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Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan 

kualitas bisnis menjadi salah satu solusi dalam mengefisienkan 

dalam memperkirakan proses bisnis mulai dari input hingga ke 

output. Tidak lebih dari itu bahkan seorang investor bisnis juga 

memerlukan data yang bisa dianalisis dalam mengembangkan 

sebuah kegiatan bisnis.

Agroindustry merupakan salah satu kegiatan bisnis yang 

menjanjikan bagi pelaku bisnis yang bergerak di bidang perikanan 

maupun pertanian. Analisis mendalam terkait proyeksi bisnis ini 

perlu dilakukan untuk menjaga keberlangsungan dan outcome, 

melalui sebuah model yang dikenal dengan Analitical Hierarchy 

Process (AHP) dapat digunakan dalam menganalisis maupun 

mengembangkan model pengembangan agroindustry. Untuk 

memaksimalkan model ini, penulis mengadopsi model ini ke 

dalam sebuah aplikasi yakni Decision Support System Agroindustry 

(DSS-A), yakni sebuah aplikasi yang memudahkan dalam 

menganalisa model pengembangan agroindustri.

Melalui buku ini penulis berharap dapat membantu pelaku 

kegiatan agroindustry dalam menganalisis model pengembangan 

agroindustri yang diharapkan sehingga tepat sasaran dalam 

pengambilan kebijakan.

Kendari,  Juni 2020

Penulis

Kata Pengantar
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Pengenalan

Tingginya nilai tambah yang dihasilkan dari proses 

pengolahan rumput laut dalam suatu agroindustri tentunya bukan 

tanpa kendala, agroindustri berskala kecil dan menengah misalnya 

tidak serta merta dapat memerankan fungsi dan peranannya 

secara efektif dan berkesinambungan, hal ini disebabkan adanya 

berbagai kendala dan masalah yang dihadapi. Agroindustri skala 

kecil dan menengah seringkali menghadapi permasalahan dalam 

kesinambungan bahan baku, penguasaan teknologi dan mutu 

produk yang relatif rendah, terbatasnya modal dan kualitas 

sumberdaya manusia yang masih rendah. Perkembangan suatu 

industri pengolahan hasil (agroindustri) sangat ditentukan 

oleh ketersediaan bahan baku dan keputusan investasi 

seringkali dipengaruhi oleh ketersediaan bahan baku dan pola 

pendistribusiannya.  

DESAIN BUKU
Pengembangan agroindustri memerlukan keterlibatan 

berbagai unsur yang sangat kompleks, hal ini disebabkan karena 

operasionalisasi agroindustri laut akan melibatkan banyak pihak. 

Pemecahan masalah yang kompleks tersebut dapat diselesaikan 

dengan mengunakan pendekatan atau metode AHP (Saaty, 1993). 

Metode ini merupakan metode pemecahan masalah dengan 

menjadikan permasalahan tersebut menjadi elemen-elemen pokok 

dan menyusunnya menjadi suatu hirarki.

Hasil identifikasi elemen kunci (key element) serta 

karakteristik elemen sebagai bahan pertimbangan dalam 
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pengembangan agroindustri, maka dalam penentuan strategi 

pengembangan yang telah dilakukan identifikasi beberapa elemen 

kunci dirumuskan menjadi beberapa kebutuhan faktor. Perumusan 

faktor ini memerlukan ketelitian dan pertimbangan yang matang 

untuk mendapatkan model yang sesuai dengan kebutuhan 

pengembangan agroindustri.

Salah satu solusi percepatan analisis model agroindustry 

yang menggunakan metode AHP, penulis mengembangkan sebuah 

aplikasi berbasis pemrograman yang mudah dipahami oleh semua 

kalangan. Buku ini berisikan tentang contoh analisis pengembangan 

agroindustry rumput laut sehingga memudahkan pembaca dalam 

penerapan konsep, teori dan aplikasi AHP dalam membentuk 

sebuah model pengembangan agroindustry. Harapan setelah 

membaca tentang buku ini, penulis dapat memberikan sebuah 

solusi dalam pengembangan agroindustry yang dapat digunakan di 

lokasi yang berbeda dan menjadi sumber referensi.
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BAB 1
Permasalahan 

Pesisir memiliki potensi sumberdaya alam dan dapat 

dimanfaatkan dengan berbagai aktifitas, diantaranya untuk 

pariwisata bahari, penangkapan ikan dan budidaya hasil perikanan. 

Salah satu jenis komoditi perikanan yang dibudidayakan diwilayah 

pesisir adalah rumput laut.  Rumput laut adalah tumbuhan 

tingkat rendah yang secara alami hidup di dasar laut dan melekat 

pada substrat. Rumput laut membutuhkan cahaya matahari dan 

hara untuk membangun biomasa melalui aktifitas fotosintesis. 

Pemilihan lokasi budidaya rumput laut menjadi faktor penting 

untuk menunjang keberhasilan budidaya rumput laut dengan 

disertai faktor pendukung lainnya yang akan banyak diulas pada 

buku ini. 

Jenis rumput laut yang banyak dibudidayakan di Indonesia 

adalah rumput laut jenis Eucheuma sp. alasan dibudidayakannya 

rumput laut jenis ini secara luas adalah mengikuti arah 

perkembangan permintaan pasar. Eucheuma sp. diperkenalkan 

pertama kali di Indonesia pada tahun 1984 di Nusa Dua, Nusa 

Penida, Nusa Celingan Bali dan Lombok Timur. Rumput laut 

jenis Eucheuma sangat baik pertumbuhannya pada wilayah yang 

memikiki arus kuat, merupakan pantai berkarang serta air laut 

jernih dan tingkat penyinaran yang tinggi (Anggadiredja, et al. 

2006).s
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Rumput laut merupakan salah satu komoditas yang potensial 

dan dapat menjadi andalan bagi upaya pengembangan usaha skala 

kecil dan menengah (UMKM) karena rumput laut merupakan 

salah satu komoditas yang masuk dalam program revitalisasi 

perikanan.  Hal ini disebabkan adanya pasar produk turunan dalam 

bentuk food grade dan non food grade yang sangat bervariasi 

dengan permintaan akan produk ini sangat tinggi serta teknologi 

budidaya relatif mudah diadopsi oleh pembudidaya rumput laut 

(Aggadiredja, 2007).  Kelembagaan yang terlibat dalam mendukung 

sistem budidaya rumput laut yang berdaya saing dan berkelanjutan 

adalah (1) kelompok pembudidaya, (2) pengumpul/koperasi, (3) 

lembaga keuangan, (4) lembaga permodalan, dan (5) institusi 

pembinaan (DKP, 2012).

PRODUKSI 
Produksi rumput laut nasional terus mengalami peningkatan, 

seperti pada periode tahun 2008-2012 jumlah produksi rumput 

laut mengalami peningkatan sebesar 32,08%, dengan produksi 

pada tahun 2008 sebesar 2.147.977 ton dan tahun 2012 sebesar 

6.522.495 ton. Terjadinya peningkatan jumlah produksi rumput 

laut dari tahun ketahun diakibatkan oleh meningkatnya permintaan 

pasar dunia terhadap produk rumput laut. Selain itu, pertambahan 

jumlah penduduk dunia akan diikuti oleh peningkatan kebutuhan 

pangan, obat-obatan dan kebutuhan industri lainnya sehingga akan 

semakin membuka lebar pangsa pasar karagenan sebagai produk 

turunan rumput laut baik pada pasar domestik maupun pasar 

internasional.

Perkembangan ekspor rumput laut Indonesia selama periode 

2008-2012 menunjukkan trend positif, yaitu sebesar 10,29%.  

Tahun 2012, nilai ekspor rumput laut Indonesia sebesar US$ 177 
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juta dengan jumlah produksi rumput laut kering sebesar 174 

juta ton yang menyumbangkan 14% dari total nilai ekspor sektor 

perikanan Indonesia.  Pada tahun 2012, negara tujuan ekspor 

terbesar rumput laut Indonesia adalah Negara China sebesar 67% 

dengan nilai sebesar US$90 juta, diikuti oleh Filipina, Cili, Hongkong 

dan Korea Selatan (Kementerian Perdagangan, 2013).

Pada tahun 2015 lebih dari 80% rumput laut Indonesia hanya 

diekspor dalam bentuk bahan baku primer (raw material) dengan 

harga relatif rendah dan hanya 20% saja yang diolah didalam negeri 

(DJPB, 2016b). Melihat fenomena di atas, sudah saatnya orientasi 

pengembangan mulai melirik pada industri hilir sebagai upaya 

dalam meningkatkan nilai tambah produk. Akselerasi industri hulu 

harus diimbangi dengan industri hilir sehingga merubah orientasi 

pemasaran dalam bentuk bahan mentah menjadi bahan jadi atau 

setengah jadi minimal dalam bentuk ATC (alkali treated cottonii) 

atau SRC (semi refined carragenan).  ATC dan SRC merupakan 

suatu produk karaginan setengah jadi yang berasal dari proses 

pengolahan rumput laut Eucheuma cottonii yang pada umumnya 

digunakan sebagai pengatur keseimbangan, pengental, pembentuk 

gel, dan pengemulsi dalam industri pangan dan non pangan.

JENIS PRODUK  
Potensi pasar produk ATC dan SRC cukup besar karena produk 

ini sangat diminati oleh industri-industri pengolah karaginan 

tingkat akhir di Eropa dan Amerika (McHugh, 2003). DKP (2007) 

merinci potensi pasar dunia untuk karaginan, dimana untuk 

pangsa pasar Eropa sebesar 35%, Amerika Utara sebesar 25%, 

sementara untuk Amerika Selatan mencapai 15%. Berkembangnya 

industri pengolahan karaginan tingkat akhir di negara-negara maju 

ini tentunya diharapkan dapat meningkatkan nilai ekspor produk 
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olahan rumput laut Indonesia ke luar negeri. Hal ini akan membawa 

dampak positif bagi seluruh pihak yang terlibat dalam mata rantai 

penciptaan nilai tambah rumput laut (value adding chain).

Pengembangan agoindustri rumput laut merupakan 

salah satu yang diyakini mampu memberikan andil besar dalam 

mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional khususnya 

di sektor perikanan.  Hal tersebut terkait erat dengan fungsi dan 

peran agroindustri dalam pembangunan ekonomi sebagaimana 

dinyatakan oleh Supriyati dan Suryani (2006), yaitu 1) menciptakan 

nilai tambah dan daya saing; 2) membuka lapangan kerja dan 

mengurangi jumlah penganguran; 3) meningkatkan devisa; 4) 

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat; dan 5) 

mempercepat industrialisasi pada sektor perikanan. Agroindustri 

juga diperlukan untuk menciptakan keunggulan kompetitif sehingga 

dapat menciptakan sektor yang kuat dan dapat diandalkan. 

Simatupang (1990) menyebutkan bahwa agroindustri 

terbukti telah berhasil memberikan nilai tambah sekitar 20,7%, 

penyerapan tenaga kerja 30,8% dan penyerapan bahan baku 89,9% 

dari total industri yang ada.  Hasil penelitian Raihani (2010) yang 

dilakukan di Kabupaten Morowali bahwa agroindustri rumput 

laut sangat layak dikembangkan, dimana nilai tambah jika diolah 

dalam bentuk semi refined karagenan (SRC) Rp. 70.000.000/ton 

dan jika diolah dalam industri karagenan dalam bentuk Refined 

Carragenan (RC) dapat memberikan nilai tambah yang signifikan 

yaitu berkisar Rp.120.000.000/ton. Hasil penelitian Ngamel 

(2012) yang dilakukan pada pabrik pengolah rumput laut menjadi 

karaginan di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara 

dengan menggunakan bahan baku 90 ton/tahun memiliki nilai 

tambah sebesar Rp.9.362,50/Kg bahan baku atau sebesar 48,01% 

dari nilai produksi.
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Tingginya nilai tambah yang dihasilkan dari proses 

pengolahan rumput laut dalam suatu agroindustri tentunya bukan 

tanpa kendala, agroindustri berskala kecil dan menengah misalnya 

tidak serta merta dapat memerankan fungsi dan peranannya secara 

efektif dan berkesinambungan, hal ini disebabkan adanya berbagai 

kendala dan masalah yang dihadapi (Zamroni dan Purnomo, 

2005).  Menurut Supriyati dan Suryani (2006) agroindustri 

skala kecil dan menengah seringkali menghadapi permasalahan 

dalam kesinambungan bahan baku, penguasaan teknologi dan 

mutu produk yang relatif rendah, terbatasnya modal dan kualitas 

sumberdaya manusia yang masih rendah.  Lebih lanjut Tajerin dan 

Mursidin (2006) menambahkan bahwa beberapa permasalahan 

kompleks yang dihadapi diantaranya adalah lemahnya penjaminan 

mutu dan keamanan pangan, rendahnya mutu bahan baku, tingkat 

inovasi produk yang masih rendah dan terbatasnya pasokan bahan 

baku akibat lemahnya kerjasama dengan pelaku industri lainnya. 

Apabila permasalahan tersebut tidak ditangani secara tepat, 

maka akan berdampak pada melemahnya daya saing agroindustri 

(Tambunan, 2008).  Foster dan Burt (1992) menyatakan bahwa 

perkembangan suatu industri pengolahan hasil (agroindustri) 

sangat ditentukan oleh ketersediaan bahan baku dan keputusan 

investasi seringkali dipengaruhi oleh ketersediaan bahan baku dan 

pola pendistribusiannya.  

PENANGANAN PASCA PANEN  
Penanganan pascapanen rumput laut pada tahap 

pengeringan masih merupakan bahan baku yang harus diolah lagi.  

Proses penanganan pascapanen dalam perkembangan terakhir 

di tingkat petani sudah dapat dilakukan dengan melibatkan 

teknologi.  Proses pengolahan pascapanen rumput laut dengan 
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teknologi tersebut dapat meningkatkan harga jual (IPTEKDA-LIPI, 

2005).  Serbuk rumput laut yang digunakan sebagai sumber serat 

alternatif dapat dibuat dengan menggunakan metode penepungan 

kering. Pengolahan serbuk rumput laut melalui tahapan pencucian, 

perendaman, penghancuran, pengeringan, penepungan, dan 

pengayakan.  Serbuk minuman rumput laut dapat berfungsi 

sebagai minuman pelangsing dengan kandungan serat kasar pada 

penambahan tanpa perlakuan 11,83%, EG 25% sebesar 6,19%, 

EG 50% sebesar 5,80% dan EG 50% sebesar 5,25%, dimana total 

serat yang tidak dapat larut adalah 1/5 – 1/2 dari jumlah total serat 

(Wibowo dan Fitriyani, 2012).

Karagenan adalah produk turunan rumput laut, memiliki 

kandungan galaktan sulfat yang ditemukan dalam sejumlah spesies 

komersial penting dari alga merah/rumput laut. Polisakarida 

ini dikenal untuk memperoleh respon pertahanan di pabrik dan 

hewan serta memiliki anti virus properti.  Karagenan memiliki efek 

yang berbeda pada resistensi Arabidopsis T.ni dan bahwa derajat 

sulphation dari rantai polisakarida juga dapat memediasi efek ini 

(Sangha, J. et. al. 2011).  Garima, et al (2014) mengemukakan bahwa 

suplemen makanan menggunakan inklusi rumput laut merah dapat 

bertindak sebagai probiotik potensi untuk meningkatkan kinerja, 

kualitas telur, dan kesehatan usus secara keseluruhan pada ayam.
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BAB 2
Analisa Sistem

Model pengembangan agroindustri rumput laut dilakukan 

dengan identifikasi kebutuhan dari seluruh elemen yang terlibat 

dalam sistem pengembangan melalui DSSA mengacu pada kerangka 

sebagai berikut : 

Identifikasi sistem pengembangan menunjukkan hubungan 

antara masukan dengan keluaran dari model  pengembangan 

agroindustri rumput laut. Diagram input-output mengambarkan 

masukan (input) dan keluaran (output) serta kontrol dari 

model yang dikembangkan. Input terdiri dari input yang dapat 

dikendalikan dan input yang tidak dapat dikendalikan oleh sistem.  

Gambar 2.1. Diagram Input-Output Model Pengembangan 
Agroindustri Rumput Laut (Nuryadi, 2019)
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Output terdiri dari dua yaitu output yang dikehendaki dan output 

yang tidak dikehendaki.  Diagram mengambarkan proses umpan 

balik antara output yang dikehendaki dengan input. Proses umpan 

balik memerlukan suatu indikator sebagai dasar tercapainya 

output yang dikehendaki dalam model pengembangan agroindustri 

rumput laut.  Indikator haruslah mudah diukur, sederhana dan 

dapat mewakili sistem secara keseluruhan. 

PERENCANAAN
Perencanaan produksi suatu agroindustri sangat terkait 

dengan jenis produk yang akan dihasilkan dan juga ketersediaan 
bahan baku. Dan jika dikaitkan dengan perencanaan produksi, 
ulasannya menggunakan tiga strategi produksi yakni (Agustedi, 
2000) :
1. Level method 

Strategi produksi dengan mempertahankan pemerataan 
distribusi pada setiap periode. Strategi ini mampu mengatasi 
permasalahan permintaan konsumen namun demikian agroindustri 
harus menyediakan gudang penyimpanan untuk menyimpan 
kelebihan produk.
2. Chase Strategy 

Strategi perencanaan produksi yang menekankan pada 
tingkat kesetabilan persediaan, sedangan produksi didesain dengan 
mengikuti permintaan. Dalam straegi ini ada dua aspek yang 
harus dipertimbangkan yaitu investasi untuk pengadaan gudang 
penyimpanan dan perhitungan perkiraan permintaan produk.
3. Compromise 

Strategi perencanaan produksi dengan model kompromi 
antara perencanaan produksi level method dan chase strategy. 
Strategi ini dapat digunakan sebagai strategi alternatif untuk 
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meminimalkan kekurangan kedua strategi tersebut karena jumlah, 

waktu, dan harga produk telah disepakati dan dikompromikan 

antara pihak produsen (industri) dan konsumen (buyer).

Analisis pemilihan produk agroindustri prioritas bertujuan 

untuk mengetahui produk yang akan dihasilkan oleh agroindustri 

rumput laut yang akan dikembangkan. Contohnya yakni pemilihan 

komoditi produk agroindustri rumput laut dengan bahan baku 

rumput laut jenis Eucheuma cottonii, maka pemilihan produk 

agroindustri yang akan dikembangkan mengacu pada produk 

berbasis Eucheuma cottonii.

KRITERIA PENGEMBANGAN
Kriteria yang digunakan untuk menentukan prioritas 

pengembangan produk rumput laut unggulan adalah:
1. Ketersediaan Baku

Keberadaan bahan baku merupakan unsur utama untuk 
keberlanjutan kegiatan produksi agroindustri rumput laut.  
2. Peluang Pasar

Prospek kebutuhan produk agroindustri rumput laut yang 
dikembangkan, baik untuk memenuhi kebutuhan pasar di dalam 
maupun diluar negeri. Produk-produk agroindustri rumput laut 
baik ATC, SRC maupun RC memiliki peluang pasar yang berbeda-
beda baik untuk pasar didalam negeri maupun diluar negeri.
3. Nilai Tambah Produk

Semakin besar nilai tambah produk tersebut, menunjukkan 
bahwa produk tersebut semakin baik, demikian sebaliknya apabila 
suatu produk yang dihasilkan tidak memberikan nilai tambah maka 
produk tersebut memiliki nilai tambah yang rendah atau tidak baik.
4. Tingkat Kesiapan Teknologi 

Teknologi pada suatuagroindustri yang akan digunakan 
maka semakin baik, sebaliknya semakin tidak tersedia teknologi 
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maka keberadaan suatu agroindustri semakin kurang baik atau 
sulit untuk di jalankan.

5. Potensi Penyerapan Tenaga Kerja

Potensi penyerapan tenaga kerja merupakan kriteria yang 

digunakan untuk mengetahui seberapa besar jumlah tenaga kerja 
yang dapat terserap oleh keberadaan agroindustri rumput laut.  
6. Dampak Lingkungan

Dampak terhadap lingkungan timbul akibat limbah atau 
sisa dari proses produksi agroindustri. Semakin besar limbah 
yang dihasilkan dalam proses produksi agroindustri rumput laut, 
semakin rendah nilai produk yang dihasilkan dan semakin sedikit 
limbah yang dihasilkan maka semakin baik produk yang dihasilkan 
tersebut.
7. Kondisi Sumberdaya Manusia (SDM)

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat 
penting dalam pengembangan agroindustri rumput laut.  Kualitas 
SDM sangat berkaitan dengan penguasaan dan penggunaan 
teknologi.  SDM dalam hal ini adalah SDM yang berkaitan dengan 
agroindustri rumput laut. 
8. Potensi Investasi

Potensi investasi berkaitan dengan kebijakan investasi dari 
pemerintah maupun swasta
9. Kebijakan pemerintah

Kebijakan pemerintah merupakan kriteria yang menunjukkan 
adanya dukungan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah untuk mengembangkan agroindustri rumput laut. 

Berdasarkan kriteria diatas, selanjutnya gunakan Metode 

Perbandingan Eksponensial (MPE) untuk menentukan penilaian 

prioritas kriteria dalam pemilihan produk rumput laut yang akan 

dikembangkan melalui mendalam ke pakar yang paham tentang 

agroindustri..
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Aplikasi DSS-A mempermudah dalam pemasukan data 

hasil MPE dengan menggunakan formulir DSS-A tentang metode 

pemilihan produk sebagai berikut :

Gambar 2.2. Formulir pengisian data pemilihan produk agroindustri 

Acuan data terkait kriteria pemilihan produk agroindustry 

(Lihat Lampiran Meta Data DSS-A). Data yang telah dimasukkan 

akan dianalisis oleh sistem dengan tampilan masukan data 

berdaasarkan bobot dan prioritas.

Gambar 2.3. Hasil pengisian data pemilihan produk agroindustri 

Hasil penilaian prioritas kriteria dalam pemilihan produk 

rumput laut yang akan dikembangkan menurut pendapat pakar 

yang telah dimasukkan dan dianalisis menggunakan DSSA 
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Gambar 2.4. Prioritas Alternatif berdasarkan ATC, SRC dan RC 

Prioritas produk yang dihasilkan adalah ATC dengan bobot 
10,6358, sedangkan SRC dan RC memiliki bobot masing-masing 
10,6239 dan 10,3283. Pembobotan tersebut dilakukan dengan 
menggunakan 10 kriteria yaitu ketersediaan bahan  baku, peluang 
pasar, nilai tambah, tingkat kesiapan teknologi, potensi penyerapan 
tenaga kerja, dampak lingkungan, kesiapan SDM, potensi investasi 
dan kebijakan pemerintah.  

Agroindustri rumput laut yang memproduksi karagenan 
dalam bentuk ATC akan mempercepat penyerapan bahan baku 
karena prosesnya lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan 
pembuatan SRC dan RC sehingga dapat menghindarkan terjadinya 
kelebihan produksi bahan baku rumput laut ditingkat pembudidaya 
yang dapat menyebabkan jatuhnya harga rumput laut kering 
(Mulyati, H dan Hendrawati, T.Y, 2014). 

Agroindustri rumput laut dalam mengolah produk setengah 
jadi dalam bentuk ATC memerlukan penguasaan teknologi 
meskipun tidak setinggi ketika akan memproduksi jenis SRC 
apalagi RC. Proses produksi RC merupakan proses yang sulit dan 
detail serta membutuhkan investasi yang sangat besar, sehingga 
hanya sedikit orang yang mendirikan industri tersebut. Disamping 
investasi yang besar tersebut, industri RC juga menghadapi resiko 
yang lebih tinggi termasuk dari ketersediaan dan suplai bahan 
baku.  Keuntungan lain ketika memproduksi karragenan jenis 
ATC terutama bagi negara produsen rumput laut adalah berupa 
berkurangnya volume ekspor hingga ¼ dari volume rumput laut 
kering (McHugh, 2006 dan Cybercolloids, 2012). Proses produksi 
ATC meskipun tidak memerlukan tingkat penerapan teknologi 
yang tinggi, namun penguasaan dan pengunaan teknologi sesuai 
kebutuhan industri ATC juga menjadi perhatian bagi pengelola 
agroindustri. 



15Panduan penggunaan DSS-A

BAB 3
Bahan dan Produksi

Kelangsungan agroindustri ditentukan oleh kemampuan 

dalam pengadaan bahan baku.  Namun demikian jangan sampai 

pengadaan bahan baku dijadikan isu yang paling dominan 

sementara isu pemasaran dipandang sebagai isu kedua, karena 

baik pemasaran maupun ketersediaan bahan baku secara bersama 

menentukan keberhasilan suatu agroindustri.  Agroindustri harus 

dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri dari empat keterkaitan 

yaitu (Soekartawi, 2000):

1. Keterkaitan mata rantai produksi, adalah keterkaitan antara 

tahapan-tahapan operasional mulai dari arus bahan baku 

pertanian sampai ke prosessing dan kemudian ke konsumen.

2. Keterkaitan kebijakan makro-mikro, adalah keterkaitan berupa 

pengaruh kebijakan makro pemerintah terhadap kinerja 

agroindustri.

3. Keterkaitan kelembagaan, adalah hubungan antar berbagai 

jenis organisasi yang beroperasi dan berinteraksi dengan mata 

rantai produksi agroindustri.

4. Keterkaitan internasional, adalah kondisi saling ketergantungan 

antar pasar nasional dan pasar internasional dimana 

agroindustri berfungsi.

Dalam pengembangan agroindustri, Porter (1998) 

merekomendasikan beberapa langkah yang dimulai dari suatu 

perusahaan yang besar atau suatu konsentrasi dari suatu 

perusahaan-perusahaan serupa seperti sentra industri kecil 
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menengah kemudian melihat keterkaitan kedepan (upstream) 

dan keterkaitan kebelakang (downstream) dalam rantai vertikal 

(vertical chain) perusahaan dan institusi. Langkah selanjutnya 

adalah melihat hubungan horizontal untuk mengidentifikasikan 

industri yang juga melalui saluran pemasaran bersama (common 

channels) atau yang memproduksi produk-produk yang bersifat 

melengkapi (complementary product).

PENENTUAN BAHAN BAKU
Kriteria yang digunakan dalam penentuan alternatif 

pengadaan bahan baku yaitu jumlah kebutuhan bahan baku, harga 

bahan baku, biaya transportasi dari lokasi budidaya ke agroindustri.  
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 Jumlah bahan baku yang dibutuhkan pada suatu lokasi 
ditetapkan berdasarkan kepada biaya minimum.  Keluaran 
sub model penyediaan bahan baku produksi adalah penetapan 
jumlah bahan baku dengan alokasinya dan perencanaan produksi 
sesuai dengan perencanaan konsumen. Hasilnya dalam bentuk 
pemasukkan data, dapat dilakukan dengan mengacu pada blangko 

penentuan bahan baku sebagai berikut :

Gambar 3.1. Kebutuhan data terkait bahan baku yang akan digunakan

PENYEDIAAN BAHAN BAKU
Simulasi model penyediaan bahan baku agroindustri 

didasarkan pada metode pengadan bahan baku atau lembaga 

pemasaran yang terlibat.  Model pasokan bahan baku agroindustri 

rumput laut dibangun dengan memperhatikan pengaruh harga 

rumput laut kering terhadap jumlah pasokan bahan baku. Pedagang 

pengumpul ataupun bahkan pembudidaya sebagai pemasok bahan 

baku ke agroindustri tentunya akan mempertimbangkan fluktuasi 

harga jual rumput laut di kawasan agroindustri maupun di luar 

daerah tempat agroindustri berada. 
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Keberlanjutan proses produksi agroindustri didesain melalu 

model persediaan bahan baku. Persediaan merupakan bagian 

dari kekayaan agroindustri serta memiliki peranan penting dalam 

oprasionalisasinya. Persediaan dalam agroindustri rumut laut 

dapat berupa persediaan bahan baku, bahan penunjang seperti 

KOH, suku cadang dan bahan bakar. Model penyediaan bahan baku 

dibangun selain untuk memastikan tersedianya stok bahan baku 

sehingga proses produksi dapat berjalan sesuai rencana juga untuk 

melakukan proses produksi dengan biaya yang efisien.

Dalam mendesain model persediaan bahan baku agroindutri 

pengolahan rumput laut dilakukan dengan analisis Economic Order 

Quantity (EOQ). Metode EOQ adalah metode untuk memastikan 

persediaan bahan baku perusahaan seminimal mungkin dengan biaya 

yang rendah. Perencanaan bahan baku dengan metode EOQ pada 

suatu industri akan membantu dalam meminimalisasi out of stock 

sehingga tidak menganggu proses dalam agroindustri.  Disamping 

hal tersebut, dengan penerapan metode EOQ agroindustri dapat 

meminimalisisir biaya penyimpanan, menghemat ruang terutama 

ruang gudang penyimpanan. Hasil analisis EOQ agroindustri 

pengolahan rumput laut menunjukkan bahwa jumlah pembelian 

bahan baku agroindutri yang ekonomis adalah dengan jumlah 

65.693 ton/order, dengan asumsi bahwa kebutuhan bahan baku 

sebesar 38.710 kg/bulan, biaya pemesanan Rp.1.935.484/order 

atau Rp.50/kg bahan baku, dan biaya penyimpanan Rp.4.645.161/

paket jumlah bahan baku atau Rp.150/kg bahan bakU.

Analisis ROP untuk menentukan titik pemesanan kembali. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa titik pemesanan kembali yang 

harus dilakukan agroindustri dalam pengadaan bahan baku adalah 

ketika jumlah bahan baku dalam gudang agroindustri berjumlah 

168.387 kg atau 168,387 ton (Lampiran 2).  Hasil  ini dilakukan 
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dengan asumsi bahwa kebutuhan bahan baku per hari adalah 

1.935 kg, waktu tunggu pemesanan bahan baku 15 hari, dan stok 

pengaman 139,355 ton (mampu memenuhi kebutuhan bahan baku 

agroindustri selama 3 bulan). Hasil ini juga mengambarkan bahwa 

agroindustri harus melakukan pemesanan kembali bahan baku 

ketika bahan baku dalam agroindustri tersisa 29,032 ton diluar 

stok pengaman. 

Gambar 5.8. Titik Pemesanan Kembali Bahan Baku 
Agroindustri Rumput Laut

Keterangan  : 

A-C : Jumlah pesanan yang diminta 

B-D : Jumlah pesanan yang datang

LD : Lead time demand (jumlah pengunaan selama menunggu 

 pesanan)

SS : Safety stock (stok pengaman)

LOQ : Life the order quantity (lamanya waktu pengunaan

 bahan yang dipesan) 



20 Panduan penggunaan DSS-A

PENGADAAN BAHAN BAKU
Analisis sistem pengadaan bahan baku agroindustri rumput 

laut dilakukan dengan menggunakan 5 (lima) kriteria yaitu aspek 

kuantitas, kualitas, kontinuitas dan ketepatan pasokan, harga 

dan kemudahan. Kriteria-kriteria tersebut selanjutnya menjadi 

indikator-indikator dalam menentukan alternatif model pengadaan 

bahan baku yang terdiri atas alternatif pengadaan bahan baku 

melalui pembelian langsung dari pedagang/pemasok, membeli 

langsung ke pembudidaya, kerjasama dengan koperasi, kemitraan 

usaha, dan pembelian bebas.  Metode  yang digunakan dalam 

analisis ini adalah Metode Perbandingan Eksponensial (MPE).  

Tabel 5.8. Hasil Analisis Kriteria Sistem Pengadaan Bahan Baku Agroindustri 

Pemenuhan kebutuhan bahan baku agroindustri rumput 

laut yang menjadi pertimbangan utama adalah kontinuitas dan 

ketepatan pasokan bahan baku dengan bobot 0,3274, diikuti oleh 

kualitas bahan baku dengan nilai 0,3274 dan kuantitas bahan 

baku dengan nilai 0,1947. Suprapto (1997) menyatakan bahwa 

keberlanjutan agroindustri perikanan sangat berhubungan dengan 

kesinambungan pasokan bahan baku agroindustri.  Ketiadaan 

pasokan bahan baku juga berdampak pada hilangnya kesempatan 

untuk mendapatkan nilai tambah dari sektor agroindustri.  
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Keberlanjutan agroindustri pengolahan rumput laut serta 

keputusan investasi sangat ditentukan oleh jaminan kualitas bahan 

baku, kuantitas dan kotinuitas bahan baku, pola pendistribusian 

bahan baku, proses produksi, pasar, modal usaha, dan jaminan untuk 

berusaha (regulasi). Strategi pengembangannya dapat ditempuh 

melalui pemetaan dan penataan kawasan budidaya, pengembangan 

sistem usaha dalam kawasan, penguatan kelembagaan dan 

pemberdayaan pembudidaya (Angadiredja, 2007; Foster dan Burt, 

1992).

 Berdasarkan hasil analisis pembobotan kriteria yang 

menjadi pertimbangan dalam pengadaan bahan baku agroindustri, 

selanjutnya dilakukan perhitungan prioritas alternatif pengadaan 

bahan baku.  Hasil analisis prioritas pengadaan bahan baku 

sebagaimana disajikan dalam Tabel 5.9.

Tabel 5.9.  Prioritas Alternatif Sistem Pengadaan Bahan Baku Agroindustri 

Hasil analisis MPE terhadap prioritas pengadaan bahan baku 

agroindustri rumput laut sebagaimana Tabel 5.9 menunjukkan 

bahwa prioritas utama dalam model pengadaan bahan baku adalah 

pola kemitraan dengan nilai 6,3471, diikuti oleh pola kerjasama 

dengan koperasi dan pembelian bahan baku pada pedagang/

pemasok masing-masing dengan nilai 6,7960 dan 6,7701.
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Pola kemitraan yang terpilih dalam pengadaan bahan baku 

juga mengisyaratkan bahwa pembudidaya rumput laut dapat 

membentuk koperasi atau membentuk kelompok usaha bersama 

yang selanjutnya dapat bermitra dengan agroindustri. Neish (2007) 

menyatakan bahwa agar pembudidaya rumput laut memperoleh 

kesempatan pemberdayaan maka pembudidaya dapat membuat 

kelompok usaha bersama (KUB) yang dapat berperan dalam 

tataniaga termasuk dalam hal pemasaran dan bahkan dapat 

berperan sebagai eksportir.  

Pembentukan kelembagaan ditingkat pembudidaya rumput 

laut dalam hal penyediaan bahan baku bagi agroindustri tentunya 

bukanlah hal yang mudah, demikian juga dalam bentuk koperasi.  

Hal ini disebabkan oleh adanya keeratan hubungan yang antara 

pembudidaya dengan pedagang pengumpul lokal dengan tingkat 

kepercayaan tinggi. Nuryadi, et al (2017) mengambarkan keeratan 

hubungan antara pedagang rumput laut dan pembudidaya serta 

keterkaitan antar lembaga dalam sistem agribisnis rumput laut 

sebagaimana Gambar 5.9.

Gambar 5.9.  Sistem Agribisnis Rumput Laut
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Neish (2007) menyebutkan bahwa sekitar 60-70% 

pembudidaya rumput laut di Indonesia memiliki hubungan 

mengikat dengan pedagang pengumpul atau pedagang antar 

pulau. Pembudidaya rumput laut memperoleh kemudahan 

dalam memperoleh permodalan dari pedagang pengumpul dan 

pedagang antar pulau, baik untuk biaya pengadaan bibit rumput 

laut, sarana produksi maupun untuk kebutuhan lainnya seperti 

untuk pendidikan anak maupun saat mereka sakit.   Berdasarkan 

hal tersebut, maka pola kemitraan dalam pengadaan bahan baku 

agroindustri juga dapat dilakukan melalui kemitraan dengan 

pedagang pengumpul lokal, sebagaimana hasil analisis yang 

menempatkan pengadaan bahan baku pada pedagang/pemasok 

menempati urutan prioritas ke-3. 

Hal yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pola 

kemitraan adalah dengan melakukan kesepakatan kerjasama dan 

memberikan edukasi kepada pedagang pengumpul atau koperasi 

perihal teknik dan metode budidaya yang baru dan penanganan 

pasca panen yang selanjutnya dapat diteruskan kepada 

pembudidaya. Pedagang inilah yang dapat memastikan kualitas 

rumput laut sebagai bahan baku agroindustri. Mulyati, H (2015) 

menyatakan bahwa mendidik dan melatih para pembudidaya 

rumput laut yang tepat adalah pekerjaan penting bagi pedagang 

dan koperasi. 



24 Panduan penggunaan DSS-A



25Panduan penggunaan DSS-A

BAB 4
Lokasi Potensial pengembangan

Model analisis pemilihan lokasi bertujuan untuk mengetahui 

lokasi yang paling sesuai untuk pendirian agroindustri didasarkan 

pada kriteria :

1. Potensi bahan baku

2. Potensi pasar

3. Ketersediaan tenaga kerja

4. Sarana transportasi

5. Ketersediaan air tawar

6. Ketersediaan listrik

7. Keadaan sosial ekonomi

8. Kebijakan pemerintah

9. Kemudahan akses ke lokasi pasar.

Pembobotan kriteria-kriteria tersebut dilakukan dengan 

mengunakan Metode Perbandingan Eksponensial (MPE) dengan 

memasukkan pendapat dari pakar yang berasal dari instansi terkait 

seperti pelaku usaha agroindustri, perguruan tinggi, Dinas Kelautan 

dan Perikanan serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian.  
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Kriteria lokasi agroindustri rumput laut dengan nilai paling 

tinggi adalah ketersediaan bahan baku dengan nilai 0,2371 dan 

ketersediaan air tawar dengan nilai 0,1854. Terpilihnya kriteria 

ketersediaan bahan baku disebabkan karena dalam pendirian 

agroindustri yang membutuhkan bahan baku dengan jumlah atau 

volume yang besar dan karena rendemen dari proses produksi 

sangat tingggi maka demi efisiensi dan efektifitas operasionalisasi 

agroindustri maka seyogyanya agroindustri berada pada daerah 

yang dekat dengan sumber bahan baku.  Prioritas kriteria lokasi 

yang prioritas kedua adalah ketersediaan air tawar, pertimbangan 

yang mendasari pemilihan ini adalah karena agroindustri rumput 

laut membutuhan air tawar yang sangat besar untuk proses 

pengolahannya.

Hasil penilaian terhadap kriteria-kriteria lokasi potensial 

yang diperolah selanjutnya digunakan sebagai acuan penilaian 

dalam melakukan pemilihan alternatif-alternatif lokasi strategis 

Gambar 5.12. Penilaian Kriteria Lokasi Potensial 
Agroindustri Rumput Laut 
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untuk pendirian agroindustri. Hasil analisis MPE dalam penentuan 

alternatif lokasi strategis agroindustri rumput laut di Provinsi 

Sulawesi pada masing-masing kriteria adalah sebagai berikut.

KETERSEDIAAN BAHAN BAKU
Ketersediaan bahan baku merupakan faktor utama dalam 

beroperasinya agroindustri rumput laut, sebab ketersediaan bahan 

baku sangat mempengaruhi keberlanjutan produksi agroindustri. 

Tanpa pasokan bahan baku yang baik, sangat sulit bagi suatu 

agroindustri untuk menjalankan usahanya.  Ketersediaan bahan 

baku tidak hanya dalam hal jumlah tetapi juga berkaitan dengan 

kualitas bahan baku tersebut. 

Keuntungan membangun agroindustri pengolahan dekat 

dengan bahan baku adalah adanya jalur pasokan yang lebih 

pendek, permainan perdagangan berkurang sehingga memberi 

kemungkinan  adanya peningkatan hanga pada tingkat petani, 

meminimalkan penangganan dan langkah-langkah pemprosesan 

(Mulyati, H., 2015).  

Gambar 5.13. Penilaian Urutan Kepentingan Alternatif Lokasi Potensial 
Berdasarkan Ketersediaan Bahan Baku
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POTENSI PASAR
Pasar merupakan salah satu faktor yang memperoleh 

perhatian yang serius bagi pelaku usaha agroindustri rumput laut. 
Pemasaran sering menjadi permasalahan utama dan merupakan 
permasalahan yang besar bagi suatu unit usaha pengolahan 
termasuk komoditas perikanan. Sering terjadi penumpukan hasil 
produksi perikanan atau hasil olahan hasil perikanan akibat 
tidak adanya pasar yang menampung atau membeli produk 
perikanan tersebut sehingga pelaku usaha dibidang perikanan 
sering mengalami kerugian. Oleh karena itu sebelum suatu usaha 
didirikan maka perlu dilakukan analisis secara mendalam tentang 
potensi pasar akan produk yang akan dihasilkan.  

Gambar 5.14. Penilaian Urutan Kepentingan Alternatif Lokasi Potensial 
Berdasarkan Potensi Pasar

Lokasi prioritas untuk pendirian agroindustri rumput laut 
berdasarkan potensi pasar adalah Kota Kendari dengan nilai 
1,0907, Kota Bau-Bau dan Kabupaten Kolaka dengan nilai masing-
masing 1,093 dan 1,0879 (Lampiran 4). Ketiga daerah ini diketahui 
merupakan pusat pemerintahan, pusat perekonomian dan pusat 
perdagangan.  
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KETERSEDIAAN TENAGA KERJA
Ketersediaan tenaga kerja tidak hanya menyangkut tentang 

jumlah tenaga kerja yang tersedia, namun juga menyangkut kualitas 
sumberdaya manusia karena sangat berkaitan dengan kemampuan 
menguasai metode dan teknologi.  Tenaga kerja yang dimaksudkan 
adalah seluruh komponen yang terlibat dalam agroindustri 
rumput laut.  Keberadaan tenaga kerja dalam jumlah yang cukup 
dan memiliki kemampuan penguasaan teknologi yang memadai 
akan sangat menunjang keberhasilan pengembangan agroindustri 
rumput laut.  Penilaian pakar untuk kriteria ketersediaan tenaga 
kerja disajikan pada Gambar 5.15.

Gambar 5.15. Penilaian Urutan Kepentingan Alternatif  Lokasi 
Potensial Berdasarkan Ketersediaan Tenaga Kerja

Alternatif lokasi prioritas berdasarkan ketersediaan tenaga 

kerja menempatkan Kabupaten Buton Selatan dan Kota Bau-Bau 

sebagai alternatif lokasi prioritas dengan nilai 1,0759, disusul 

oleh Kabupaten Kolaka, Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton 

Tengah, dan Kabupaten Buton Utara dengan nilai yang sama yaitu 

1,0747.  Meskipun terdapat lokasi-lokasi prioritas yang diperoleh 

bedasarkan ketersediaan tenaga kerja, namun demikian secara 

umum nilai masing-masing aspek tidak jauh berbeda.
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KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR
Ketersediaan sarana transportasi sangat dipengaruhi kondisi 

perekonomian suatu daerah. Ketersediaan sarana transportasi 
akan mempengaruhi proses distribusi barang baik menuju lokasi 
agroindustri maupun dalam proses pemasaran hasil. Sarana 
transportasi juga berpengaruh pada mobilitas tenaga kerja.    

Hasil analisis menunjukkan bahwa Kota Kendari merupakan 
daerah yang yang paling prioritas sebagai lokasi agroindutri 
berdasarkan pertimbangan ketersediaan infrastruktur dengan 
nilai 1,2416, diikuti oleh Kabupaten Kolaka dengan nilai 1,2416 dan 
Kota Bau-Bau dengan nilai 1,2378. Penilaian pakar untuk masing-
masing daerah berdasarkan kriteria sarana transportasi disajikan 
pada Gambar 5.16.

Gambar 5.16.  Penilaian Urutan Kepentingan Alternatif Lokasi 
Potensial Berdasarkan Ketersediaan Infrastruktur

Dalam suatu agroindustri pengolahan yang menjalankan 
operasionalnya dengan penerapan teknologi, termasuk pengolahan 
rumput menjadikan ketersediaan listrik merupakan suatu 
keharusan. Selain berhubungan dengan kontinuitas produksi, 
keterbatasan pasokan listrik juga dapat mempengaruhi efisiensi 
biaya operasional agroindustri.
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KETERSEDIAAN AIR TAWAR
Ketersediaan air untuk kebutuhan pengolahan agroindustri 

rumput laut dalam bentuk ATC cukup besar dan bahkan dapat 
mencapai kelipatan >10 kali dari bahan baku rumput laut yang 
diolah.  Kebutuhan air pada agroindustri digunakan dalam proses 
pencucian bahan baku rumput laut kering baik pada proses 
pencucian pendahuluan maupun pencucian setelah dilakukan 
perendaman pada larutan KOH dalam proses blancing atau 
pemucatan. Hal ini mengharuskan lokasi pendirian agroindustri 
harus memiliki ketersediaan air yang cukup. 

Gambar 5.17. Penilaian Urutan Kepentingan Alternatif Lokasi 
Potensial Berdasarkan Ketersediaan Air Tawar

Penilaian pakar untuk masing-masing kabupaten/kota 
berdasarkan kriteria ketersediaan air tawar secara terperinci 
disajikan pada Lampiran 4. Hasil analisis pemilihan alternatif 
lokasi agroindustri berdasarkan ketersediaan air tawar dengan 
prioritas tertinggi adalah Kabupaten Konawe Selatan dengan nilai 
1,3375. Prioritas lokasi berikutnya berdasarkan pertimbangan 
ketersediaan air tawar adalah Kabupaten Bombana dengan nilai 
1,3323 dan Kabupaten Kolaka dengan nilai 1,3270 sebagaimana 
disajikan pada Gambar 5.17.  
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DUKUNGAN MASYARAKAT
Pengembangan agroindustri rumput laut akan saling 

mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Keberadaan 
agroindustri rumput laut diharapkan dapat meningkatkan 
pendapatan masyarakat sehingga dapat mengurangi tingkat 
kemiskinan dan mengurangi tingkat penganguran baik yang terlibat 
langsung maupun tidak langsung. Penilaian pakar untuk masing-
masing kabupaten/kota berdasarkan kriteria sosial ekonomi 
masyarakat disajikan pada Lampiran 4.

Gambar 5.18. Penilaian Urutan Kepentingan Alternatif Lokasi 
Potensial Berdasarkan Dukungan Masyarakat

Hasil penilaian menunjukkan bahwa alternatif lokasi 

agroindustri berdasarkan pertimbangan dukungan masyarakat 

yang paling prioritas adalah Kabupaten Buton dengan nilai 1,1248, 

disusul oleh Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana dan 

Kabupaten Wakatobi dengan nilai yang sama yaitu 1,1230.  Nilai 

hasil analisis juga menunjukkan bahwa dukungan masyarakat pada 

semua lokasi cenderung sama terkecuali pada Kota Kendari dengan 

nilai yang cukup rendah yaitu 1,0975 (Gambar 5.18).
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AKSESIBILITAS PUSAT PERTUMBUHAN 
EKONOMI

Aksesibilitas merupakan salah satu aspek yang sangat 

penting bagi keberadaan agroindustri termasuk aksesibilitas 

terhadap pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hasil penilaian 

kepentingan alternatif lokasi potensial berdasarkan aksesibilitas 

ke pusat pertumbuhan ekonomi disajikan pada Gambar 5.19.

Gambar 5.19. Penilaian Urutan Kepentingan Alternatif Lokasi 
Potensial Berdasarkan Aksesibilitas 

Ke Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Penilaian alternatif lokasi agroindustri berdasarkan 

kemudahan aksesibilitas ke pusat pertumbuhan ekonomi 

sebagaimana Tabel 5.16 menunjukkan bahwa lokasi yang paling 

prioritas atas Kota Kendari, Kota Bau-Bau dan Kabupaten Kolaka 

dengan nilai yang sama yaitu 1,1211. Ketiga daerah ini merupakan 

pusat perdagangan dan merupakan tempat prasarana transportasi 

laut utama berupa pelabuhan.

Aksesibilitas pada pusat pertumbuhan ekonomi menjadi faktor 

yang penting bagi agroindustri karena dalam operasionalisasinya 
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agroindustri membutuhkan pemenuhan-pemenuhan kebutuhan 

baik kebutuhan dalam proses produksi maupun dalam proses 

pemasarannya.  Adisasmita (2010) menyatakan bahwa salah satu 

indikator perkembangan suatu wilayah adalah adanya kemudahan.

KETERSEDIAAN LAHAN
Lahan merupakan salah satu aspek penting dalam 

pembangunan agroindustri rumput laut, hal ini terkait dengan 
keberlanjutan agroindustri terutama pada aspek lingkungan. 
Pertimbangan aspek lahan juga diperlukan untuk menghindari 
adanya benturan kepentingan pada masa yang akan datang. 
Penilaian pakar untuk masing-masing kabupaten/kota berdasarkan 
kriteria  ketersediaan lahan disajikan pada Gambar 5.20.

Gambar 5.20. Penilaian Urutan Kepentingan Alternatif Lokasi Potensial 
Berdasarkan Ketersediaan Lahan

Gambar 5.20 menunjukkan bahwa alternatif lokasi paling 
prioritas dalam pengembangan agroindustri rumput laut 
berdasarkan ketersediaan lahan adalah kabupaten Konawe Selatan 
dengan nilai 1,0747.  Prioritas lokasi berikutnya adalah Kabupaten 
Bombana dengan nilai 1,0747 serta kota Bau-Bau dan Kabupaten 

Kolaka dengan nilai yang sama yaitu 1,0697.
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KEMUDAHAN AKSES PEMASARAN
Kemudahan akses ke lokasi pemasaran yang merupakan 

konsumen produk agroindustri maupun kemudahan untuk akses 

ke pelabuhan merupakan kriteria yang dipertimbangkan dalam 

menentukan lokasi pengembangan agroindustri rumput laut. 

Penilaian pakar untuk masing-masing kabupaten/kota berdasarkan 

kriteria kemudahan akses ke lokasi pasar disajikan pada Gambar 

5.21.

Gambar 5.21. Penilaian Urutan Kepentingan Alternatif Lokasi 
Potensial Berdasarkan Kemudahan Akses Pelabuhan

Gambar 5.21 menunjukkan bahwa lokasi prioritas untuk 

pendirian agroindutsri rumput laut berdasarkan kemudahan akses 

ke pelabuhan adalah Kota Kendari dengan nilai 1,2242, disusul 

oleh Kota Bau Bau dan Kabupaten Kolaka dengan nilai yang sama 

yaitu 1,2137 dan Kabupaten Buton dengan nilai 1,1561.
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Hasil analisis terhadap lokasi potensial dengan 
mempertimbangkan berbagai aspek penilaian menunjukkan 
bahwa lokasi prioritas pertama dalam pengembangan agroindustri 
rumput laut adalah Kabupaten Konawe Selatan dengan  bobot 
10,6188, diikuti oleh Kabupaten Kolaka dengan bobot 10,6185, 
Kabupaten Buton dengan bobot 10,6005, Kota Bau-Bau dengan 
bobot 10,5811 dan Kabupaten Bombana dengan bobot 10,5198. 
Peta lokasi potensial untuk pengembangan agroindustri rumput 

laut disajikan pada Gambar 5.23.

Gambar 5.22.  Urutan Kepentingan Alternatif Lokasi
 Agroindustri Rumput Laut 

Gambar 5.23. Peta Lokasi Strategis Pendirian Agroindustri pengolahan 
Rumput Laut 
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BAB 5
Penanganan Limbah

Industri ATC merupakan industri yang menciptakan nilai 

tambah produk rumput laut penghasil karagenan yang strategis. 

Namun demikian salah satu permasalahan yang dihadapai dalam 

proses operasionalisasi agroindusti ATC adalah permasalahan 

limbah. Hasil kajian literatur dan diskusi mendalam dengan pelaku 

usaha agroindustri mengambarkan bahwa kebutuhan air pada 

proses produksi ATC mencapai 1:10, yang berarti setiap satu satuan 

bahan baku rumput laut membutuhkan sepuluh satuan air tawar. 

Wibowo, et al (2014) menyatakan bahwa kebutuhan air untuk 

pengolahan ATC sebelum perebusan dalam larutan KOH mencapai 

2 kali pencucian dengan volume 20 kali berat bahan baku, dan 2-3 

kali pencucian dengan volume 20 kali berat bahan baku. Hal ini 

mengambarkan bahwa jumlah air yang dibutuhkan sangat banyak 

dan tentunya akan menghasilkan limbah cair dengan jumlah sangat 

banyak pula. Alur proses pengolahan ATC dan kebutuhan air dalam 

proses produksi ATC  menurut Sedayu, et al.,( 2007) disajikan pada 

Gambar 5.25.

Proses pengolahan rumput laut untuk memproduksi ATC 

memerlukan proses yang mengunakan air sebanyak 3 (tiga) 

kali yaitu saat proses perendaman dan pencucian pendahuluan, 

pencucian ke-1 dan pencucian ke-2 setelah ekstraksi dengan KOH.  

Proses perendaman dan pencucucian pendahuluan memerlukan 

air 10 liter/kg bahan baku, demikian juga pada pencucian pertama 

setelah ekstraksi KOH. Penggunaan air terbesar adalah pada proses 
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pencucian kedua yaitu sebanyak 50 liter/kg bahan baku, sehingga 

setiap 1 kg bahan baku memerlukan air sebanyak 70 liter. Namun 

demikian, penggunaan air ini dapat dilakukan penghematan yaitu 

dengan melakukan pemanfaatan kembali air dalam setiap proses 

pencucian.

Gambar 5.25. Pengolahan ATC dan Penanganan Limbah

Hasil analisis kebutuhan air dalam proses produksi ATC 

dengan produksi ATC sebanyak 600 kg/hari atau dengan kebutuhan 

bahan baku sebesar 1.935 kg/hari adalah sebesar 155.806 liter/

hari. Hasil analisis tersebut diperoleh dengan asumsi bahwa 

kapasitas bak pencucian adalah maksimum 1.000 kg bahan baku 

setiap kali proses pencucucian, sehingga dengan jumlah bahan 
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baku 1.935 kg maka proses pencucian dilakukan sebanyak 2 kali/

hari untuk tiap tahap pencucian, air digunakan sebanyak 6 kali 

dalam proses pencucian dengan penambahan air baru sebanyak 

15%.  

Besarnya penggunaan air dalam proses produksi ATC 

tentunya akan memberikan dampak kepada lingkungan jika tidak 

diproses dengan baik. Hal ini disebabkan karena proses pengolahan 

ATC dilakukan dengan mengunakan larutan alkali panas, sehingga 

menghasilkan limbah cair berwarna coklat dengan sifat alkalis dan 

mengandung bahan-bahan organik dan anorganik.  Limbah ATC 

tersebut memiliki pH yang sangat tinggi yaitu berkisar antara 12-13, 

serta memiliki kandungan bahan organik dan padatan terlarut yang 

juga tinggi (Sedayu et al., 2007).  Air limbah yang dihasilkan dari 

proses pengolahan ATC tersebut dapat menyebabkan permasalahan 

lingkungan jika tidak dilakukan penanganan dengan benar, dengan 

penanganan yang baik maka keamanan dan kelestarian ekosistem 

yang ada disekitar lokasi industri dapat tetap terjamin.  Limbah ATC 

tersebut jika tidak dikelola dengan baik, tidak hanya berdampak 

pada lingkungan namun juga dapat berdampak pada aspek sosial 

karena dapat juga mempengaruhi kenyamanan masyarakat sekitar 

industri yang terpengaruh limbah (Zulham et al, 2007).  

Permasalahan limbah agroindustri yang tidak dikelola dengan 

baik tentunya akan memberikan dampak buruk pada lingkungan 

dan pada akhirnya akan menjadi ancaman terhadap keberlanjutan 

operasionalisasi agroindustri. Dengan demikian perhatian pada 

aspek lingkungan agroindustri merupakan sesuatu yang sangat 

penting. Glavic dan Lukman (2007) menyatakan bahwa dengan 

mengintegrasikan aspek lingkungan kedalam entitas industri 

diharapkan akan menimbulkan kepedulian industri terhadap 

keberadaan lingkungan sekitarnya. Menurut Defra (2006) bahwa 
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keberlanjutan lingkungan dapat terwujud apabila agroindustri 

mampu menangulangi dampak buruk yang ditimbulkan terhadap 

lingkungan disekitarnya.

Permasalahan lingkungan dalam pengembangan agroindustri 

sangat dipengaruhi oleh limbah agroindustri yang berupa limbah 

air pencucian yang bersifat alkali jika tidak dikelola dengan baik.  

Penanganan limbah agroindustri rumput laut yang tidak tepat 

dapat mengancam ekosistem lingkungan.  Limbah ATC tersebut 

memerlukan perhatian serius dari pihak industri agar tidak 

menjadi faktor penghambat pengelolaan agroindustri lebih lanjut. 

Berdasarkan hasil kajian literatur dan survey yang dilakukan, maka 

upaya penanganan limbah dapat dilakukan dengan melakukan 

upaya daur ulang dengan melakukan efisiensi penggunaan air 

yang sekaligus memiliki dampak mengurangi volume limbah yang 

dihasilkan atau dengan penanganan air limbah melalui peningkatan 

pengelolaan pada instalasi pengolahan air limbah (IPAL).  Proses 

daur ulang limbah agroindustri rumput laut dalam penelitian ini 

disusun dengan mengacu pada rancangan alat hasil rekayasa Balai 

Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan 

Perikanan dengan mengunakan teknik regulasi dan filtrasi (Sedayu 

et al, 2007).  

Proses penanganan limbah ini sangat diperlukan demi 

keberlanjutan operasionalisasi agroindustri. Oleh sebab itu 

diperlukan strategi berupa model pengelolaan limbah agroindustri 

rumput laut. Strategi-strategi diperlukan sebagai alternatif 

penanganan limbah, strategi yang paling tepat akan menjadi 

prioritas dalam model penanganan limbah agroindustri ATC 

tersebut. Alternatif penanganan limbah yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :
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1. Pemanfaatan Instalasi pengolahan Air Limbah (IPAL).

2. Daur ulang limbah ATC.

3. Peningkatan nilai tambah limbah ATC.

Model penanganan limbah digunakan untuk menetapkan 

alternatif dalam upaya mengurangi potensi pencemaran yang 

ditimbulkan oleh limbah cair yang dihasilkan dari proses 

pengolahan rumput laut menjadi ATC oleh agroindustri rumput 

laut.  Implementasi model penanganan limbah dilakukan dengan 

memasukkan input data penilaian yang diperoleh dari survey 

pakar kedalam model operasi penanganan limbah yang berupa 

data kriteria-kriteria dan alternatif-alternatif. 

Kriteria yang digunakan dalam menentukan alternatif 

penanganan limbah pengolahan ATC adalah aspek teknologi, 

ekonomi dan lingkungan. Sedangkan alternatif-alternatif yang 

dinilai adalah peningkatan nilai tambah, daur ulang limbah dan 

peningkatan kinerja IPAL.  Hasil verifikasi model penanganan 

limbah agroindustri rumput laut yang memproduksi ATC disajikan 

pada Gambar 5.26.

Gambar 5.26. Prioritas Kepentingan Kriteria Sistem Penanganan Limbah 
Agroindustri Rumput Laut
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Prioritas penanganan limbah agroindustri sebagaimana 

Gambar 5.26 menunjukkan bahwa kriteria yang paling utama 

dalam penanganan limbah agroindustri atau kinerja agroindustri 

adalah aspek lingkungan dengan bobot 0,4672 dan alternatif yang 

dipilih atau memiliki nilai tertinggi dalam kinerja lingkungan 

agroindustri adalah dilakukannya peningkatan pemanfaatan 

Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dengan nilai 5.1354.  Hasil 

kinerja lingkungan berdasarkan kriteria tersebut senada dengan 

hasil penelitian Wibowo, Y., el al (2011) dimana kriteria utama yang 

menjadi pertimbangan adalah kriteria lingkungan.  Hasil berbeda 

terlihat pada alternatif penanganan limbah, alternatif terpilih 

dengan bobot tertinggi dalam penanganan limbah adalah pada 

alternatif peningkatan nilai tambah limbah sedangkan peningkatan 

kinerja IPAL memiliki bobot terendah. 

Perbedaan penilaian alternatif tersebut diduga didasarkan 

pada pertimbangan bahwa ketersediaan air dilokasi agroindustri 

secara umum masih sangat tersedia serta adanya produk 

agroindustri berupa karagenan masih menjadi harapan utama. 

Hasil ini juga menunjukkan bahwa belum adanya daya tarik bagi 

masyarakat dalam memanfaatkan kembali air limbah menjadi 

produk ekonomis lanjutan, hal ini juga di dukung kriteria aspek 

ekonomi dalam penanganan limbah memperoleh bobot terendah 

dibanding aspek lingkungan dan aspek teknologi.

 Aspek teknologi juga menjadi kriteria utama yang menjadi 

pertimbangan dalam pengembangan agroindustri rumput 

laut termasuk dalam penanganan limbah atau dalam menjaga 

keberlanjutan lingkungan. Aspek teknologi sangat erat kaitannya 

dengan aspek ekonomi dan lingkungan dan bahkan sangat 

menentukan keberlanjutan kedua aspek tersebut. Dunlop et al 

(2004) menyatakan bahwa teknologi merupakan faktor pendorong 
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(driver of change) bagi tercapainya efisiensi produksi sehingga 

mengurangi tingkat resiko terhadap lingkungan.  

Berdasarkan niai bobot pada masing-masing kriteria 

selanjutnya dilakukan penentuan alternati-alternatif prioritas 

keputusan sistem penanganan air limbah agroindustri. Hasil 

penilaian prioritas keputusan sistem penanganan air limbah 

agroindustri disajikan Gambar 5.27.

Gambar 5.27. Prioritas Keputusan Sistem Penanganan Limbah 
Agroindustri Rumput Laut
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BAB 6
Kelayakan Investasi

Analisis kelayakan finansial bertujuan untuk mengetahui 

layak atau tidaknya pendirian suatu agroindustri pada produk 

agroindustri rumput laut tertentu dan skala usaha yang dijadikan 

alternatif dalam penentuan produk agroindustri rumput laut.  Dalam 

analisis kelayakan finansial agroindustri rumput laut dilakukan 

pada agroindustri rumput laut yang memproduksi produk rumput 

laut berupa karagenan setengah jadi yang berasal dari jenis rumput 

laut eucheuma cottonii yaitu Alkali Treat Cottonii (ATC) pada suatu 

agroindustri skala menengah.  Hal ini dilakukan berdasarkan ruang 

lingkup penelitian dan hasil analisis prioritas yang telah dilakukan.  

Perhitungan analisis kelayakan finansial dilakukan dengan 

menggunakan data asumsi dan berdasarkan hasil survey yang telah 

dilakukan pada pemilik agroindustri di Provinsi Sulawesi Selatan 

dan pengelola agroindustri rumput Laut di Kabupaten Bombana. 

Menurut Sutojo (1995) bahwa dalam menganalisis kelayakan 

agroindustri, khususnya dari aspek pasar dan pemasaran produk, 

ada 5 (lima) hal yang perlu diperhatikan yaitu kedudukan produk 

yang direncanakan saat ini, komposisi dan perkembangan 

permintaan produk dari masa lampau hingga sekarang, proyeksi 

permintaan pada masa mendatang, kemungkinan persaingan dan 

peranan pemerintah dalam menunjang perkembangan pemasaran 

produk.  Asumsi-asumsi tersebut adalah :

1. Harga bahan baku rumput laut kering yang diterima pada 

perusahaan adalah Rp.12.000,-/kg.
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2. Produk yang dihasilkan adalah karragenan jenis ATC dengan 

harga jual adalah Rp.110.000,-/kg

3. Kapasitas Produksi 14,4 ton/bulan atau 172,8 ton/tahun. 

4. Bahan KOH yang digunakan sebanyak 6% dari jumlah bahan 

baku. Sedayu et al (2007) menyatakan bahwa berdasarkan 

hasil analisa terhadap kandungan karagenan, penggunaan KOH 

dengan konsentrasi 6% menunjukkan karagenan yang terbaik.

5. Agroindustri mulai berproduksi pada tahun ke-1 dengan 

kapasitas produksi 60%, tahun ke-2 berproduksi sebesar 80% 

dari kapasitas normal dan tahun ke-3 hingga tahun ke-10 

berproduksi sebesar 100%.

6. Biaya perbaikan dan perawatan barang-barang investasi 

sebesar 1% per tahun.

7. Lama umur investasi adalah 10 tahun dan dihitung nilai sisa 

dari nilai investasi yang memiliki nilai ekonomis lebih dari 10 

tahun.

8. Modal berasal dari satu pihak yaitu swasta atau pemerintah. 

9. Faktor diskonto dasar ditetapkan sebesar 10 persen dan 

perubahan pada faktor diskonto akan dilakukan dengan  

perhitungan dalam analisis IRR.

10. Produksi dilakukan mulai tahun ke-1 hingga tahun ke-10 sesuai 

umur investasi yang disepakati atau berdasarkan pada umur 

barang dan alat investasi utama.

11. Biaya-biaya dalam perhitungan dasar diasumsikan tidak 

mengalami kenaikan, namun selanjutnya dilakukan skenario 

perubahan kondisi yang dilakukan dengan menggunakan 

analisis sensitivitas untuk mengantisipasi terjadinya inflasi dan 

perubahan kondisi seperti perubahan harga bahan baku, biaya 

produksi, jumlah produksi dan harga jual produk.
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12. Pajak keuntungan yang dibebankan pada agroindustri di 

sesuaikan dengan Peraturan Pemerintah.

13. Operasionalisasi per hari selama 8 jam dengan 24 hari kerja 

per bulan.

KOMPONEN BIAYA
Biaya yang dibutuhkan dalam pendirian agroindustri 

rumput laut skala menengah adalah sebesar Rp.13.077.7165.000,-

. Jumlah biaya tersebut digunakan untuk biaya awal pendirian 

agroindustri yang tergolong dalam biaya investasi.  Komponen-

komponen biaya dapat berubah-ubah sesuai dengan tingkat inflasi 

yang terjadi, dalam model yang dihasilkan, perhitungan ini selain 

dilakukan perhitungan biaya dan harga tanpa inflasi juga dilakukan 

perhitungan dengan mempertimbangkan inflasi dengan tingkat 

inflasi diasumsikan sebesar 2,92% per tahun (BPS Sultra, 2018).  

1. Biaya Investasi

Biaya investasi meliputi biaya pembelian tanah lahan dan 

penyiapannya, biaya bangunan, biaya mesin dan peralatan, alat 

transportasi, perlengkapan kantor dan semua biaya pra operasional. 

Total biaya investasi yang dibutuhkan dalam pendirian agroindustri 

rumput laut skala menengah adalah Rp.7.045.750.000.

2. Biaya Operasional

Biaya operasional adalah biaya modal kerja yang diperlukan 

agroindustri untuk membiayai aktivitas operasionalnya pada 

tahun pertama dan setelah tahun pertama diasumsikan industri 

telah mampu mengunakan penerimaanya untuk menjalankan 

operasionalnya pada tahun-tahun berikutnya. Total biaya 

operasional yang diperlukan agroindustri rumput laut skala adalah 

Rp.11.692.165.000,-/tahun yang terbagi atas biaya tetap sebesar 



48 Panduan penggunaan DSS-A

Rp.990.000.000/tahun dan biaya variabel Rp.10.702.000/tahun, 

dimana uraian lebih rinci disajikan pada Lampiran 9. 

Rekapitulasi biaya operasioanl agroindustri rumput laut 

disajikan pada Tabel 5.15.
Tabel 5.15. Rekapitulasi Biaya Agroindustri Rumput Laut 

PENILAIAN KELAYAKAN INVESTASI
Produksi agroindustri adalah berupa produk karagenan 

setengah jadi yaitu Alkali Treat Cottonii (ATC). Produksi ATC 

dilakukan setiap hari kecuali hari minggu sehingga proses produksi 

agroindustri dalam satu bulan adalah 24 hari.  Jumlah produksi ATC 

yang dihasilkan agroindustri sebanyak 600 kg/hari atau 172.800 

kg/tahun.  

Kelayakan suatu industri dapat dinilai dengan menggunakan 

kriteria kelayakan investasi. Kriteria-kriteria tersebut dianalisis 

dengan penilaian penerimaan dan biaya selama umur investasi 

yang dihitung dengan nilai saat ini (present value) dengan 

metode pendiskontoan. Kriteria investasi yang digunakan untuk 

menentukan kelayakan pendirian agroindustri rumput laut adalah 

Net Present Value (NPV), Net Benefit Cost Ratio (NBCR), Internal 
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Rate of Return (IRR), Payback Period (PP) dan analisis sensitivitas 

pada beberapa skenario.

NPV adalah nilai sekarang dari selisih antara total benefit 

dan total cost pada discount rate tertentu selama jangka 

waktu umur investasi agroindustri.   Hasil analisis kelayakan 

finansial agroindustri rumput laut menunjukkan bahwa nilai 

NPV pada discout faktor 10% adalah Rp.16.868.769.337,-. Hasil 

ini menunjukan bahwa agroindustri rumput laut selama umur 

investasi (10 tahun) adalah layak diusahakan atau dijalankan 

karena akan mendatangkan keuntungan bersih sebesar Rp. 

16.868.769.337,- selama umur investasi  jika dinilai saat ini.  Nilai 

layak ini juga didasarkan pada kriteri NPV, dimana jika nilai NPV>0 

maka usaha tersebut layak untuk di jalankan.  Walaupun dalam 

pengolahannya mengalami penyusutan yang cukup tinggi, namun 

pengolahan rumput laut kering menjadi ATC memiliki nilai tambah 

sebesar 0,49% (BI, 2011).

Analisis Net Benefit Cost Ratio (NBCR) adalah angka yang 

menunjukkan besarnya keuntungan bersih yang diperoleh dari 

setiap satu rupiah yang di investasikan. Dalam penelitian ini, nilai 

NBCR agroindustri rumput laut adalah 2,92, dengan demikian 

pengembangan agroindustri rumput laut layak dijalankan karena 

memiliki nilai NBCR lebih besar dari 1, atau dengan kata lain setiap 

Rp.1,- biaya yang dikeluarkan menghasilkan penerimaan sebesar 

Rp.2,92.

Analisis Internal Rate of Return (IRR) dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan bersih yang dilihat dari tingkat persentase, atau 

dengan kata lain analisis IRR bertujuan untuk mencari tingkat suku 

bunga yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas yang terjadi 

pada masa mendatang. 
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Analisis Pay Back Period (PBP) merupakan analisis untuk 

mengetahui pengembalian investasi pada agroindustri rumput 

laut.  Jika alternatif investasi yang mempunyai umur ekonomis 

lebih besar dari periode pengembalian maka alternatif tersebut 

dinyatakan layak. Sebaliknya, bila PBP lebih besar dari estimasi 

umur ekonomis suatu investasi maka investasi tersebut dinyatakan 

tidak layak.  Perhitungan PBP dilakukan berdasarkan aliran kas baik 

tahunan maupun yang merupakan nilai sisa untuk mendapatkan 

periode pengembalian pada suatu tingkat pengembalian tertentu. 
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Kehadiran sebuah aplikasi pendukung menjadi harapan 

dalam mengestimasikan pengembangan agroindustri pada sebuah 

wilayah atau menjadi tool dalam mengidentifikasi agroindustri 

yang sudah berjalan. Melalui aplikasi yang sudah saya kembangkan 

yakni DSSA (Decision Support System Agroindustri) menjadi 

salah satu solusi untuk mempermudah dalam hal pengambilan 

kebijakan pengembangan agroindustri. Perangkat ini dibangun 

untuk mempermudah kinerja pengguna yang ada di rumah sakit 

sehingga mengefektifkan dan mengefisienkan kinerja mulai dari 

memasukkan data hingga melakukan analisis informasi tentang 

pengembangan agroindustri. 

Sistem web merupakan pemrograman dasar yang digunakan 

dalam mendesain perangkat ini, selain mudah untuk digunakan 

sistem web juga bisa diintegrasikan baik pada sistem informasi yang 

sudah ada sebelumnya maupun ekstrak database untuk dilakukan 

analisis lanjutan oleh pengguna sistem informasi. Perangkat ini 

menggunakan pemrograman PHP dengan dukungan javascript 

untuk membuat web yang lebih dinamis serta untuk basis data 

yang digunakan menggunakan SQL.

Buku panduan ini sekiranya bisa digunakan sebagai tuntunan 

bagi pengguna sistem informasi dalam hal pengoperasiannya dan 

disusun dengan menggunakan gambar tutotial dan bahasa yang 

baik dan mudah dipahami. 

Lampiran

Penggunaan Aplikasi DSS-A



52 Panduan penggunaan DSS-A

PENGATURAN AWAL
Proses awal pada penggunaan DSSA yakni dengan melakukan 

pengaturan  aplikasi terlebih dahulu. Berikut tahapan dalam 
pengaturan awal:

Instalasi XAMPP
XAMPP digunakan sebagai mesin dalam menjalankan 

pemrograman web yakni PHP dan javascript. XAMPP dapat diunduh 
pada halaman resmi secara gratis melalui laman https://www.
apachefriends.org/download.html. Tahapan instalasi XAMPP :
1. Double click pada file .exe  XAMPP yang sudah diunduh 

sebelumnya atau klik kanan pada aplikasi lalu Run As 
Administrator

2. Ikuti langkah instalasi dengan click “Next” hingga perangkat 
selesai terpasang di komputer.

3. Mengaktifkan mode “Apache” dan “MySQL” pada XAMMP 
dengan klik “Start” hingga tombol admin menyala dan tanda 
lampu menyala pada “Apache” dan “MySQL”

https://www.apachefriends.org/download.html
https://www.apachefriends.org/download.html
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4. Setelah tombol “Admin” aktif, otomatis pemrograman PHP dan 

MySQL bisa dijalankan pada komputer.

Instalasi Browser

Browser dimaksudkan sebagai fasilitas untuk membuka 

perangkat sistem informasi yang akan dipasang. Pilihan browser 

bisa dipilih sesuai keinginan bisa menggunakan Firefox, Chrome, 

Internet Explorer dsb disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. 

Pada buku panduan ini, pengembang menyarankan menggunakan 

firefox dan dapat diunduh pada https://www.mozilla.org/id/

firefox/new/. Setelah browser terinstall, selanjutnya masuk ke 

tahap pemasangan perangkat DSS-A.

PEMASANGAN APLIKASI
Aplikasi yang akan dipasang merupakan aplikasi yang sudah 

dikembangkan sebelumnya dan tersimpan dalam satu folder yang 

berisikan berbagai macam file .php yang mendukung kinerja sistem 

informasi. Dikarenakan penrangkat yang dipasang menggunakan 

kinerja satu komputer, maka pada pemasangan disesuaikan dengan 

basis data yang digunakan dan bersifat localhost (offline). Untuk 

tahapan pemasangan sistem yakni :

https://www.mozilla.org/id/firefox/new/
https://www.mozilla.org/id/firefox/new/
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1. Buka CD Instalasi yang sudah berisikan arsip DDSA.zip dan 

ekstraksi arsip pada folder C:\xampp\htdocs 

2. Setelah arsip terekstrak pada folder XAMMP berikutnya 

mengecek aplikasi yang sudah terpasang dengan membuka 

browser dan menuliskan alamat pada browser localhost/

dss-a dan tekan enter.

3. Akan muncul tampilan login pada browser dan menandakan 

bahwa aplikasi telah berhasil terpasang pada komputer.  
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PENGATURAN BASIS DATA
Basis data pada perangkat ini dimaksudkan untuk media 

penyimpanan data yang akan dimasukkan, dikarenakan perangkat 

bersifat offline maka pengaturan basis data menggunakan komputer 

yang digunakan untuk memasukkan data dan data yang tersimpan 

hanya ada pada komputer server yang digunakan pengguna. Tahap 

pengaturan basis data yakni :

1. Akses penyimpanan XAMMP dengan menggunakan browser 

dan mengetikkan pada alamat yakni localhost/phpmyadmin 

dan tekan enter.

2. Pilih “Baru” untuk membuat basis data baru dan isikan nama 

basis data ta-prediksi dan klik Create.

3. Setelah basis data terbentuk, selanjutnya klik basis data “ta-

prediksi” dan “Import” data yang ada pada komputer anda 

yang sudah diekstrak sebelumnya
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4. Akan muncul tampilan import dan silahkan telusuri berkas .sql 

pada computer anda melalui folder C:\xampp\htdocs\dss-a\

db 

5. Setelah anda mengklik Go maka akan muncul tampilan seperti 
dibawah ini dan menandakan bahwa basis data anda telah 

terimpor
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6. Tahap selanjutnya yakni menyetel username dan password 

pada basis data DSSA dengan mengklik users dan pilih menu 

Edit

7. Isikan password sesuai keinginan anda untuk login admin dan 

klik Go 

8. Setelah semua proses selesai, aplikasi DSSA sudah terpasang 

pada komputer anda dan siap untuk digunakan.



58 Panduan penggunaan DSS-A

MEMASUKKAN DATA
Tahap memasukkan data dimulai dengan masuk terlebih 

dahulu pada browser komputer anda dengan menggunakan 

tahapan mengaktifkan XAMMP pada mode “Apache” dan “MySQL” 

atau yang sudah tertera pada poin B.1.c, jika sudah aktif anda 

sudah bias langsung mengakses aplikasi DSSA dengan menuliskan 

localhost/dss-a dan tekan enter dan akan tampil halaman awal 

seperti berikut :

Anda akan melihat tampilan dengan berbagai menu yang 

bisa dipilih yakni:

1. Metode Pemilih Produk

2. Metode Penentuan Bahan Baku

3. Metode Penentuan Lokasi Agroindustri

4. Kebutuhan Air

5. Metode Penanganan Air Limbah

6. Metode Penetapan Harga Bahan Baku

7. Kelayakan Investasi dan 

8. Model Pengembangan Agroindustri

9. Data Pendukung

Hasil akhir atau kesimpulan pada aplikasi DSSA yakni untuk 

memberikan rekomendasi bagi anda pelaku agroindustri pada 
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menu Model Pengembangan Agroindustri setelah anda mengisi 

semua data pada menu sebelumnya secara lengkap sehingga 

keputusan anda dalam mengembangkan agroindustri menjadi 

lebih efektif dan efisien. 

Metode Pemilihan Produk

Anda bisa memulai untuk menganalisis pengembangan 

agroindustri dengan mengklik menu Metode Pemilihan Produk dan 

akan muncul tampilan seperti ini: 

Silahkan klik tambah data sesuai dengan kebutuhan anda 

dan akan muncul tampilan blangko data yang harus isikan. 

1. Isikan nama MPE yang akan anda gunakan

2. Kriteria diisikan berdasarkan agroindustri anda jika masih 

akan ditambahkan kriteria, silahkan klik Tambah Kriteria

3. Alternatif diisikan berdasarkan agroindustri anda jika 

masih akan ditambahkan alternatif, silahkan klik Tambah 

Alternatif 
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Anda bisa melihat analisis sementra terkait pemilihan produk 

dengan mengakses pada laman awal menu Metode Pemilihan 

Produk. 

Hasil analisis akan ditampilkan seperti berikut ini :

Anda bisa mencetak file hasil analisis dalam bentuk halaman 

elektronik PDF dengan mengklik PDF maupun memilih pada menu 

output untuk melihat hasil analisis 
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Atau bisa membaca hasil analisis dengan mengklik Lihat 

Penjelasan dan akan muncul beberapa tampilan seperti berikut 

ini :

Anda akan mendapatkan hasil pembobotan kriteria 

berdasarkan alternatif yang sudah anda masukkan sebelumnya 

dan akan tampil sebagai berikut :

Selanjutnya adalah membaca hasil analisis keseluruhan 

untuk metode pemilihan produk berdasarkan 3 alternatif yang 

telah dimasukkan sebelumnya dan akan tampil seperti berikut ini :
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Dari hasil rekapitulasi keseluruhan, dss-a akan memberikan 

prioritas dari agroindustri alternatif yang bisa anda pilih dalam 

pemilihan produk yang akan dikembangkan. 

Anda pun bisa melakukan analisis lanjutan untuk metode 

pemilihan produk berdasarkan kriteria yang telah anda masukkan 

sebelumnya, dan dss-a akan memberikan anda prioritas 

berdasarkan alternatif agroindustri yang telah anda masukkan 

untuk masing- masing kriteria dan akan tampil seperti berikut ini :
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Metode Penentuan Bahan Baku

Pada menu penentuan bahan baku, anda akan diberikan tiga 

pilihan sub-menu yakni :

1. Kebutuhan bahan baku

2. Sistem persediaan bahan baku

3. Sistem pengadaan bahan baku 

Kebutuhan Bahan Baku

Anda bisa memulai melakukan pengisian data kebutuhan 

bahan baku dengan mngklik sub-menu kebutuhan bahan baku dan 

akan muncul tampilan seperti berikut ini :

Silahkan klik tambah data sesuai dengan kebutuhan anda 

dan akan muncul tampilan blangko data yang harus isikan. 
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1. Masukkan nama bahan baku yang anda gunakan

2. Masukkan kapasitas produksi anda berdasarkan waktu yang 

digunakan (per hari)

3. Masukkan produksi keinginan anda berdasarkan waktu yang 

digunakan (per hari)

4. Masukkan jenis Randemen yang anda gunakan

5. Masukkan berapa jumlah konversi bisnis yang anda gunakan, 

mulai dari bahan baku basah hingga menjadi bahan baku kering

6. Masukkan data produktifitas anda 

7. Masukkan data panen per tahun

8. Selanjutnya klik Submit untuk memasukkan data anda 

Setelah anda selesai memasukkan data, dss-a akan 

memberikan anda data kalkulasi terkait jumlah kebutuhan bahan 

baku yang anda perlukan untuk agroindustri dan jumlah kebutuhan 

luas lahan yang diperlukan sebagai berikut.
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Sistem Persediaan Bahan Baku

Sistem persediaan bahan baku merupakan analisis lanjutan 

dari kebutuhan bahan baku dan akan menghasilkan nilai EOQ bagi 

pelaku agroindustri. Anda bisa memulai melakukan pengisian data 

sistem bahan baku dengan mngklik sub-menu Sistem Persediaan 

bahan baku dan akan muncul tampilan seperti berikut ini :

Silahkan klik tambah data sesuai dengan kebutuhan anda 

dan akan muncul tampilan blangko data yang harus isikan. 
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1. Masukkan nama bahan baku yang anda gunakan

2. Masukkan kapasitas produksi anda berdasarkan waktu yang 

digunakan (per hari)

3. Masukkan produksi keinginan anda berdasarkan waktu yang 

digunakan (per hari)

4. Masukkan jenis Randemen yang anda gunakan

5. Masukkan berapa jumlah konversi bisnis yang anda gunakan, 

mulai dari bahan baku basah hingga menjadi bahan baku kering

6. Masukkan data produktifitas anda 

7. Masukkan data panen per tahun

8. Selanjutnya klik Submit untuk memasukkan data anda 

Setelah anda selesai memasukkan data, dss-a akan 

memberikan anda data kalkulasi terkait jumlah pembelian bahan 

baku yang ekonomis untuk agroindustri sebagai berikut. 

Sistem Pengadaan Bahan Baku

Sistem pengadaan bahan baku merupakan sebuah 

model sistem dalam agroindustri yang akan anda kembangkan 

berdasarkan kriteria yang anda tetapkan sendiri dengan tujuan 

untuk memperkirakan faktor apa saja yang akan meningkatkan 

agroindustri berdasarkan kriteria yang ideal. Anda bisa memulai 

melakukan pengisian data sistem bahan baku dengan mngklik sub-

menu Sistem Persediaan bahan baku dan akan muncul tampilan 

seperti berikut ini :
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Silahkan klik tambah data sesuai dengan kebutuhan anda 

dan akan muncul tampilan blangko data yang harus isikan yang 

sama pada saat anda mengisikan data kebutuhan bahan baku.

1. Isikan nama MPE yang akan anda gunakan

2. Kriteria diisikan berdasarkan agroindustri anda jika masih 

akan ditambahkan kriteria, silahkan klik Tambah Kriteria 

3. Alternatif diisikan berdasarkan agroindusti anda jika masih 

akan ditambahkan alternatif, silahkan klik Tambah Alternatif 

Anda tidak dapat melihat analisis lanjutan dari sistem 

pengadaan bahan baku pada sub menu Sistem Pengadaan Bahan 

Baku, tetapi data kriteria ini akan dianalisis lebih lanjut pada 

hasil akhir model pengembangan agroindustri pada menu Model 

Pengembangan Agroindustri.
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Metode Penentuan Lokasi Agroindustri

Anda bisa memulai untuk menganalisis penenetuan lokasi 

agroindustri dengan mengklik menu Metode Penentuan Lokasi 

Agroindustri dan akan muncul tampilan seperti ini: 

Silahkan klik tambah data sesuai dengan kebutuhan anda 

dan akan muncul tampilan blangko data yang harus isikan. 

1. Isikan nama MPE yang akan anda gunakan

2. Kriteria diisikan berdasarkan agroindustri anda jika masih 

akan ditambahkan kriteria, silahkan klik Tambah Kriteria 

3. Alternatif diisikan berdasarkan lokasi pengembangan 

agroindustri anda dan jika masih akan ditambahkan alternatif, 

silahkan klik Tambah Alternatif 

Anda tidak dapat melihat analisis lanjutan dari Metode 

Penentuan Lokasi Agroindustri, tetapi data kriteria ini akan 
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dianalisis lebih lanjut pada hasil akhir model pengembangan 

agroindustri pada menu Model Pengembangan Agroindustri.

Kebutuhan Air

Aplikasi dss-a memberikan alternatif untuk mengisikan data 

terkait kebutuhan air pada kegiatan agroindustri yang akan anda 

kembangkan dan akan menjadi salah satu pertimbangan dalam 

Model Pengembangan Agroindustri anda. dengan dengan mengklik 

menu Kebutuhan Air dan akan muncul tampilan seperti ini:

Silahkan klik tambah data sesuai dengan kebutuhan anda 

dan akan muncul tampilan blangko data yang harus isikan. 

1. Isikan nama yang akan anda gunakan dengan Data kelayakan 

investasi yang telah anda memasukkan sebelumnya

2. Masukkan data berapa jumlah proses per hari

3. Masukkan data jumlah daur ulang air

4. Masukkan data jumlah hari ulang 

5. Selanjutnya klik Tambah Data untuk memasukkan data anda 
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Metode Penanganan Air Limbah

Kegiatan agroindustri merupakan kegiatan kontinu mulai 

dari memproses bahan baku hingga menjadi produk agroindustri, 

tentu dalam prosesnya akan menghasilkan limbah. Aplikasi 

dss-a memberikan alternative berdasarkan data yang yang anda 

masukkan. Anda bisa memulai untuk menganalisis penanganan air 

limbah dengan mengklik menu Metode Penanganan Air Limbah 

dan akan muncul tampilan seperti ini: 

Silahkan klik Tambah Data sesuai dengan kebutuhan anda 

dan akan muncul tampilan blangko data yang harus isikan. 

1. Isikan nama MPE yang akan anda gunakan

2. Kriteria diisikan berdasarkan agroindustri anda jika masih 

akan ditambahkan kriteria, silahkan klik Tambah Kriteria 

3. Alternatif diisikan berdasarkan agroindustri anda jika masih 

akan ditambahkan alternatif, silahkan klik Tambah Alternatif 
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Anda bisa melihat analisis sementara terkait pemilihan 

produk dengan mengakses pada laman awal menu Metode 

Pemilihan Produk. 

Hasil analisis akan ditampilkan seperti berikut ini :

Anda bisa mencetak file hasil analisis dalam bentuk halaman 

elektronik PDF dengan mengklik PDF maupun memilih pada menu 

output untuk melihat hasil analisis 
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atau bisa membaca hasil analisis dengan mengklik Lihat 

Penjelasan dan akan muncul beberapa tampilan seperti berikut 

ini :

Anda akan mendapatkan hasil pembobotan kriteria 

berdasarkan alternatif yang sudah anda masukkan sebelumnya 

dan akan tampil sebagai berikut :

 Selanjutnya adalah membaca hasil analisis keseluruhan 

untuk metode penanganan air limbah berdasarkan alternatif yang 

telah dimasukkan sebelumnya dan akan tampil seperti berikut ini :
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Dari hasil rekapitulasi keseluruhan, dss-a akan memberikan 

prioritas dari agroindustri alternatif yang bisa anda pilih dalam 

metode penanganan air limbah dari hasil sisa produk agroindustri. 

Anda pun bisa melakukan analisis lanjutan untuk metode 

penannganan air limbah berdasarkan kriteria yang telah anda 

masukkan sebelumnya, dan dss-a akan memberikan anda prioritas 

berdasarkan alternatif agroindustri yang telah anda masukkan 

untuk masing- masing kriteria dan akan tampil seperti berikut ini:
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Kelayakan Investasi
Pengambangan agroindustri tidak lepas dari besaran 

investasi yang akan dikeluarkan pelaku usaha, tentu dalam 
memberikan besaran investasi, seorang investor perlu perhitungan 
dan analisis yang cermat. Aplikasi dss-a memberikan alternatif 
berdasarkan data yang yang anda masukkan. Anda bisa memulai 
untuk menganalisis kelayakan investasi dengan mengklik menu 
Kelayakan Investasi dan akan muncul tampilan seperti ini: 

Silahkan klik Tambah Data sesuai dengan kebutuhan anda 

dan akan muncul tampilan blangko data yang harus isikan. 
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1. Isikan nama produk agroindustri anda yang akan anda 

2. Masukkan data umur investasi per tahun

3. Masukkan data produk per hari

4. Masukkan data harga produk anda 

5. Selanjutnya klik Tambah Data untuk memasukkan data anda 

Anda bisa melihat analisis sementara terkait kelayakan 

investasi dengan mengakses pada laman awal menu Kelayakan 

Investasi. 

Hasil analisis akan ditampilkan seperti berikut ini :

Anda bisa mencetak file hasil analisis dalam bentuk 

halaman elektronik PDF dengan mengklik PDF maupun 

memilih pada menu output untuk melihat hasil analisis  
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atau bisa memasukkan skenario terkait besaran kelayakan investasi 

dengan mengklik Tampilkan Skenario dan akan muncul beberapa 

tampilan seperti berikut ini :

1. Isikan jumlah bahan baku untuk produk agroindutri anda 

2. Masukkan data inflasi pada tahun anda mengembangkan 

produk agroindustri

3. Masukkan besaran produksi anda

4. Masukkan besaran biaya produksi anda

5. Masukkan besaran harga jual produk agroindustri anda

6. Masukkan data lama biaya operasional produk agroindustri 

anda

7. Selanjutnya klik Submit  untuk memasukkan data anda 
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Anda bisa membaca hasil analisis dengan mengklik Lihat 

Penjelasan dan akan muncul beberapa tampilan seperti berikut 

ini :

J u m l a h 
penerimaan

Anda akan mendapatkan hasil dari investasi anda terhadap 

agroindustri pada tampilan sebagai berikut :

Anda akan mendapatkan hasil analisis kelayakan investasi 

berdasarkan cash flow selama 10 tahun kedepan.
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Metode Penetapan Bahan Baku Finansial

Anda bisa memulai untuk menganalisis harga bahan baku 

yang akan ditetapkan dengan dengan mengklik menu Metode 

Penetapan Harga Bahan Baku dan akan muncul tampilan seperti 

ini: 

Silahkan klik tambah data sesuai dengan kebutuhan anda 

dan akan muncul tampilan blangko data yang harus isikan. 

1. Isikan nama bahan baku yang akan anda gunakan

2. Masukkan data investasi bahan baku anda berdasarkan data 

tahunan 

3. Masukkan data produk per hari bahan baku anda berdasarkan 

satuan kilogram

4. Masukkan data harga produk anda dalam satuan Rupiah

5. Selanjutnya klik Tambah Data
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Setelah semua data terkait penetapan harga bahan baku anda 

masukkan, anda selanjutnya bisa melakukan analisis sementara 

terkait skenario harga yang diestimasikan pada agroindustri 

anda berdasarkan kriteria HJATC, JPATC, MKA, BPBB, JBBA, dan 

HBRLA.

Berikut ini tampilan analisis sementara berdasarkan kriteria 

HJATC, JPATC, MKA, BPBB, JBBA, dan HBRLA melalui DSSA.

Silahkan klik Tampilkan Skenario untuk memunculkan 

kesimpulan alternatif penetapan harga bahan baku yang akan anda 

gunakan dan akan muncul sebagai berikut :
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Silahkan klik Submit untuk memasukkan skenario harga 

yang anda butuhkan.

Anda bisa mencetak file hasil analisis dalam bentuk halaman 

elektronik PDF dengan mengklik PDF atau bisa membaca hasil 

analisis dengan mengklik Lihat Penjelasan dan akan muncul 

beberapa tampilan seperti berikut ini :
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Anda akan mendapatkan hasil analisis penetapan harga 

bahan baku berdasarkan cash flow selama 10 tahun kedepan.
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Model Pengembangan Agroindustri

Tahap akhir dari analisis dss-a yakni untuk menganalisis 

model terbaik dalam mengembangkan agroindustri. Rancangan 

dss-a akan memberikan anda solusi dalam hal model yang bisa 

anda kembangkaan, tentu berdasarkan hasil analisis anda dengan 

melihat faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kegiatan 

agroindustri. Aplikasi dss-a akan memberikan nilai prediksi 

berdasarkan analisis statistik yang dapat anda gunakan untuk 

menentukan model pengembangan agroindustri anda, hasil 

analisis dss-a akan memberikan nilai Lamda Maximun, Consistency 
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Index, Random Index dan Consistency Ratio. Nilai ini bisa digunakan 

untuk menganalisis lebih lanjut terkait pengaruh masing masing 

faktor yang sudah anda tentukan sebelumnya dan seberapa besar 

pengaruhnya terhadap agroindustri yang sedang anda kembangkan.

Melalui dss-a anda bisa memulai dengan mengklik pada menu 

Model Pengembangan Agroindustri dan akan muncul tampilan 

sebagai berikut :

 Silahkan klik tambah data sesuai dengan kebutuhan anda 

dan akan muncul tampilan blangko data yang harus isikan. 

Isikan nama metode pengembangan bahan baku (AHP)

1. Masukkan kriteria atau faktor yang mempengaruhi 

2. Selanjutnya klik Tambah Data
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Anda akan mendapatkan tampilan berupa Nilai Constancy 

Ratio untuk produk agrobisnis anda dan bobot prioritas untuk 

kriteria yang telah anda masukkan sebelumnya maupun mencetak 

file hasil analisis dalam bentuk halaman elektronik PDF dengan 

mengklik PDF maupun memilih pada menu output untuk melihat 

hasil analisis 

Anda akan diberikan nilai Lamda Maximun, Consistency Index, 

Random Index dan Consistency Ratio dari faktor-faktor yang saling 

mempengaruhi pada model agroindustri anda dapat membaca 

hasil analisis dengan mengklik Lihat Penjelasan:
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Karena aplikasi dss-a merupakan sebuah sistem informasi 

yang menghasilkan sebuah model pengembangan agrindustri 

beradasarkan analisis statistic, maka setiap menganalisis 

memerlukan data yang valid dan berhubungan dengan 

pengembangan agroindustri. Pada menu sebelumnya anda akan 

selalu diminta untuk memasukkan data terkait responden, hal ini 

akan membantu aplikasi      dss-a dalam menganalisis kebutuhan 

dalam pengambangan agroindustri. Perbandingan pemberian 

kriteria dan pembobotan dari masing-masing responden akan 

menentukan model pengembangan agroindustri. Responden 

dalam hal ini dipilih berdasarkan kemampuan seseorang dalam 

memahami kebutuhan pengembangan agroindustri. Pada analisis 

lanjutan dari aplikasi   dss-a khususnya pada Model Pengembangan 

Agroindustri, anda dibisa memasukkan penilaian responden 

(pakar) ke dalam dss-a untuk menilai dan mengembangakan 

model agroindustri anda. Setelah anda mengklik Lihat Penjelasan 

anda akan mendapatkan tampilan penilaian yang sudah terisi 

sebelumnya sebagai berikut :
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Jika anda masih membutuhkan data pembanding dari 

responden yang berbeda, cukup klik Tambah Responden dan 

anda akan diarahkan untuk mengisi blanko bobot penilaian seperti 

dibawah ini :

 Setelah anda memasukkan penilaian berdasarkan responden, 

akan tampil rekapitulasi penilaian dari keseluruhan responden 

yang sudah anda masukkan sebelumnya.

Pada aplikasi dss-a anda juga akan disuguhkan perhitungan 

statistik per operasi sebagai berikut :
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Berdasarkan faktor-faktor tersebut, dss-a melakukan analisis 

untuk mengetahui bobot masing-masing dengan menggunakan 

metode AHP dan ditampilkan pada bagian berikut:

Setelah semua proses anda lakukan untuk mengembangkan 

model agroindustri menggunakan aplikasi dss-a, selanjutnya anda 

bisa menggunakan model yang sudah anda analisis dalam kegiatan 

agroindustri anda dengan memilih faktor apa saja yang harus 

diperbaiki sehingga meningkatkan kegiatan agroindustri anda. 
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