untuk mengelola dan memanggil kueri 
(query) basis data disebut sistem 
manajemen basis data (database 
management system, DBMS). Sistem 
basis data dipelajari dalam ilmu 
informasi. 
Istilah "basis data" berawal dari ilmu 
komputer. Meskipun kemudian 
artinya semakin luas, memasukkan 
hal-hal di luar bidang elektronika, 
artikel ini mengenai basis data 
komputer. Catatan yang mirip dengan 
basis data sebenarnya sudah ada 

sebelum revolusi industri yaitu dalam 
bentuk buku besar, kuitansi dan 
kumpulan data yang berhubungan 
dengan bisnis. 
Konsep dasar dari basis data adalah 
kumpulan dari catatan-catatan, atau 
potongan dari pengetahuan. Sebuah 
basis data memiliki penjelasan 
terstruktur dari jenis fakta yang 
tersimpan di dalamnya: penjelasan 
ini disebut skema. Skema 
menggambarkan obyek yang diwakili 
suatu basis data, dan hubungan di 
antara obyek tersebut. Ada banyak 
cara untuk mengorganisasi skema, 
atau memodelkan struktur basis data: 
ini dikenal sebagai model basis data 
atau model data. Model yang umum 

digunakan sekarang adalah model 

relasional, yang menurut istilah 
layman mewakili semua informasi 
dalam bentuk tabel-tabel yang saling 
berhubungan dimana setiap tabel 
terdiri dari baris dan kolom (definisi 
yang sebenarnya menggunakan 
terminologi matematika). Dalam 
model ini, hubungan antar tabel 
diwakili denga menggunakan nilai 
yang sama antar tabel. Model yang 
lain seperti model hierarkis dan 
model jaringan menggunakan cara 
yang lebih eksplisit untuk mewakili 
hubungan antar tabel. 

Istilah basis data mengacu pada 
koleksi dari data-data yang saling 
berhubungan, dan perangkat 
lunaknya seharusnya mengacu 
sebagai sistem manajemen basis data 
(database management 
system/DBMS). Jika konteksnya sudah 
jelas, banyak administrator dan 
programer menggunakan istilah basis 
data untuk kedua arti tersebut 
(http://id.wikipedia.org/wiki/Databa
se) 
 

1.5  Open Source 
Sumber terbuka (Inggris: open 
source) adalah sistem pengembangan 
yang tidak dikoordinasi oleh suatu 

individu / lembaga pusat, tetapi oleh 
para pelaku yang bekerja sama dengan 
memanfaatkan kode sumber (source-
code) yang tersebar dan tersedia 
bebas (biasanya menggunakan fasilitas 
komunikasi internet). Pola 
pengembangan ini mengambil model 
ala bazaar, sehingga pola Open Source 
ini memiliki ciri bagi komunitasnya 
yaitu adanya dorongan yang 
bersumber dari budaya memberi, yang 
artinya ketika suatu komunitas 
menggunakan sebuah program Open 
Source dan telah menerima sebuah 
manfaat kemudian akan termotivasi 
untuk menimbulkan sebuah 
pertanyaan apa yang bisa pengguna 
berikan balik kepada orang banyak. 

Pola Open Source lahir karena 
kebebasan berkarya, tanpa intervensi 
berpikir dan mengungkapkan apa yang 
diinginkan dengan menggunakan 
pengetahuan dan produk yang cocok. 
Kebebasan menjadi pertimbangan 
utama ketika dilepas ke publik. 
Komunitas yang lain mendapat 
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kebebasan untuk belajar, mengutak-
ngatik, merevisi ulang, membenarkan 
ataupun bahkan menyalahkan, tetapi 
kebebasan ini juga datang bersama 
dengan tanggung jawab, bukan bebas 
tanpa tanggung jawab 
(http://id.wikipedia.org/wiki/Open_s
ource). 

1.6   Pengertian MapServer 
Dalam pengertian teknis yang paling 

dasar, MapServer adalah program 

CGI yang terpasang dan berjalan tapi 

tidak aktif dalam server (aktif hanya 

saat dipanggil). Saat 

request/permintaan dikirimkan ke 

mapserver, maka akan digunakan 

informasi yang dikirimkan lewat URL 

dan mapfile untuk membuat 

(generate) peta yang diinginkan. 

Permintaan ini bisa juga termasuk 

permintaan untuk membuat 

legenda, peta referensi, batang 

skala, dan variabel lain yang 

dikirimkan ke CGI tadi. Gambar 

berikut merupakan konsep dasar 

yang banyak digunakan pada aplikasi 

mapserver. 

MapServer merupakan salah satu 

lingkungan pengembangan 

(perangkat lunak) open source yang 

dapat digunakan untuk 

mengembangkan aplikasi-aplikasi 

internal based yang melibatkan 

(tampilan) data spasial (peta 

digital).  

MS4W adalah suatu paket 

perangkat lunak yang sangat 

memudahkan para pengguna di 

dalam menginstall (atau melakukan 

setup) MapServer (UMN atau 

Cheetah) pada platform seperti 

operasi Ms. Windows.  

 
 

Gambar1. Arsitektur Mapserver 

III. METODOLOGI 
 
Metodologi yang digunakan di dalam 
publikasi  database gernas kakao dilakukan 
dengan tahapan-tahapan seperti berikut: 
Mulai 

Persiapan 

 Pengumpulan Data  

Pengolahan Data 

Instalasi Mapsource 

Instalasi ArcGis 

Save File menjadi data SHP 

Penyajian 

Instalasi Map Server For Windows 

Memasukan database ke dalam 

aplikasi 

 Melakukan Konfigurasi file 

 Pembuatan Tampilan Menu 

          Membuat Web Aplikasi 

Database Gernas Kakao 

Publikasi Data Spasial Gernas Kakao 

Selesai 

 

IV. PEMBAHASAN 
1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data tanaman kakao 
diperoleh dari Direktorat Budidaya 
Tanaman Rempah Penyegar, Direktorat 
Jenderal Perkebunan Kementerian 
Pertanian. Data didapat dari hasil 
pengukuran langsung ke lokasi dengan 
mengukur luas lahan, jenis kegiatan 
tanam, dan kelompok tani yang 
menggarap lahan tersebut. 
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2. Pengolahan Data 
Data yang telah diperoleh akan diolah 
dengan melalui proses editing data 
pada Mapsource yang akan 
menghasilkan GPX file yang akan 
dilanjutkan proses pengolahan nya pada 
ArcGis yang hasil akhirnya berupa file 
*.shp yang akan dipublikasikan. 

3. Penyajian  
Open Source yang digunakan untuk 

menyajikan/ mempublikasikan data 

spasial gernas kakao ini adalah Map 

Server For Windows (MS4W). MS4W 

merupakan salah satu aplikasi 

freeware dan Open Source untuk 

dapat menampilkan Sistem Informasi 

Geografis di web. 

Berikut proses pebgolahan dalam 

menyajikan data sampai data dapat 

dipublikasikan: 

3.1 Menjalankan MS4W  
1. Package MS4W dapat di 

download di: 
(http://www.maptools.org/ms
4w/index.phtml?page=downloa
ds.html), yang berisi aplikasi 
MapServer versi lengkap, 
downloadlah  Paket MS4W 
yang sudah stabil contohnya 
pada versi ms4w_2.3.1.zip 
- Setelah di download, 

dekompress-lah (Unzip) 
file *.zip yang telah anda 
download tadi. 

2. Copy folder MS4W ke direktori 
C komputer anda (C:\) 

3. Buka folder MS4W yang telah 
dicopy kan, lakukan instalasi 
aplikasi web-servernya dalam 
hal ini ―Apache‖ dengan cara 
mendouble-click file ―apache-
install.bat‖ yang terletak di 
dalam sub direktori ―ms4w‖ 

4. Lakukan pengujian hasil 
instalasi MS4W anda di 

browser (‖http://localhost―), 
jika anda sebelumnya telah 
menginstall aplikasi semacam 
xampp dalam komputer anda 
pastikan service apache di 
matikan terlebih dahulu atau 
ganti portnya. 

5. Untuk stop aplikasi double klik 
apache-uninstall.bat pada 
folder MS4W tersebut. 

Instalasi MS4W di Windows Vista 

memerlukan beberapa langkah 

tambahan, yaitu pada tahapan 

instalasi apache: 

1. Setelah mendownload MS4W 
dan menyimpannya di 
direktori C komputer anda 

(C:\) , Pilih tombol start pada 
windows anda, pilih command 
prompt, lakukan instalasi 
aplikasi web-servernya dalam 
hal ini ―Apache‖ , Pada vista 
untuk menjalankan MS4W, 
buka command prompt sebagai 
administrator dengan perintah 
DOS. 

 

Gambar 4. Tampilan Command Prompt 

- Ketikan seperti perintah pada 
gambar C:\ms4w\apache-
install.bat 

- Lalu tekan enter. 

- Begitupun jika akan off MS4W, 
ketikan C:\ms4w\apache-
uninstall.bat 

- Lalu tekan enter. 

 
2. Lakuakan pengujian hasil 

instalasi MS4W anda di 
browser (‖http://localhost―), 
jika anda sebelumnya telah 
menginstall aplikasi semacam 
xampp dalam komputer anda 
pastikan service apache di 
matikan terlebih dahulu atau 
ganti portnya. 

3. Jika Instalasi berhasil, maka 
saat di browser  

4. diketikan 
(‖http://localhost―),maka 
akan tampil: 
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3.2 Alur proses mempublikasikan 
data dalam Website 
menggunakan open 
source(ms4w) 

 

Keterangan :Data Peta berupa file *.shp 

yang didapat dari hasil pengolahan data, 

disimpan pada folder ―data‖ di aplikasi 

gernaskakao 

(C:\ms4w\Apache\htdocs\gernaskakao\data

) 

1. Image Peta, berupa gambar peta 
dasar yang telah didigitasi. Yang 

selanjutnya akan disimpan pada 
folder ―images‖ pada aplikasi 
gernaskakao.(C:\ms4w\Apache\htdocs
\gernaskakao\images) 

2. Mengkonfigurasikan beberapa file 
yang ada pada aplikasi yaitu file.map, 
file config.php dan halaman index 
untuk halaman awal website 
tersebut. 

3. Setelah selesai dikonfigurasikan, 
maka dapat menampilkan halaman 
website yang berisi data peta 
perkebunan kakao.  

Berikut tampilan website sebagai Publikasi 

Data Spasial Gernas Kakako Menggunakan 

Open Source 

 

Gambar 5. Halaman Awal 

 

Gambar 6. Peta Indonesia dengan data 

lokasi sampel sebaran tanaman kakao 
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Gambar 7.Tampilan saat memperlihatkan 
Kelompok Tani 

 

Gambar 4.Tampilan saat memperlihatkan 
identitas pada lahan kakao 

 

DAFTAR PUSTAKA 

http://id.wikipedia.org/wiki/Data_spasial 

http://www.aciar.gov.au/files/node/757/

ACRC206_layout.pdf 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kakao 

http://id.wikipedia.org/wiki/Database 

http://www.maptools.org/ms4w/index.ph

tml?page=downloads.html
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ABSTRAK 

Efektifitas situs web pemerintah khususnya dengan konten pertanian sangat bergantung 

terhadap kinerja web yang meliputi: adanya data statistik produksi pertanian, adanya 

agenda kegiatan untuk melihat transparansi kinerja instansi, update informasi, 

tampilan yang menarik, validitas informasi, kecepatan akses, tersedianya layanan 

interaksi, kelegalan web, dan lain-lain. Situs web pertanian yang dikelola instansi 

pemerintah kab/kota Jawa Barat dinyatakan belum efektif,  yang dapat disebabkan 

oleh faktor-faktor kinerja tersebut belum optimal. Sehingga perlu dilakukan 

pengukuran mendalam mengenai kinerja situs web pertanian yang dikelola instansi 

pemerintah kab/kota Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini 

adalah metode survei dengan cara performance importance analysis. Penelitian ini 

dilakukan melalui survei keinginan masyarakat terhadap situs web pertanian dengan 

menggunakan kuesioner prioritas yang telah terstruktur. Hasil survei keinginan 

masyarakat terhadap situs web pertanian dijadikan landasan kriteria penilaian kinerja 

dan sistem penilaian kinerja situs web. Pengukuran kinerja situs web dilakukan dengan 

dua cara yaitu berdasarkan ketersediaan data objektif dan persepsi data subjektif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata situs web pertanian yang dikelola 

instansi pemerintah kab/kota Jawa Barat belum efektif, yang disebabkan oleh 

mengupdate informasinya lebih dari sebulan sekali dan tidak mempunyai agenda 

kegiatan. Padahal kedua kinerja tersebut adalah prioritas utama masyarakat terhadap 

situs web pertanian. Prioritas utama lainnya yang kinerjanya belum optimal adalah 

tidak ada data statistik produksi pertanian, tidak ada artikel tentang pertanian, tata 

letak yang tidak sesuai, tulisan (tipografi) yang tidak harmoni, kecepatan akses rendah, 

sulit digunakan, situs web illegal, dan tidak ada validitas informasi.  

Kata Kunci : Pengukuran Kinerja Web, dan Efektifitas Situs Web 

PENDAHULUAN 

Menurut data yang diambil dari 

Internet World Stats, Indonesia 

mempunyai jumlah pengakses internet 

pada awal tahun 2000 sebanyak 2 juta 

pengakses, sedangkan pada akhir tahun 

2011 pengakses internet menjadi 55 

juta pengakses. Artinya, dalam kurun 

waktu 11 tahun, pengakses internet di 

Indonesia mengalami pertumbuhan 

yang sangat pesat yaitu sebesar 2.750 

persen. Bila dibandingkan dengan 

penduduk Indonesia pada Desember 

2011 yang diperkirakan mencapai 243,7 

juta, artinya penetrasi internet telah 

mencapai 22,5 persen dari populasi 

Indonesia (Internet World Stats, 2012).  

Media web atau situs web sangat 

membantu meningkatkan 

perkembangan di bidang pertanian 
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melalui informasi-informasi yang 

diunggah pada situs web, karena media 

web mudah diakses oleh siapa saja, 

dimana saja, dan kapan saja dengan 

memanfaatkan jaringan internet dan 

perangkat keras seperti komputer, 

handphone, tablet PC dan lain-lain. 

Perkembangan di bidang pertanian 

melalui situs web dimanfaatkan melalui 

penyajian informasi seperti artikel-

artikel tentang pertanian, organisasi 

yang didirikan kelompok tani, informasi 

statistik pertanian, dan lain-lain.  

Informasi yang disajikan pada situs 

web menentukan kinerja dari situs web 

itu sendiri. Peningkatan kinerja situs 

web erat kaitannya dengan faktor 

kinerja dan tampilan situs web yang 

terdiri dari konten, navigasi, fitur, link, 

web database, kekonsistenan tampilan 

web, update informasi, dan lama waktu 

proses download (Suhari, 2008).  

Situs web di bidang pertanian yang 

dimiliki Indonesia kurang baik 

dikarenakan jumlah pengakses situs 

web yang sedikit. Beberapa bukti 

empiris mengenai jumlah pengakses 

situs web www.deptan.go.id dari awal 

tahun 2000 sampai Maret 2012 adalah 

12.033.148 (hit counter Kementan, 

2012). Berarti jumlah pengakses setiap 

tahunnya sebanyak 982.297 pengakses. 

Sedangkan jumlah pengakses 

www.ditjenbun.deptan.go.id dari Juli 

tahun 2010 sampai akhir Januari 2012 

adalah 63.161 pengakses (hit counter 

Ditjenbun, 2012). Bila dibandingkan 

dengan jumlah pengakses 

www.buk.depkes.go.id dari Oktober 

2010 sampai Maret 2012 adalah 

sebanyak 255.385 pengakses (hit 

counter Ditjenbuk, 2012). Melihat dari 

data hit counter dengan rentang waktu 

yang sama, maka dapat  disimpulkan 

bahwa jumlah pengakses pada situs 

web sub Kementan  lebih kecil dari 

pada jumlah pengakses situs web sub 

Kemenkes. 

Banyak faktor yang membuat hal 

tersebut terjadi pada situs web yang 

dimiliki sub Kementan ini, contohnya 

pengunjung merasa tidak nyaman dan 

jenuh akan informasi yang disampaikan 

oleh situs web tersebut. Contoh lain 

adalah informasi yang tidak uptodate, 

informasi yang tidak akurat, gaya 

bahasa informasi yang sulit dipahami, 

data statistik yang tidak lengkap, 

adanya broken link atau link yang tidak 

dapat dituju, dan adanya tampilan 

homepage yang membingungkan 

pengakses dikarenakan tata letak menu 

bar navigasi yang berantakan. 

Berdasarkan bukti empiris dapat 

dinyatakan bahwa masyarakat kurang 

berminat mengunjungi situs web 

pertanian yang dimiliki pemerintah 

Indonesia. 

Situs web yang dikelola Kementan 

mencakup data/informasi pertanian 

yang berasal dari daerah, khususnya 

daerah kab/kota yang ada di Indonesia. 

Hanya saja data yang disajikan situs 

Kementan tidak lengkap dikarenakan 

keterbatasan space Hard Disk web 

hosting, keterbatasan SDM dan waktu 

untuk mengelola data/informasi 

pertanian yang berasal dari 497 

kab/kota se Indonesia. Oleh sebab itu 

perlu adanya situs web pertanian yang 

dikelola Pemda kab/kota khususnya 

Jawa Barat dikarenakan Jawa Barat 

mempunyai potensi dan produktivitas 

pertanian yang tinggi. Sehingga 

masyarakat khususnya petani mudah 

mengakses data/informasi pertanian 

yang dapat dijadikan sumber 

pengetahuan dalam pengambilan 

keputusan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kontribusi pertanian di 

Indonesia. 

Berdasarkan bukti empiris yang 
dapat dilihat langsung dari situs web 
pertanian yang dikelola instansi 

pemerintah kab/kota Jawa Barat yaitu 
http://distan.depok.go.id. Situs web 
tersebut tidak efektif dikarenakan 
informasi tidak update, data statistik 
pertanian tidak ada, kuantitas konten 
yang sangat sedikit, dan tampilan 
homepage yang buruk. Berdasarkan 
faktor-faktor tersebut perlunya 
pengukuran kinerja situs web pertanian 

http://distan.depok.go.id/
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yang dikelola instansi pemerintah 
kab/kota Jawa Barat. 
 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode Penelitian 

Pertama, penelitian dilakukan 

dengan cara mengevaluasi keinginan 

masyarakat terhadap situs web 

pertanian dengan menggunakan 

kuesioner prioritas yang menghasilkan 

pembobotan terhadap kriteria penilaian 

atau parameter-parameter berikut:  

 Konten: data statistik produksi 
pertanian, galeri (foto/video), 
berita/info/pengumuman, agenda 
kegiatan, profil instansi, dan 
artikel/publikasi ilmiah. 

 Fitur: Search engine, menu bahasa, 

peta situs, looping/headline news, 
SIG, dan hit counter. 

 Desain/kesesuaian dan navigasi: 
warna, tata letak, tulisan (gaya 
huruf), internal link, eksternal link, 
dan homepage. 

 Layanan interaksi/publik: 

saran/kritik, polling/jejak pendapat, 
buku tamu/komentar, forum diskusi, 
admin online, dan email. 

 Keterandalan (reliability): kecepatan 
akses, popularitas, kemudahan akses 
data/download data, user friendly 
(mudah digunakan), gaya bahasa, dan 
update informasi. 

 Tingkat kepercayaan (level of trust): 
kelegalan web, virus free, broken link 
free, validitas informasi, 
kontak/telp/alamat, dan 
logo/lambang instansi setempat. 

Pengambilan responden pada survei 

keinginan masyarakat terhadap situs 

web pertanian dengan menggunakan 

teknik purposive, responden berjumlah 

150 orang yang terdiri dari kelompok 

pemerintah, peneliti, swasta, 

mahasiswa, dan webmaster. Data atau 

jawaban responden yang telah 

dikumpulkan diuji validitasnya. 

Kemudian, hasil survei yang berupa 

pembobotan pada parameter dijadikan 

sistem penilaian kinerja situs web.  

 

 

Metode Analisis Data 

1. Pengukuran tingkat kinerja situs 
web dan tingkat keinginan 
responden 
Kinerja situs web terdiri dari data 

objektif dan data subjektif yang 

menggunakan persepsi para ahli dalam 

masalah tersebut. 

                              

   (
 

 
)                          

    
∑    

   

 
 

Dimana: 
 

P = nilai rata-rata kinerja dari 

responden
 

h = skala maksimum yang digunakan 

pada kuesioner 

Ai  = bobot prioritas/keinginan 

responden per atribut   

Xi = bobot kinerja per atribut 

Yi = bobot keinginan per atribut. 

n = jumlah responden 

B = ketersediaan data 

 

Tabel 1. Klasifikasi Tingkat Kinerja Situs 

Web 

Klasifikasi Tingkat Kinerja Situs Web 

Rentang Bobot Kriteria Kinerja 

≥ 100% Sangat baik 

85% - 99% Baik 

65% - 84% Cukup baik 

50%-64% Kurang baik 

< 50% Tidak baik (gagal)  

(Sumber: Mahmudi, 2010) 
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2. Pengukuran tingkat kesesuaian 
antara kinerja (x) dan keinginan (y) 

Tk = 
 

 
  

 

Tabel 2. Klasifikasi Tingkat 
Kesesuaian  

Klasifikasi Tingkat Kesesuaian 

Rentang Skor Kriteria 

0,801 - 7,5 Sangat Sesuai 

0,601 - 0,8 Sesuai 

0,401 - 0,6 Cukup Sesuai 

0,201 - 0,4 Tidak Sesuai 

0,133 - 0,2 Sangat Tidak Sesuai 

 

3. Menggambarkan diagram kartesius 
Diagram kartesius dibantu oleh 

titik:  

 ̿= 
∑     ̅̅ ̅

 
   ̿= 

∑     ̅̅̅

 
 

Dimana:  

 ̿ = rata-rata dari total bobot 

kinerja berbanding jumlah 

atribut.  

 ̿ = rata-rata dari total bobot 

keinginan responden 

berbanding jumlah atribut  

  = banyaknya atribut kinerja 

yang dapat mempengaruhi 

kepuasan   konsumen 

 

Gambar 10. Diagram Kartesius 

(Sumber: Supranto, 2006) 

Dimana:  

a. Perlu adanya peningkatan kinerja 
yang lebih baik dikarenakan kinerja 
pada bagian ini belum sesuai 
dengan keinginan konsumen. 

b. Kinerja sudah sesuai dengan 
keinginan konsumen. 

c. Tidak perlu adanya perubahan 
kinerja karena pada bagian ini 
konsumen tidak menginginkannya. 

d. Kinerja yang dilakukan sudah 
sangat memuaskan konsumen 

walaupun konsumen tidak 
menginginkannya. 
 

4. CSI (Customer Satisfaction Index) 
CSI atau yang biasa disebut IKP 

(Indeks Kepuasan pelanggan) digunakan 

untuk mengetahui tingkat kepuasan 

konsumen melalui variabel keinginan 

dan kinerja situs web. Aritonang, 

(2005) mengemukakan untuk 

mengetahui CSI dibutuhkan komponen-

komponen berikut:
 

    
∑    

   

 
 

    
  

∑   
 
   

      

             

    
∑    

 
   

  
       

Dimana: 

Ai = bobot prioritas/keinginan 

responden per atribut   

Yi = bobot rata-rata keinginan 

responden per atribut 

Xi  = bobot rata-rata kinerja situs web 

per atribut  

WFi  = Importance Weight Factor per 

atribut 

p = atribut keinginan ke-p 

WSi = Weight Score per atribut 

HS = Highest Scale (skala maksimum 

yang digunakan) 
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Kriteria tingkat kepuasan responden 

terhadap kinerja suatu objek dapat 

dilihat melalui rentang nilai CSI pada 

Tabel 3. 

Tabel 3. Klasifikasi Tingkat Nilai CSI 

Rentang Nilai CSI Kriteria CSI 

81% - 100% 

66% - 80% 

51% - 65% 

35% - 50% 

0% - 34% 

Sangat Puas 

Puas 

Cukup Puas 

Kurang Puas 

Tidak Puas 

 (Sumber: Aritonang, 2005) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Objek Penelitian 

Menurut banyaknya populasi 

kab/kota yang ada di Jawa Barat, 

seharusnya jumlah situs web pertanian 

yang dikelola instansi pemerintah 

daerah kab/kota adalah sebanyak dua 

puluh enam. Berdasarkan data sekunder 

Kementan, (2012) dan pencarian data 

situs melalui instansi yang terkait, 

jumlah situs pertanian kab/kota yang 

dikelola instansi pertanian ada sebelas. 

Namun situs web yang masih aktif 

hanya enam situs web yang alamatnya 

dapat dilihat pada berikut ini: 

 http://distanbunhut.bandungkab.go.
id 

 http://distanbunnakhut.cirebonkab.

go.id 

 http://distan.depok.go.id 

 http://distan.majalengkakab.go.id 

 http://dipertasumedang.com 

 http://dkp3cirebonkota.yolasite.co
m 

 

Hasil Survei Keinginan Responden  

Hasil survei di bawah ini 

menjelaskan keinginan masyarakat 

(responden) terhadap situs web 

pertanian berdasarkan strata faktor 

pendukung web. 

 

 

Gambar 2. Keinginan Responden dari 

Segi Konten. 

Dari segi konten, masyarakat 

(responden) menginginkan kinerja 

berita/info/pengumuman menjadi 

prioritas utama. 

 

 
Gambar 3. Keinginan Responden dari 

Segi Fitur. 

Hal utama yang diinginkan 

responden dari segi fitur adalah search 

engine dengan perolehan bobot dari 

hasil survei adalah 5,140. 

 

http://distanbunnakhut.cirebonkab.go.id/
http://distanbunnakhut.cirebonkab.go.id/
http://distan.depok.go.id/
http://distan.majalengkakab.go.id/
http://dipertasumedang.com/


 

 261  
 

 

Gambar 4. Keinginan Responden dari 

Segi Desain dan Navigasi 

Berdasarkan Gambar 4. prioritas 

utama responden terletak pada kinerja 

tata letak yang mempunyai perolehan 

bobot yaitu sebesar 4,203. 

 

Gambar 5. Keinginan Responden dari 

Segi Layanan 

Interaksi/Publik. 

Dari segi faktor pendukung layanan 

interaksi/publik, rata-rata responden 

memilih layanan forum diskusi sebagai 

prioritas utamanya di dalam suatu situs 

web. Hal ini dapat dilihat dengan 

besarnya nilai rata-rata keinginan 

sebesar 3,893. Nilai keinginan tesebut 

tidak jauh dari nilai keinginan terhadap 

layanan admin online yang besarnya 

3,760. Itu artinya layanan admin online 

diinginkan responden sebagai prioritas 

kedua dari segi layanan interaksi/publik 

dalam suatu situs web. 

 

Gambar 6. Keinginan Responden dari 

Segi Keterandalan 

 

Hal ini dapat dilihat pada Gambar 

6, semua garis yang berwarna yang 

mengidentitaskan keinginan responden 

lebih mendekati titik kecepatan akses 

dari prioritas keinginan responden 

adalah yang paling tinggi sebesar 4,727. 

 

Gambar 7. Keinginan Responden dari 

Segi Tingkat Kepercayaan 

 

Gambar 7 menunjukkan garis-garis 

berwarna tersebut lebih mendekati titik 

kelegalan web dan titik validitas 

informasi. Berdasarkan nilai rata-rata 

prioritas utama responden jatuh pada 

atribut kelegalan web. Kemudian 

menyusul prioritas kedua yang 

mempunyai nilai tidak terlalu jauh 

dengan atribut kelegalan web adalah 

validitas informasi. 
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Pembobotan faktor pendukung web 

Survei ini ditunjukkan kepada para 

pakar web untuk mengetahui seberapa 

besar porsi atau bobot faktor 

pendukung web yang seharusnya ada 

dalam suatu situs web. Pembobotan 

faktor pendukung web dalam suatu 

situs web dilakukan dengan 

menggunakan kuesioner yang total 

akumulasinya sebesar 100%. Berikut ini 

hasil pembobotan faktor pendukung 

web dari para pakar web. 

 

 Gambar 8. Diagram Pendapat Pakar 

Web Terhadap Faktor 

Pendukung Web 

Gambar 8 menjelaskan bahwa 

komponen konten memiliki peranan 

yang sangat penting atau sangat 

dibutuhkan, sedangkan fitur memiliki 

peranan yang sangat tidak dibutuhkan 

dalam suatu situs web. Data yang 

diperoleh dari delapan pakar web 

menunjukkan data yang valid 

dikarenakan t hitung ≥ dari t tabel atau 

r ≥ 0,3. 

 

Hasil Survei Secara Keseluruhan/Acak 

Hasil survei secara 

keseluruhan/acak didapatkan dari hasil 

survei keinginan dari 150 responden 

berdasarkan strata faktor pendukung 

web dikalikan dengan bobot pendapat 

para pakar terhadap faktor pendukung 

web. Sehingga didapatkan urutan 

atribut kinerja dari urutan pertama 

(prioritas utama) sampai urutan ke tiga 

puluh enam (prioritas terakhir). 

 

Gambar 9. Keinginan Responden Terhadap Situs Web Pertanian Secara Keseluruhan 

 

Melalui Gambar 9, dapat dilihat 

bahwa atribut A3 

(berita/info/pengumuman) memiliki 

angka yang paling tinggi dari atribut-

atribut keinginan lainnya artinya 

atribut A3 (berita/info/pengumuman) 

merupakan atribut yang paling 

diinginkan atau dibutuhkan. Urutan ke-

dua yang paling diinginkan setelah A3 

(berita/info/pengumuman) adalah A1 
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(data statistik). Begitu seterusnya 

sesuai bobot yang dipunya tiap-tiap 

atribut. 

Sistem Penilaian Kinerja Objek 

Sistem penilaian untuk butir-butir 

atribut kinerja didasarkan pada survei 

(pembobotan) keinginan masyarakat 

atau responden secara keseluruhan 

terhadap kinerja dalam suatu situs web 

pertanian yang terdapat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Sistem Penilaian Kinerja Situs Web Pertanian

Kategori Atribut Bobot Penilaian 

Konten Data statistik 1.29 

Galeri (foto/video) 0.74 

Berita/info/pengumuman 1.35 

Agenda kegiatan 0.84 

Profil  1.07 

Artikel/publikasi ilmiah 1.24 

Fitur Search engine 0.57 

Menu bahasa 0.39 

Peta situs 0.42 

Looping/headline news  0.41 

SIG 0.35 

Hit counter 0.18 

Desain dan navigasi  Warna  0.44 

Tata letak 0.60 

Tulisan 0.59 

Internal link 0.50 

Eksternal link 0.34 

Kategori Atribut Bobot Penilaian 

Desain dan navigasi Homepage/beranda 0.52 

Layanan interaksi/publik Saran/kritik 0.46 

Polling/jejak pendapat 0.34 

Buku tamu/komentar 0.43 

Forum diskusi 0.49 

Admin online 0.47 

Email 0.46 

Keterandalan (reliability) Kecepatan akses 0.72 

Popularitas  0.38 

Kemudahan akses data/download data 0.63 

User friendly 0.59 

Gaya bahasa 0.29 

Update informasi 0.60 

Tingkat kepercayaan 

(level of trust) 

Kelegalan web/web resmi 0.75 

Virus free 0.55 

Error free/broken link free 0.45 

Validitas informasi 0.73 

Kontak/telp/alamat 0.49 

Logo/lambang  0.33 

Total 21.00 

 

Hasil Analisis Data 

1. Tingkat Kinerja Objek 

Berdasarkan perbandingan total 

bobot kinerja pada objek dan total 

bobot keinginan responden terhadap 

situs web pertanian yang dijadikan 
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sistem penilaian, tingkat kinerja objek 

adalah  

 http://distanbunhut.bandungkab.g
o.id memperoleh tingkat kinerja 
sebesar 69% yang tergolong kriteria 
cukup baik. 

 http://distanbunnakhut.cirebonkab
.go.id memperoleh tingkat kinerja 

sebesar 42% yang tergolong kriteria 
tidak baik.  

 http://distan.depok.go.id 
memperoleh tingkat kinerja sebesar 
44% yang tergolong ke dalam 
kriteria tidak baik. 

 http://majalengkakab.go.id 

memperoleh tingkat kinerja sebesar 
79% yang tergolong ke dalam 
kriteria cukup baik.  

 http://dipertasumedang.com 
memperoleh tingkat kinerja sebesar 
42% yang tergolong ke dalam 
kriteria tidak baik. 

 http://dkp3cirebonkota.yolasite.co

m memperoleh tingkat kinerja 
sebesar 59% yang tergolong ke 
dalam kriteria kurang baik.  
 

2. Tingkat Kesesuaian Objek 
Jika dilihat dari rata-rata nilai 

kesesuaian, kriteria tingkat kesesuaian 

kinerja situs web dengan keinginan 

responden yang selaras terdapat pada 

situs 

http://distanbunhut.bandungkab.go.id 

dan  

http://distan.majalengkakab.go.id.  

Sedangkan tingkat kesesuaian kinerja 

situs web dengan keinginan responden 

yang cukup selaras terdapat pada situs 

http://distanbunnakhut.cirebonkab.go.

id, http://distan.depok.go.id, 

http://dipertasumedang.com, dan 

http://dkp3cirebonkota.yolasite.com. 

Klasifikasi kriteria nilai tingkat 

kesesuaian dapat dilihat pada Tabel 2. 

3.  
4. Diagram Kartesius 

Diagram kartesius pada seluruh 

objek atau situs web pertanian 

mempunyai perpotongan sumbu  ̿ yang 

sama yaitu sebesar 0.58 yang diperoleh 

dari kumulatif bobot keinginan 

berbanding dengan jumlah atribut. 

Sedangkan garis yang berpotongan 

dengan sumbu  ̿  didasarkan pada dua 

jenis data yaitu data bersifat objektif 

dan subjektif. Kinerja data objektif 

digambarkan dari fakta ketersediaan 

data yang diberi nilai satu untuk adanya 

data dan nilai nol untuk tidak adanya 

data. Sedangkan kinerja data subjektif  

digambarkan berdasarkan nilai rata-

rata dari persepsi responden yang 

menggunakan skala likert (1-6). Jika 

nilai rata-rata dari likert ≥ 4, maka 

kinerja objek dapat diterima 

konsumen. Nilai likert diantara nilai 4 ≤ 

x ≤ 6 mempunyai makna sedikit tidak 

baik hingga sangat baik. Begitu juga 

sebaliknya nilai likert diantara 1 ≤ x ≤ 3 

mempunyai makna sangat tidak baik 

hingga sedikit baik. Oleh karena itu, 

nilai 4 dari skala likert menjadi sumbu 

perpotongan garis  ̿  (data kinerja 

subjektif). Pada penggambaran diagram 

kartesius ini, nilai kinerja data 

subjektif menggunakan skala likert 

disesuaikan dengan nilai maksimal yang 

diberikan kepada kinerja data objektif 

yaitu satu. Itu artinya nilai enam dari 

skala likert menjadi nilai satu di 

diagram kartesius.  Berikut ini akan 

dipaparkan penempatan data kinerja 

objek (enam situs web) ke dalam 

kuadran dari hasil penilaian kinerja dan 

keinginan masyarakat terhadap situs 

web  pertanian.  
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Gambar 10. Diagram Kartesius Objek 

 

Diagram kartesius digunakan untuk 

mengetahui atribut kinerja terletak 

pada kuadran ke berapa yang berfungsi 

untuk memperbaiki kinerja objek. 

Berikut ini paparan penempatan 

kuadran atribut kinerja pada Gambar 

10.  

 Kuadran I: A4 (agenda kegiatan), C3 
(tulisan), E1 (kecepatan akses), E6 
(update informasi). 

 Kuadran II: A1 (data statistik), A2 

(galeri foto/video), A3 
(berita/info/pengumuman), A5 
(profil), A6 (artikel/publikasi 
ilmiah), C2 (tata letak), E3 
(kemudahan akses data), E4 (mudah 
digunakan/user friendly), F1 
(kelegalan web), F4 (validitas 
informasi). 

 Kuadran III: B1 (search engine), B2 

(menu bahasa), B3 (peta situs), B5 
(SIG), C5 (eksternal link), D1 
(saran/kritik), D5 (admin online), E5 
(gaya bahasa), E2 (popularitas 
google), F3 (broken link free/error 
free). 

 Kuadran IV: B4 (looping/headline 
news), B6 (hit counter), C1 (warna), 
C4 (internal link), D2 (polling/jejak 
pendapat), D3 (buku 

tamu/komentar), D4 (forum diskusi), 
D6 (email), F2 (virus free), F5 
(kontak/alamat), F6 (logo/lambang), 
C6 (homepage). 

4. CSI (Customer Service Index) 

CSI (Customer Service Index) atau 

yang biasa disebut indeks kepuasan 

pelanggan adalah suatu alat untuk 

mengukur tingkat kepuasan pelanggan 

dengan menggunakan variabel bobot 

keinginan (Y) dan variabel bobot 

kinerja (X). CSI dibentuk dari bobot 

keinginan tiap atribut (Yi), total bobot 

keinginan (∑Y), bobot kinerja tiap 

atribut (Xi), Weight Score tiap atribut 

(WSi), dan Highest Scale (skala 

maksimum yang digunakan) atau 

batasan bobot yang digunakan (HS). 

Ringkasan total nilai CSI dari enam situs 

dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Nilai CSI Objek 

Situs Web CSI 

http://distanbunhut.bandungk

ab.go.id 

69% 

http://distanbunnakhut.cireb

onkab.go.id 

42% 

http://distan.depok.go.id 44% 

http://distan.majalengkakab.

go.id 

79% 

http://dipertasumedang.com 42% 

http://dkp3cirebonkota.yolasi

te.com 

59% 
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Kesimpulan 

Situs web pertanian yang dikelola 

instansi pemerintah kab/kota Jawa 

Barat masih belum efektif, disebabkan 

belum terpenuhinya prioritas utama 

masyarakat. Prioritas utama yang masih 

belum terpenuhi tersebut adalah data 

statistik produksi pertanian, galeri 

(foto/video), berita/info/pengumuman, 

agenda kegiatan, artikel/publikasi 

ilmiah, kesesuaian tata letak (layout), 

tulisan (tipografi), kecepatan akses, 

kemudahan akses data (download data), 

user friendly (kemudahan digunakan), 

update informasi, kelegalan web, dan 

validitas informasi. 

Faktor-faktor yang menjadikan 

kurangnya efektifitas situs web adalah 

tidak terpenuhinya kinerja situs web 

yang diinginkan masyarakat atau 

responden terhadap situs web 

pertanian khususnya yang menjadi 

prioritas utama. Keinginan yang 

menjadi prioritas utama masyarakat 

dapat diketahui dengan bobot kinerja 

(Yi) ≥   ̿  yang diperoleh dari bobot 

kumulatif keinginan (∑Yi) berbanding 

dengan jumlah atribut keinginan (k). 

Saran 

1. Penelitian ini dapat ditindak lanjuti 
dengan tema pembuatan e-
government dalam bidang 
pertanian berdasarkan parameter-
parameter kinerja web yang ada 
dalam penelitian ini. 

2. Perlu dilakukan survei kepada 
pengakses untuk menilai kinerja 
situs web tersebut secara periodik 
dengan membuat layanan jejak 
pendapat (polling) tentang kinerja 
situs web, membuat hit counter 
untuk mengetahui jumlah 
pengakses setiap hari, dan 
membuat sistem webpage traffic 
untuk mengetahui halaman mana 

yang sering dikunjungi. 
3. Faktor kinerja situs web pertanian 

yang dikelola instansi pemerintah 
kab/kota Jawa Barat yang perlu 
diperbaiki/ditambahkan adalah 
data statistik produksi pertanian, 
galeri (foto/video),  

berita/info/pengumuman, agenda 
kegiatan, artikel/publikasi ilmiah, 
kesesuaian tata letak (layout), 
tulisan 

4. (tipografi), kecepatan akses, 

kemudahan akses data (download 
data), user friendly 

5. (kemudahan digunakan), update 
informasi, kelegalan web, dan 
validitas informasi, dikarenakan 
hal-hal tersebut merupakan 
keinginan yang menjadi prioritas 
utama masyarakat. 

6. Pengelola web perlu mengupdate 
informasi setidaknya seminggu 
sekali dikarenakan situs web yang 
dikelola instansi pemerintah 
kab/kota Jawa Barat mengupdate 
informasi beberapa bulan sekali dan 
perlu membuat agenda kegiatan 
agar masyarakat dapat melihat 
kinerja instansi setempat. Dua hal 
tersebut merupakan keinginan yang 

menjadi prioritas utama 
masyarakat. 
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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat aplikasi sistem informasi akuntansi yang 

dapat mengolah data keuangan yang berdasarkan kebutuhan, dan aturan dasar 

akuntansi bagi Koperasi Pelopor Mandiri, sehingga pemilik dapat mengetahui arus kas 

masuk dan keluar, serta dapat  membuat laporan  keuangan secara mandiri. Keunikan 

dari aplikasi ini dapat menampilkan kenaikan harga produk berdasarkan lama 

penyimpanan minyak atsiri. Metode penelitian yang dilaksanakan adalah metode survei 

(wawancara atau depth interview) dan metode perancanganyaitu mendeskripsikan 

kebutuhan data yang diperlukan dalam perancangan sistem, menganalisis data, dan 

membuat sistem informasi akuntansi di Koperasi Pelopor Mandiri. Perancangan 

database, pengelompokan data yang akan digunakan dalam perancangan sistem 

berdasarkan kegiatan produksi, dan penjualan. Coding, adalah bahasa pemrograman 

untuk menampilkan rancangan sistem yang telah dilakukan. Testing adalah tahap 

pengujian sistem dilakukan setelah coding selesai, berfungsi untuk menguji 

keberhasilan sistem yang dirancang, dengan software Visual Basic 2010 dan database 

SQL Server.Hasil dari sistem informasi akuntansi ini merupakan sistem pencatatan 

keuangan meliputi produksi, dan penjualan yang akan diolah menjadi laporan 

keuangan. 

Kata Kunci : Sistem Informasi Akuntansi, Koperasi Minyak Atsiri, Laporan Keuangan. 

I.PENDAHULUAN 

Saat ini UKM yang ada masih 
banyak yang melakukan pencatatan 

keuangan secara manual, baik 
pencatatan transaksi dan pembuatan 
laporan bulanan, hal tersebut sangat 
tidak efisien untuk terus diterapkan 
untuk zaman sekarang karena akan 
mempersulit mereka untuk menghitung 
pendapatan dan pengeluaran, serta 
pencarian data transaksi yang 
dibutuhkan. Berdasarkan kepentingan 
dari sistem pencatatan keuangan 
(sistem akuntansi) bagi UKM diperlukan 
suatu sistem informasi akuntansi yang 

memiliki standar pencatatan yang baik, 
yang terdapat data produksi, 
penjualan, pendapatan, dan aset yang 
dimiliki oleh para penggiat usaha kecil 

tersebut. Di daerah Jawa Barat telah 
banyak penyuling minyak atsiri yang 
berskala rumahan, salah satunya 
berada di Desa Sukarsari, Kabupaten 
Sumedang yang diproduksi oleh 
Koperasi Pelopor Mandiri, yang 
bergerak dibidang penyulingan minyak 
atsiri, Pelopor Mandiri memproduksi 
beberapa komoditas minyak atsiri 
diantaranya adalah cengkeh, pala, 
sereh wangi, sereh dapur, kapulaga dan 
nilam.  
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Koperasi inilah yang akan 
dijadikan tempat studi kasus oleh 
peneliti untuk mengetahui aspek teknis 
(kapasitas prouksi, mesin peralatan dan 
tenaga keja) dan aspek finansial 

(pencatatan keuangan) yang akan 
digunakan sebagai data untuk 
pembuatan sistem informasi akuntansi 
bagi pengguna. Diharapkan dengan 
adanya sistem informasi akuntansi bagi 
Koperasi Pelopor Mandiri, pemilik dapat 
menganalisa arus kas (cash flow) 
dengan baik, mengetahui keuntungan 
dan kerugian serta kelayakan usaha 
tersebut untuk terus dilanjutkan. 
 

II. METODOLOGI PENELITIAN 

Metode penelitian yang dilaksanakan 

adalah metode survei dengan analisis 

deskriptif (wawancara atau depth 

interview) dan metode 

perancanganyaitu merancang SIA sesuai 

kebutuhan data yang diperlukan dengan 

menggunakan hasil wawancara dengan 

koperasi Pelopor Mandiri 

 

WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan pada 

Koperasi Pelopor Mandiri, di Desa 

Sukarsari. Pengolahan data dan 

perancangan sistem dilakukan di 

Laboratorium Sistem Informasi dan 

Manajemn Pertanian, yang berlangsung 

dari bulan  Februari  sampai dengan 

bulan  Juni 2013. 

 

TAHAPAN PENELITIAN 

Garis besar penelitian sistem informasi 

akuntansi Koperasi Pelopor Mandiri, 

terlihat pada Gambar 1. Penjelasan 

mengenai prosedur sebagai berikut :  

1. Pengumpulan data primer dan 
skunder, tahapan penentuan dan 
pengumpulan komponen data yang 
diperlukan dalam perancangan 
Sistem Informasi Akuntansi.  

2. Analisis data, proses pengelompokan 
data yang telah dikumpulkan. 
Tahapan ini berfungsi juga untuk 
melengkapi data yang kurang pada 
tahap pengumpulan data.  

3. Perancangan aliran dokumen, 
perancangan yang digunakan untuk 
menghubungkan kebutuhan 
dokumen antar satu akun dengan 
akun lainnya.  

4. Perancangan database, 
pengelompokan data yang akan 

digunakan dalam perancangan 
sistem berdasarkan kegiatan 
produksi, dan penjualan.  

5. Perancangan Data Flow Diagram 
(DFD) dan Entity Relationship Data 
(ERD), perancangan yang bertujuan 
untuk menentukan proses-proses 
yang terjadi dalam sistem, misalnya 
proses memperoleh informasi dan 
Update data.  

6. Perancangan format laporan 
keuangan, perancangan yang 
bertujuan menghasilkan output 
laporan yang dihasilkan sistem 
sesuai dengan data yang 
sebenarnya. 

7. Coding, bahasa pemograman untuk 
menampilkan rancangan sistem yang 

telah dilakukan.  
8. Testing atau Pengujian Sistem, 

tahap pengujian sistem setelah 
dilakukan coding, berfungsi untuk 
menguji keberhasilan sistem yang 
dirancang
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Mulai

Pengumpulan data primer 

dan skunder Koperasi  

Pelopor Mandiri

Analisis Data

Perancangan aliran 

dokumen

Merancang Server-

Client

Merancang DFD dan 

ERD

Perancangan Format 

Laporan UKM 

Pelopor Mandiri

Merancang Interface

Coding

Testing

Selesai

Ketua Koperasi 

Pelopor Mandiri

Gagal

Berhasil

Mengumpulan dan Mengobservasi Data Hasil 

Wawancara

Perancangan dengan Microsoft SQL 

Server

Perancangan dengan Microsoft Visio 

2007

Perancangan dengan Visual Basic 

2010

Database Produksi

Database Penjualan

Model hubungan mutu 

minyak dengan harga 

penjualan

Database 

Produksi

Database 

Penjualan

Mutu Minyak

Data pelaporan 

produksi dan 

transaksi penjualan

Data pelaporan mutu 

minyak

Model Konseptual 

Rancangan SIA Koperasi 

Pelopor Mandiri

SIA yang sesuai dengn 

UKM Pelopor MandiriPerancangan dengan Microsoft Visual 

Basic 2010

Penelitian Pendahuluan
Tabel Pembobotan 

Keadaan Kopersi

Identifikasi Keadaan 

Koers Pelopor Mandiri

Kuisioner 

 

Gambar 1. Tahapan Penelitian dengan Pendekatan Sistem 
 

Sistem ini menggunakan bantuan 
software visua basic 2010 untuk 
pembuatan aplikasi, sedangkan untuk 
penyimpanan datanya menggunakan 
softwareSQL Server. 
 
DASAR PERANCANGAN 

Menurut hasil wawancara output 

yang dibutuhkan oleh UKM Pelopor 

Mandiri adalah laporan penjualan dan 

pendapatan bulanan bagi pemilik dan 

investor. Laporan tersebut berupa 

laporan rugi laba dan neraca, 

pendekatan sistem selanjutnya 

menganalisis transaksi yang ada. Dari 

proses analisis transaksi bisnis yang 

dilakukan tidak terlalu banyak, hanya 

mencangkup proses pembelian bahan 

baku dan penjualan saja. 

 Rekayasa sistem yang dibuat 

adalah penggambungan antara sistem 

infromasi akuntansi dengan sistem 

produksi, dimana terdapat variasi 

rendemen pada setiap komoditas yang 

diproduksi serta mutu dari minyak yang 

beragam dan bertambah seiring dengan 

lamanya penyimpanan, sehingga dalam 

proses pemodelan sistem, diputuskan 

untuk membuat sistem informasi 

akuntansi sederhana yang digabung 

dengan sistem produksi yang sesuai 

dengan keadaan di tempat produksi. 

 

PERANCANGAN SISTEM  

Mekanisme kerja sistem 

pencatatan ini merupakan suatu skema 

yang menggambarkan proses pencatatan 

transaksi sampai dihasilkannya laporan 

keuangan. Penggunaan sistem ini dimulai 

dengan mengidentifikasi kegiatan 

transaksi, seperti bukti pembelian, bukti 

penjualan, kas masuk dan kas keluar, 

kemudian transaksi  tersebut dicatat 

dalam  jurnal transaksi,  transaksi 

pembelian dalam hal ini adalah 

pencatatan pembelian bahan baku 

komoditas, pembelian bahan bakar, 

pembayaran, gaji, listrik serta telepon. 

Pemasukan yang dimaksud dalam hal ini 

adalah hasil penjualan produk minyak 

atsiri kepada konsumen. Setelah 
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dilakukan pencatatan dalam jurnal 

transaksi maka secara otomatis proses 

posting sampai dengan pembuatan 

laporan keuangan akan dikerjakan oleh 

sistem. Nota pembelian, penjualan dan 

slip gaji di atas dapat memberikan 

informasi tentang :  

a. Data Pegawai 
b.  Data Pelanggan dan Pemasok 
c. Jumlah Pembelian Bahan Baku 
d. Jumlah Penjualan Minyak. 

 

MEKANISME PENCATATAN 
      Mekanisme kerja sistem pencatatan 

ini merupakan suatu skema yang 

menggambarkan proses pencatatan 

transaksi sampai dihasilkannya laporan 

keuangan. Penggunaan sistem ini dimulai 

dengan mengidentifikasi kegiatan 

transaksi, seperti bukti pembelian, bukti 

penjualan, kas masuk dan kas keluar, 

kemudian transaksi  tersebut dicatat 

dalam  jurnal transaksi, adapun 

skemananya dapat dilihat pada Gambar 2 

berikut. 

. 

 

 

 

Bukti Pembelian 

Bahan Baku

Bukti Penjualan 

Produk
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Laporan 

Keuangan

 

Gambar 2. Skema Proses Pencatatan Transaksi Sampai Laporan Keuangan

PENGOLAHAN DATA PRODUKSI 

Proses produksi yang ada di Koperasi 

Pelopor Mandiri memiliki alur yang sudah 

pasti. Komoditas yang ada akan disuling 

menjadi minyak aktsiri yang akan 

memiliki berat masuk dan keluar yang 

berbeda antara sebelum dan sesudah 

disuling (jumlah produk). Proses produksi 

ini pun akan memberikan mutu minyak, 

dan tanggal produksi yang berbeda, 

berikut tahapan alur pencatatan 

produksi yang ada dapat dilihat pada 

Gambar 3. Produksi yang dilakukan oleh 

Koperasi Pelopor Mandiri berbeda-beda, 

tergantung  

dengan pesanan dan komoditas yang ada. 

Adapun keterangan tentang proses 

produksi dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Gambar 3. Proses Pencatatan Hasil Produksi 

 

Tabel 1. Alur Produksi 

PENGOLAHAN DATA PENDAPATAN 

a. Prosedur Penerimaan Kas 
      Penerimaan kas terjadi ketika 

konsumen membayar pada transaksi 
penjualan. Disini digambarkan 
bahwa UKM menerima pembayaran 

konsumen dalam bentuk tunai. Dana 
tunai diterima oleh kasir, kemudian 
dana akan dimasukkan kedalam 
sistem untuk menjadi basis data. 

b. Prosedur Pengeluaran Kas 
Penyebab keluarnya dana darikas 

bermacam macam, untuk 
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penjelasan ini dicontohkan 

pengeluaran kas yang disebabkan 

oleh pelunasan hutang pembayaran 

gaji pegawai. Pada UKM Pelopor 

Mandiri ada beberapa pengeluaran 

rutin yang dilakukan yaitu 

pembayaran listri, telepon, bahan 

bakar, dan pembelian bahan baku. 

Data Flow Diagram (DFD) Level 0. 

Berikut Data Flow Diagram (DFD) 

sistem informasi manajemen produksi 

dan penjualan yang dirancang. Berikut 

adalah skema alur sistem level 0 dapat 

dilihat pada gambar4. 
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Gambar 4. Data Flow Diagram Level 0 

 

III.HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Sistem informasi akuntansi yang 

dirancang dan diperoleh dalam 

penelitian ini menghasilkan aplikasi 

akuntansi dengan pencatatan yang 

lebih terorganisir, baik dalam 

pencatatan kegiatan produksi dan 

penjualan. Hal ini dilihat dari 

mekanisme penyampaian informasi 

yang diterapkan dalam sistem yang 

baru. Sistem ini, mampu 

menghubungkan informasi-informasi 

yang dibutuhkan oleh pengguna sistem 

dalam mengetahui kegiatan produksi 

dan penjualan secara langsung, serta 

dapat digunakan dalam penentuan 

kebijakan atau keputusan.  

Sistem informasi akuntansi yang 

dirancang dilengkapi dengan fitur-fitur 

tambahan dan sistem keamanan data. 

Fitur-fitur tambahan tersebut 

diantaranya adalah cetak 

data,penghitungan otomatis, 

pembuatan laporan secara langsung, 

dan basis data kenaikan mutu yang 

dihasilkan setiap minyak, serta 

informasi siapa yang menggunakan 



 

274 

sistem diwaktu tertentu. Dengan fitur 

demikian dapat menambah sinergi dan 

efektivitas pencatatan transaksi dilihat 

berdasarkan mekanisme manual yang 

diterapkan sebelumnya. Sistem manual 

yang diterapkan sebelumnya yaitu 

sistem pencatatan manual pada buku, 

nota dan sheet pada microsoft excel

 

 

Gambar 5. Login 

 

Gambar 6. Tampilan Umum 

 

Gambar 7. Menu Pilihan 

 

Gambar 8. Form Produksi

 
 

Gambar 9. Form Produksi 

 

 
Gambar 10. Neraca 

IV.KESIMPULAN  

Hasil penelitian mengenai sistem 

akuntansi di UKM Pelopor Mandiri, 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

Hasil iniformasi keuangan yang 

diperoleh dari penelitian ini diolah 

menjadi sistem informasi akuntansi 

yang dapat digunakan untuk kegiatan 

pencatatan keuanganmeliputi produksi, 

dan penjualan.Pada aplikasi dilengkapi 

dengan informasi kenaikan mutu 

minyak/produk di UKM Pelopor Mandiri 

secara otomatis yang dapat dilihat pada 

form transaksi penjualan, data tersebut 

dapat dijadikan acuan untuk 

menentukan harga jual produk.Penulis 

membuat rancangan sistem informasi 

akuntansi dengan menggunakan 

Microsoft Visual Basic dan Microsoft 

SQL Server sebagai databasenya, 

dengan berbasis client server sehingga 

dengan aplikasi tersebut dapat 

memberikan informasi yang 

berhubungan dengan keluar masuknya 
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persediaan minyak, laporan pembelian 

bahan baku, laporan penjualan produk 

jadi, laporan rugi laba, dan neraca 

keuangan. 

Aplikasi yang ada menghasilkan 

informasi berupa database keuangan 

yang dapat dijadikan acuan untuk 

mengetahui arus kas pada UKM Pelopor 

Mandiri.Sistem informasi akuntansi 

dirancang menurut kebutuhan dan 

kegiatan pencatatan keuangan yang ada 

di UKM Pelopor Mandiri serta dapat 

menentukan status keuangan UKM 

dengan menggunakan metode 

penghitungan return of asset (ROA). 
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ABSTRAK 

The objective of the research was to develop a consultation system for Chili Pepper 

(Capsicum annuum. L) agribusiness based on android. The method included problem 

identification, the search knowledge sources, knowledge acquisition, knowledge 

representationand consultation system development based on android. Knowledge from the 

expert and other‘s materials has been captured and represented to develop the system. The 

system developmentwas done by usingextremeprogramming(XP) whichincluded thestages 

ofanalysis, design andimplementation. The results of this research is a chili pepper 

agribusiness consultation system based on android which consists of nine consultation modules 

like choosing the best cultivar, fertilizing recommendation, land preparation, identified 

disease, controlling insect pest, farmers income and profit gain, after harvest‘s technique, 

government policy, and price information based on user‘s location. The system was running 

well on the android phone. Users can downloadthe applicationfrom http://appsriset.ipb.ac.id 

and install it on their smartphone or computer tablet . 

Keyword : Agribussines, Chili, capsicum annuum. L, Consultation system, android. 

 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Cabai (Capsicum annuum.L) merupakan 

komoditas yang sangat penting bagi 

masyarakat Indonesia. Meskipun Indonesia 

masuk ke dalam 10 besar negara produsen 

cabai segar dunia (FAOSTAT 2012), namun 

kenyataannya produktivitas cabai di 

Indonesia saat ini masih tergolong rendah. 

Hal ini bisa ditunjukkan dengan adanya 

impor cabai yang dilakukan oleh 

pemerintah Indonesia pada tahun 2011. 

Faktor yang menyebabkan produktivitas 

cabai rendah di Indonesia adalah 

kurangnya informasi tentang varietas 

berdaya hasil tinggi, penerapan teknologi 

budidaya yang sesuai, kurang optimalnya 

penanganan pasca panen, penanganan 

serangan hama penyakit, dan kurangnya 

akses terhadap informasi dan sumber 

pengetahuan terkait agribisnis cabai bagi 

petani (Tamba 2007). 

Penelitian mengenaipenyediaan 

informasi kegiatan agribisnis cabai bagi 

pelaku agribisnis (petani) dilakukan oleh 

Supriyanto (2011), yaitu Sistem Konsultasi 

Online Agribisnis cabai (Capsicum annuum 

L.). Sistem konsultasi tersebut merupakan 

sistem konsultasi yang berbasis web dan 

membahas mengenai analisis kebutuhan 

materi konsultasi sampai dengan 

perancangan sistem konsultasi secara 

online. Erlan (2011) juga melakukan 

penelitian dengan topik yang sama, hanya 

sistem tersebut dibangun berbasis wap dan 

diperuntukkan bagi pengguna mobile 

phone (telepon seluler). Penelitian lainnya 

yang terkait adalah penelitian Ya-Feng et 

al. (2007) mengenai pembuatan sistem 

pakar untuk diagnosa kebutuhan nutrisi 

tanaman cabai. Gonzalez-Diaz et al. (2009) 

juga melakukan penelitian dengan 

membuat sistem pakar untuk pengambilan 

http://appsriset.ipb.ac.id/
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keputusan dalam proteksi tanaman cabai 

merah. 

Perkembangan teknologi khususnya 

teknologi smartphone (telepon pintar) 

berbasis android sangat pesat dalam dua 

tahun terakhir sejak tahun 2010. android 

adalah teknologi yang bersifat open source 

sehingga ruang lingkup pengembangannya 

lebih luas dan lebih banyak. Apabila 

dibandingkan dengan teknologi telepon 

pintar pendahulunya seperti Symbian, RIM, 

Windows Phone, dan iOS, pangsa pasar 

(market share) untuk telepon pintar yang 

berbasis androidmeningkat lebih cepat 

dalam kurun waktu dua tahun terakhir. 

Lembaga survei internasional cumScore 

dalam situs resminya (www.cumscore.com) 

pada tahun 2012 menyajikan data pangsa 

pasar untuk telepon pintar dalam Global 

Smartphone Marketseperti ditunjukkan 

pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Global Smartphone Market 

(Cumscore 2012) 

Pada penelitian ini, sistem yang dibangun 

merupakan pengembangan dari penelitian 

sebelumnya. Kebaruan dari penelitan ini 

adalah sistem akan diimplementasikan 

berbasis android, berbeda dengan model 

sebelumnya yang dibangun berbasis web 

dan wap. Akses terhadap sistem konsultasi 

berbasis web dan wap memerlukan koneksi 

jaringan agar bisa terhubung ke jaringan 

internet. Pengembangan modul dan basis 

data pada aplikasi berbasis android ini 

akan diintegrasikan menjadi sebuah 

kesatuan aplikasi android siap pakai. Calon 

pengguna aplikasi bisa menginstalasi 

sistem ini ke dalam perangkat android, 

kemudian menggunakannya. Koneksi 

melalui jaringan internet hanya diperlukan 

ketika pengguna melakukan pengunduhan 

aplikasi ataupun melakukan proses update 

basis data. Selain itu, kebaruan penelitian 

juga dilakukan pada penambahan fungsi-

fungsi yang akan memaksimalkan akses 

terhadap informasi misalnya akses data 

real time berbasis lokasi pengguna 

perangkat android. 

Android merupakan salah satu platform 

bahasa pemrograman baru yang sekarang 

ini sangat popular di kalangan pengembang 

aplikasi untuk telepon pintar dan 

komputer tablet. Di samping itu, android 

juga terkenal karena fitur-fitur program 

yang ditawarkan. Pengetahuan-

pengetahuan yang sudah didefinisikan 

sebelumnya akan disimpan ke dalam basis 

pengetahuan dengan menggunakan basis 

data.  

Keuntungan dari sistem yang 

dibangun dengan android adalah dukungan 

perangkat keras yang sangat banyak di 

pasaran dan mudah didapatkan. Banyak 

pelaku agribisnis (petani dan penyuluh 

pertanian) di Indonesia sekarang ini sudah 

tidak asing lagi dengan telepon pintar dan 

komputer tablet. Disamping itu, 

pengembangan dengan androidplatform ini 

menghasilkan sebuah aplikasi yang bisa 

diinstalkan ke komputer tablet dan tidak 

harus terhubung ke internet untuk 

menggunakannya. Koneksi ke internet 

diperlukan ketika dibutuhkan proses 

update dan pencarian lokasi untuk 

unformasi harga. Hal tersebut akan 

menghemat biaya koneksi. Sistem berbasis 

android terintegrasi ini juga akan menjadi 

solusi bagi pengguna yang berada pada 

wilayah yang koneksi jaringan internetnya 

kurang bagus. Dengan androidplatform, 

pengguna bisa mengakses informasi dan 
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pengetahuan mengenai kegiatan agribisnis 

cabai setiap saat, kapan pun dan dimana 

pun. 

 

Tujuan Penelitian  

Penelitian ini memiliki tujuan 

sebagai berikut: 

1. Mengembangkan sistem konsultasi 
agribisnis cabai berbasis android. 

2. Mengimplementasikan layanan data 
berbasis lokasi (location based 
services). 

3. Melakukan pengujian dan evaluasi 
terhadap sistem yang sudah dibuat. 

 

Manfaat 

Manfaat penelitian ini adalah :  

1. Menjadi solusi blank spot terhadap 
akses informasi agribisnis cabai. 

2. Meminimalisasikan biaya akses 
informasi dengan meminimalisasikan 
penggunaan akses internet. 

3. Menjadi solusi kepada pelaku 

agribisnis dan para penyuluh sehingga 
bisa lebih memaksimalkan akses 
informasi dalam bidang agribisnis 
cabai dan mendukung terciptanya 
sistem pertanian yang baik (good 
agricultural practices). 

 

Ruang Lingkup 

Sistem konsultasi yang 
dikembangkan pada penelitian ini merujuk 
pada sistem yang sudah dibangun 
sebelumnya dengan penambahan layanan 
pada modul-modulnya. Batasan modul 
sistem yang dibangun meliputi konsultasi: 
(1) Pemilihan varietas unggul, (2) 

Penentuan dosis pupuk dasar, (3) 
Identifikasi penyakit, (4) Pengendalian 
hama, (5) Teknologi budidaya cabai, (6) 
Penanganan pascapanen, (7) Informasi 
harga cabai berbasis lokasi, (8) Analisis 
usaha tani, dan (9) Kebijakan Pemerintah 
terkait kegiatan agribisnis cabai. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Waktu dan Tempat  

Penelitian ini dilaksanakan di 

Laboratorium Ilmu Komputer IPB dan 

Departemen Proteksi Tanaman IPB. 

Penelitian dilaksanakan pada Februari 

2012 sampai dengan September 2011. 

 

Tahapan Penelitian 

Metodologi yang dilakukan dalam 

penelitian ini merujuk pada metode 

pengembangan sistem secara Extreme 

Programming/ XP (Satzinger, et al., 2007). 

XP dipilih karena keberadaan informasi 

dan pengetahuan, pakar agribisnis cabai, 

dan berbagai kebutuhan yang mendukung 

secara umum sudah tersedia sehingga 

pengembangan sistem konsultasi agribisnis 

cabai berbasis android ini dapat dilakukan 

dengan cepat. Pada Gambar 

2diperlihatkan metodologi penelitian yang 

digunakan. 
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Identifikasi Masalah

Analisis dan Perancangan Sistem Konsultasi Agribisnis Cabai

(Mengadopsi Metode Extreme Programming)

Analisis Desain 
Implementasi  

dan Pengujian

Studi Literatur

TIDAK

YA

Rilis 

Aplikasi

Pengujian Lapangan & Evaluasi

Sesuai

Tidak Sesuai

Konsultasi Pakar

Data dan 

Pengetahuan

Selesai

Mulai

Berhasil

 

Gambar 2. Metodologi Penelitian 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Identifikasi Masalah 

Supriyanto (2011) dan Erlan (2011) 

mengembangkan sistem informasi yang 

bisa dimanfaatkan untuk mendukung 

ketersediaan informasi di bidang agribisnis 

khususnya yang terkait tanaman cabai 

merah. Kedua sistem tersebut dibangun 

dengan masing-masing berbasis web dan 

wap. Model sistem berbasis web dan wap 

memerlukan beberapa kondisi agar bisa 

diakses. Syarat keberlangsungan akses 

terhadap sistem berbasis web dan wap 

adalah sebagai berikut: 

 Sistem berbasis web, membutuhkan 
komputer/ laptop untuk 

mengakesnya sehingga mobilitasnya 
kurang. 

 Sistem berbasis wap, membutuhkan 
perangkat mobile yang memiliki 
fasilitas browser. 

 Sistem berbasis web dan wap 
keduanya selalu membutuhkan 
koneksi internet untuk mengakses 
semua jenis informasi yang ada di 
dalamnya. 

 Kebutuhan akan koneksi internet 
berarti kebutuhan akan adanya 
layanan jaringan (layanan paket 
data maupun layanan internet) yang 
baik di lokasi pengguna mengakeses 
sistem tersebut. Akses terhadap 
kedua sistem tersebut tentunya 
menjadi permasalahan bagi wilayah/ 
lokasi yang jaringan internet/ 
layanan paket datanya kurang stabil 
atau bahkan wilayah yang belum ada 
jaringan internet / sinyal misalnya 
adalah wilayah pelosok. 

 Kebutuhan akan koneksi internet 
berarti kebutuhan akan adanya cost 
(biaya) yang harus dikerluarkan 
untuk mengakses informasi sistem 
tersebut.  

 

Studi Literatur dan Konsultasi Pakar 

Kegiatan studi literatur dan 

konsultasi pakar ini dilakukan secara 

paralel. Ada tiga kegiatan utama yang 

dilakukan untuk mendapatkan manajemen 

pengetahuan yaitu pencarian sumber 

informasi, akuisisi pengetahuan dan 

representasi pengetahuan. Berikut adalah 

tahapan yang dilakukan: 

Sumber Pengetahuan dan Akuisisi 

Pengetahuan 

Pada tabel 1 diperlihatkan sumber 

informasi yang digunakan. 
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Tabel 1. Sumber Pengetahuan dan Metode 

Akuisisinya 

N

o 

Jenis 

Pengetahu

an 

Metode 

Akuisisi 

Sumber 

Pengetahu

an 

1 Pengetahu

an tacit 

Wawancar

a, diskusi 

Pakar: 

Dr. 

Widodo, MS 

2 Pengetahu

an eksplisit 

Membaca, 

memaham

i 

Website, 

buku, 

tesis, 

peraturan 

pemerintah

, dan 

jurnal yang 

relevan 

Akuisisi pengetahuan dilakukan dengan 

wawancara, dan diskusi. Akuisisi dimulai 

dengan studi literatur kemudian disusun 

pertanyaan inti dan kerangka akuisisi 

kepada pakar. Akuisisi juga dilakukan 

dengan mengambil pengetahuan dari 

literatur kemudian melakukan konfirmasi 

kepada pakar berdasarkan hasil studi 

literatur. 

 

Representasi Pengetahuan  

Pengetahuan yang diperoleh dari 

proses akuisisi kemudian direpresentasikan 

untuk membentuk basis pengetahuan. 

Basis pengetahuan terdiri atas 

pengetahuan yang dimaksud dan 

spesifikasi dari pokok persoalan yang akan 

diselesaikan (Marimin 2005). Metode 

representasi pengetahuan yang digunakan 

dalam sistem konsultasi ini disesuaikan 

dengan pengetahuan yang diperoleh untuk 

masing-masing modul. Pengetahuan 

disusun menjadi rule-rule yang digunakan 

dalam pengambilan keputusan dalam 

perancangan sistem. Pada Gambar 3 

diperlihatkan contoh representasi 

pengetahuan untuk modul identifikasi 

penyakit cabai merah. 

 

Gambar 3 Pohon Keputusan Identifikasi 

Penyakit Cabai (Widodo, et al., 2012) 

 

Iterasi Pengembangan Perangkat Lunak  

Perancangan perangkat lunak 

konsultasi dilaksanakan dengan tahapan 

Analisis, desain, Implementasi dan 

peluncuran/rilis perangkat lunak. Berikut 

adalah penjelasalan tahapan 

pengembangan perangkat lunak : 

Analisis Sistem 

Tahap analisis merupakan kegiatan 

awal dalam pengembangan suatu sistem/ 

perangkat lunak. Tahapan analsis ini 

merupakan tahapan yang sangat penting 

untuk dilakukan sebelum tahapan yang lain 

dilaksanakan. Analisis pada pengembangan 

sistem konsultasi ini dilakukan pada tiga 

aspek yaitu analisis kebutuhan pengguna 

sistem, analisis kebutuhan fungsional 

sistem, dan analisis kebutuhan non 

fungsional sistem. 

Analisis Kebutuhan Pengguna  

Pada dasarnya, pengguna sistem 

konsultasi ini adalah semua orang yang 

membutuhkan jasa konsultasi untuk 

kegiatan agribisnis cabai merah. Namun 

sasaran utamanya adalah sistem konsultasi 

ini bisa lebih maksimal digunakan oleh 

kelompok pengguna aktif dan strategis, 

misalnya adalah para penyuluh pertanian 



 

262 

cabai, para petani, gabungan kelompok 

tani (gapoktan), pakar atau ahli budidaya 

cabai, dan para pelaku agribisnis cabai 

lainnya. 

Analisis Kebutuhan Fungsional Sistem 

Analisis kebutuhan fungsional 

bertujuan untuk memperoleh gambaran 

sistem yang dibutuhkan oleh pengguna. 

Pada Tabel 2 diperlihatkan kebutuhan 

fungsional sistem. 

Tabel 2 Kebutuhan Fungsional Sistem 

No. Kebutuhan 
Fungsional 

Deskripsi 

1. Profil (Tentang 
Kami) 

Melihat profil 
sistem konsultasi 
dan pengembang 
sistem.  

2. Sekilas 
Budidaya 
Cabai 

Melihat sekilas 
mengenai 
pembudidayaan 
cabai merah. 

3. Umpan Balik 
Pengguna / 
Feedback 

Mengirimkan saran, 
kritik dan masukan 
berkaitan dengan 
sistem konsultasi. 

4. Pemilihan 
Varietas 
Unggul 

Halaman dialog 
antara pengguna 
dengan sistem. 

5. Penentuan 
Dosis Pupuk 

Dasar 

Halaman dialog 
antara pengguna 

dengan sistem. 

6. Pengendalian 
Hama 

Halaman dialog 
antara pengguna 
dengan sistem. 

7. Identifikasi 
Penyakit 

Halaman dialog 
antara pengguna 
dengan sistem. 

8. Teknologi 
Budidaya 

Cabai (Ssesuai 
SOP) 

Halaman dialog 
antara pengguna 

dengan sistem. 

9. Pasca Panen Halaman dialog 
antara pengguna 
dengan sistem. 

10. Kebijakan 
Pemerintah 

Halaman dialog 
antara pengguna 
dengan sistem. 

11. Informasi 

Harga Pasar 

Halaman dialog 

antara pengguna 
dengan sistem. 

12. Analisis Usaha 
Tani 

Halaman dialog 
antara pengguna 
dengan sistem. 

Analisis Kebutuhan Non Fungsional 

Sistem 

Kebutuhan non fungsional sistem 

konsultasi meliputi beberapa hal 

diantaranya adalah: 

 Kenyamanan warna tampilan (Galitz 
2002) 

 Kecepatan akses terhadap sistem 
(loading tidak terlalu lama) 

 Kemampuan sistem konsultasi 
melayani pengguna setiap saat 
(real time). 

Berdasarkan hasil analisis yang 

dilaksanakan maka sistem konsultasi akan 

diimplementasikan ke dalam sistem 

berbasis android yang berjalan pada 

perangkat mobile dengan kelas telepon 

pintar atau komputer tablet. 

 

Desain dan Perancangan 

Perancangan sistem merupakan 

upaya untuk membuat model konseptual. 

Perancangan sistem pada penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan Unified Modeling Language 

(UML). UML terdiri dari perancangan use 

case, actor, class diagram, sequence 

diagram dan activity diagram. Pada 

Gambar 4 diperlihatkan use case diagram 

untuk sistem yang dikembangkan. 
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Pemilihan Varietas

Unggul

Penetuan Dosis

Pupuk Dasar

Pengendalian hama

dan Penyakit

Teknologi Budidaya

pasca panen

analisis usaha tani

Petani

Informasi harga

Informasi

Kebijakan Pemerintah

Pakar

Admin

Sistem Konsultasi Agribisnis Cabai

Berbasis Android

Moderator User 

Feedback

Gapoktan, Penyuluh

Update Pengetahuan

Dan Database

 

Gambar 4 Use Case Diagram 

 

Implementasi 

Implementasi pada tahap ini dilakukan 

dengan pembuatan kode program 

berdasarkan desain sistem konsultasi yang 

sudah dilakukan sebelumnya. Sistem 

konsultasi berbasis androidini 

diimplementasikan dengan menggunakan 

bahasa pemrograman Java dan basis data 

(database) SQLite. Java dan SQLite dipilih 

karena sesuai untuk pengembangan 

pemrograman mobile yang berbasis 

android serta mendukung pemrograman 

berorientasi obyek(Object Oriented 

Programming/ OOP). Pada Gambar 5 

diperlihatkan hasil implementasi sistem 

agribisnis cabai berbasis android. 

 

Gambar 5 Implementasi Sistem Konsultasi 

Halaman-halaman pada sistem konsultasi 

dapat diakses melalui menu navigasi pada 

masing-masing modul. Gambar 6 

merupakan salah satu contoh tampilan 

halaman konsultasi pada modul harga 

cabai berbasis lokasi. Konsultasi dapat 

dilakukan dengan memilih menu harga 

cabai berbasis lokasi. Selanjutnya sistem 

akan menampilkan informasi umum 

mengenai harga cabai di beberapa lokasi. 

Pengguna dapat mengecek harga cabai 

pada lokasi pengguna tersebut berada 

dengan terlebih dahulu mengaktifkan GPS 

pada perangkat android nya. Apabila sudah 

didapatkan koordinat, sistem akan 

terhubung dengan database google untuk 

pengecekan lokasi berdasarkan koordinat 

lokasi yang didapatkan tersebut. Data 

lokasi yang didapatkan kemudian 

dipergunakan sistem untuk melakukan 

pengecekan ke database lokal harga cabai. 

Sistem akan menampilkan informasi 

mengenai harga cabai pada lokasi 

pengguna tersebut. Pengguna bisa 

membagikan (share) informasi tersebut 

melalui jejaring sosial seperti facebook, 

twitter, dan lain-lain. Informasi ini 

diharapkan bisa memperluas jaringan 

kegiatan agribisnis cabai. 
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Gambar 6 Halaman Konsultasi Harga Cabai 

Berbasis Lokasi 

 

Pengujian 

Pengujian internal dilakukan dengan 

metode blackbox, sedangkan pengujian 

lapangan dilakukan dengan metode 

whitebox. Secara umum, pengujian 

blackbox berjalan lancar mulai dari proses 

download, instalasi, pengujian 

fungsionalitas modul. Pada pengujian 

whitebox ditambahkan komponen uji yaitu 

pengujian konten. Pada Tabel 3 

diperlihatkan hasil pengujian secara 

whitebox. 

 

 

Tabel 3 Hasil Pengujian Lapangan 

No. Modul + Konten 
Hasil 

Pengujian 
Ketarangan 

1. Splash Screen (Animasi 
Pembuka) 

Modul: Berjalan 
Baik 
Konten: Sesuai 

- 

2. Load Modul Umum  Modul: Berjalan 
Baik 
Konten: Sesuai 

- 

3. Load Modul Konsultasi Modul: Berjalan 
Baik 
Konten: Sesuai 

- 

4. Informasi Sekilas Cabai 
Merah 

Modul: Berjalan 
Baik 
Konten: Sesuai 

- 

5. Informasi Kebijakan 
Pemerintah 

Modul: Berjalan 
Baik 
Konten: Sesuai 

- 

6. Informasi Tentang Kami Modul: Berjalan 

Baik 
Konten: Sesuai 

- 

7. Halaman Umpan Balik Modul: Berjalan 
Baik 
Konten: Revisi 

Tambahan link untuk menghubungi pakar 

8. Pemilihan Varietas Unggul Modul: Berjalan 
Baik 
Konten: Sesuai 

- 

9. Penentuan Dosis Pupuk 
Dasar 

Modul: Berjalan 
Baik 
Konten: Sesuai 

- 

10. Identifikasi Penyakit Modul: Berjalan 
Baik 
Konten: Revisi 

Revisi header detail. 
Semula: Pengendalian hama. 
Hasil revisi: Indikasi Kelainan Tanaman. 
Penambahan link sumber 

11. Pengendalian Hama Modul: Berjalan 
Baik 
Konten: Revisi 

Penambahan link sumber 
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No. Modul + Konten 
Hasil 

Pengujian 
Ketarangan 

12. Teknologi Budidaya Cabai 
(Sesuai SOP) 

Modul: Berjalan 
Baik 
Konten: Sesuai 

- 

13. Pasca Panen Modul: Berjalan 
Baik 
Konten: Sesuai 

- 

14. Informasi Harga Pasar Modul: Berjalan 
Baik 
Konten: Sesuai 

- 

15. Analisis Usaha Tani Modul: Berjalan 
Baik 
Konten: Revisi 

Penambahan informasi komponen biaya 
secara umum bagi pemula 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Telah dibangun sistem konsultasi 

agribisnis cabai berbasis android yang 

secara fungsional telah memenuhi 

kebutuhan pelaku agribisnis untuk 

berkonsultasi dengan 9 modul utama 

yaitu modul: kebijakan pemerintah 

terkait agribisnis cabai, pemilihan 

varietas unggul, penentuan pupuk 

dasar, teknologi budidaya cabai, 

diagnosa penyakit, pengendalian hama, 

penanganan pascapanen, informasi 

harga lokal cabai, dan analisis usaha 

tani. Sistem konsultasi berbasis android 

ini dapat diunduh melalui web site 

dengan alamat domain di 

http://appsriset.ipb.ac.id. Sistem ini 

mengimplementasikan penggunaan 

teknologi berbasis lokasi untuk 

pengecekan harga cabai lokal. Sistem 

telah diuji secara blackbox maupun 

whitebox dan berjalan dengan baik. 

 

Saran  

Pada penelitian berikutnya 

diharapkan bisa dilakukan integrasi 

sistem secara menyeluruh terhadap 

sistem konsultasi agribisnis yang sudah 

dikembangkan, sehingga menjadi suatu 

kesatuan framework untuk mendukung 

pemanfaatan teknologi dalam bidang 

pertanian. Selain itu juga sebagai 

media update konten basis data untuk 

kedua sistem tersebut.  Selain itu 

diharapkan juga dikembangkan sistem 

konsultasi untuk beberapa komoditi 

pertanian lain yang sangat penting bagi 

kebutuhan masyarakat, sehingga 

model/ pilihan konsultasi nya bisa lebih 

luas dan menyeluruh. 
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ABSTRAK 

Penyediaan informasi dan pengetahuan dalam bidang pertanian, khususnya kedelai 

masih bersifat manual sehingga tidak berfungsi secara maksimal dalam penyebaran 

informasi ke petani, penyuluh dan pengguna lainnya. Penyediaan dan pengembangan 

sistem yang dapat  mengelola dan menyimpan pengetahuan dan informasi varietas 

unggul kedelai agar dapat diakses dengan mudah oleh petani, penyuluh, dan pengguna 

lainnya dalam menentukan jenis varietas unggul kedelai penting dilakukan. Penelitian 

ini  bertujuan untuk mengembangkan sistem manajemen pengetahuan dalam  memilih 

varietas unggul kedelai. Pengembangan sistem dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu 

identifikasi masalah, pencarian sumber pengetahuan, akuisisi pengetahuan, 

representasi pengetahuan, desain dan implementasi. Penelitian ini menghasilkan suatu 

sistem berbasis web yang dapat mengelola dan menyimpan pengetahuan dan informasi  

tentang cara pemilihan dan pencarian varietas unggul kedelai. Pemilihan dan pencarian 

varietas unggul kedelai dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu penelusuran berdasarkan 

nama varietas, pemilihan berdasarkan kriteria atau kategori, dan pencarian 

berdasarkan kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna. Hasil pemilihan dan pencarian 

varietas unggul kedelai dari ketiga cara tersebut disajikan dalam bentuk deskripsi detail 

dari varietas unggul yang terpilih. 

Kata kunci : informasi, kedelai, pengetahuan,varietas  

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi informasi 

yang cukup pesat memiliki peranan 

penting dan strategis. Penerapan 

teknologi informasi dapat ditemukan di 

berbagai bidang seperti pertanian. 

Pengetahuan dan informasi dalam memilih 

varietas unggul kedelai perlu dikelola 

dengan tepat dan baik. Pengetahuan 

datang dan pergi bersama dengan orang-

orang yang ada di lingkungan tersebut. 

Bidang pertanian adalah lingkungan yang 

sarat dengan informasi dan pengatahuan. 

Salah satu cara untuk mengelola 

pengetahuan dan informasi mengenai 

varietas unggul kedelai adalah 

mengembangkan sistem pemilihan 

varietas unggul kedelai. Penggunaan 

teknologi dalam bidang pertanian secara 

umum dapat menjadi salah satu solusi 

atau alternatif dalam mensosialisasikan 

varietas unggul kedelai. Varietas unggul 

memegang peranan penting dalam 

meningkatkan produksi kedelai. Karena 

keterbatasan produksi sampai saat ini 

Indonesia masih mengimpor kedelai dari 

negara lain untuk mencukupi kebutuhan 

akan kedelai [1].  

Pemerintah melalui Kementerian 

Pertanian telah melepas lebih dari 72 



 

 269  
 

varietas unggul kedelai, tetapi yang 

dimanfaatkan petani masih terbatas 

karena varietas unggul kedelai yang  telah 

dilepas pemerintah belum tersebar luas 

ke petani sehingga petani belum 

mengetahui informasi mengenai varietas 

unggul kedelai [2]. Hal ini dikarenakan 

kurangnya akses untuk mendapatkan 

informasi dan pengetahuan  mengenai 

varietas  unggul kedelai, dan keterbatasan 

para pakar untuk mensosialisasikan 

varietas unggul kedelai yang telah 

dikeluarkan oleh pemerintah,  untuk itu 

perlu dikembangkan sebuah sistem yang 

dapat mengelola dan menyimpan 

informasi dan pengetahuan agar dapat 

diakses dengan mudah oleh pengguna. 

Dengan pengembangan sistem ini 

juga diharapkan dapat membantu 

keterbatasan penyuluh dan para ahli 

dalam mensosialisasikan dan 

mempercepat penyebaran informasi 

mengenai varietas unggul yang telah 

dilepas oleh pemerintah. Penyediaan 

informasi di bidang pertanian seperti 

kedelai dengan membuat sistem pakar 

budidaya kedelai berdasarkan spesifik 

lokasi sudah dilakukan. Perangkat lunak 

dibuat dalam bentuk file Microsoft Excel 

2003, sistem yang dibangun masih 

berjalan secara offline di satu komputer 

saja [3]. Tujuan penelitian ini adalah  

mengembangkan sistem dalam memilih 

varietas unggul kedelaiyang dapat 

membantu  penyuluh dan pakar dalam 

mensosialisasikan varietas dan 

meningkatkan pengetahuan petani dalam 

memilih varietas unggul kedelai. 

 

KNOWLADGE MANAGEMENT (KM) 

 

 KM didefinisikan sebagai proses 

yang digunakan organisasi untuk 

menciptakan, mengumpulkan, 

mendapatkan dan menggunakan 

pengetahuan untuk mendukung dan 

meningkatkan kinerja organisasi. Proses 

KM secara umum dapat dicirikan dengan 

adanya aktivitas menghasilkan dan 

meneruskan pengetahuan (4) 

 

METODOLOGI 

Dalam aplikasi yang di kembangkan ini 

tahapan selanjutnya agar sistem yang 

dikembangkan dapat terencana dan 

terkordinasi dengan baik maka proses 

pengembangan sistem berisi kegiatan-

kegiatan yang dilakukan secara bertahap 

dan sistematis. Tahapan pengembangan 

sistem sebagai berikut: 

Identifikasi Masalah 

Pada tahapan ini akan dilakukan 

identifikasi terlebih dahulu terhadap 

permasalahan terkait dengan kebutuhan 

yaitu apa yang dibutuhkan oleh para  

petani dan penyuluh untuk meningkatkan 

produksi kedelai.  

 

 

Analisis 

Identifikasi dan pemilihan sumber 

pengetahuan 

Tahap ini dilakukan dengan 

menentukan siapa dan apa sumber 

pengetahuan baik tacit maupun explicit 

yang sesuai, menentukan urutan prioritas 

sumber pengetahuan, dan memilih 

sumber pengetahuan berdasarkan 

prioritas.  

Akuisisi, analisis dan ekstraksi 

pengetahuan 

a. Strategi perolehan dilakukan  dengan 

penyerapan pengetahuan dari peneliti 

kedelai/pakar dengan cara studi 

pustaka terkait, dan wawancara. 

b. Analisis dilakukan dengan identifikasi 

dan menentukan elemen-elemen 

pengetahuan dan mengklasifikasikan 

serta pemilihan pengetahuan yang 

akan menjadi parameter-parameter 

pengetahuan dalam kegiatan 

penentuan varietas unggul kedelai.  

c. Ekstraksi pengetahuan dilakukan 

dengan mengekstraksi atau mengambil 

inti dari hasil analisis yang dilakukan 

dan diperoleh  

 

Perancangan  

Pendefinisian pengetahuan  

Tahap ini dilakukan dengan 

representasi pengetahuan yaitu 

melakukan pemetaan pengetahuan dan 

penentuan teknik penyimpanannya dalam 

basis pengetahuan sehingga pengetahuan 
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tersebut dimengerti oleh manusia dan 

dapat dimasukan ke dalam komputer. 

Teknik-teknik representasi yang 

digunakan dalam pemilihan  varietas 

unggul kedelai menggunakan rule-rule 

sederhanaserta modul-modul  varietas 

unggul kedelai.  

 

 

Perancangan rinci  

 Tahap ini dilakukan dengan 

mendefiniskan apa yang akan dilakukan 

oleh sistem menggunakan diagram use 

case, menentukan alur kejadian sistem 

menggunakan diagram aktivitas. 

Implementasi 

 Tahap implementasi dilakukan 

dengan menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dan MySQL.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Identifikasi Masalah 

Pada saat ini petani 

membutuhkan akses terhadap berbagai 

sumber informasi pertanian dalam rangka 

meningkatkan hasil produksinya. Varietas 

unggul mempunyai peranan penting dalam 

meningkatkan produktivitas [5]. 

permasalahan-permasalahan yang 

dihadapi oleh lembaga-lembaga yang 

menjadi penyedia informasi pertanian 

(misalnya lembaga penyuluh pertanian, 

dan lain-lain) adalah belum adanya suatu 

perangkat atau media yang baik dalam 

penyebaran informasi yang komprehensif, 

berbasis produk, berbasis lokasi lokal, dan 

dapat dengan mudah diakses di manapun 

[6]. Hal ini ditunjukkan dengan kebiasaan 

petani yang belum menggunakan benih 

dan varietas unggul dan jarang melakukan 

pergiliran varietas serta pengelolaan 

sumberdaya alam bergantung pada 

pengalaman bukan dari pedoman 

pengetahuan berdasarkan hasil penelitian 

yang valid, sehingga akan menurunkan 

produktivitas dan ketahanan [7] Oleh 

karena itu dibutuhkan suatu sistem yang 

dapat membantu penyuluh dan pakar 

dalam mensosialisasikan varietas unggul 

kedelai dan dapat membantu petani 

dalam memilih varietas unggul kedelai 

sesuai dengan yang diinginkan. 

Pengetahuan 

Tahap ini terdiri atas dua tugas utama 

yaitu:  

1. Identifikasi dan pemilihan sumber 
pengetahuan  

Pengguna yang dilibatkan dan 

menggunakan sistem ini adalah petani, 

penyuluh, peneliti kedelai, pakar, ketua 

gabungan kelompok tani (Gapoktan), 

petani. Sumber pengetahuan yang 

diprioritaskan adalah buku pedoman 

varietas unggul kedelai yaitu  buku 

deskripsi varietas unggul kacang-kacangan 

dan umbi-umbian, peneliti kedelai dan 

prosiding sistem manajemen 

pengetahuan, jurnal varietas kedelai.  

2. Akuisisi, analisis dan ekstraksi 

pengetahuan. 

a. Strategi perolehan pengetahuan 

dilakukan dengan cara studi pustaka, dan 

wawancara  

1. Studi Pustaka  

Studi pustaka yang digunakan adalah 

buku pedoman varietas unggul kedelai, 

jurnal terkait dengan penelitian  

2. Wawancara  

Wawancara dilakukan dengan 

melibatkan narasumber yaitu peneliti 

kedelai atau pakar  Pakar yang 

dilibatkan  adalah dosen dari 

Departemen Agronomi dan Hortikultura 

tanian Bogor Dr  Desta Wirnas  SP MSi. 

Hasil wawancara yang diperoleh yaitu 

belum adanya sistem yang dapat 

membantu penyuluh, peneliti, petani, 

dan masyarakat umum dalam memilih 

varietas ungggul kedelai berdasarkan 

kriteria yang diinginkan pengguna.  

b. Analisis  

Berdasarkan hasil identifikasi, 

pemilihan sumber, studi pustaka, dan 

wawancara. Hasil analisis untuk 

penentuan karakter dan nilai dari 

masing-masing karakter diambil 

berdasarkan deskripsi varietas unggul 

kedelai Balitkabi Kementerian 

Pertanian Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pertanian, dan untuk 

pengolompokannya atau kategori 

dilakukan berdasarkan hasil studi 

literatur dan untuk kriteria pada 

lahan dan tinggi tanaman ditetapkan 

berdasarkan hasil diskusi dengan 
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peneliti kedelai (Dr  Desta Wirnas SP 

Msi). Hasil analisis tersebut  adalah:  

a. Karakteristik varietas kedelai  
terdiri atasdilepas tahun, sk 
mentan, nomor galur, asal, umur 
berbunga, umur polong masak, 
warna hipokotil, warna epikotil, 
warna daun, warna bulu, warna 
bunga, warna kulit biji, warna 
polong masak, warna hilum, 

bentuk biji, bentuk daun, tipe 
tumbuh, tinggi tanaman, bobot 
100 biji, kandungan protein, 
kandungan lemak, sifat lain, 
wilayah adaptasi, dan pemulia. 

b. Dari hasil analisis karakteristik 
selanjutnya dilakukan 

c. Identifikasiparameter dengan 
menggunakan metode Tam dan 
Tummala Teknik inidigunakan dalam 
rangka mengurangi parameter yang 
terlalu banyak dan kurang 
relevan[8].Peneliti kedelai  diminta 
untuk memberikan penilaian tentang 
tingkat kepentingan parameter-
parametertersebutmenggunakan skala 
tiga-poin, nilai kepentingan untuk 
masing-masing parameter yaitu 1 bila 

parameter uji tidak penting, 2 nilai 
yang diberikan bila parameter uji 
penting, nilai 3 diberikan bila 
parameter uji sangat penting.Hasil 
identifikasi parameter varietas unggul 
kedelai berdasarkan penilaian peneliti 
kedelai berdasarkan tingkat 
kepentingan dari masing-masing 
parameter dan berdasarkan preferensi 
pengguna, karakter yang menjadi 
pertimbangan petani dalam memilih 
varietas unggul kedelai diperoleh 
parameter yang sangat penting dan 
ditunjukkan dengan  nilai tertinggi 
yaitu angka 3 ialah : umur polong 
masak, warna kulit biji, ukuran biji, 
tinggi tanaman, hasil, ketahanan 
hama, ketahanan penyakit dan 

wilayah adaptasi 
c. Hasil ekstraksi pengetahuan  kemudian 

dikategorikan menjadi delapan 

kategori atau kriteria dalam memilih 

varietas unggul kedelai yaitu: 

1. Potensi hasil dikategorikan menjadi 3 
yaitu: rendah : (<1,5 ton/ha), sedang 
: ( 1,5-2 ton/ha), dan  tinggi : ( > 2 
ton/ha) [9] 

2.  Umur polong masak  dikategorikan  
menjadi 3  yaitu:  genjah : (<80 hari), 
sedang : (80-85 hari),   dalam  : (> 85 
hari) [9] 

3. Ukuran biji  dikategorikan  menjadi 3 
yaitu :  besar :  (>14 gram), sedang  : 
(10-14gram), kecil : (<10 gram) [9] 

4. Warna biji dikelompokkan menjadi: 
kuning, kuning kehijauan, hitam [10] 

5.   Dr Desta Wirnas SP MSi  
mengkategorikan lahan menjadi 5 
kategori yaitu: sawah (irigasi dan 
tadah hujan), kering (kering masam), 
pasang surut, dataran tinggi, dataran 

rendah 
6.  Dr Desta Wirnas SP MSi 

mengkategorikan  tinggi tanaman 
menjadi 3 kategori yaitu: pendek : 
(<50 cm), sedang : (50-70 cm),  tinggi 
: (>70 cm) 

7.  Hama utama yang menyerang tanaman 
kedelai adalah: penggerek polong ( 
e.zinckenella), pengisap polong 
(r.lineariz), ulat grayak (s.litura) [10] 

8.  Penyakit yang sering terdapat pada 
kedelai adalah : karat daun (P. 
pachyrhizi), virus CMMV(Cowpea mild 
mottle virus) kacang tunggak, dan 
hawar daun [10]. 

Perancangan 

Perancangan Basis Pengetahuan 

Dalam perancangan basis 

pengetahuan ini digunakan rule-rule 

sederhana sebagai sarana untuk 

representasi pengetahuan. Pada 

perancangan basis pengetahuan sistem 

pada pemilihan varietas unggul kedelai  

menggunakan operator logika DAN dan 

OR. 

 

Perancangan konseptual 

 Pada perancangan  konseptual 

dilakukan dengan membuat use case 

digunakan untuk menggambarkan sistem 

dari sudut pandang pengguna, dan 

diagram aktivitas digunakan untuk 

menentukan alur kejadian umum seperti 

pada Gambar 1 dan 2. Pada Gambar1 

diagram use case menjelaskan bagaimana 

sistem digunakan oleh user. Berdasarkan 

gambar diatas terdapat aktor yang 

terlibat dalam sistem ini  yaitu penyuluh 

pertanian, petani, peneliti, pengguna 

umum dan admin. Pengguna biasa adalah 

pengguna yang hanya dapat melihat-lihat 
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sistem, sedangkan administrator selain 

dapat melihat admin juga dapat 

mengupdate seluruh data serta 

menambah, menghapus, mengubah, dan 

menyimpan  data. Diagram aktivitas 

memilih varietas seperti pada Gambar 2 

menjelaskan aktivitas dalam memilih 

varietas unggul kedelai. Dimulai dengan 

pengguna memilih form varietas, 

pengguna mendapatkan informasi 

mengenai form varietas unggul berupa 

pilihan kriteria berdasarkan varietas yang 

diinginkan pengguna dengan memilih 

ukuran biji, memilih warna kulit biji,dan 

kriteria lainnya. Kemudian sistem akan 

mencocokkan pilihan tersebut, apabila 

valid maka pengguna akan mendapatkan 

informasi varietas unggul kedelai yang 

dihasilkan dan dipilih oleh sistem berupa 

rekomendasi varietas yang terpilih. 

 

Implementasi 

Implementasi dilakukan 

denganmenggunakan Pemrograman 

HypertextPreprocessor  (PHP) dan MySQL. 

Hasil implementasi pemilihan varietas 

unggul kedelai dapat dilihat pada Gambar 

3.  

Form pemilihan varietas 

berdasarkan kata kunci dapat dilihat pada 

Gambar 4, form berdasarkan nama 

varietas dan berdasarkan kategori dapat 

dilihat pada Gambar 5 dan 6, dan hasil 

pemilihan dapat dilihat pada Gambar 7. 

 

 

Pemilihan dengan kata kunci  

Pemilihan pertama berdasarkan kata 

kunci misalnya user mencari informasi 

atau pengetahuantentang  varietas yang 

memiliki warna biji hitam. User 

memasukan kata kunci hitam pada kolom 

pencarian, sistem akan mencocokkan 

informasi yang ada di databasejika valid 

maka sistem akan menampilkan varietas 

yang memiliki warna biji hitam, 

selanjutnya user akan  mendapatkan 

informasi secara detail tentang deskripsi 

varietas yang terpilih. Implementasi 

halaman berdasarkan kata kunci seperti 

terlihat pada Gambar 4. 

 

Telusur dengan nama varietas 

Pemilihan  kedua yaitu telusur 

berdasarkan nama varietas unggul kedelai 

seperti Gambar 5, misalnya user ingin 

melakukan telusur  informasi dan 

pengetahuan mengenai varietas Detam 1, 

user memilih Detam 1  secara otomatis 

sistem akan menampilkan informasi 

secara detail deskripsi varietas  Detam 1 

seperti pada Gambar 7.  

Pemilihan dengan beberapa kategori 

Pemilihan  ketiga berdasarkan kategori 

seperti pada Gambar 6.User ingin mencari 

varietas kedelai yang memiliki potensi 

hasil yang tinggi dan berumur genjah 

dengan memilih potensi hasil tinggi di 

kategori potensi hasil  dan memilih genjah 

di kategori umur maka sistem akan 

menampilkan  varietas yang memiliki  

potensi hasil tinggi dan berumur genjah.  

KESIMPULAN 

Secara umum dapat disimpulkan 

bahwa aplikasi yang dikembangkan dalam 

penelitian ini  sesuai dengan yang 

direncanakan  yaitu dengan 

dikembangkannya sistem ini pengguna 

dapat  memperoleh informasi dan 

pengetahuan dalam memilih varietas 

unggul kedelai. Pengetahuan varietas 

disajikan dalam 3 bentuk yaitu 

pengetahuan berdasarkan nama varietas, 

pegetahuan diperoleh dengan memilih 

varietas berdasarkan nama. Pengetahuan 

varietas berdasarkan kata kunci 

(keyword), pengetahuan diperoleh dengan 

memasukkan kata kunci, dan yang ketiga 

pengetahuan varietas berdasarkan kriteria 

atau kategori, pengetahuan varietas 

diperoleh dengan memilih kriteria atau 

kategori yang diinginkan oleh pengguna. 
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Gambar 1 Diagram use 

case 
Gambar 2  Diagram aktivitas 
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Gambar3Tampilan  hasil  implementasi  halaman 

varietas pemilihan varietas berdasarkan kategori 

1

 

2

 
3

 

Gambar 6 Halaman pemilihan  berdasarkankategori 

Gambar 4 Halaman pemilihan  berdasarkankata kunci 

Gambar 5 Halaman pemilihan  berdasarkan nama 

varietas  
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Gambar 7 Hasil pemilihan varietas  detail 
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ABSTRAK 

Proses pengolahan data dan informasi pada IKM Asri Rahayu yang memproduksi 

makanan ringan dengan bahan buah-buahan masih dilakukan dengan cara manual, 

termasuk dalam memberikan laporan. Data yang ada pada lingkungan IKM Asri Rahayu 

tidak berpusat pada satu pusat pengelolaan data. Proses ini akan berdampak pada 

lambatnya proses pengambilan keputusan dan ketidakakuratan informasi. Penelitian ini 

dilakukan untuk membuat sistem informasi manajemen (SIM) yang berbasis komputer 

dan mengimplementasikannya sehingga lebih mudah dalam mendapatkan informasi. 

Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan di IKM Asri Rahayu, majalengka. Proses 

pengolahan data, analisis data, dan perancangan sistem dilakukan di Laboratorium 

Sistem dan Manajemen Jurusan Teknik dan Manajemen Industri Pertanian, UNPAD. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode waterfall dan metode 

deskriptif. Metode ini digunakan untuk menganalisis kondisi sistem dan kebutuhan 

sistem. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi manajemen yang telah 

dibangun menyajikan informasi lebih cepat, yaitu dalam hitungan menit jika 

dibandingkan dengan sistem sebelumnya yang dapat memakan waktu satu hari untuk 

memberikan informasi. Selain cepat, informasi yang disajikan juga lengkap, di mana 

informasi yang disajikan tersebut terdapat tanggal transaksi, data barang, 

pelanggan/pemasok yang terlibat, jumlah barang, dan persediaan barang. 

Kata kunci : Perancangan, Informasi,  Sistem Informasi Manajemen (SIM) 

 

PENDAHULUAN 

Asri Rahayu merupakan salah satu IKM 
yang berpusat di Kabupaten Majalengka, 
Jawa Barat, yang berdiri sejak tahun 
2003. Usaha Asri Rahayu ini fokus pada 

produk-produk yang bahan bakunya 
berasal dari buah-buahan. Produk-produk 
Asri Rahayu sudah terbilang cukup baik. 
Hal ini terlihat dari sudah adanya 
nutrition fact dan logo halal. 

Seperti layaknya dalam sebuah usaha, 
penjualan merupakan salah satu 
manajemen yang wajib ada yang 
berfungsi untuk mempromosikan produk-
produk yang dimiliki oleh Asri Rahayu. 
Manajemen penjualan tidak hanya 
menyangkut bagaimana manajemen itu 
melakukan promosi, melainkan juga 
bagaimana memanajemen data yang 
diperoleh. Selain manajemen penjualan, 

manajemen yang diperlukan dalam 
mendukung proses penjualan adalah 
manajemen persediaan produk. 
Manajemen persediaan produk 
menfasilitasi bagian penjualan dalam 
memberikan informasi mengenai 

persediaan produk yang ada di gudang. 
Pengolahan data transaksi 

(pemesanan, penjualan, barang masuk, 
persediaan stok barang, dll) pada IKM Asri 
Rahayu masih dilakukan secara manual 
sehingga pengolahan data dan 
pelaporannya masih rumit, tidak efektif 
dan efisien. Contohnya adalah pada saat 
pencatatan data pesanan seperti: 
tanggal, nama barang, jumlah, harga, 
nama pelangga, dan total harga yang 
ditulis berulang-ulang dan terkadang 
tidak konsisten dalam penulisannya. 
Pengolahan data yang banyak dengan 
menggunakan cara manual tidak menutup 
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kemungkinan akan terjadinya kesalahan 
dalam pengolahan data sehingga 
informasi yang diperoleh tidak akurat. 
Terlebih lagi data yang dimiliki tidak 
berpusat pada satu orang melainkan pada 

beberapa pegawai. kemungkinan terbesar 
bila manajemen data seperti ini adalah 
akan adanya data yang hilang. 

“Jika dibandingkan pengolahan data 
secara manual, pengolahan data secara 
terkomputerisasi memiliki kelebihan, 
seperti: pengolahan data yang cepat dan 
akurat, mendukung pengolahan data 
dalam skala besar.” (Imbar dan Tirta, 
2007).   

Menurut Ramakrishnan dan Johannes 
(2003), kelemahan dari sistem pencatatan 
manual adalah: membutuhkan memori 
yang cukup besar (sistem file), pencarian 
data yang rumit karena volume data yang 
besar, perlindungan terhadap data pada 
saat akses konkuren sulit, kekonsistenan 
data harus selalu diperhatikan, dan 

keamanan data tidak terjamin dimana 
beberapa pengguna mengakses data 
tersebut. 

Sistem informasi merupakan salah 
satu sub sistem organisasi untuk 
mengelola informasi (Pamungkas, 2011). 
Semua organisasi akan membutuhkan 
sistem informasi sebagai salah satu 
bentuk usaha untuk meningkatkan kinerja 
pada setiap manajemennya, tidak 
terkecuali IKM Asri Rahayu. 

IKM Asri Rahayu membutuhkan 
sebuah sistem yang dapat membantu 
dalam memanajemen data sehingga akan 
mengurangi kemungkinan terjadinya 
kehilangan data dan kesalahan data yang 
dimasukkan. Sistem manajemen data atau 

sering disebut DBMS adalah sebuah 
perangkat lunak yang didesain untuk 
membantu dalam pengelolaan, 
pengolahan, dan pemeliharaan data 
dalam jumlah besar (Ramakrishnan dan 
Johannes, 2003). 

Tujuan dari dilakukannya 
penelitian ini adalah merancang dan 
membangun sistem informasi penjualan 
dan persediaan produk yang diharapkan 
dapat mempermudah IKM Asri Rahayu 
dalam mengolah data dan mendapatkan 
informasi mengenai kegiatan jual-beli 
yang berlangsung. 
 
 

INSTRUMEN PENELITIAN 

Instrument yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah: 

1. Netbook Acer Aspire One happy 

Series dan Acer Emachine. 
2. Camera yang digunakan untuk 

mendokumentasikan kegiatan 
selama penelitian. 

3. Software yang digunakan untuk 
membuat aplikasi sistem 
informasi penjualan dan 
pengolahan data. Soefware yang 
digunakan adalah: 
a. SQL server 2000, sebagai 

Database engine untuk 
membuat aplikasi. 

b. Visual basic 6.0 sebagai 
aplikasi utama untuk 
membuat software. 

c. Microsoft Excel 2007 yang 
digunakan untuk menampilkan, 
mencetak atau membuat 

pelaporan. 
4. Kabel Local Area Network (LAN), 

berfungsi untuk menghubungkan 
antar komputer. 
 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam  penelitian 
ini adalah metode waterfall yang 
digunakan untuk perancangan sistem, 
menganalisis data, desain dan membuat 
sistem. Metode waterfall yang digunakan 
didukung oleh metode deskriptif yang 
berfungsi untuk mendeskripsikan sistem 
informasi yang dibangun sehingga mudah 
untuk dipahami. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Tampilan Awal Sistem 
 Tampilan awal pada program ini 

menampilkan data instan data pemesanan 

dan data barang yang keluar agar 

pengguna sistem umum dapat melihat 

jumlah pesanan dan barang keluar tanpa 

harus melakukan log in ke sistem. Pada 

tampilan ini pengguna dapat melakukan 

log in dengan mengklik tombol masuk 

yang ada pada tampilan. Berikut ini 

adalah tampilan dari awal sistem. 
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Gambar 1. Tampilan Awal Sistem 

Penjualan dan Persediaan Produk 

  

Pada sub menu data pemesanan 

dan data barang keluar terdapat pilihan 

untuk melihat grafik dengan memilih 

tombol Lihat Grafik yang ada diatas 

tabel. Grafik yang ditampilkan oleh 

sistem ada beberapa pilihan, yaitu grafik 

berdasarkan kode barang, kategori, dan 

komoditas.  

 

Gambar 2. Pilihan Grafik Yang Akan 

Ditampilkan 

 Grafik berdasarkan kode barang 

akan menampilkan seluruh jumlah barang 

yang dipesan dari awal hingga akhir. 

Untuk mengetahui grafik pemesanan pada 

tanggal tertentu pengguna dapat 

menentukan tanggal awal dan tanggal 

akhir data yang akan dilihat dengan 

menggunakan combo tanggal yang ada 

pada tampilan.  

 

Gambar 3. Tampilan Grafik Berdasarkan 

Kode Barang 

  

1. Form Log in Pengguna Sistem 
 Pada menu ini pengguna sistem 

hanya perlu menginputkan username dan 

password yang sebelumnya sudah 

didaftarkan. Pada menu ini pengguna 

akan diidentifikasi berdasarkan posisi 

atau bidang pekerjaannya. Apabila 

direktur yang melakukan log in maka 

pengguna akan masuk ke bagian direktur. 

Kemudian jika pengguna yang melakukan 

log in adalah pegawai penjualan atau 

gudang, maka sistem akan menampilkan 

menu khusus penjualan atau gudang.  

 

Gambar 4. Form Log in Pengguna Sistem 

2. Form Registrasi Pengguna Sistem 
 Pada tampilan ini pengguna harus 

menginputkan kode pegawai yang 

kemudian sistem akan melakukan 

pengecekan terhadap kode tersebut, 

apakah kode pegawai tersebut terdaftar 

di database atau tidak. Apabila kode 

pegawai tidak terdaftar maka sistem akan 

menolak proses registrasi. 
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 Pada form ini akan terlihat 

pegawai melakukan registrasi pada 

tanggal berapa. Selain itu, sistem akan 

menentukan hak akses pegawai dengan 

mengidentifikasi kode pegawai yang 

diinputkan. Setelah melakukan registrasi 

pengguna harus menunggu konfirmasi dari 

bagian direktur. Apabila registrasi 

diterima oleh bagian direktur maka 

pengguna dapat menggunakan sistem 

lebih lanjut.  

 

Gambar 5. Form Registrasi Pengguna 

Sistem 

b. Tampilan Menu Bagian Direktur 
 Pada menu ini bagian direktur 

dapat melakukan pengawasan pada 

bagian penjualan dan bagian persediaan 

produk dengan masuk. Bagian direktur 

adalah bagian yang dapat menggunakan 

seluruh tampilan pada sistem ini. Direktur 

dapat melakukan perubahan data pada 

bagian penjualan atau persediaan produk 

seperti halnya yang dilakukan oleh 

masing-masing pengguna sistem tersebut. 

 Pada tampilan ini terdapat menu 

untuk melihat pengguna sistem yang 

terdaftar dan terdapat menu yang dapat 

digunakan olek direktur untuk menerima 

atau mengonfirmasi pegawai yang 

melakukan registrasi sebagai pengguna 

sistem yang dilakukan pada menu 

sebelumnya. Berikut adalah menu yang 

terdapat pada tampilan bagian direktur. 

 

Gambar 6. Tampilan Menu Bagian Direktur 

 

1. Tampilan Menu Data Pengguna Sistem 
 Pada bagian ini direktur dapat 

melihat seluruh pegawai yang sudah 

terdaftar sebagai pengguna sistem berikut 

dengan hak akses, username, dan 

password dari pengguna. Sehingga 

keamanan data pengguna sistem dapat 

dipertanggungjawabkan karena data 

tersebut hanya dapat diketahui oleh 

direktur dan pengguna itu sendiri.  

 

 

Gambar 7. Tampilan Menu Data Pengguna 

Sistem 

Pada menu ini terdapat fasilitas 

hapus pengguna. Fasilitas ini diberikan 

untuk mengantisipasi terjadinya log in ke 

sistem yang dilakukan oleh pengguna yang 

sudah tidak terdaftar sebagai pegawai 

IKM Asri Rahayu. Sehingga dapat 

menghindari terjadinya manipulasi data 

yang tidak sah.  

Selain fasilitas hapus pengguna, 

terdapat juga fasilitas cari pengguna yang 

dapat digunakan untuk melihat data salah 

satu pengguna sistem dengan cara 

menginputkan kode pegawai.  
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2. Tampilan Menu Data Registrasi 

Pengguna 

 Pada menu ini, bagian direktur 

dapat melihat data pegawai yang 

melakukan registrasi sebagai pengguna 

sistem. Bagian direktur memiliki hak 

untuk memilih atau memutuskan siapa 

saja yang dapat menggunakan sistem, 

sehingga apabila pegawai diterima 

sebagai pengguna sistem direktur dapat 

menerima dengan menginputkan kode 

pegawai yang mendaftar. Dengan 

demikian, data pegawai yang mendaftar 

tersebut akan masuk kedalam database 

pengguna sistem.  

 

Gambar 8. Tampilan Menu Data Registrasi 

Pengguna 

 

c. Tampilan Menu Bagian Persediaan 
Produk 

 Pada tampilan ini pengguna dapat 

memilih beberapa sub menu sesuai 

dengan kebutuhan. Sub menu yang yang 

dapat dilihat oleh pengguna pada 

tampilan ini adalah data barang, barang 

masuk, barang keluar, barang rusak, data 

pegawai, dan data pemasok. 

1. Tampilan Sub Menu Data Barang 
 Selian menambahkan data produk 

baru, pada tampilan pengguna juga dapat 

melakukan edit data dan hapus data. 

Untuk melakukan manipulasi data 

tersebut pengguna hanya memasukkan 

kode barang yang akan diedit atau hapus 

kemudian sistem akan melakukan 

pencarian data yang sesuai dengan kode 

yang dimasukkan dan kemudian 

ditampilkan pada kolom yang telah 

tersedia pada tampilan. Pada sub menu 

ini terdapat fasilitas untuk melakukan 

pencarian data dan penambahan kategori 

dan komoditas produk. 

 

Gambar 9. Tampilan Data Barang 

  

2. Tampilan Sub Menu Barang Masuk 
 Pada bagian ini pengguna dapat 

menambahkan barang yang masuk pada 

hari tertentu. Untuk menambahkan data 

barang masuk, pengguna harus 

mamasukkan kode pemasok yang 

memasok barang agak dikemudian hari 

dapat diketahui siapakah yang 

memasukkan barang tersebut. Selain 

menginputkan data, pada tampilan ini 

pengguna dapat melakukan sortir data 

seperti halnya pada menu Data Barang. 
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Gambar 10. Tampilan Sub Menu Barang 

Masuk 

  

3. Tampilan Sub Menu Barang Keluar 
 Pada tampilan ini pengguna tidak 

dapat melakukan manipulasi data karena 

data yang ada pada tampilan ini adalah 

hasil dari data pengiriman barang yang 

ada pada bagian penjualan. Pada 

tampilan ini pengguna hanya dapat 

melakukan pencarian data dan mencetak 

laporan. Berikut ini adalah gambar dari 

tampilan sub menu barang keluar. 

 

Gambar 11. Gambar Tampilan Sub Menu 

Barang Keluar 

 

4. Tampilan Sub Menu Barang Rusak 
 Barang yang dimasukkan kedalam 

kategori rusak adalah barang yang 

kondisinya sudah tidak layak konsumsi 

atau sudah memasuki masa kadaluarsa. 

Pada tampilan ini pengguna dapat 

melakukan penambahan data tetapi tidak 

dapat melakukan pengeditan dan 

penghapusan data. 

 

Gambar 12. Tampilan Sub Menu Barang 

Rusak 

 Selain dapat melakukan 

penambahan data, pengguna juga dapat 

melakukan pencarian data atau 

melakukan sortir data. Data yang telah 

disortir dapat dicetak sebagai laporan ke 

bagian direktur. 

 

5. Tampilan Sub Menu Persediaan 
Produk 

 Data persediaan produk 

berhubungan dengan proses barang 

masuk, barang keluar, dan barang rusak. 

Jumlah persediaan pada data ini akan 

bertambah ketika ada barang masuk dan 

berkurang ketika ada barang keluar dan 

rusak. Pada bagian ini data tidak dapat 

diubah atau dimanipulasi, melainkan 

hanya dapat melakukan pencarian 

persediaan barang tertentu dengan 

menggunakan sortir data.  
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Gambar 13. Tampilan Sub Menu 

Persediaan Produk 

  

6. Tampilan Sub Menu Data Pegawai 
 Pada tampilan ini ditampilkan 

data dari seluruh pegawai yang terdaftar 

sebagai pegawai bagian gudang. Pada 

tampilan ini data pegawai bagian gudang 

dapat ditambah, edit, dan hapus. Ketika 

melakukan edit data, pengguna hanya 

perlu memasukkan data pegawai dan 

sistem akan melakukan pencarian data 

yang sesuai dengan kode pegawai yang 

telah dimasukkan. Data yang sesuai 

dengan kode pegawai yang dimasukkan 

akan ditampilkan pada kolom tek yang 

terdapat pada tampilan. Melaui kolom 

teks tersebut pengguna dapat melakukan 

proses pengeditan data. 

 Proses hapus data pada tampilan 

ini tidak berbeda jauh dengan proses edit 

data, hanya saja untuk proses hapus data 

kolom teks yang ada pada tampilan 

menjadi tidak aktif sehingga pengguna 

tidak dapat melakukan pengeditan 

sebelum menghapus data.  

 

Gambar 14. Tampilan Sub Menu Data 

Pegawai 

 

7. Tampilan Sub Menu Data Pemasok 
 Pemasok adalah orang atau 

sekelompok usaha warga yang 

menitipkankan produk yang mereka milki 

untuk dijual oleh IKM Asri Rahayu. 

Pemasok-pemasok tersebut disimpan 

didalam database yang kemudian 

ditampilkan pada tampilan sub menu data 

pemasok ini. 

 Proses yang terjadi pada bagian 

ini, seperti tambah data, edit, dan hapus 

data, sama dengan proses yang terjadi 

pada menu data pegawai. 

 

Gambar 15. Tampilan Sub Menu Data 

Pegawai 

 

d. Tampilan Menu Bagian Penjualan 
 Tampilan menu bagian penjualan 

hanya dapat diakses oleh pegawai yang 
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terdaftar sebagai pegawai penjualan dan 

bagian direktur. Pada tampilan ini 

pengguna dapat memilih beberapa sub 

menu yang berhubungan dengan bagian 

penjualan, diantaranya adalah sub menu 

data pesanan produk, sub menu data 

pengiriman barang, sub menu data 

pegawai bagian penjualan, dan sub menu 

data pelanggan IKM Asri Rahayu. 

 

1. Tampilan Sub Menu Data Pemesanan 
 Pada sub menu ini pengguna 

dapat melakukan manipulasi data 

pemesanan seperti menambahkan data 

pesanan, mengedit data, menghapus 

data, dan melakukan pencarian data 

tertentu. Berikut ini adalah tampilan dari 

sub menu data pemesanan produk.  

 

Gambar 16. Tampilan Sub Menu Data 

Pemesanan 

 

 Untuk melakukan proses 

penambahan data, pengguna dapat 

memilih tombol tambah pada tampilan. 

Tampilan penambahan data pemesanan 

dapat dilihat pada Gambar 35. Pada 

gambar tersebut terlihat adanya kolom 

teks nomor order. Nomor order tersebut 

akan secara otomatis dibuat dengan 

format PSN, tahun, bulan, tanggal, jam, 

menit, dan tanggal. Format tersebut 

dibuat untuk menhindari terjadinya 

kesamaan nomor order yang apabila 

diinputkan secara manual dan untuk 

menghindari terjadinya berbedanya 

jumlah nomor yang akan semakin banyak 

jumlahnya. 

 

Gambar 17. Tampilan Proses Penambahan 

Data Pesanan 

 Untuk malakukan edit data 

pesanan pengguna hanya perlu 

memasukkan nomor order yang akan 

diedit beserta kode barang maka system 

akan melakukan pencarian data yang 

sesuai secara otomatis.  

 Proses hapus pada sub menu ini 

sama halnya dengan proses edit adat, 

pengguna hanya perlu memasukkan 

nomor order yang akan dihapus beserta 

dengan kode barang. Pada bagian ini 

kolom teks yang terdapat pada tampilan 

menjadi tidak aktif.  

 Pada tampilan sub menu data 

pemesanan terdapat pilihan untuk 

mencari data. Pencarian data pada sub 

menu ini dapat berdasarkan tanggal, kode 

pelanggan, kode barang, nomor order, 

keterangan pada proses pengiriman, 

kategori, dan komoditas.  
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Gambar 18. Tampilan Proses Pencarian 

Data Pesanan 

 Data yang telah disortir pada 

pencarian data dapat dijadikan sebagai 

laporan ke bagian direktur. Untuk proses 

pencetakan laporan, pengguna dapat 

memilih field atau kolom apa saja yang 

akan ditampilkan pada laporan. Berikut 

ini adalah tampilan dari proses cetak 

lapotan pemesanan. 

 

Gambar 19. Tampilan Proses Cetak 

Laporan Data Pesanan 

 

2. Tampilan Sub Menu Data Pengiriman 
Barang 

 Data pengiriman barang data dari 

jumlah barang yang akan dikirim ke 

pelanggan. Data pengiriman barang 

dibuat utnuk melihat perbedaan jumlah 

barang yang dipesan oleh pelanggan 

dengan jumlah barang yang dikirimkan 

oleh pihak IKM Asri rahayu. 

Pada sub menu ini pengguna dapat 

menggunakan fasilitas penambahan data 

pengiriman dengan memasukkan nomor 

order yang ada pada tampilan data 

pesanan untuk mendapatkan nomor kirim. 

Satu nomor kirim hanya berlaku untuk 

satu nomor order saja. 

 

Gambar 20. Tampilan Sub Menu Data 

Pengiriman 

 Pada sub menu ini terdapat juga 

fasilitas untuk melakukan pencarian data 

pengiriman barang. Pencarian data pada 

sub menu ini berdasarkan tanggal kirim, 

nomor order, kode pelanggan, kategori, 

dan komoditas.  

Pada sub menu data pengiriman 

terdapat satu fasilitas untuk mencetak 

surat jalan. Surat jalan ini digunakan 

untuk meminta pengeluaran produk ke 

bagian persediaan produk dan untuk bukti 

penerimaan barang pesanan oleh 

pelanggan. Surat jalan juga berfungsi 

untuk merubah status pengiriman pada 

data pemesanan 

 

3. Tampilan Sub Menu Data Pegawai 
Penjualan 

 Tampilan sub menu data pegawai 

pada bagian penjualan ini sama dengan 

tampilan data pegawai pada bagian 
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gudang, yang membedakan data bagian 

pegawai penjualan dengan data pegawai 

bagian gudang adalah kode yang 

digunakan. Proses edit, tambah, dan 

hapus pada tampilan ini sama dengan 

proses yang terjadi pada tampilan sistem 

bagian pegawai bagian gudang.  

 

4. Tampilan Sub Menu Data Pelanggan 
 Pelanggan adalah orang atau 

sekelompok usaha warga yang terdaftar 

sebagai konsumen tetap IKM Asri Rahayu 

yang memesan produk dengan jumlah 

yang cukup besar. Pelanggan-pelanggan 

tersebut disimpan didalam database yang 

kemudian ditampilkan pada tampilan sub 

menu data pelanggan ini. 

 Tampilan pada sub menu ini tidak 

berbeda dengan tampilan sub menu data 

pegawai dan pemasok. Pada tampilan ini 

pengguna sistem dapat melakukan 

penambahan data pelanggan, pengeditan 

data pelanggan, dan menghapus data 

pelanggan. Untuk melakukan edit data 

pelanggan, prosesnya sama dengan proses 

edit pada tampilan data pegawai. 

Pengguna hanya perlu memasukkan kode 

pelanggan yang datanya akan diubah. 

Begitu pula untuk proses hapus data 

pelanggan.  

 

e. Hambatan Pada Saat Perancangan 
Sistem 

 Selama proses perancangan 

sistem terdapat beberapa hambatan yang 

ditemui, diantaranya adalah lambatnya 

SQL Server dalam merespon koneksi 

database dan sistem yang telah dirancang 

tiba-tiba terdapat debug (kesalahan 

koding program). 

 Kondisi diatas dapat disebabkan 

karena beberapa hal, diantaranya adalah 

OS yang digunakan pada komputer tidak 

lengkap pada saat penginstalannya dan 

juga kabel LAN yang digunakan 

berkualitas buruk sehingga koneksi antara 

komputer server dan client menjadi 

terhambat. Pada penelitian ini, 

kemungkinan terbesar yang menjadi 

mengakibatkan lambatnya koneksi 

database adalah OS yang digunakan. OS 

yang digunakan pada komputer server 

pada penelitian ini adalah windows XP. 

Windows XP digunakan karena windows7 

pada penelitian pecobaan sebelumnya 

tidak dapat merespon koneksi database.  

f. Perbandingan Sistem Awal dan Hasil 
Penelitian 

 Setelah dilakukan perancangan 

sistem informasi manajemen dan 

persediaan produk, maka hasil 

perancangan dapat dibandingan dengan 

sistem yang sebelumnya sudah diterapkan 

oleh IKM Asri Rahayu. Perbandingan 

tersebut adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2. Perbandingan Sistem Awal dan Hasil Penelitian 

No. Sistem Awal Hasil Penelitian 

1 Pencatatan data pesanan ditulis secara 
manual dan berulang. 
 

 

Pencatatan data pesanan 
menggunakan sistem komputer 
sehingga tidak perlu melakukan 
penulisan berulang.  

 
2 Hasil penulisan data (nama pelanggan, 

nama barang) tidak konsisten. 
Contoh gambar pertama dan kedua: 

 
 

 

Konsistensi penulisan data dapat 
terjaga karena data diambil dari 
database tanpa penulisan ulang. 
Contoh: 

 

3 Data hasil transaksi barang disimpan 
dalam beberapa bentuk file, yaitu 
buku jurnal dan  word pada kompter. 

Data hasil transaksi barang disimpan 
di dalam database. 

4 Hasil pencatatan data disimpan oleh 
beberapa pegawai (penyimpanan data 

tersebar). 

Penyimpanan data berpusat pada satu 
database. 

5 IKM tidak dapat mengetahui jumlah 
persediaan produk dengan pasti. 

Persediaan produk akan selalu 
diperbarui secara otomatis setiap kali 

ada penambahan dan pengurangan 
produk. 

Perbedaan yang terlihat jelas pada 

tabel diatas adalah kepraktisan dalam 

pencatatan dan proses mendapatkan 

data. Pencatatan data dengan 

menggunakan sistem komputer 

menjadikan operator tidak lagi menulis 

data yang sama dengan berulang kali. 

 Namun, dari hasil perancangan 

sistem yang telah dilakukan ada 

beberapa hal yang belum terakomodir 

diantaranya adalah kemampuan sistem 

dalam menghasilkan informasi 

mengenai keuangan, identifikasi produk 

dengan menggunakan barcode, 

kemampuan back up data pada sistem 

secara otomatis. Hal-hal tersebut 

merupakan kelemahan yang terdapat 

pada sistem. 

 
g. Pengujian Sistem 
 Pengujian sistem merupakan 

proses untuk mengetahui apakan sistem 

yang telah dibangun sesuai dengan 

kebutuhan sistem IKM dan untuk 

mengetahui penilaian atau tanggapan 

pihak IKM terhadap sistem yang telah 

dibangun. Berikut adalah hasil 

pengujian sistem yang telah dilakukan. 



 

 287  
 

Tabel 3. Tabel hasil pengujian sistem di IKM Asri Rahayu 

No. Kemampuan Sistem Nilai yang 
Diberikan 

1 Kelengkapan data b 

2 Kemudahan manipulasi data (tambah, edit, hapus) c 
3 Kemudahan/kecepatan melihat data c 
4 Kemudahan/kecepatan pencarian data c 
5 Informasi yang disajikan 

a. Kelengkapan laporan yang dihasilkan b 
b. Grafik yang ditampilkan d 

6 Kesesuaian sistem dengan kebutuhan IKM  b 
7 Kemampuan sistem dalam membantu kinerja di IKM a 

 

 

Penilaian : 

a. Sangat baik 
b. Baik 

c. Cukup  
d. Buruk 
e. Sangat buruk 

Berdasarkan tabel hasil 

pengujian sistem di atas, dapat dilihat 

bahwa sistem yang telah dibangun 

berfungsi cukup baik dan sesuai dengan 

kebutuhan IKM. Namun demikian, pada 

saat dilakukan penilaian sistem masih 

ada bagian yang perlu diperbaiki yaitu 

pada bagian grafik. Hal ini karena 

grafik yang ditunjukkan pada saat 

presentasi penilaian sistem di IKM Asri 

Rahayu masih belum dapat 

membedakan antara data berdasarkan 

komoditas, kategori, dan tanggal 

transaksi. 
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ABSTRAK 

Organisasi teknologi informasi menyadari kekritisan yang mungkin terjadi pada saat 

data disimpan dan penyajian informasi, oleh karena itu pengembangan Disaster 

Recovery Planning (DRP) harus memastikan bahwa ada cadangan yang tepat untuk data 

dan mampu me-restore jika terdapat kegagalan fasilitas di masa depan. Pemulihan 

bencana harus mencakup tiga langkah, yaitu perencanaan, implementasi dan 

pengujian. Setiap skenario atas ketiganya harus mencakup perkiraan waktu yang 

diperlukan untuk kembali secara normal. DRP juga dapat diartikan sebagai perencanaan 

pemulihan bisnis, fungsi pemerintahan dan kegiatan ekonomi secara umum di daerah 

yang terkena bencana, baik yang disebabkan oleh alam atau manusia. Pusat Data dan 

Informasi Pertanian (PUSDATIN) sebagai organisasi penyedia data dan informasi 

pertanian yang didukung oleh teknologi informasi, diharapkan dapat mempersiapkan 

perencanaan pemulihan layanan teknologi informasi ketika bencana terjadi. Aspek 

sumber daya manusia teknologi informasi perlu untuk di inventarisasi dalam hal 

kesiapan menanggapi keadaan bencana tersebut. Adapun penulisan ini menggunakan 

pendekatan manajemen risiko didalam mengidentifikasi aplikasi dan infrastruktur 

teknologi informasi yang berpotensi terhenti pengoperasiannya dan berdampak kritis 

terhadap proses bisnis di PUSDATIN, serta pengguna layanan TI lainnya di lingkup 

Kementerian Pertanian.  

Kata kunci; Disaster recovery planning; Manajemen risiko; 

 

I.PENDAHULUAN 

Beberapa kegagalan operasional 

Teknologi Informasi (TI) dapat 

disebabkan oleh karena faktor alam, 

manusia, dan lingkungan dimana 

infrastruktur berada. Kegagalan 

operasional TI yang berasal dari sistem 

dan infrastruktur TI, mungkin akan 

dianggap tidak begitu signifikan bagi 

manajemen organisasi. Namun jika 

disebabkan karena kebakaran, gempa, 

dan banjir, maka hal tersebut akan 

menjadi suatu kejadian luar biasa. 

Walaupun jarang terjadi, namun dapat 

menghentikan kegiatan operasional TI 

secara total  [1].         

Terkait dengan operasional 

organisasi teknologi informasi (TI), 

banyak pihak yang menyadari betapa 

kritis dan signifikan lalu-lintas data dan 

informasi yang terdapat pada suatu 

sistem jaringan informasi. Seiring 

dengan kesadaran divisi TI suatu 
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organisasi akan pentingnya memahami 

risiko terhentinya layanan TI, maka 

Disaster Recovery Planning (DRP) mulai 

banyak digunakan sebagai upaya untuk 

mengurangi lama waktu terhentinya 

layanan dan data yang hilang  [2]. 

Dalam perkembangannya DRP telah  

berevolusi selama bertahun-tahun dan 

memunculkan kesadaran baru di banyak 

organisasi, dengan melengkapi fungsi 

Business Continuity Management [3], 

perencanaan contingency, dan 

manajemen keberlangsungan layanan TI  

[4] . 

Saat ini telah banyak model DRP 

yang diterapkan oleh organisasi-

organisasi yang menjadikan TI sebagai 

penunjang bisnis proses mereka. Namun 

beberapa organisasi tersebut 

bergantung pada penyedia layanan 

aplikasi yang tidak dapat diandalkan 

dari segi keamanan informasi  [5]. 

Penulisan makalah ini memakai 

pendekatan manajemen risiko, dengan 

lebih menekankan identifikasi berulang 

atas risiko-risiko yang mungkin timbul. 

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah 

untuk menghasilkan suatu rancangan 

Disaster Recovery Plan dengan 

mengoptimalisasikan semua sumber 

daya yang telah dimiliki oleh 

Kementerian Pertanian, khususnya 

Pusat Data dan Sistem Informasi. 

Termasuk sumber daya manusia dan 

infrastruktur Teknologi Informasi yang 

berada di lingkup Kementerian 

Pertanian. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. INSTRUKSI PRESIDEN NO. 3 TAHUN 

2003  

Lembaga pemerintah diharuskan 

menyediakan layanan sistem on line 

dalam rangka upaya menciptakan good 

government dan good governance, yaitu 

dengan cara  meningkatkan pelayanan 

publik. e-Goverment, dalam 

pelaksaannya melalui 4 tahap  [6]: 

 

a. Penyajian Web Site Interaksi 
(Komunikasi antara masyarakat 
dengan pemerintah); 

b. Menggunakan fasilitas 
internet/komputer; 

c. Transaksi (Transaksi melalui 
internet/komputer);  

d. Transformasi (Segala tata cara 
pemerintahan dilaksanakan dengan 
memanfaatkan teknologi 
informasi). 

B. DISASTER RECOVERY PLANNING 

Disaster Recovery Planning 

menjelaskan bagaimana suatu 

organisasi menghadapi bencana yang 

potensial. Bencana dapat menimbulkan 

masalah pada fungsi-fungsi normal pada 

suatu sistem. Penyebab terjadinya 

bencana, diantaranya adalah: 

kebakaran, badai, banjir, perubahan 

suhu gempa bumi, dan gangguan 

kelistrikan.  Setiap tahunnya, banyak 

organisasi yang mulai menerapkan DRP 

seiring penggunaan TI yang semakin 

kompleks, sebagai penunjang proses 

bisnisnya [7]. 

Dalam konteks pengelolaan TI, 

DRP adalah proses yang 

mempertimbangkan mitigasi risiko di 

divisi teknologi informasi, serta 

beberapa prosedur yang diperlukan 

untuk pemulihan sistem teknologi 

informasi ketika terjadi terhentinya 

layanan  [8].  Pengelolaan infrastruktur 

teknologi informasi dan sistem 

informasi sangat erat kaitannya dengan 

penyediaan layanan teknologi informasi 

yang berpedoman pada prinsip 

berkesinambungan (continuity) dan 

ketersediaan (availability)  [9].   

Terdapat banyak framework dan 

good practice yang mengetengahkan 

panduan tentang pembangunan DRP. 

Banyak pula organisasi TI yang memakai 

secara penuh diantaranya. Namun 

organisasi pemerintah tidak sama 

dengan institusi bank yang menuntut 

sistem TI kembali normal setelah 

terkena dampak bencana. Penulisan ini 

menyusun suatu rekomendasi DRP yang 
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disesuaikan dengan kondisi TI organisasi 

PUSDATIN. Pada gambar 1, menyajikan 

proses-proses yang menjadi dasar 

pembangunan DRP di PUSDATIN, 

dibandingkan dengan proses-proses DRP 

SANS Institute, ITIL-Information 

Technology Service Continuity 

Management, dan NIST-Special 

Publication 800-34.  

Terkait dengan pengelolaan risiko 

yang mungkin terjadi, diperlukan 

manajemen risiko yang dapat 

diandalkan untuk meminimalkan 

dampak yang mungkin berakibat pada 

terhentinya layanan TI. 

 
Gambar 1. Dasar-dasar pembangunan 

DRP PUSDATIN 

C. MANAJEMEN RISIKO 

Risiko identik dengan kegagalan 

proses atau produksi dari suatu 

organisasi  [10]. Terkait dengan layanan 

teknologi, perlu untuk mengetahui 

kegagalan-kegagalan dalam mencapai 

sasaran organisasi. Namun organisasi 

perlu untuk berkomitmen dalam 

melaksanakan manajemen risiko  [11]. 

Adapun untuk pembangunan 

suatu DRP, risiko sangat erat kaitannya 

sebagai suatu proses awal identifikasi 

ancaman dan kerentanan pada layanan 

TI. Hal ini perlu dilakukan walaupun 

banyak organisasi yang menganggap 

penanganan risiko sebagai suatu yang 

tidak menguntungkan dan tidak 

menganggap penting sebagai suatu 

tindakan yang tidak diperlukan dalam 

investasi organisasi. Komitmen 

organisasi dalam menerapkan DRP, 

harus selaras dengan menerapkan 

manajemen risiko. Kaidah-kaidah 

analisis dan penilaian risiko agar 

diupayakan dalam setiap fungsi bisnis 

organisasi [12]. Terkait dengan hal 

tersebut, organisasi perlu untuk 

memiliki analisis dampak bisnis, guna 

lebih memahami simpul-simpul kritis 

yang terdapat di dalam organisasi  [13]. 

D. BUSINESS IMPACT ANALYSIS 

Business Impact Analysis (BIA) 

digunakan untuk menganalisis dampak 

terhadap organisasi secara keseluruhan 

dengan mempertimbangkan potential 

loss yang teridentifikasi oleh analisis 

risiko. BIA menilai risiko berdasarkan 

catatan historis bencana dan 

konsekuensinya terhadap proses bisnis, 

dengan pertimbangan utama adalah 

fungsi dan proses bisnis yang 

mempunyai down-time terkecil serta 

memiliki dampak yang paling signifikan  

[14] . 

Peranan teknologi informasi 

diharapkan menjadi sarana yang sangat 

vital. Namun pada kenyataannya TI 

terkadang tidak juga mampu untuk 

mengoptimalisasi proses bisnis yang 

dimilikinya, karena dikembangkan 

hanya sekedarnya. Pengembangan 

solusi TI yang diterapkan masih dalam 

beberapa sistem yang terpisah, bukan 

dalam satu kesatuan. Sistem yang 

dibangun biasanya terbagi berdasarkan 

unit kerja, atau berdasarkan proses 

bisnis yang ada. Hal ini tentunya dapat 

menimbulkan beberapa masalah ketika 

suatu saat terdapat proses bisnis yang 

membutuhkan adanya kolaborasi 

ataupun pertukaran informasi antar 

unit kerja atau antar proses bisnis 
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untuk menyelesaikan rangkaian 

prosesnya tersebut  [15]. 

 

III. PROFIL ORGANISASI 

Layanan utama TIK Kementerian 
Pertanian meliputi diantaranya adalah 
[16]: 
1. Layanan Infrastruktur  

Layanan ini berfungsi sebagai 
penyedia infrastruktur dasar dari 
sistem informasi dan komunikasi 
Kementan. Jenis layanan ini antara 
lain Data Center dan Disaster 
Recovery Center; Network Operation 
Center; koneksi internet; komunikasi 
dan kolaborasi; koneksi jaringan 
komunikasi lokal. Seluruh layanan ini 
akan digunakan sebagai media dalam 
mendistribusikan layanan dasar 
aplikasi TIK Kementerian Pertanian. 

2. Layanan Aplikasi dan Konten 
Layanan aplikasi dan konten 
merupakan layanan yang 
diimplementasikan dan 
didistribusikan dengan 
memanfaatkan layanan infrastruktur 

TIK. Terdapat 3 (tiga) jenis layanan 
aplikasi dan konten yaitu: (1) Situs 
Web; (2) Aplikasi Spesifik Layanan 
Kementan; (3) Aplikasi Administrasi 
dan Manajemen. Ketiga jenis aplikasi 
tersebut dikembangkan dengan 
memperhatikan perkembangan TIK 
dan mempertimbangkan tingkat 
fleksibilitas distribusi serta 
pengembangan di masa depan. 

3.  Layanan Dukungan Pengguna 
Layanan dukungan pengguna 
merupakan bentuk layanan untuk 
mengatur dan membantu pengguna 
layanan, termasuk dalam hal ini 
adalah penyediaan helpdesk, sistem 
pengelolaan pengguna secara 

terintegrasi, dan program edukasi 
bagi pengguna. 
 
Adapun untuk arsitektur TIK 

Kementerian Pertanian terdiri atas 3 
(tiga) layer [16]: 

Layer 1, Suprastruktur yang terdiri 
dari: 
1. Dokumen TIK (Masterplan, blueprint, 

roadmap TIK, Kebijakan Pengelolaan 
dan Pemanfaatan TIK, Prosedur 
Standar Operasional); 

2. SDM Bidang TIK berbasis kompetensi 
(CIO, Project Manager, Quality 
Assurance Specialist, System 
Analyst, System Application and 
Database Designer, Network 

Designer, Technical Writer & 
Documentation, System Tester, 
Developer, Technical Support, 
System and Network Administrator,  
Database Administrator, Web and 
Application Admistrator); 

3. Anggaran TIK. 
 
 
Layer 2, Infrastruktur yang terdiri 

dari [16]: 
1. Data Center dan Disaster Recovery 

Center (DRC); 
2. Network Operation Center (NOC); 
3. Koneksi Internet; 
4. Komunikasi dan Kolaborasi; 
5. Koneksi Jaringan Komunikasi 

Lokasi; 

6. Layanan Pendukung. 
 
Layer 3 Aplikasi dan Konten yang 

terdiri dari [16]: 
1. Situs Web; 
2. Aplikasi Layanan Spesifik 

Kementerian Pertanian; 
3. Aplikasi Administrasi dan 

Manajemen. 
 

 
IV.METODOLOGI  

Tujuan penulisan ini adalah untuk 

menghasilkan suatu rancangan Disaster 

Recovery Plan dengan 

mengoptimalisasikan semua sumber 

daya yang telah dimiliki oleh 

Kementerian Pertanian, khususnya 

PUSDATIN. Termasuk sumber daya 

manusia dan infrastruktur Teknologi 

Informasi yang berada di lingkup 

Kementerian Pertanian. 

Adapun penulisan diawali dengan  

sistematika sebagai berikut: 

1. Melakukan studi pustaka terhadap 

berbagai referensi tentang 
Manajemen Resiko Teknologi 
Informasi, Perencanaan Pemulihan 
Bencana (Disaster Recovery 
Planning), dan Manajemen 
Kelangsungan Layanan (Service 
Continuity Management).  
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2. Melakukan kegiatan penelitian 
dengan identifikasi dan observasi 
terhadap aplikasi dan infrastruktur 
teknologi informasi yang berada di 
Pusat Data dan Sistem Informasi 

Pertanian, Kementerian Pertanian.  
3. Melakukan analisis atas identifikasi 

dan observasi dengan menggunakan 
pendekatan Manajemen Risiko.  

4. Melakukan perancangan Disaster 
Recovery Planning (DRP). 

Pada gambar 2 disajikan mengenai 

kerangka penulisan makalah ini. 

Sedangkan pada gambar 3, 

digambarkan mengenai  sistematika 

penelitian. 

 

IV.HASIL PENELITIAN 

A. MANAJEMEN RISIKO 

Secara prinsip, terdapat beberapa 

proses-proses yang menjadi dasar suatu 

organisasi untuk menerapkan 

manajemen risiko. The International 

Organization for Standardization (ISO) 

telah menyusun dan mengembangkan 

suatu standar manajemen risiko, yang 

secara resmi dikenal dengan ISO 31000 

dan ISO 31010. Standar manajemen 

risiko tersebut selain mencakup 

organisasi secara keseluruhan, juga 

dimungkinkan untuk digunakan untuk 

pengelolaan risiko yang berkaitan 

dengan pengoperasian teknologi 

informasi dalam sebuah organisasi  

[13]. 

 

Gambar 2. Alur Penelitian 

Adapun proses manajemen risiko 

diantaranya adalah sebagai berikut 

[12]: 

1. Komunikasi dan konsultasi; 
2. Penentuan konteks; 
3. Identifikasi risiko; 
4. Analisis risiko; 
5. Evaluasi risiko; 
6. Perlakuan Risiko;  
7. Pengawasan dan peninjauan 

kembali. 

 

Gambar 3. Sistematika Penelitian 

Sebagaimana disajikan pada gambar 

1, penelitian ini menggunakan 

beberapa prinsip-prinsip manajemen 

risiko untuk digunakan dalam 

pembangunan suatu Disaster Recovery 

Planning.  

Pada hasil analisis dan perlakuan 

risiko didapatkan  tingkat signifikan 

risiko TI organisasi, sebagaimana tersaji 

pada tabel 1.  Adapun organisasi 

memperlakukan beberapa risiko yang 

telah teridentifikasi dengan perlakuan 

mitigasi, seperti yang disajikan pada 

tabel 2.   

B. ANALISIS DAMPAK BISNIS 

Sebelum menentukan dampak bisnis, 

penelitian ini berupaya untuk 

mengidentifikasi terlebih dahulu proses 

bisnis yang menjadi tugas pokok dan 

fungsi dari organisasi. Gambar 4 

menampilkan proses bisnis di PUSDATIN 

[17]. 
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6.0 Pengelolaan Pegawai

5.0 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Lembaga

1.0

Pengembangan 

Statistik 

Pertanian

3.0

Pembinaan 

Kelembagaan 

dan SDM

2.0

Pengembangan 

Sistem Informasi 

Pertanian

7.0 Pengelolaan Keuangan

Manajemen Proses Pendukung

Proses Utama Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian

Gambar 4. Proses bisnis PUSDATIN 

Berdasarkan proses bisnis tersebut, 

selanjutnya dilakukan analisis dampak 

bisnis yang terkait dengan Teknologi 

Informasi di PUSDATIN. Adapun hasil 

dari analisis tersebut, didapatkan hasil 

bahwa Bidang Pengembangan Sistem 

Informasi dan Bidang Data Komoditas 

Pertanian mempunyai dampak yang 

signifikan jika terjadi even-even risiko 

yang major. Bidang Pengembangan 

Sistem Informasi mempunyai bisnis 

utama Pengembangan Sistem Informasi, 

dan Bidang Data Komoditas Pertanian 

mempunyai bisnis utama 

Pengembangan Statistik Pertanian. 

Tabel 3 menyajikan analisis dampak 

bisnis pada kedua Bidang di bawah 

organisasi PUSDATIN.  

Dalam menjalankan fungsi sebagai 

penyediaan layanan teknologi 

informasi, salah satu layanan PUSDATIN 

adalah penyusunan dan perawatan 

sistem informasi. Setiap Eselon-1 di 

lingkup Kementerian Pertanian, 

dimungkinkan untuk membuat sendiri 

sistem informasi sesuai kebutuhan. 

Namun di sisi perawatan dan 

penyimpanan, diperbolehkan untuk  

menggunakan fasilitas data center di 

PUSDATIN. 

Bidang Pengembangan Sistem 

Informasi diberikan tanggungjawab 

mengelola Teknologi Informasi di 

lingkup Kementerian Pertanian, 

termasuk perawatan sistem informasi 

dan aplikasi yang dimiliki oleh instansi-

instansi di lingkup Kementerian 

Pertanian [17]. 

C. PENILAIAN RISIKO 

Pada analisis selanjutnya 

diidentifikasi sistem informasi yang 

paling kritis . Langkah berikutnya akan 

dinilai dampak dari kemungkinan 

timbulnya risiko. Sistem informasi yang 

memiliki kemungkinan terkena risiko 

paling kecil tetapi mempunyai dampak 

yang besar bagi sasaran dan tujuan 

organisasi akan dijadikan kandidat 

sebagai aplikasi sistem informasi yang 

kritis [10]. 

Dalam tahapan ini, organisasi 

diartikan sebagai PUSDATIN dan instansi 

lain di lingkup Kementerian Pertanian 

yang menggunakan layanan TI 

PUSDATIN, khususnya yang memiliki 

sistem informasi atau aplikasi sebagai 

penunjang beberapa proses bisnis 

instansi tersebut.  

Pada tabel 4 diidentifikasi kriteria 

sistem informasi yang dihasilkan oleh 

Kementerian Pertanian dibandingkan 

dengan konsep Confidentiality, 

Integrity dan Availability [18]. 

Sebagaimana telah disampaikan 

pada butir B Bab V, meskipun PUSDATIN 

diberikan tugas melakukan perawatan 

sistem informasi dan aplikasi yang 

dimiliki oleh instansi-instansi di lingkup 

Kementerian Pertanian, tetapi untuk 

penanggungjawab isi dan database 

dimungkinkan untuk tetap menjadi 

kewenangan instansi pemilik aplikasi 

sistem informasi. Berdasarkan hal 

tersebut, terlihat tanggungjawab 

PUSDATIN untuk menyediakan layanan 

Teknologi Informasi yang tetap 

berkelanjutan (continuity) dan selalu 

tersedia (availability). Terlebih jika 

terdapat aplikasi sistem informasi yang 

kritis dan terkait dengan proses bisnis 

organisasi.  

Analisis selanjutnya mengidentifikasi 

prioritas kritis aplikasi sistem informasi, 

dengan menggunakan Failure Mode 

Effect Critical Analysis (FMECA) [19]. 

Dari analisis ini didapatkan 10 aplikasi 

sistem informasi yang kritis, dan 

dijadikan prioritas pada tindakan 
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pemulihan di dalam Disaster Recovery 

Planning PUSDATIN. Pada tabel 5 

disajikan mengenai aplikasi sistem 

informasi yang kritis dengan 

menggunakan analisis FMECA. 

Tabel 1. Identifikasi Risiko dan Tingkat 

Signifikan 

Uraian 

Kem

ung

kina

n 

(K) 

Dam

pak 

(D) 

Tingkat 

Kendali 

(P) 

Tingkat 

Signifikan  

(K + D + 

P) 

Gedung tidak 

dapat digunakan 

karena 

kebakaran, dan 

atau gempa 

bumi hebat. 

2 3 3 8 

Gangguan listrik 

skala besar 
2 2 2 6 

Perubahan data 

dan informasi 

secara sengaja. 

2 2 1 5 

Penggunaan 

bandwidth 

secara 

berlebihan 

untuk 

kepentingan 

pribadi. 

3 1 1 5 

Sistem informasi 

tidak befungsi 

dengan baik 

3 2 2 7 

Pengiriman 

paket-paket 

program yang 

merusak. 

3 2 1 6 

Database hilang. 3 2 2 7 

Kesalahan 

Konfigurasi 

Server  

2 2 2 6 

Kesalahan 

Konfigurasi 

Jaringan  

2 2 1 5 

Sistem informasi 

tidak berfungsi. 
2 2 2 6 

Hacking 3 2 1 6 

Data Phising 2 2 2 6 

Kemampuan 

personil TI yang 

tidak sesuai. 

2 2 2 6 

Untuk kriteria kemungkinan  [12]: 

1=Kecil Kemungkinan 

2=Mungkin Terjadi 

3= Hampir Pasti Terjadi 

 

Adapun untuk kriteria dampak [12]: 

1 =Rendah  

2=Menengah 

3=Tinggi  

 

Sedangkan untuk kriteria pengendalian 

[12]: 

1=Sangat Terkendali 

2=Terkendali 

3=Tidak Terkendali 

 

D. RTO DAN RPO 

Recovery Time Objective 

(RTO)adalah jumlah waktu maksimum 

yang dapat diterima untuk memulihkan 

jaringan atau aplikasi, dan 

mendapatkan kembali akses ke data 

setelah terjadi gangguan/bencana  

[20]. Sedangkan Recovery Point 

Objective adalah maksimal rentang 

waktu kehilangan data yang dapat 

ditolerir oleh suatu organisasi pada saat 

bencana terjadi. Nilai RPO berkaitan 

erat dengan frekuensi penyalinan data 

backup (replikasi) dari sistem utama ke 

sistem cadangan di lokasi Disaster 

Recovery Center,  ataupun pengiriman 

data backup ke lokasi penyimpanan 

(offsite location)  [21]. 

Mengacu pada Tabel 1, selanjutnya 

diidentifikasi menurut kemampuan 

sumber daya TI PUSDATIN jika terdapat 

proses pemulihan atas aplikasi sistem 

informasi kritis. Dan berdasarkan tabel 

5, dapat dijadikan pedoman dalam 

menentukan RTO dan RPO tersebut. 

 

E. KOMPETENSI SUMBER DAYA 

MANUSIA 

Penempatan personil pada posisi-

posisi fungsi dalam proses kegiatan, 

harus berdasarkan deskripsi-deskripsi 

pekerjaan yang jelas  [22]. Adapun 

untuk tim pemulihan bencana TI, 
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dibentuk dengan menggunakan matrix 

yang menggambarkan 

wewenang/pekerjaan berdasarkan 

kepaa aspek Responsible, Approve, 

Consulted, Support, dan Inform.  

Pada tabel 6, digambarkan 

mengenai sebagian porsi kerja dan 

wewenang yang berlaku untuk tim 

pemulihan bencana TI. 

Tabel 2. Perlakuan Risiko 

No Uraian Kegagalan 
Angka 

Signifikan 
Perlakuan 

1 

Gedung tidak dapat 

digunakan, 

dikarenakan terjadi 

kebakaran, dan atau 

gempa bumi hebat. 

8 Mitigasi 

2 
Sistem informasi tidak 

befungsi dengan baik 
7 Mitigasi 

3 Database hilang. 7 Mitigasi 

4 
Gangguan listrik skala 

besar 
6 Mitigasi 

5 

Pengiriman paket-

paket program yang 

merusak. 

6 Mitigasi 

6 
Kesalahan Konfigurasi 

Server 
6 Mitigasi 

7 
Sistem informasi tidak 

befungsi dengan baik 
6 Mitigasi 

8 

Pengiriman paket-

paket program yang 

merusak. 

6 Mitigasi 

9 Hacking 6 Mitigasi 

10 Data Phising 6 Mitigasi 

11 

Kemampuan personil 

TI yang tidak sesuai 

dengan teknologi yang 

dimiliki oleh 

organisasi dan/atau 

perkembangan 

teknologi saat ini. 

6 Mitigasi 

12 

Perubahan data dan 

informasi secara 

sengaja, yang 

bertujuan 

mempermalukan 

organisasi, dan karena 

pertimbangan lain 

yang tidak 

bertanggung jawab 

5 Mitigasi 

 

F. DISASTER RECOVERY PLANNING 

 Walaupun layanan TI PUSDATIN 

secara penanganan insiden dan 

masalah, manajemen kapasitas, 

manajemen keamanan teknologi 

informasi, dan kebijakan mengenai 

keberlangsungan dan ketersediaan 

layanan belum secara penuh 

diterapkan, namun perlu untuk dimulai 

suatu perencanaan pemulihan ketika 

terjadi bencana. 

Terlebih lagi, PUSDATIN belum 
memiliki suatu perencanaan pemulihan 
bencana ketika terjadi suatu kejadian 
risiko yang berpotensi menghentikan 
layanan teknologi informasi di PUSDATIN 
dalam waktu yang cukup lama. Tabel 7 
disajikan mengenai assessment 
organisasi PUSDATIN, terhadap 
beberapa aspek keamanan TI, serta 
manajemen insiden dan masalah. Hal 
tersebut hanya merupakan beberapa 
faktor yang dapat menjadi pencetus 
terjadinya bencana TI, namun perlu 
untuk diperhatikan sebagai risiko yang 
dimiliki oleh PUSDATIN sebagai 
organisasi TI. 

PUSDATIN yang diberikan wewenang 
untuk pengelolaan dan layanan TI di 
lingkup Kementerian Pertanian [17], 
perlu untuk membangun DRP yang dapat 
efektif dan efisien. Oleh karena hal 
tersebut, maka penelitian yang 
menghasilkan rekomendasi DRP, telah 
disesuaikan dengan kondisi sumber daya 
TI yang dimiliki oleh PUSDATIN.  
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Tabel 3. Resume singkat analisis dampak bisnis Pusat Data dan Sistem Informasi 

Pertanian. 

 
 
Pedoman penilaian:  
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Penelitian ini menghasilkan DRP 

yang diperuntukkan bagi PUSDATIN, 

yang mencakup prosedur-prosedur 

pemulihan dan struktur tim pemulihan 

bencana. Gambar 5 menyajikan 

struktur tim pemulihan bencana 

teknologi informasi. 

 

 

 
 
 

V.KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Penelitian ini mengidentifikasi 

risiko-risiko dan dampak yang mungkin 

timbul pada layanan Teknologi 

Informasi di PUSDATIN. Sehingga di 

masa datang, ketika terdapat aplikasi 

dan infrastruktur yang menjadi bagian 

dari teknologi informasi, manajemen 

dan pengelola teknologi informasi di 

PUSDATIN dapat mengidentifikasi 

elemen-elemen risiko. Hal tersebut 

mempengaruhi Disaster Recovery 

Planning yang telah dibangun  

sebelumnya. Sehingga proses evaluasi 

dan perbaikan berkelanjutan dapat 

secara berkala dilakukan.  

Selanjutnya, dalam penelitian ini 

juga telah mengidentifikasi kebutuhan 

kompetensi dari sumber daya manusia 

TI yang diperlukan guna mendukung 

Disaster Recovery Planning di 

PUSDATIN. Hal tersebut harus 

diselaraskan dengan peningkatan 

kemampuan SDM TI yang disesuaikan 

dengan kebutuhan, agar dapat 

dimanfaatkan secara optimal pada saat 

kejadian bencana TI terjadi. 

Adapun Disaster Recovery Planning 

yang telah disusun dalam penulisan ini, 

telah disesuaikan dengan kondisi TI di 

PUSDATIN. Prosedur-prosedur baku 

yang dijalankan pada saat diaktivasi, 

dapat selaras dengan seluruh komponen 

pendukung. Lebih lanjut, perencanaan 

pemulihan bencana TI ini dapat 

berkembang dan disesuaikan dengan 

perkembangan situasi dan kondisi TI di 

PUSDATIN. Sehingga manajemen 

PUSDATIN dapat mengevaluasi dan 

mengembangkan sedemikian rupa di 

masa depan, sebagai upaya untuk 

memenuhi aspek ketersediaan dan 

keberlanjutan layanan TI. 

 

Tabel 4. Kriteria aplikasi sistem 

informasi 

Jenis 

Layanan 

Informasi 

Confidenti

ality 

(rendah/se

dang/ 

tinggi) 

Integrity 

(rendah/se

dang/ 

tinggi) 

Availabilit

y 

(rendah/se

dang/ 

tinggi) 

Informasi 

Kepegaw

aian 

Tinggi Tinggi Sedang 

Procure

ment 
Tinggi Tinggi Tinggi 

Layanan 

email 

resmi 

organisas

i 

Tinggi Tinggi Tinggi 

Perijinan Tinggi Tinggi Tinggi 

Informasi 

resmi 

Kemente

rian 

Pertania

n 

Sedang Tinggi Tinggi 

Geospati

al Data 
Sedang Sedang Sedang 

Informasi 

komodita

s dan 

non-

komodita

s 

pertania

n 

Sedang Sedang Sedang 

Rata-

Rata 
Tinggi Tinggi Tinggi 

 

Tabel 5. Kriteria aplikasi dan sistem 

informasi yang kritis  dengan 

menggunakan FMECA 

 

Gambar 5. Tim pemulihan bencana teknologi 

informasi PUSDATIN 
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Tabel 6. Porsi kerja dan wewenang tim 

inti pemulihan bencana teknologi 

informasi 

 

B. SARAN 

1. Diperlukan suatu Perencanaan 
Keberlangsungan Bisnis (Business 
Continuity Plan) di PUSDATIN, 
sebagai dasar acuan dari Disaster 
Recovery Planning yang baik dan 
dapat diandalkan; 

2. Personil yang dilibatkan dalam tim 

pemulihan bencana teknologi 
informasi di PUSDATIN, agar terlebih 
dahulu diberikan sosialisasi 

mengenai pentingnya keberadaan 
personil tersebut pada saat 
berlangsungnya dan pasca bencana; 

3. Sebagai tindakan untuk lebih 
mengamankan data dan informasi 

yang sudah di-back up, agar supaya 
jajaran level manajemen untuk 
mempertimbangkan jarak minimal 
letak antara Data Center dan 
Disaster Recovery Center. 

4. Salah satu upaya terjaminnya 
keberhasilan proses back up dengan 
menggunakan DRC, adalah 
tersedianya bandwidth dan storage 
yang mencukupi. Dimana saat ini, 
tersedia hanya  5 Mbps untuk 
dedicated bandwidth dan 2 
Terrabyte storage untuk DRC. 
Dengan kondisi demikian, DRC 
sementara hanya mampu untuk 
melayani 1 jenis database dari 1 
macam aplikasi, yang memerlukan 
kurang lebih 2 Gigabyte untuk setiap 

proses back up ke DRC. Untuk itu 
diperlukan upgrade Disaster 
Recovery Center, sebagaimana 
tersaji pada gambar 6. 
 

Tabel 7. Assessment organisasi 

PUSDATIN, terhadap beberapa aspek 

keamanan TI, serta manajemen 

insidendan masalah 
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Gambar 6. Upgrade Disaster Recovery 

Center PUSDATIN 
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Rancang Bangun Sistem Basis Data (Database) Usaha Mikro 
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ABSTRAK 

Asosiasi Industri Kecil Menengah Agro (AIKMA) Kota Bandung saat ini menggunakan 

sistem penyimpanan data manual dalam bentuk Microsoft Excel, sehingga 

terdapatkesulitan dalam memantau dan mengevaluasi UMKM yang tergabung didalam 

AIKMA. Untuk membantu perkembangan dan usaha diperlukan suatu sistem yang 

memadukan fungsi dan kinerja berbagai stakeholder dengan menggunakan database 

yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk dengan menggunakan 

teknologi sebagai perangkat penggunaan sistem dan meningkatkan sektor kegiatan 

usaha menengah yang terdapat di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode 

perancangan dan metode deskriptif untuk mendesripsikan keadaan dari UMKM yang 

tergabung dengan AIKMA Kota Bandung. Isi dari sistem ini adalah sebuah sistem basis 

data yang didalamnya terdapat informasi tentang UMKM yang tergabung di AIKMA Kota 

Bandung yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan oleh pengurus AIKMA 

dalam memajukan UMKM yang tergabung dengan AIKMA. Database ini mempunyai 

perbedaan dengan sistem penyimpanan lain yaitu setiap anggota dapat mengakses data 

sesuai dengan hak akses yang dimiliki untuk melakukan update data tetapi tetap 

dilakukan pengecekan oleh pengurus agar data tetap valid. 

Kata kunci : Sistem Basis data, Database, Usaha Mikro Kecil Menengah, AIKMA 

 

PENDAHULUAN 

Usaha Mikro Kecil Menengah 

mempunyai peranan dalam memajukan 

perekonomian suatu daerah. Kota 

Bandung merupakan salah satu kota di 

Indonesia yang memilikijumlah 

pertumbuhan usaha mikro kecil 

menengah yang baik. Data yang 

didapatkan dari Diskoperindag tahun 2012 

jumlah usaha mikro kecil menengah 

setiap tahunnya mengalami peningkatan. 

Bersama dengan pertambahan jumlah 

UMKM yang baik, dibentuk organisasi yang 

dapat membantu pertumbuhan tersebut, 

salah satunya adalah Assosiasi Industri 

Kecil Menengah Agro (AIKMA). 

AIKMA mempunyai tujuan membantu 

pelaku usaha mikro, kecil dan menengah 

untuk dapat mengembangkan usahanya. 

Dalam usaha tersebut, AIKMA menjadi 

penyalur bantuan yang diberikan oleh 

pemerintah dan pihak lain yang ingin 

memberikan bantuan kepada pengusaha. 

Dalam upaya tersebut dibutuhkan suatu 

sistem yang menyimpan data dari setiap 

pengusaha dan sistem untuk memberikan 

informasi secara cepat kepada pelaku 

usaha.  

Hal inilah yang menjadi dasar dari 

penelitian ini untuk membuat suatu 

sistem basis data yang didalamnya dapat 

memberikan informasi kepada setiap 

pelaku usaha dan dapat menyimpan data 

dari pelaku usaha tersebut. Didalam 

sistem dirancang sebuah pembobotan 

yang dapat menunjukkan bagaimana 
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keadaan dari suatu usaha dan diharapkan 

dari hasil pembobotan tersebut setiap 

pelaku usaha dapat melakukan evaluasi 

untuk masing – masing usahanya.Sistem 

ini diharapkan dapat membantu 

perkembangan dari usaha mikro kecil 

menengah. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode 

perancangan (metode rekayasa sistem) 

yaitu merancang sebuah sistem yang 

digunakan sebagai basis data (database) 

yang digunakan untuk sebagai sistem 

informasi untuk Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM) yang terdaftar dalam 

organisasi AIKMA (Assosiasi Industri Kecil 

Menengah Agro) di Kota Bandung dan 

metode deskriptif yang digunakan untuk 

dapat mendeksripsikan kondisi (keadaan) 

UMKM di Kota Bandung, kebutuhan UMKM, 

keadaan pelaku usaha di Kota Bandung 

dan dari deskripsi tersebut dapat dibuat 

sebuah pengklasifikasian dari usaha 

mikro, usaha kecil atau usaha menengah 

yang ada di Kota Bandung. 

 

Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian dilaksanakan pada bulan 

Februari - Juni 2013 .Pencarian data 

dilakukan di sekretariat dari AIKMA Kota 

Bandung dan pengolahan data dilakukan 

di Laboratorium Sistem Informasi dan 

Manajemen Pertanian, Jurusan Teknik 

dan Manajemen Industri Pertanian, 

Fakultas Teknologi Industri Pertanian. 

 

Jenis dan Sumber Data 

 

Jenis dan sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari 2 data yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer didapatkan dari 

wawancara langsung yang kepada 

pengurus dari AIKMA dan kepada pelaku 

usaha. Data sekunder didapatkan dari 

data terkait yang bersumber dari studi 

literatur mengenai sistem basis data yang 

akan dibuat dalam penelitian ini. 

Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian dalam sistem 

perancangan sistem basis data (database) 

ini berdasarkan tahapan pendekatan 

perancangan sistem secara umum, namun 

akan disesuaikan dengan kebutuhan dari 

basis data yang akan dibuat, yang dibagi 

menjadi : 

1. Studi literature untuk mengetahui 
bagaimana keadaan dan 
permasalahan yang terjadi di AIKMA 
Kota Bandung. 

2. Pengumpulan data yang dibutuhkan, 
data primer dan data sekunder dari 
penelitian. 

3. Analisis data, proses pengelompokan 
data yang telah dikumpulkan.  

4. Penentuan content dari database dan 
penetapan sistem basis data. 

5. Perancangan sistem dan pengisian 
content dari sistem basis data yang 

kemudian diverifikasi oleh pengurus 
dari AIKMA. 

6. Validasi sistem dan pembuatan sistem 
secara online untuk dapat dijadikan 
website. 
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Studi Literatur

Pemahaman 

Kerangka 
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Validasi 

Sistem
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Kebutuhan Data 

Data 

Primer

Data 

Sekunder

Pengolahan Data 
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Informasi
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Tidak

Cukup

Verifikasi 

Kecukupan Data

Tidak

Desain 

Database

1. Pelaku 

Usaha

2. Pengurus 
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3. Akademisi

4. Pemerintah

 Data dari 

AIKMA

Studi 

Literatur

Untuk 

Pencaran Dta

Database 

berbasis 

Internet

Ya

Validasi 

Sistem

Ya

Selesai

Pengurus 

AIKMA

Ditanyakan 

kepada

1. Klasifikasi 

UMKM

2. Variabel Lain 

(THIO dan 

Aspek 

Keuangan)

Didapatkan

1. Karakteristik 

Data

2. Klasifikasi 

Data

Didapatkan

 
Gambar 1. Tahapan Penelitian 

 
Sedangkan perangkat lunak 

(software) yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah software XAMPP 

yang digunakan untuk membuat user 

interface atau user dialog, beserta MySQL 

yang terdapat didalamnya yang digunakan 

untuk pembuatan database. 

 

 

 

 

Dasar Perancangan Sistem 
 

Perancangan sistem dimulai dengan 

identifikasi masalah dengan melakukan 

wawancara tentang sistem penyimpanan 

data yang saat ini digunakan oleh AIKMA, 

didapatkan hasil saat ini pengurus 

menggunakan Ms.Excel sebagai sistem 

penyimpanannya yang didalamnya 

terdapat data – data nama pengusaha, 

alamat pengusaha, Email dan Website, 

Nomor Telepon, Merk Dagang, Produk dan 

Foto Produk. 

Hal yang telah dijelaskan diatas 

merupakan dasar dari perancangan sistem 

ini yaitu belum adanya sistem basis data 

yang dapat menggambarkan kondisi dari 

usaha – usaha yang tergabung didalam 

AIKMA Kota Bandung. Adanya kekurangan 

dari data – data tersebut menyebabkan 

adanya kesulitan dalam pencarian data. 

Sistem basis data saat ini juga hanya 

menyimpan data anggota dan tidak dapat 

digunakan sebagai media infomasi dari 

pengurus ke pelaku usaha, yang 

disebabkan sistem saat ini bersifat 

offline. Diharapkan dengan dirancangnya 

sebuah sistem basis data yang didalamnya 

terdapat data lengkap perusahaan dan 

dapat bekerja secara otomatis serta 

online dapat membantu pengurus dan 

pelaku usaha dalam mengembangkan 

usahanya. 

Perancangan Sistem Basis Data 
(Database) 

Perancangan database pada sistem 

ini merupakan perancangan sistem yang 

didalamnya terdapat tabel atau data yang 

akan dirancang menjadi suatu sistem 

basis data yang didalamnya berisi 

informasi tentang usaha mikro kecil 

menengah yang tergabung dalam AIKMA 

Kota Bandung. Aplikasi yang digunakan 

untuk mengolah data dalam penelitian ini 

adalah mySQL. Berikut adalah tabel 

dalam perancangan sistem : 

Data master dalam database 

bertujuan untuk membuat data yang akan 

tersimpan tidak mengalami kesalahan dan 

mempermudah dalam pengklasifikasian 

database yang akan dibuat.  
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Pada perancangan database ini 

dibutuhkan suatu model konseptual dari 

sistem untuk membantu dalam 

pembuatan sistem, berikut model 

konseptual dari data sistem : 

data perusahaan

data produkdata bahan baku

data pengusaha

klasifikasi usaha

 jenis produk

kategori 

makanan

data produk

 data pendapatan 

klasifikasi 

produk

data mitra kerja

data peralatan

data mesin

Kode produk

ID Perusahaan

ID_Pengusaha

 

Gambar 2. Model Konseptual Sistem Basis 

Data 

Pada gambar model konseptual dari 

sistem basis data diatas menjelaskan 

hubungan dari setiap tabel yang terdapat 

dalam sistem. Model ini dibuat untuk 

mempermudah dalam membuat aliran 

sistem. Dalam database UMKM ini juga 

terdapat pengklasifikasian dari UMKM 

yang dapat digunakan sebagai sistem 

pengukuran dari suatu usaha. Aliran data 

dari sistem pengklasifikasian dimulai dari 

data produk, data asset, data omset dan 

data lain yang digunakan sebagai kriteria 

pengukuran UMKM. 

 

Data Flow Diagram (DFD) Level 0 
Pengurus AIKMA 

Pada hak akses yang ditunjukkan 

dari Data Flow Diagram (DFD) berikut 

yang dapat menunjukkan proses yang 

dapat dilakukan oleh pengurus dalam 

sistem yang akan dibuat. Pengurus 

diberikan username dan password untuk 

bisa melakukan akses dalam sistem.  

 

Data Flow Diagram (DFD) Level 0 
Pengguna 

Pada hak akses user atau pengguna 

mempunyai DFD yang berbeda dengan 

pengurus karena user tidak bisa 

melakukan edit data dalam sistem ini. 

Hal ini dilakukan agar data yang telah ada 

tidak dapat diganti oleh setiap orang 

Berikut DFD Level 0 dari pengurus 

dan pengguna AIKMA Kota Bandung : 

Masuk Sistem

(Login)

1.0 

Input Data 

2.0

Edit Data 

Informasi

3.0 

Input/ Edit 

Data 

Pengklasifika

sian

4.0 

Pengecekan 

Pendaftaran Data 

Pengklasfikasian

Data Informasi

5.0

Penyimpana

n data

Username 

Dan Password
ID_pengurus

Penambahan data

 

Gambar 3. Data Flow Diagram (DFD) 

Level 0 Pengurus AIKMA 

 

Pada gambar diatas dijelaskan 

bagaimana DFD dari pengurus AIKMA 

memulai dari sistem masuk kemudian 

memasukkan data, melakukan pengeditan 

data informasi, pengecekan data dan 

penyimpanan data. DFD berikutnya yang 

akan digunakan dalam sistem ini adalah 

DFD untuk pengguna sistem : 
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1.1 

 Data 

Anggota

User masuk 

sistem

Data Anggota

1.3 

Penyimpanan 

Data

1.5 

Pencarian 

Data Produk

1.4 

Pencarian 

Data 

Klasifikasi

1.2

Data Terbaru

Data Terbaru

Penambahan 

Atau perubahan data

PengurusPengecekan

Data Editan Terbaru

ID Pengurus

Data 

Pengklasifikasian

Data Produk

1.6 

Pencarian 

data atau 

informasi 

terbaru

Verifikasi 

data

 

Gambar 4. DFD Level 0 Sistem Pengguna 

 

Mekanisme Kerja Sistem Klasifikasi 

UMKM  

 

Dalam sistem basis data yang akan 

dirancang ini didalamnya akan terdapat 

sistem pengklasifikasian usaha yang dapat 

digunakan sebagai penilaian bagi 

pengurus untuk mengetahui kondisi dari 

UMKM yang tergabung dalam AIKMA. 

Variabel yang didapatkan untuk 

penentuan usaha mikro/kecil atau 

menengah ini seperti yang telah 

dijelaskan pada bab II didapatkan 

berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 28 

Tahun 2008 dan Badan Pusat Statistik 

tahun 1999 untuk jumlah pekerja. Untuk 

variabel mitra kerja dan jadwal pekerja 

didapatkan berdasarkan hasil diskusi 

dengan mempertimbangan variabel yang 

dapat digunakan untuk penentuan 

variabel besar atau kecil suatu usaha. 

Perancangan sistem klasifikasi ini 

membutuhkan data yang cukup banyak 

karena dalam penentuan kondisi UMKM 

dibutuhkan kriteria yang cukup banyak 

juga. Perancangan sistem 

pengklasifikasian ini membutuhkan data 

sebagai berikut : 

 

 

Tabel 1. Kriteria Penentuan UMKM 

 

 

Adapun mekanisme kerja sistem 

pengklasifikasian UMKM dari sistem basis 

data ini dimulai dari penentuan kriteria 

dan variabel yang dapat digunakan 

sebagai penentu kondisi/keadaan UMKM 

sehingga dapat membantu pengurus 

AIKMA untuk mengetahui keadaan 

anggotanya. Setelah penentuan dari 

kriteria dan variabel maka digunakan 

sistem pembobotan untuk melakukan 

perhitungannya. Pembobotan dari setiap 

variabel menggunakan pendapat pakar 

yang dapat menentukan bobot dan 

penilaian terhadap kriteria serta variabel.   

Dari kriteria dan perhitungan ini 

didapatkan penentuan besar kecilnya 

usaha yaitu mikro, kecil atau menengah. 

Sehingga didapatkan data keadaan UMKM 

yang tergabung dengan AIKMA. 

Perhitungan nilai dari setiap variabel 

dihitung menggunakan software 

Analytical Hyrarcy Process (AHP) 

menggunakan bantuan 3 (tiga) orang 
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pakar (yang mengetahui dan 

berpengalaman dalam hal pengembangan 

UMKM. Hasil dari pendapat pakar dan 

perhitungan menggunakan AHP 

didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 2. Hasil Pendapat Pakar dan 

Perhitungan Menggunakan AHP 

 

Tabel diatas menunjukkan hasil yang 

didapatkan dan yang digunakan dalam 

sistem untuk bobot yang digunakan dalam 

perhitungan. 

Setelah didapatkan nilai dari setiap 

kriteria, nilai yang didapatkan dengan 

menggunakan perhitungan menggunakan 

rumus: 

*       
 

  
       + 

Dimana : 

Bobot  = Bobot dari variabel 

Nilai = Nilai akhir perhitungan 

B  = Bobot Variabel   

NK = Nilai dari kriteria yang 

digunakan (mikro, kecil atau menengah) 

 

Nilai Faktor pembagi untuk usaha Mikro 

       = 3 

Nilai Faktor pembagi untuk usaha Kecil        

= 2 

Nilai Fakto Pembagi untuk usaha 

Menengah= 1 

Berdasakan perhitungan maka 

didapatkan nilai dari masing – masing 

kriteria, nilai dari kelima variabel 

tersebut dijumlahkan kemudian dibagikan 

dengan lima (jumlah variabel) maka 

didapatkan keadaan dari UMKM yang 

dibagi menjadi tiga kategori yaitu mikro 

kecil dan menengah. 

Dalam sistem penyimpanan data 

(database) ini mempunyai kegunaan lain 

yaitu dapat digunakan sebagai 

perhitungan usaha tersebut dalam sangat 

baik, baik dan cukup baik. Sistem 

pembobotan lain dimasukkan kedalam 

sistem adalah pembobotan untuk 

menentukan sehat atau tidak sehat suatu 

usaha. Dalam sistem pembobotan ini 

digunakan kriteria THIO dan aspek 

keuangan dari UMKM. Perhitungan nilai 

dari THIO ini ditunjukkan dengan 

menentukan ada atau tidak ada kriteria 

yang diinginkan dalam perusahaan 

tersebut menggunakan survey terhadap 

keadaan langsung dari pelaku usaha dan 

perusahaannya. Diharapkan setelah 

mengetahui kondisi usahanya, setiap 

pengusaha dapat semakin berusaha untuk 

memajukan usahanya. 

  Kriteria yang akan dipakai dapat 

dilihat dalam tabel berikut ini : 
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Tabel 3. Kriteria Perhitungan Status 

Usaha Berdasarkan THIO 

 

 

Setelah perhitungan kriteria THIO, 

variable lain yang digunakan untuk 

perhitungan keadaan dari UMKM adalah 

aspek keuangan UMKM yang diambil dari 

sumber pedoman pengembangan UMKM. 

Perhitungan dari THIO mempunyai nilai 

50 % dari perhitungan nilai yang akan 

digunakan dalam sistem karena akan 

dijumlahkan  dengan hasil perhitungan 

dari aspek keuangan manajerial. Berikut 

dijelaskan alur penentuan variabel dan 

perhitungan dari THIO dan aspek 

keuangan : 

Penentuan Aspek 

Kemajuan Usaha

Penentuan 

Variabel 

THIO dan 

Aspek 

Keuangan

Penentuan Sistem 

Perhitungan

Diskusi Terhadap 

sistem 

perhitungan 

Didapatkan dari jurnal 

Pengembangan UMKM 

dan diskusi terhadap 

pakar untuk penentuan 

variabel

Penguasaan THIO

Proses Manajerial 

Aspek Keuangan

 

Gambar  5. Alur Penentuan Variabel  dan  

Perhitungan THIO dan 

Aspek Keuangan 

Setelah dijelaskan alur penentuan 

variabel dan perhitungan dari THIO dan 

aspek keuangan,  berikut dijelaskan pada 

tabel kriteria dalam perhitungan untuk 

aspek keuangan : 
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Tabel 4. Variabel Aspek Keuangan 

 

 

Hasil dari perhitungan THIO dan Aspek 
Keuangan ini didapatkan kondisi 
perusahaan yaitu sangat baik, baik dan 
cukup baik. Dari hasil tersebut diharapkan 
pelaku usaha dapat melakukan evaluasi 
untuk usahanya menjadi lebih baik. 

Hasil perhitungan tersebut secara 

otomatis akan terlihat pada sistem ketika 

variabel yang diminta dalam sistem 

diisikan dengan benar. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Perancangan Sistem 

Sistem informasi yang dirancang dan 

dihasilkan dalam penelitian ini adalah 

sistem basis data yang didalamnya 

terdapat informasi dari anggota – anggota 

AIKMA dan informasi lain yang dapat 

membantu pertumbuhan usaha mikro 

kecil menengah. Sistem ini mampu 

menghubungkan informasi-informasi yang 

dibutuhkan oleh pengguna sistem dalam 

penentuan kebijakan atau keputusan oleh 

pengurus AIKMA, selain itu sistem ini 

berbasis internet sehingga dalam 

pencarian data dapat lebih cepat 

penggunaannya. Dalam sistem ini juga 

dirancang fitur – fitur tambahan yang 

dapat menambah kinerja yang dapat 

dilakukan oleh sistem, fitur tambahan itu 

diantaranya adalah fitur formulir 

pendaftaran, fitur pencarian data dan 

fitur informasi terbaru untuk anggota 

AIKMA. Dengan adanya fitur – fitur diatas 

dapat menambah pekerjaan yang dapat 

dilakukan oleh sistem database dari 

AIKMA yang sebelumnya hanya digunakan 

untuk menyimpan data dari anggota.  

Salah satu fitur lain dari sistem ini 

adalah fitur pengklasifikasian UMKM 

berdasakan kriteria yang telah dijelaskan 

pada bab perancangan, yang dapat 

membantu pengurus untuk mengetahui 

keadaan dari usaha – usaha yang 

tergabung dalam AIKMA. Dengan 

mengetahui keadaan dari usaha 

anggotanya, diharapkan pengurus dapat 

mengetahui kebutuhan apa yang paling 

dibutuhkan oleh anggotanya Dalam sistem 

yang akan dirancang, selain adanya fitur 

lain selain database mempunyai 

perbedaan dalam pengguna sistem yang 

membedakan kegiatan yang dapat 
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digunakan dalam setiap tingkatan 

pengguna seperti yang telah dijelaskan 

pada bab perancangan. Hal ini dilakukan 

untuk memberikan pengamanan pada 

sistem yang akan dibuat agar data yang 

ada didalamnya tetap akurat 

Berikut diberikan tampilan dari 

sistem yang telah dirancang: 

 

Gambar 6. Tampilan Tentang AIKMA 

 

Admin dan anggota AIKMA mempunyai 

tampilan yang sama ketika log in tetapi 

mempunyai perbedaan dalam hak akses. 

Berikut dijelaskan pada gambar tampilan 

dari database perusahaan AIKMA : 

 

 

Gambar 7. Tampilan panel perusahan 

 

Sistem tampilan dari database 

perusahaan, pengusaha dan produk 

mempunyai kesamaan tampilan, namun 

perbedaan jenis data yang disimpan.  

Perbedaan dari tampilan adalah pada 

tampilan informasi terbaru dari pengurus 

yang disampaikan kepada pelaku usaha. 

Berikut tampilan dari informasi terbaru : 

 

 

Gambar  8. Tampilan Informasi Terbaru 

Setelah itu, tampilan berikutnya 

adalah tampilan untuk gallery : 

 

 

Gambar  9. Tampilan dari Gallery 

 

Dari tampilan yang telah dijelaskan 

dapat dilihat bagaimana sistem tersebut 

bekerja. Diharapkan sistem yang telah 

dirancang dapat membantu kemajuan 

dari UMKM. 
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KESIMPULAN  

Hasil dari penelitian tentang rancang 

bangun sistem basis data untuk AIKMA 

Kota Bandung ini, dapat disimpulkan 

sebagai berikut :  

1. Berdasarkan hasil perancangan maka 
telah didapatkan hasil sebuah sistem 
basis data (database) yang 
didalamnya terdapat informasi – 
informasi yang dapat membantu 
kemajuan dari usaha mikro kecil 
menengah yang tergabung di AIKMA 
Kota Bandung. 

2. Sistem basis data ini dapat digunakan 
untuk menyimpan dan 

mempublikasikan data – data terbaru 
dari AIKMA Kota Bandung yang 
berguna untuk kemajuan usaha – 
usaha dalam AIKMA. 

3. Dalam sistem yang dirancang 
terdapat perhitungan pembobotan 
dari setiap usaha yang dapat 
digunakan untuk mengetahui 
bagaimana keadaan dari setiap usaha 
yang tergabung dengan AIKMA. 
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ABSTRAK 

Ukuran untuk menilai kinerja pembangunan ketahanan pangan di daerah adalah dengan 

menggunakan kriteria ketersediaan pangan, akses pangan dan aspek pemanfaatan 

pangan.  Indikator ketahanan pangan tersebut perhitungannya acapkali dilakukan 

dengan cara manual sehingga kurang efektif dan efisien dari sudut perencanaan 

pembangunan. Untuk mengatasi hal tersebut pada bulan Mei 2013, telah dilakukan 

penelitian berupa perancangan software sistem informasi untuk mengukur kinerja 

ketahanan pangan tersebut dengan menggunakan pendekatan deskriptif melalui teknik 

pemodelan sistem.  Software yang dirancang memiliki kemampuan analisis data terkait 

ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan dan kelembagaan pangan. 

Software juga dilengkapi dengan alat bantu analisis SWOT untuk menentukan strategi 

dan kebijakan apa yang harus ditempuh di daerah yang di analisis. Untuk kriteria aspek 

ketersediaan pangan diukur dengan menggunakan 27 indikator ukur, aspek akses 

pangan 11 indikator ukur, aspek pemanfaatan dan mutu menggunakan 12 indikator ukur 

dan aspek kelembagaan pangan menggunakan 6 indikator ukur. Hasil penelitian dengan 

menggunakan contoh daerah yang dianalisis yakni kota Bandung dengan data tahun 

2012 yang lalu menunjukkan bahwa dari aspek ketersediaan pangan kondisinya cukup 

memadai, dari aspek akses pangan dalam kondisi memadai, dari aspek pemanfaatan 

dan mutu pangan dalam kondisi cukup memadai serta untuk aspek kelembagaan dan 

regulasi terkait pangan dalam kondisi kurang memadai. Hasil analisis menggunakan 

software dengan hasil analisis manual dalam hal ini sama sehingga software valid untuk 

digunakan sebagai alat bantu penunjang informasi perencanaan pembangunan 

ketahanan pangan di daerah.  

Keywords: Ketahanan pangan, analisis SWOT, Kriteria Ukur 

 

PENDAHULUAN 

 

Ketahanan pangan menurut 

definisi dari FAO (2006), adalah kondisi 

dimana setiap orang, setiap saat 

memiliki akses fisik dan ekonomi 

terhadap pemenuhan makanan cukup, 

aman dan bergizi untuk hidup secara 

aktif dan sehat. Kondisi ini mencakup 

ketersediaan pangan dalam jumlah 

yang cukupdengan kualitas yang tepat, 

dipasok melaluiproduksi dalam 

negeriatau impor. Cakupan lainnya 

adalah akses pangan olehindividu 

untukmendapatkan sumber dayapangan 

yang tepatdan memadai serta bergizi, 

mampu memanfaatkan pangan dengan 

mutu yang baik.  

 Kondisi ketahanan pangan di 

suatu daerah dapat diukur dengan 

menggunakan dasar pendefinisian FAO 

tersebut, namun masalahnya adalah 

file:///D:/AAAP/Japan/msap/paper02.htm%23%23
file:///D:/AAAP/Japan/msap/paper02.htm%23%23
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ukuran kuantitatif untuk 

mendeskripsikan aspek-aspek 

ketahanan pangan tersebut belum 

tersedia secara baku dan konsisten di 

satu daerah dengan daerah lainnya 

termasuk di berbagai negara. Patokan 

dasarnya hanya terfokus pada 3 aspek 

mendasar yakni Kriteria ketersediaan 

pangan, akses pangan, serta 

pemanfaatan dan mutu pangan. 

 World Food Programme (2009) 

menetapkan ukuran ketersediaan 

pangan antara lain antara lain produksi 

pangan di suatu daerah,  jumlah 

pangan yang dibawa ke dalam suatu 

daerah melalui mekanisme pasar, 

pangan yang diperdagangkan oleh 

pedagang dan cadangan pemerintah 

serta pasokan pangan oleh pemerintah 

atau lembaga donor. Sementara akses 

pangan kemampuan rumah tangga 

untuk memenuhi sejumlah pangan 

melalui produksi sendiri, cadangan atau 

simpanan sendiri, dengan cara 

membeli,   pemberian, meminjam 

ataupun bantuan pangan. Untuk 

pemanfaatan pangan dapat dilihat dari 

bagaimana pangan disimpan, diproses 

dan disiapkan termasuk air dan bahan 

bakar yang digunakan untuk memasak 

dan kondisi hygiene. Kemudian cara 

menyajikan makanan,  pola pembagian 

makanan dalam rumah tangga dan 

kebutuhan nutrisinya serta status 

kesehatan setiap anggota keluarga. 

 Ukuran-ukuran ketahanan 

pangan yang saat ini dikembangkan 

umumnya dianalisis secara manual dan 

tidak terstruktur, sehingga boleh jadi 

terdapat perbedaan dalam cara 

menginterpretasikan gambaran 

ketahanan pangan dari suatu daerah 

dengan daerah lainnya, apalagi bila 

ketersediaan data menjadi kendala 

atau banyaknya data yang dianalisis 

secara berulang untuk satu daerah ke 

daerah lainnya secara agregat. Sebagai 

contoh misalnya menghitung kondisi 

ketahanan pangan di suatu propinsi, 

yang didasarkan atas data kabupaten 

kota yang ada di dalam propinsi 

tersebut. Dengan cara manual tentunya 

akan dibutuhkan waknu analisis yang 

cukup lama dan memiliki resiko 

kesalahan yang lebih besar 

dibandingkan dengan dilakukan dengan 

menggunakan cara komputasi berbasis 

komputer. 

 Dalam rangka untuk menjawab 

permasalahan analisis pemetaan 

ketahanan pangan yang dilakukan 

dengan cara manual dilakukan suatu 

penelitian berupa perancangan 

software sistem informasi untuk 

mengukur kinerja ketahanan pangan 

tersebut.   

Software yang dirancang 

memiliki kemampuan analisis data 

terkait ketersediaan pangan, akses 

pangan, pemanfaatan pangan dan 

kelembagaan pangan dengan data yang 

tersedia menurut daerah yang akan 

dianalisis. Software juga dilengkapi 

dengan alat bantu analisis SWOT, yang 

dapat digunakan sebagai alat untuk 

menentukan strategi dan kebijakan apa 

yang harus ditempuh di daerah yang di 

analisis, sehingga dapat disusun suatu 

program dan kegiatan apa yang dapat 

dikembangkan sesuai dengan strategi 

dan kebijakan yang dapat diterapkan. 

Bahan dan Metode 

Penelitian dilakukan pada bulan 

Mei -  September 2013 ini dengan 

menggunakan metode pendekatan 

deskriptif analitik melalui teknik 

pemodelan sistem.  Bahan yang 

digunakan untuk penelitian ini antara 

lain data pendukung analisis ketahanan 

pangan berdasarkan kriteria 

ketersediaan pangan, akses pangan, 

pemanfaatan dan mutu pangan serta 

kelembagaan pangan. Data diperoleh 

dari berbagai Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) terutama yang 

mendukung dalam pengisian data 

kriteria dan indikator ketahanan 

pangan yang akan dianalisis. Data yang 

dikumpulkan untuk bahan analisis 

adalah : 
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I. Data untuk Aspek Ketersediaan 

Pangan  

1. Produksi Pangan Kota Bandung 
2. Pasokan dari eksternal ke internal 

kota (sembako) 
3. Jembatan timbang 
4. Sarana Transportasi angkutan 

komoditas 
5. Balai karantina 
6. Stok pangan kota (pemerintah 

propinsi) 
7. Stok Pangan Kota (Pemerintah 

Kota) 
8. Stok pangan lumbung kecamatan 
9. Stok pangan lumbung kelurahan 
10. 10.Stok pangan di tingkat 

pedagang, kelompok, RT 
11. Pasar Induk 
12. Pasar Tradisional 

13. Pasar Moderen / Hypermarket 
14. Subsidi harga pangan 
15. Jumlah penduduk kota/km2 
16. Luas panen 
17. Produktivitas 
18. Diversifikasi produk 
19. Sistem irigasi  
20. Teknologi pertanian 
21. Kredit usaha tani 
22. Sarana produksi 
23. Komisi pengawasan pupuk dan 

pestisida 
24. Iklim 
25. Hama  
26. Penyakit 

27. Bencana 
 
II. Data Aspek Akses Pangan  

1. Pendapatan rata-rata per kapita 
2. Persentase pengangguran terhadap 

jumlah penduduk 

3. Harga Pangan (HPP beras) dilihat 
dari laju inflasi  

4. Ada tidaknya monitoring atas harga 
komoditas 

5. Sarana dan Prasarana Perhubungan 
(alat angkut,  

6. komunikasi dan transportasi) 
penunjang distribusi   

7. pangan 
8. Volume kendaraan bermotor 

dikaitkan dengan kondisi   
9. jalan 
10. Intensitas kegiatan sosialisasi dan 

pembinaan ketahanan  

11. pangan per tahun  per kelurahan 
(frekuensi) 

12. Tindakan atas kemungkinan adanya 
pengaruh Bencana,  

13. Konflik dll dalam kurun 1 tahun 

14. Intensitas Banjir per tahun 
15. Intensitas Kekeringan per tahun 

16. Intensitas Gempa per tahun 
 
III. Data Aspek Utilitas / Mutu Pangan 

1. Kecukupan Energi (Rata-rata) 
2. Kecukupan Gizi 
3. Variasi makanan dalam satu 

minggu/rumah tangga 
4. Kejadian kasus gizi buruk termasuk 

kasus  
5. keracunan/tahun dalam bentuk 

persentase 
6. Pelanggaran kasus keamanan 

pangan dalam 1 tahun 
7. Fasilitas Kesehatan 
8. Layanan Kesehatan  
9. Kecukupan Air Bersih 
10. Sanitasi  
11. Harapan Hidup 
12. Gizi Balita buruk / th 

13. Kematian Bayi 
 

IV. Data Aspek Kelembagaan dan  

     Regulasi 

1. Adanya kelembagaan pangan 
daerah/kota 

2. Berjalan/tidaknya peran 
stabilisator pangan (BULOG) 

3. Ada tidaknya regulasi pangan 
4. Koordinasi antar SKPD sesuai 

tupoksi dalam mendukung 
ketahanan pangan 

5. Pendataan dan Pemutakhiran data 
terkait ketahanan pangan sesuai 
tupoksi SKPD 

6. Implemenetasi kebijakan pangan 

 
Metode perancangan sistem 

menggunakan pendekatan IDC 

(Intelligent – Design - Choice), dimana 

tahap awal sistem berupa pengumpulan 

bagian elemen sistem yang mendukung 

proses pemetaan ketahanan pangan 

suatu daerah. Tahap berikutnya adalah 

merancang bagaimana mekanisme 

menghitung / menganalisis data 

menjadi nilai terukur. Analisis dalam 
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hal ini dilakukan dengan menggunakan 

teknik pembobotan dan skoring. Hasil 

penjumlahan dari perkalian bobot 

dengan skor kemudian di 

sinkronisasikan dengan nilai range 

kelompok penilaian seperti tabel 

berikut : 

 

Tabel 1. Range Nilai Pemetaan  

1,000 - 1800 Tidak Memadai 

1,800 - 2600 Kurang Memadai 

2,600 - 3400 Cukup Memadai 

3,400 - 4200 Memadai 

4,200 - 5000 Sangat Memadai  

 

HASIL 

Sistem yang dirancang terdiri dari 3 

pilihan analisis, yaitu : pilihan analisis 

data level propinsi, level 

kabupaten/kota dan pilihan analisis 

SWOT sebagaimana tampilan gambar 

berikut. 

 

Gambar 1. Opsi pilihan menu sistem 

 

Pada opsi pilihan level Kabupaten/Kota 

akan menampilkan opsi pilihan sub 

menu berupa isian data ketahanan 

pangan sebagaimana  gambar berikut. 

 

Gambar 2. Opsi pilihan sub menu data 

aspek ketahanan pangan yang dinilai 

Pada setiap pilihan yang 

diambil sistem akan menunjukkan 

lembar isian data sebagaimana 

disajikan pada Tabel 2 – Tabel 4. 

Tabel 2. Kriteria Ketersediaan Pangan 

SUB KRITERIA INDIKATOR 

PENILAIAN 

KLIK 

PILIHAN 

1. Produksi 

Pangan Kota 

Bdg 

< 20 %           dari 

kebutuhan total/th 

 

20 – 40 %     dari 

kebutuhan total/th 

 

40 – 60 %  dari 

kebutuhan total/th 

 

60 – 80 %  dari 

kebutuhan total/th 

 

80 - 100 %  dari 

kebutuhan total/th 

 

2. Pasokan 

dari eksternal 

ke internal 

kota 

(sembako) 

< 20 %           dari 

kebutuhan total/th 

 

20 – 40 %     dari 

kebutuhan total/th 

 

40 – 60 %  dari 

kebutuhan total/th 

 

60 – 80 %  dari 

kebutuhan total/th 

 

80 - 100 %  dari 

kebutuhan total/th 

 

3. Jembatan 

timbang 

Jumlah Jembatan 

timbang tidak ada 

 

Jumlah Jembatan 

timbang  1 – 2 dan 

berfungsi 

 

Jumlah Jembatan 

timbang  3 – 4  dan 

berfungsi 

 

Jumlah Jembatan 

timbang  5 – 6  dan 
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berfungsi 

Jumlah Jembatan 

timbang > 6  dan 

berfungsi 

 

4. Sarana 

Transportasi 

angkutan 

komoditas 

Jumlah truck masuk 

kota bdg < 50 per 

hari 

 

Jumlah truck masuk 

kota bdg  50 - 100 

per hari 

 

Jumlah truck masuk 

kota bdg 100 – 150  

per hari 

 

Jumlah truck masuk 

kota bdg 150 – 200  

per hari 

 

Jumlah truck masuk 

kota bdg 200 - 250 

per hari 

 

5. Balai 

karantina 

Jumlah balai 

karantina 1 unit 

 

Jumlah balai 

karantina 2 unit 

 

Jumlah balai 

karantina 3 unit 

 

Jumlah balai 

karantina 4 unit 

 

Jumlah balai 

karantina >4 unit 

 

6. Stok 

pangan kota 

(pemerintah 

propinsi) 

< 20 %           dari 

kebutuhan total/th 

 

20 – 40 %     dari 

kebutuhan total/th 

 

40 – 60 %  dari 

kebutuhan total/th 

 

60 – 80 %  dari 

kebutuhan total/th 

 

80 - 100 %  dari 

kebutuhan total/th 

 

7. Stok 

Pangan Kota 

(Pemerintah 

Kota) 

< 20 %           dari 

kebutuhan total/th 

 

20 – 40 %     dari 

kebutuhan total/th 

 

40 – 60 %  dari 

kebutuhan total/th 

 

60 – 80 %  dari 

kebutuhan total/th 

 

80 - 100 %  dari  

kebutuhan total/th 

8. Stok 

pangan 

lumbung 

kecamatan 

< 20 %           dari 

kebutuhan total/th 

 

20 – 40 %     dari 

kebutuhan total/th 

 

40 – 60 %  dari 

kebutuhan total/th 

 

60 – 80 %  dari 

kebutuhan total/th 

 

80 - 100 %  dari 

kebutuhan total/th 

 

9. Stok 

pangan 

lumbung 

kelurahan  

< 20 %           dari 

kebutuhan total/th 

 

20 – 40 %     dari 

kebutuhan total/th 

 

40 – 60 %  dari 

kebutuhan total/th 

 

60 – 80 %  dari 

kebutuhan total/th 

 

80 - 100 %  dari 

kebutuhan total/th 

 

10. Stok 

pangan 

lumbung di 

tingkat 

pedagang, 

kelompok, RT 

< 20 %           dari 

kebutuhan total/th 

 

20 – 40 %     dari 

kebutuhan total/th 

 

40 – 60 %  dari 

kebutuhan total/th 

 

60 – 80 %  dari 

kebutuhan total/th 

 

80 - 100 %  dari 

kebutuhan total/th 

 

11. Pasar 

Induk 

Jumlah Pasar Induk 0  

Jumlah Pasar Induk 1  

Jumlah Pasar Induk 2  

Jumlah Pasar Induk 3  

Jumlah Pasar Induk 

>3 

 

12. Pasar 

Tradisional 

Jumlah Pasar 

Tradisional <=2 

 

Jumlah Pasar 

Tradisional 4 

 

Jumlah Pasar 

Tradisional 6 

 

Jumlah Pasar 

Tradisional 8 
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Jumlah Pasar 

Tradisional >= 10 

 

13. Pasar 

Moderen / 

Hypermarket 

Jumlah Pasar 

Moderen <=2 

 

Jumlah Pasar 

Moderen 4 

 

Jumlah Pasar 

Moderen 8 

 

Jumlah Pasar 

Moderen 8 

 

Jumlah Pasar 

Moderen >=10 

 

14. Subsidi 

harga pangan 

<= Rp 2,5 M /th   

Rp 2,5 M /th - Rp 10 

M /th 

 

Rp 10  M /th -  Rp 20 

M/th 

 

Rp 20 M /th – Rp 50 

M /th 

 

> Rp 50 M /th  

15. Jumlah 

penduduk 

kota/km2 

>16000 jiwa  

>12000 - 16000 jiwa  

>8000 - 12000 jiwa  

>4000 - 8000 jiwa  

<=4000 jiwa  

16. Luas 

panen 

< dari 5 % thd hasil 

panen kebutuhan 

total kota 

 

5 - <20 % thd hasil 

panen kebutuhan 

total kota 

 

20 - <35 % thd hasil 

panen kebutuhan 

total kota 

 

35 - <50 %  thd hasil 

panen kebutuhan 

total kota 

 

>= 50 %  thd hasil 

panen kebutuhan 

total kota 

 

17. 

Produktivitas 

< dari 5 % thd hasil 

panen kebutuhan 

total kota 

 

5 - <20 % thd hasil 

panen kebutuhan 

total kota 

 

20 - <35 % thd hasil 

panen kebutuhan 

total kota 

 

35 - <50 %  thd hasil 

panen kebutuhan 

total kota 

 

>= 50 %  thd hasil 

panen kebutuhan 

total kota 

 

18. 

Diversifikasi 

produk 

< 5 industry 

menghasilkan produk 

diversifikasi 

 

5 – <20  industry 

menghasilkan produk 

diversifikasi 

 

20 – <35  industry 

menghasilkan produk 

diversifikasi 

 

35 – <50  industry 

menghasilkan produk 

diversifikasi 

 

>= 50 industry 

menghasilkan produk 

diversifikasi 

 

19. Sistem 

irigasi  

Tidak Ada  

Ada tapi tergantung 

musim hujan 

 

Ada tapi terbatas 

(tertier) 

 

Ada cukup besar  

Ada dalam jumlah 

memadai 

 

20. Teknologi 

pertanian 

Tidak Ada  

Ada tapi terbatas   

Ada dalam jumlah 

memadai 

 

21. Kredit 

usaha tani 

Tidak Ada  

Ada tapi terbatas  

Ada dalam jumlah 

memadai 

 

22. Sarana 

produksi 

Tidak Ada  

Ada tapi terbatas  

Ada dalam jumlah 

memadai 

 

23. Komisi 

pengawasan 

pupuk dan 

Tidak Ada  

Ada tapi terbatas  
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pestisida Ada dalam jumlah 

memadai 

 

24. Iklim Upaya antisipasi 

Iklim Tidak Ada 

 

Ada tapi terbatas  

Upaya antisipasi 

Iklim Ada 

 

25. Hama  Upaya Pemusnahan 

Hama Tidak Ada 

 

Ada tapi terbatas  

Upaya Pemusnahan 

Hama Ada 

 

26. Penyakit Upaya Pemusnahan 

Penakit Tidak Ada 

 

Ada tapi terbatas  

Upaya Pemusnahan 

Penyakit Ada 

 

27. Bencana Upaya Antisipasi 

Bencana Tidak Ada 

 

Ada tapi terbatas  

Upaya Antisipasi 

Bencana Ada 

 

 

Tabel 3. Kriteria Akses Pangan 

SUB KRITERIA INDIKATOR 

PENILAIAN 

PILIHAN 

1. Pendapatan 

rata-rata per 

kapita 

< Rp 

6.000.000,-/th 

 

Rp 6.000.000,-

/th   -   Rp 

12.000.000,-

/th 

 

Rp 

24.000.000,-  -   

Rp 

48.000.000,-

/th 

 

Rp 

48.000.000,-   -   

Rp 

60.000.000,-

/th 

 

>   Rp 

60.000.000,-

/th 

 

2. Persentase 

pengangguran 

>  30 %    

terhadap jumlah 

penduduk 

20 %  -  30 %  

10 %  -  20 %  

5 %  -  10 %  

< 5 %  

3. Harga Pangan 

(HPP komoditas 

beras) dilihat dari 

laju inflasi  

Rp. 6600  per 

inflasi  di atas 

9% 

 

Rp. 6600  per 

inflasi 6 - <9% 

 

Rp. 6600  per 

inflasi 3 - <6% 

 

Rp. 6600  per 

inflasi 1 - <3% 

 

Rp. 6600  per 

inflasi  di 

bawah 1% 

 

4. Adanya 

monitoring / 

tidak atas 

perkembangan 

harga komoditas 

Tidak Ada  

Kadang-kadang 

(ada namun 

tidak periodik) 

 

Ada dan 

periodik 

 

5. Sarana dan 

Prasarana 

Perhubungan 

(alat angkut, 

komunikasi dan 

transportasi) 

penunjang 

distribusi pangan 

Tidak Ada  

Ada namun 

kurang 

memadai 

 

Ada dan 

memadai 

 

6.Volume 

kendaraan 

bermotor 

dikaitkan dengan 

kondisi jalan 

> 500.000 

kendaraan 

 

400.000 - 

<500.000 

kendaraan 

 

300.000 - 

<400.000 

kendaraan 

 

200.000 - 

<300.000 

kendaraan 

 

100.000 -  
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<200.000 

kendaraan 

7. Intensitas 

kegiatan 

sosialisasi dan 

pembinaan 

ketahanan pangan 

per tahun  per 

kelurahan 

(frekuensi) 

1 kali  

2 kali  

3 kali  

4 kali  

di atas 4 kali   

8. Tindakan atas 

kemungkinan 

adanya pengaruh 

Bencana, Konflik 

dll dalam kurun 1 

tahun 

Tidak ada 

upaya 

persiapan 

penanganan 

 

Ada namun 

sifatnya 

temporer / 

tidak bersifat 

rutin 

 

Ada upaya 

persiapan 

penanganan 

baik ada atau 

tidaknya 

bencana 

 

9. intensitas 

Banjir per tahun 

Sering  

Agak sering 

terutama saat 

musim hujan 

 

Jarang  

10. Intensitas 

Kekeringan per 

tahun 

Sering  

Agak sering 

terutama saat 

musim 

kemarau 

 

Jarang  

11. Intensitas 

Gempa per tahun 

Sering  

Agak sering  

Jarang  

 

 

 

 

 

 

Tabel 4. Kriteria Pemanfaatan dan Mutu 

Pangan 

SUB KRITERIA INDIKATOR 

PENILAIAN PILIHAN 

1. Kecukupan 

Energi (Rata-rata) 

<  2.200 Kkal   

> 2.200 kkal   

2.200 Kkal   

2. Kecukupan Gizi PPH  :   < 80  

Kurang   

PPH  :  80  -   

90 Cukup   

PPH  :  90  -  

100 Memadai 

sesuai Standai   

3. Variasi makanan 

dalam satu 

minggu/rumah 

tangga 

1  -  2 Menu 

  

2  -  4 Menu   

4  -  7 Menu   

4. Kejadian kasus 

gizi buruk termasuk 

kasus 

keracunan/tahun 

dalam bentuk 

persentase 

> 15 % 

  

10 - 15 %   

5  -  10 %   

1  -   5 %   

0 kasus   

5. Pelanggaran 

kasus keamanan 

pangan dalam 1 

tahun 

> 50 

pelanggaran   

20 - 50 

pelanggaran   

10 - 20 

pelanggaran   

5 - 10 

pelanggaran   

< 5 

pelanggaran   

6. Fasilitas 

Kesehatan 

Tidak ada   

Ada namun 

kurang 
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memadai 

Ada dan 

cukup 

memadai   

Ada dan 

memadai   

Ada sangat 

memadai   

7. Layanan 

Kesehatan  

Tidak ada   

Ada namun 

kurang 

memadai   

Ada dan 

cukup 

memadai   

Ada dan 

memadai   

Ada sangat 

memadai   

8. Kecukupan Air 

Bersih 

0 - 20%   

  

>20 - 40%   

>40 - 60%   

>60 - 80%   

>80 - 100%   

9. Sanitasi  0 - 20%   

>20 - 40%   

>40 - 60%   

>60 - 80%   

>80 - 100%   

10. Harapan Hidup <20 tahun   

20 - <40 

tahun   

40 - <60 

tahun   

60 - <80 

tahun   

>80 tahun   

11. Penanganan 

Gizi Balita buruk / 

th 

>80 - 100%   

>60 - 80%   

>40 - 60%   

>20 - 40%   

0 - 20% 

populasi 

balita   

12. Kematian Bayi > 0.108   

0.081 - 0.108   

0.054 - 0.081   

0.027 - 0.054   

0 - 0.027   

 

 

Tabel 5. Kriteria Kelembagaan Pangan 

Daerah 

SUB KRITERIA INDIKATOR 

PENILAIAN 

PILIHAN 

1. Adanya 

kelembagaan 

pangan 

daerah/kota 

Tidak ada   

Ada namun kurang 

memadai   

Ada dan cukup 

memadai   

Ada dan memadai   

Ada sangat memadai   

2. Berjalan 

atau tidaknya 

peran 

stabilisator 

pangan 

(BULOG) 

Tidak berjalan 

intensif   

Berjalan namun 

kurang intensif   

Berjalan cukup 

intensif   

Berjalan intensif   

Berjalan sangat 

intensi   

3. Ada 

tidaknya 

regulasi 

pangan 

Tidak ada (0 

regulasi)   

Ada namun kurang 

memadai 

(sekurangnya 1 

regulasi)   

Ada dan cukup 

memadai ( 

setidaknya ada 2 - 3 

regulasi terkait)   

Ada dan memadai 

(setidaknya 4 - 5 

regulasi terkait)   
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Ada sangat memadai 

(mencakup akses, 

ketersediaan, 

utilitas dan 

stabilitas dan 

kelembagaan 

pangan) atau > dari 

5 regulasi   

4. Koordinasi 

antar SKPD 

sesuai tupoksi 

dalam 

mendukung 

ketahanan 

pangan 

Tidak berjalan 

intensif (<= 1x 

pertemuan / tahun)   

Berjalan namun 

kurang intensif (ada 

pertemuan 2x / 

tahun)   

Berjalan cukup 

intensif (ada 

pertemuan 3x / 

tahun)   

Berjalan intensif 

(ada pertemuan 4x / 

tahun)   

Berjalan sangat 

intensif (ada 

pertemuan 6x / 

tahun)   

5. Pendataan 

dan 

Pemutakhiran 

data terkait 

ketahanan 

pangan sesuai 

tupoksi SKPD 

Tidak ada (< 20% 

SKPD terkait 

memiliki database 

terkait ketahanan 

pangan) 

  

  

Ada namun kurang 

memadai (20 - 40% 

SKPD memiliki data 

base terkait 

ketahanan pangan)   

Ada dan cukup 

memadai ( 40 - 60% 

SKPD memiliki 

database terkait 

ketahanan pangan)   

Ada dan memadai 

(60 - 80% SKPD 

memiliki database 

terkait ketahanan 

pangan)    

Ada sangat memadai 

(>80% SKPD memiliki 

database terkait 

ketahanan pangan)   

6. 

Implemenetasi 

kebijakan 

pangan 

Tidak 

terimplementasikan 

dengan baik (tidak 

ada dampaknya)   

Terimplementasikan 

namun kurang 

berjalan dengan 

baik (dampaknya 

terbatas)   

Cukup berjalan 

dengan baik (ada 

dampak walau 

belum signifikan)   

Terimplementasikan 

dengan memadai 

(berdampak 

signifikan)   

Terimplementasikan 

sangat memadai 

(signifikan dan luas)   

 

Untuk analisis SWOT, tampilan pada 

software berupa menu isian data yang 

menjadi faktor internal dan eksternal 

atas kondisi ketahanan pangan daerah. 

Contoh tampilan datanya adalah 

sebagai berikut. 

 

Tabel 6. Isian Data Analisis SWOT 
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Dengan memasukkan data pada isian 

tabel SWOT sebagaimana Tabel 6 di 

atas, sistem akan memberikan 

informasi mengenai kondisi faktor 

internal dan faktor eksternal yang 

terjadi atas kondisi ketahanan pangan 

di daerah. 

 

Hasil analisis SWOT akan memberikan 

gambaran posisi strategis ketahanan 

pangan yang ada saat data selesai 

diolah, yakni seperti yang disajikan 

pada contoh Gambar 3. 

 

Gambar 3. Peta Strategi SWOT 

PEMBAHASAN 

Uji coba sistem dengan 

menggunakan data responden kota 

Bandung sebagaimana hasil penelitian 

Roni Kastaman dkk. (2013), diperoleh 

gambaran sistem pemetaan ketahanan 

pangan kota Bandung saat ini sebagai 

berikut : 

1. Kondisi ketersediaan pangan cukup 
memadai 

2. Kondisi akses pangan memadai 
3. Kondisi pemanfaatan / mutu 

pangan cukup memadai 
4. Kondisi kelembagaan pangan 

daerah kurang memadai 
Hasil analisis dengan menggunakan 

software juga memberikan hasil yang 

sama dengan menggunakan cara manual 

dengan gambaran penilaian sebagai 

berikut :  

 

Gambar 4. Hasil Analisis Kriteria Kinerja 

Ketahanan Pangan dengan 

Menggunakan Software 

 

Untuk pemetaan kondisi faktor 

internal dan eksternal yang ada di kota 

Bandung, hasil analisis sistem 

menunjukkan bahwa faktor internal 

ketahanan pangan kota Bandung 

bernilai negatif artinya kelemahan 

lebih mendominasi dari kekuatan 

sedangkan faktor eksternalnya 

menunjukkan aspek peluang masih 

lebih besar dari ancaman yang ada, 

sehingga strategi yang cocok untuk 

pengembangan ketahanan pangan 

pangan kota Bandung di masa yang 

akan datang adalah strategi dis-

investasi.  

Hasil analisis dengan 

menggunakan sistem dapat 

digambarkan sebagai berikut. 
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Gambar 5. Peta Posisi Strategi 

Ketahanan Pangan Kota Bandung 

Menurut Analisis dengan Software 

Menurut Bachaddiah (2011) Pada posisi 

‖Kuadran 3 organisasi mengalami 

kelemahan dalam berbagai hal 

(internal), sehingga peluang yang 

menguntungkan sulit dicapai. Sehingga 

strategi yang tepat digunakan adalah 

konsolidasi, perbaikan, mengubah cara 

pandang serta menghilangkan 

penyebab masalah agar ancaman dapat 

dihindari‖.  

(http://bachaddiah.blogspot.com/2011

/04/analisis-swot.html) 

Berdasarkan hasil validasi 

model antara cara manual dengan 

menggunakan software yang dirancang 

diperoleh hasil yang sama, dengan 

demikian sistem informasi yang dibuat 

dapat digunakan untuk menganalisis 

kondisi ketahanan pangan untuk daerah 

lain dengan analogi pengisian data yang 

berbeda. 
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