
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Strategi Pengembangan 

 Zen (1999) menyatakan pengembangan dalam arti development merupakan 

“kemampuan yang ditentukan oleh apa yang dapat dilakukan, apa yang mereka miliki guna 

meningkatkan kualitas hidupnya dan orang lain”. Pengembangan harus diartikan sebagai 

keinginan untuk memperoleh perbaikan dan kemampuan menyelesaikannya. Masalah dasar 

pengembangan adalah motivasi dan pengetahuan lebih tampak dari pada masalah kekayaan. 

Konsep dasar pengembangan wilayah/kawasan merupakan usaha memadukan secara 

harmonis sumber daya alam, manusia dan teknologi dengan memperhatikan daya tampung 

lingkungan itu sendiri yang disebut dengan memberdayakan masyarakat, seperti terlihat pada 
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Gambar 2.1  

Hubungan antara Pengembangan Wilayah, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, dan 

Teknologi (Zen, 1999) 

 

Secara garis besar terdapat empat konsep konvensional tentang pengembangan 
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daya, berupa pengembangan berdasarkan kualitas dan kuantitas sumber daya yang dipunyai 

sebuah wilayah, (2) Pengembangan wilayah berbasis komoditi unggulan, yaitu merupakan 

konsep pengembangan yang menekankan motor penggerak pembangunan suatu wilayah pada 

komoditas-komoditas yang dinilai bisa menjadi unggulan, (3) Pengembangan wilayah 

berbasis efisiensi, yaitu konsep penekanan pengembangan wilayah melalui pembangunan 

ekonomi yang porsinya lebih besar dibanding bidang-bidang lainnya, dan (4) Pengembangan 

wilayah menurut pelaku pembangunan, yaitu pengembangan wilayah yang mengedepankan 

peran setiap pelaku pembangunan ekonomi, seperti pelaku usaha kecil/rumah tangga, usaha 

lembaga sosial, lembaga non keuangan, lembaga keuangan, dan pemerintah.  

 Selain dari empat konsep pengembangan wilayah konvensional di atas, terdapat 

konsep pengembangan kawasan agribisnis modern. Menurut Gumbira- Sa’id dan 

Burhanuddin (1996) konsep pengembangan kawasan agribisnis modern harus memiliki ciri 

sustainability yang ditinjau dari semua aspek sudut pandang. Agar resisten dari segala 

gangguan alam dan manusia dan terhindar dari kerusakan sumber daya alam, di dalam konsep 

pengembangan kawasan harus memperhatikan wawasan lingkungan. Untuk mencapai 

kesinambungan diperlukan pendekatan sumber daya yang merupakan kekuatan 

pengembangan kawasan agribisnis modern.  

Pembangunan yang dilaksanakan pada konsep pengembangan kawasan agribisnis di 

samping menyangkut infrastruktur, membangun manusia dengan pendekatan yang seimbang 

dan mempunyai keterkaitan yang harmonis antara pendekatan top-down dan bottom-up, 

sehingga memberi efek ganda. Pendekatan yang berasal dari bawah adalah dengan 

memobilisasi unggulan-unggulan komparatif yang terpendam menjadi kawasan agribisnis 

yang modern. Pembangunan prasarana umum yang dilaksanakan pemerintah dapat menarik 

kalangan swasta berpartisipasi dalam mengembangkan kawasan tersebut yang akhirnya dapat 
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meningkatkan pendapatan dengan memilih dengan tepat sumber-sumber dan faktor-faktor 

yang memiliki potensi yang kuat (influencing faktors). 

2.2      Pembangunan Peternakan Sapi Potong 

Peranan sub sektor peternakan (sub-sistem on-farm) pada perekonomian Indonesia 

menurut Bachtiar (1991) dipengaruhi oleh indikator yang digunakan. Suatu wilayah 

mempunyai potensi pengembangan komoditi pertanian (peternakan) pada kawasan strategis 

dan sentra produksi antara lain karena adanya sejumlah populasi ternak yang dikaikan dengan 

kepadatan ternak, luas area untuk pengembangan ternak, sarana dan prasarana pendukung, 

tingkat produktivitas atau efisiensi usaha dan adanya peluang pasar.  

Penentuan wilayah potensi kurang tepat bila dikaitkan dengan batas administrasi, 

seperti penetapan potensi wilayah peternakan didasarkan pada prinsip tata ruang daerah. 

Populasi ternak dijadikan variabel-variabel jumlah penduduk, produk domestic regional bruto 

(PDRB) per kapita, luas padang rumput, luas tegalan/ladang dan luas sawah dari berbagai 

data populasi ternak di seluruh Indonesia. Jumlah dan usaha ternak tidak akan berkembang 

tanpa penduduk walupun areal tersedia. 

Perkembangan peternakan dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan atau kemandirian 

kelompok ternak disuatu kawasan pengembangan. Kondisi kawasan peternakan ditentukan 

oleh tingkat pertumbuhan berdasarkan perkembangan agroekosistem. Menurut Dirjen Bina 

Produksi Peternakan (2003) sarana dan prasarana pendukung pengembangan kawasan 

pengembangan sapi potong adalah (1) sarana produksi, adanya industri bibit, industri vaksin, 

obat, (2) pengamanan budidaya antara lain tersedianya poskeswan dan pos inseminasi buatan,                        

(3) pengamanan pasca panen dan pengolahan hasil diperlukan adanya rumah potong hewan, 

industri pengolah daging dan produk ternak lainnya, (4) pemasaran adanya Holding Ground, 

pasar hewan, sarana transportasi, (5) pengembangan usaha, terdapatnya kelembagaan 

keuangan (permodalan), penyuluh, koperasi, lembaga peneliti dan kelembagaan keuangan 
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(permodalan), penyuluhan, koperasi, lembaga peneliti dan kelembagaan pasar dan (6) 

tersedianya listrik dan air.  

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bertekat untuk mengembalikan 

daerahnya sebagai sentra produksi sapi potong yang diperhitungkan di Indonesia guna 

mengisi kebutuhan pasar dalam negeri yang cukup besar mencapai sekitar 13,2 juta ekor per 

tahun. Gubernur NTT Frans Lebu Raya mengatakan tekad tersebut didasari atas potensi alam 

dan semangat kerja masyarakat, khususnya di Kota Kupang, yang menjadi salah satu pusat 

produksi sapi potong yang terbesar di Tanah Air (Dinas Peternakan NTT, 2012). 

Pengembangan agribisnis sapi potong di Kabupaten Agam Sumatera Barat diperlukan 

strategi ekspansi dalam investasi dan memperkuat kelompok peternak sapi (Noer-TA, 2002). 

Strategi ekspansi dalam investasi yaitu pengembangan investasi dimana modal usaha yang 

ditanam dimanfaatkan untuk tujuan usaha peternakan yang produktif dengan pelaku atau 

kelembagaan yang berperan  dalam ekspansi investasi tersebut adalah lembaga keuangan. 

Promosi kawasan sebagai sentra sapi bibit dan sapi potong perlu dilakukan sesuai dengan 

karakteristik agar dapat menarik investor atau pengusaha utuk berinvestasi di kampung 

halaman. Kerjasama dengan investor atau pengusaha swasta diperlukan dalam 

mengembangkan agribisnis sapi potong melalui pola kemitraan. 

Menurut Priyatno et al. (1999) nilai jual produk daging sapi di pasaran bervariasi 

sesuai dengan segmentasi pasar dan tingkat kualitasnya. Daging sapi mempunyai nilai 

ekonomi (mutu maupun harga) lebih tinggi bila dibandingkan dengan hasil ternak besar/ kecil 

lainnya (Sugeng, 2001). 

 

2.3 Alternatif Pengembangan Agroindustri Sapi Potong 

Menurut Austin (1981) agroindustri adalah perusahaan yang mengolah bahan-bahan 

yang berasal dari tumbuhan atau hewan. Pengolahan meliputi transformasi dan pengawetan 

melalui perubahan fisik atau kimia, penyimpanan, pengepakan dan distribusi. Gumbira-Sa’id 
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dan Intan, 1996 menyatakan pendistribusian bertujuan untuk memindahkan dan memasarkan 

(ekspor/impor) dari produk agroindustri yang dihasilkan. Pengembangan agroindustri yang 

pesat saat ini adalah untuk mempercepat akselerasi produksi hasil pertanian, meningkatkan 

mutu produk, dan mengamankan hasil pertanian, sedangkan peningkatan ekspor dari ternak 

dan hasil ternak Indonesia yang terjadi belum dalam bentuk produk hilir, tetapi karena 

penerapan keamanan maksimum terhadap beberapa penyakit ternak dan Harmonized Sistem 

dan Standard International Trade Classification (HS dan SITC) dan hasil ternak   

(Sudarajat,2002). 

Daging sapi dapat diolah menjadi daging lumat atau daging cincang, daging potong, 

diekstrak dan diawetkan menghasilkan berbagai jenis produk. Pengawetan daging dapat 

dilakukan dengan cara pendinginan (chilling), perawatan (curing), pengasapan (smoking), 

pengeringan (drying), pengalengan (canning), pembekuan (freezing), dan irradiasi 

(irradiation) (Palupi, 1986: Murtidjo, 2005. 

Dendeng merupakan salah satu produk awetan daging yang dikelompokkan sebagai 

daging curing dan merupakan produk bahan pangan semi basah dari kupang yang ditambah 

gula, garam dan rempah-rempah kemudian dijemur sampai kering (Margono et al. 2000; 

Hasbulah, 2001). Se’i melalui proses pengasapan (smoking) dimana daging sapi diberi bumbu 

kemudian diasap menggunakan arang dari kayu tertentu yang membuat cita rasanya berbeda 

dan di tutup dengan daun dari atas daging tersebut. Dendeng dan se’i dapat dibuat dari 

berbagai jenis daging ternak, tetapi yang paling banyak dijumpai adalah dendeng dan se’i 

sapi (Harris dan Karmas, 1989).  

Pada umumnya produk olahan dari daging sapi di Kupang adalah dendeng kering dan 

daging asap (se’i) yang sangat banyak peminatnya juga menjadi oleh-oleh khas Kupang yang 

sangat diminati dan banyak permintaannya.  
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2.4 Strategi Pengembangan Agroindustri 

 Strategi menurut Simatupang (1997) adalah suatu pola atau perencanaan yang mampu 

mengintegrasikan sasaran, kebijakan, dan tindakan-tindakan organisasi secara komprehensif. 

Sedangkan, pengembangan agroindustri adalah segala bentuk pengusahaan yang dilakukan ke 

arah yang lebih baik dari sebelumnya. Hasil kajian tentang permodelan sistem 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, hal tersebut mengindikasikan perlunya perhatian pemerintah dalam menetapkan 

kebijakan ke arah pengembangan agroindustri menjadi sistem unggulan.   

2.4.1 Agroindustri sebagai sistem unggulan 

 Pembangunan ekonomi Indonesia kini dan kedepan harus mengarah kepada era 

liberalisasi perdagangan yang ditandai dengan adanya perubahan term of trade,  sehingga 

perdagangan lambat laun semakin hilang dari subsidi, tarif, dan arus lalu lintas modal antar 

negara semakin meningkat, sehingga menimbulkan adanya foreign direct invesment 

(Devaragan et.al. 1990).   

 Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kinerja industri di 

Indonesia akan mengalami hal-hal berupa : 

1) Industri yang mendapat perlindungan dari pemerintah melalui subsidi atau tarif akan 

tertekan pada posisi yang tidak diuntungkan. 

2) Industri yang padat modal dan tergolong industri berat yang selama ini memiliki tingkat 

keunggulan komparatifnya rendah akan dihadapkan pada tantangan produk-produk impor 

ataupun dari investasi asing langsung. 

3) Industri yang monopoli akan dipaksa bersifat kompetitif. 
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4) Industri yang padat modal dan teknologi dihadapkan pada ketidak patuhan konsumen 

dalam mengkonsumsi, karena cepatnya arus informasi berlebihan yang hanya ditujukan 

untuk kelanggengan produk. 

5) Sebaliknya industri yang intensif sumberdaya lokal, tampaknya berada dalam posisi yang 

aman dalam era liberisasi perdagangan. 

 Berdasarkan kondisi kinerja seperti tersebut di atas maka, kemajuan peningkatan  

industri Indonesia hanya dapat diatasi melalui dua cara yaitu; (1) efisiensi dalam proses 

produksi dan (2) memprioritaskan pada pengembangan agroindusri yang  berbasis pada 

sumberdaya lokal, terintegrasi dan bersinergi.  Apabila agroindustri dibangun berbasis 

sumberdaya lokal maka dalam era globalisasi prospeknya sangat cerah, sehingga 

dimungkinkan akan menjadi sistem unggulan dengan alasan bahwa:  

1) Kenyataan menunjukkan, di pasar Internasional hanya industri yang berbasiskan 

sumberdaya lokal yang mempunyai keunggulan komparatif dan mempunyai kontribusi 

terhadap ekspor terbesar, dengan demikian pengembangan agroindustri di Indonesia akan 

menjamin perdagangan yang lebih kompetitif. 

2) Kegiatan agroindustri mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang yang sangat 

besar (Backward dan forward linkages). Simatupang (1997) secara ekstrim 

menggambarkan keterkaitan berspektrum luas bahwa agroindustri sebetulnya tidak hanya 

dengan produk sebagai bahan baku, tapi juga dengan konsumsi, investasi dan fiskal. 

3) Besarnya keterkaitan ke depan dan ke belakang bagi kegiatan agroindustri, sehingga 

apabila dihitung berdasarkan impact multiplier secara langsung dan tidak langsung 

terhadap perekonomian diprediksi  akan sangat besar. Hal inilah yang menjadi 

pendekatan dalam memposisikan agroindustri berpeluang besar menjadi sistem unggulan 

(Simatupang, 1997). 
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4) Produk agroindustri umumnya mempunyai elastisitas yang tinggi, sehingga makin tinggi 

pendapatan seseorang makin terbuka pasar bagi produk agroindustri (Sutawi, 2002). 

5) Kegiatan agroindustri umumnya menggunakan input yang bersifat renewable, sehingga 

pengembangan agroindustri tidak hanya memberikan nilai tambah, tetapi juga dapat 

menghindari pengurangan sumberdaya sehingga lebih menjamin sustainability. 

6) Teknologi agroindustri sangat fleksibel, sehingga dapat dikembangkan dalam padat 

modal dan padat karya, mulai dari manajemen sederhana sampai modern, dari skala kecil 

sampai besar, sehingga Indonesia yang penduduknya padat berpeluang dilakukan 

pengembangan agroindustri dari berbagai segmen usaha. 

 Sesuai dengan amanat pembangunan nasional, bahwa landasan pembangunan 

nasional Indonesia adalah Trilogi (pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas) dengan 

penekanan pada pemerataan. Jika dikaitkan dengan pembangunan sektor industri, maka 

definisi trilogi dapat dioperasionalkan menjadi pertumbuhan dalam arti pertumbuhan 

produksi, pendapatan tenaga kerja, dan jenis industri.  

Pemerataan dalam arti pemerataan mendapatkan kesempatan berusaha, pendapatan, 

kesempatan kerja. Jenis industri meliputi stabilitas dalam arti strategi yang menyangkut 

produk, pendapatan, kesempatan kerja, dan kelestarian usaha. 

  Agroindustri adalah perusahaan (enterprise) yang mengolah hasil tanaman atau 

hewan.  Pengolahan mencakup transformasi dan pengawetan produk melalui perubahan fisik 

atau kimiawi, penyimpanan, pengemasan, dan distribusi (Austin, 1992). Pengembangan 

agroindustri berkelanjutan adalah pengembangan agroindustri yang memperhatikan aspek 

manajemen dan konservasi sumber daya alam dengan menggunakan teknologi dan 

kelembagaan yang sesuai dengan daya dukung lingkungan, tidak menimbulkan degradasi 

atau kerusakan, serta secara ekonomi menguntungkan dan secara sosial dapat diterima oleh 

masyarakat (Soekartawi, 2000).   
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 Beberapa ciri utama agroindustri berkelanjutan yaitu (1) produktivitas dan 

keuntungan dapat dipertahankan atau ditingkatkan dalam waktu yang relatif lama, 

sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia pada masa sekarang dan masa mendatang, 

(2) sumber daya alam khususnya sumber daya pertanian terpelihara dengan baik karena 

salah satu aspek keberlanjutan agroindustri adalah tersedianya bahan baku, dan (3) tingginya 

kepedulian terhadap lingkungan yang dicirikan oleh rendahnya dampak lingkungan. 

 Penelitian yang berkaitan langsung dengan pengembangan kinerja  agroindustri 

pengolahan daging sapi khususnya tentang kelayakan agroindustri sapi potong, secara 

holistik di NTT hingga saat ini belum maksimal dilakukan. Untuk itu, merujuk penelitian-

penelitian tentang pengembangan agroindustri tersebut di atas, belum cukup untuk 

merepresentasikan model yang akan dikembangkan dalam penelitian ini secara langsung. 

 Penelitian ini lebih menekankan pada kajian sistem penunjang keputusan kelayakan 

agroindustri sapi potong. Untuk itu maka penelitian pengembangan kinerja agroindustri 

pengolahan daging sapi  ini  perlu dilakukan dengan harapan dapat membantu pengguna 

dalam mengambil keputusan yang bersifat dinamis, sibernetik dan efektif, serta memberi 

masukan bagi pengembangan agroindustri sapi potong di NTT khususnya kota Kupang. 

 

2.5 Pendekatan Sistem dalam Pengembangan Agroindustri 

 Pendekatan sistem adalah suatu pendekatan analisis organisatoris yang 

menggunakan ciri-ciri sistem sebagai titik tolak analisis. Dengan demikian, manajemen 

sistem dapat diterapkan dengan mengarahkan perhatian  kepada berbagai ciri dengan 

sistem yang perubahan dan gerakannya akan mempengaruhi keberhasilan suatu sistem 

(Marimin, 2005). 

Manetsch dan Park (1977) mendefinisikan sistem adalah suatu gugus dari elemen 

yang saling berhubungan dan terorganisasi untuk mencapai suatu tujuan atau suatu gugus 

dari tujuan- tujuan. Visi kesisteman dalam arti luas adalah pola pikir ilmiah untuk 
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pengkajian yang memerlukan telaah berbagai hubungan yang relevan, komplementer dan 

terpercaya. Oleh karena itu, pemikiran kesisteman selalu mencari keterpaduan antar 

bagian melalui pemahaman yang utuh, maka diperlukan.suatu kerangka pikir yang 

dinamakan pendekatan sistem (Eriyatno, 1999). Pendekatan sistem mulai diperkenalkan 

oleh Von Bertalanffy dengan gagasannya yang dinamakan General Sistem Theory (GST) 

yang didasari oleh pemikiran perlunya keahlian generalis dan pendekatan lintas disiplin 

dalam memahami dunia nyata secara efisien (L von Bertalanffy,1950).  

Pendekatan sistem merupakan cara penyelesaian persoalan yang dimulai dengan 

dilakukannya identifikasi terhadap adanya sejumlah kebutuhan-kebutuhan sehingga dapat 

menghasilkan suatu operasi dari sistem yang dianggap efektif (Eriyatno, 1999). Namun 

mengingat keterbatasan tenaga, waktu, dan biaya maka tidak setiap persoalan manajemen 

harus diselesaikan dengan pendekatan sistem. Pengkajian dan pemecahan    permasalahan 

yang menggunakan pendekatan sistem sebaiknya dikhususkan hanya bagi permasalahan 

yang mempunyai karakteristik: (1) kompleks, yaitu interaksi antar elemen cukup rumit, 

(2) dinamis, dalam arti faktornya ada yang berubah menurut waktu, dana, dan pendugaan 

kemasa depan, dan (3) probabilistik, yaitu diperlukan fungsi peluang dalam inferensi 

kesimpulan maupun rekomendasi.  

Dalam menerapkan pendekatan sistem harus dipegang teguh tiga pola pikir dasar 

yaitu: (1) sibernetik (cibernetic), artinya berorientasi pada tujuan. Bahwasanya 

pendekatan sistem dimulai dengan menetapkan sekumpulan tujuan yang ditampilkan 

melalui analisis kebutuhan, (2) holistik (holistic), yaitu cara pandang yang utuh terhadap 

keutuhan sistem,yang berarti segmentasi atau cara pandang yang parsial dipandang 

mereduksi hasil kajian, dan (3) efektif (effectiveness), yaitu konsepsi yang lebih 

mementingkan  hasil guna yang operasional serta dapat dilaksanakan dari pada 

pendalaman teoritis untuk mencapai efisiensi keputusan (Eriyatno,1999). 
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Tahapan pendekatan sistem, sebagaimana dikemukakan oleh Menetch dan Park 

(1977), mengandung tiga unsur utama sistem yaitu data dan pengetahuan dasar, 

keandalan model matematik, dan penerapannya. Pendekatan sistem dicirikan oleh adanya 

metodologi perencanaan atau pengelolaan, bersifat multidisiplin, terorganisir, 

penggunaan model matematika, kemampuan berpikir secara kualitatif, penggunaan 

teknik simulasi dan optimasi, serta dapat diterapkan dengan komputer.  

Marimin 2004 lebih lanjut menegaskan pendekatan sistem menggunakan model, 

merupakan suatu abstraksi dari keadaan nyata atau penyederhanaan sistem nyata dalam 

rangka memudahkan pengkajian suatu sistem yang dipelajari atau diamati.  

Paparan tersebut di atas merujuk kepada apa yang sekarang dikenal sebagai hard 

sistem appoach. Selain pendekatan hard sistem saat ini, pendekatan sistem berkembang 

menjadi berbagai macam tipe, yaitu hard sistem approach, soft sistem approach, dan 

critical sistem approach (Midgley, 2000; Goede, 2005). 

Eriyatno (1999) menyatakan bahwa metode penyelesaian persoalan dengan 

pendekatan sistem dapat dilakukan dalam beberapa tahapan proses yaitu: (1) analisis, (2) 

rekayasa model, (3) implementasi rancangan, (4) implementasi, dan (5) operasi sistem. 

Setiap tahapan dalam proses tersebut diikuti oleh suatu evaluasi berulang untuk 

mengetahui apakah hasil dari suatu tahapan telah sesuai atau dapat mencakup apa yang 

diharapkan. Apabila ternyata belum sesuai, maka harus dilakukan pengulangan kembali 

(iteratif) pada tahap tersebut, sebelum melangkah ketahap berikutnya. 

Metodologi sistem menurut Eriyatno (1999) dimaksudkan untuk mendapatkan 

suatu gugus alternatif sistem yang layak mencakup kebutuhan-kebutuhan yang telah 

diidentifikasikan dan diseleksi. Tahap ini dimulai dengan berusaha memahami kebutuhan 

sistem yang harus dicukupi.  
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Metodologi sistem dilakukan melalui enam tahapan analisis sebelum sampai pada 

tahapan sintesis (rekayasa), yaitu: (1) Analisis kebutuhan, (2) Identifikasi sistem, (3) 

Formulasi masalah, (4) Pembentukan alternatif sistem, (5) Determinasi dari realisasi 

fisik, sosial, dan politik, dan (6) Penentuan kelayakan finansial. Langkah pertama sampai 

ke enam umumnya dilakukan dalam satu kesatuan kerja yang dikenal sebagai analisis 

sistem. Seperti tersaji pada Gambar 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2  

Tahapan Analisis Sistem (Eriyatno, 1999) 
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2.6  Perencanaan  dan Evaluasi Kinerja Agroindustri  

Evaluasi (pengendalian) merupakan tahapan terakhir dalam suatu model 

perencanaan dan manajemen strategis. Suatu gagasan (model) dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan suatu gagasan apakah dapat diteruskan 

(diterima) atau ditolak (diteruskan). Evaluasi dapat dilaksanakan sebelum, pada waktu 

atau setelah selesainya suatu program, proyek atau kegiatan.  

 

Proses evaluasi menurut Hunger dan Wheelen (2001) membandingkan kinerja 

dengan hasil yang ingin dicapai dan memberikan umpan balik yang diperlukan untuk 

mengevaluasi hasil-hasil yang diperoleh, bila perlu dilakukan tindakan perbaikan. 

Selanjutnya, dilakukan proses evaluasi dan pengendalian seperti Gambar 2.3 
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Gambar 2.3 

Proses Evaluasi dan Pengendalian (Hunger dan Wheelen, 2001) 

 

Seperti terlihat pada Gambar 2.3 model langkah-langkah umpan balik dalam proses 

evaluasi dan pengendalian terdiri atas: (1) Menentukan apa yang diukur, (2) Menetapkan standar 

kinerja, (3) Mengukur kinerja aktual, dan (4) Membandingkan kinerja aktual dengan standar 

yang telah ditetapkan, dan mengambil tindakan perbaikan. Pemilihan indikator yang tepat untuk 

diukur merupakan hal yang sangat penting dalam memulai pemantauan yang efektif terhadap 

para pemanfaat dalam rangka evaluasi.  

Menurut Casley dan Kumar (1991) indikator-indikator tersebut mengukur prestasi fisik, 

perilaku, dan menganjurkan tingkah laku yang menentukan apakah pembangunan agroindustri 

akan menghadapi permintaan yang semakin meningkat atau menjadi semakin meningkat atau 

menjadi semakin tidak relevan bagi pengguna. Indikator yang diperoleh ditentukan dalam suatu 

ukuran satuan (kuantitatif) yang menjadi standar ukuran, kemudian menjadi patokan dalam 

melihat realisasinya pada periode tertentu. 

Sehubungan dengan perencanaan pengembangan agroindustri, evaluasi dalam suatu 

kegiatan pengembangan atau pembangunan digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana 

keberhasilan/realisasi suatu program atau kegiatan dari rencana strategi yang telah ditetapkan. 

David (2002) menyatakan bahwa evaluasi merupakan serangkaian kegiatan yang mengkaji ulang 

dasar-dasar strategi dalam rangka membandingkan rencana kemajuan pencapaian sasaran 

tehadap kenyataan melalui kegiatan pengukuran prestasi kerja dan bila perlu melakukan tindakan 

perbaikan terhadap perbedaan yang signifikan terjadi. 
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2.7 Perencanaan Pengembangan Industri 

Perencanaan secara umum menurut Kunarjo (2002) adalah suatu proses penyiapan 

seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada 

pencapaian sasaran tertentu. Seiring meningkatnya permintaan pasar domestik hasil ternak sapi 

potong perlu dilakukan perencanaan dalam penyiapan keputusan pengembangan agroindustri 

untuk masa depan yang akan datang, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri 

dan mengurangi ketergantungan terhadap impor (Gumbira-Sai’d, 2000). 

Beberapa model perencanaan dan kelayakan pengembangan industri atau agroindustri 

secara agregat yang diidentifikasikan, dikelompokkan ke dalam berbagai aspek yaitu (1) Seleksi 

produk yang akan dikembangkan sesuai dengan permintaan pasar, (2) Aspek pasar, (3) Aspek 

teknis, yaitu penentuan lokasi, kapasitas produksi, dan perencanaan bahan baku, dan (4) Aspek 

keuangan.  

Selain masalah teknis adalah kondisi pasar, pasokan bahan baku, biaya investasi, 

pertimbangan sisi kelayakan lingkungan dan sosial serta aspek lainnya seharusnya sudah ada, 

yaitu aspek legalitas/izin usaha, aspek tenaga kerja atau sumber daya manusia dan manajemen, 

aspek kelayakan ekonomis dan investasi, aspek pembiayaan serta dapat dilengkapi dengan 

penyelesaian (resolusi) konflik (Dekopin, 1999; Saragih, 2000; Sutojo, 2002; Yusdja dan Igbal, 

2002; Haming dan Basalamah, 2003; Umar, 2003; Unido, 1978; Clifton dan Fyffe, 1977; Austin, 

1981; FAO, 1972; Husna dan Suwarno, 2000; Balai Penelitian Pengembangan Pertanian, 2002 

dan Sulistyadi, 2005). 

 Evaluasi finansial dapat dilakukan apabila diperoleh hasil analisis pasar dan teknis yang 

menunjukkan positif. Adapun faktor-faktor penting yang perlu dikaji dalam analisis finansial 
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adalah : kebutuhan dana, sumber dan biaya  modal, penyusunan cash-flow, kriteria penilaian 

investasi, dan analisis sensitivitas      (Didu, 2000). 

 Brown (1994) menetapkan langkah-langkah analisis finansial perusahaan agroindustri 

sebagai berikut: (1) menentukan pola penghasilan yang mungkin,  (2) memperkirakan kapasitas 

dan harga untuk tiap-tiap produk dan pasar,  (3) menyiapkan prakiraan awal biaya investasi dan 

operasi, (4) menentukan suplai potensial bahan baku termasuk harga, (5) melakukan penilaian 

awal kelayakan finansial, (6) melakukan penilaian finansial yang lengkap dari beberapa 

alternatif, (7) melakukan analisis sensitivitas melalui identifikasi variabel-variabel kunci dalam 

kinerja finansial perusahaan yang diusulkan, (8) membandingkan hasil analisis dan kriteria 

investasi, dan (9) mengidentifikasi kondisi dimana perusahaan yang diusulkan tidak memenuhi 

kriteria investasi. 

 Metode analisis kelayakan usaha suatu perusahaan agroindustri sama dengan yang 

diterapkan pada perusahaan komersial, demikian pula kriteria yang menentukan keputusan 

manajemen dan investasi (Eriyatno, 1999). Teknik analisis dilakukan dengan menggunakan 

indikator finansial berupa: Net Benefit Cost Ratio (Net B/C) adalah perbandingan antara present 

value total dari hasil keuntungan bersih terhadap present value  dari biaya bersih.  

 Net present value (NPV) metode ini mendiskontokan seluruh aliran kas, baik aliran kas 

masuk maupun aliran kas keluar pada basis waktu sekarang. Untuk keperluan perhitungan 

diperlukan pendiskon, yaitu biaya modal.  Internal Rate of Return (IRR) Metode ini digunakan 

untuk menghitung pada tingkat bunga berapa seluruh pengeluaran proyek akan sama dengan 

seluruh penerimaan sepanjang proyek. pay back period (PBP) metode ini digunakan untuk 

menilai investasi yang didasarkan pada lamanya waktu yang diperlukan untuk melunasi biaya 

investasi (cost) oleh net benefit. Oleh  karena itu, PBP sering juga dinyatakan sebagai jumlah 
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periode (tahun) yang diperlukan untuk mengembalikan (menutup) ongkos investasi awal dengan 

tingkat pengembalian tertentu. Perhitungan PBP didasarkan pada aliran kas baik tahunan maupun 

yang merupakan nilai sisa. Break Event Point (BEP) dinyatakan dengan jumlah unit penjualan di 

mana keuntungannya adalah nol (Brown, 1994).  BEP juga merupakan analisis peluang pokok 

dan dapat digunakan untuk analisis perencanaan laba. 

 

2.8 Evaluasi Model Perencanaan 

 Evaluasi dan pengendalian merupakan tahapan terakhir dalam suatu model perencanaan 

yang dibangun. Menurut Nitisemito dan Burhan (1995) evaluasi dan studi kelayakan dari suatu 

gagasan/model dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan suatu 

model diteruskan (diterima) atau ditolak (diperbaiki). Evaluasi dapat dilaksanakan sebelum, pada 

saat, atau setelah selesainya suatu program, proyek, atau kegiatan.  

 Sistem pakar dapat diterapkan dalam mengevaluasi suatu model perencanaan di bidang 

pertanian, industri, dan sebaiknya yang bersifat cukup kompleks, tidak memiliki alogaritma yang 

jelas dan membutuhkan kemampuan pakar untuk mencari sistematika penyelesaiaan secara 

evolutif. Penerapan sistem pakar dapat dilakukan dalam ruang lingkup permasalahan yang 

bersifat (1) analitik, yaitu penyelesaiaan masalah yang didasarkan atas kumpulan fakta (data) 

termasuk interpretasi dan identifikasi, (2) sintesis, yaitu pemecahan masalah yang dibatasi oleh 

sejumlah kendala dan pembatas, namun interpretasinya menghasilkan rekomendasi yang telah 

digariskan sebelumnya, dan (3) integratif, yaitu penyelesaian masalah yang memadukan 

pendekatan analisis dengan sistem (Marimin, 2005). 
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2.9    Strategi Assumtion Surfacing And Testing (SAST) 

 Metode SAST digunakan untuk mengedepankan asumsi-asumsi dalam perumusan 

kebijakan. Landasan sistem lunak (soft sistem) yang dikembangkan sebagai dasar pengujian/test. 

Metode ini sangat membantu dalam mengungkap asumsi kritis yang melandasi kebijakan, 

rencana atau strategi  (Mason dan Mitroff, 1981).  

 Metode SAST dirancang untuk menganalisis sistem tata masalah kompleks sehingga 

ditemukan ketergantungan yang rumit antar komponennya. Pola pengujian dalam teknik ini 

mencakup “ perumusan dan penyusunan struktur masalah”, dengan asumsi ada kepentingan yang 

lebih besar bobotnya dibandingkan sekedar memakai pendekatan model pemecahan masalah 

menggunakan teknik-teknik konvensional.  

 Dalam melakukan upaya “mengedepankan asumsi” (assumption surfacing) dilakukan 

identifikasi komponen stakeholder yang terkena dengan kebijakan, yang tertarik maupun berada 

dalam posisi mempengaruhi penerapan kebijakan tersebut, atau yang akan menolak serta 

memberikan pandangannya (Mason dan Mitrof, 1981). Dalam upaya mengangkat asumsi 

digunakan cara dengan memberikan pertanyaan terbalik yang optimal. Contohnya “dengan 

diberlakukannya kebijakan yang dirumuskan, apakah yang harus diasumsikan tentang sikap 

stakeholders sehingga asumsi yang ada tersebut secara logis dapat mengoptimalkan penerapan 

kebijakan yang dimaksud”. 

  SAST merupakan salah satu teknik analisis dalam pemikiran sistem lunak, karena metode 

menekankan pada asumsi yang melatarbelakangi kejadian dibanding dengan memperhatikan 

rancangan dan sistem yang efisien. Konsekuensinya model SAST memiliki ciri memakai 

pemikiran sistem bebas (tidak terkait) atau bersifat melawan (tidak selalu sama) dan mencakup 
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pendekatan sistem multi dimensional. Dengan demikian teknik SAST sangat membantu untuk 

membuka asumsi kritis yang melandasi model, rencana atau strategi (Mason dan Mitroff, 1981). 

  Tahapan yang dilakukan dalam  teknik SAST untuk merumuskan alternatif asumsi yang 

menjadi dasar pengembangan model manajemen pengetahuan adalah sebagai berikut. 

1) Tahap pembentukan kelompok (group formation); bertujuan membentuk kelompok 

dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kriteria advocates of articular strategies: 

vested interest; personality type; manager from different functional areas;manager from 

different organizational levels; time orientation (short/long term perspective). Sebagai 

contoh dalam penelitian kebijakan pihak yang terlibat adalah pakar kebijakan, pakar 

usaha kecil, pakar lingkungan, praktisi (pengusaha kecil dan pengusaha menengah atau 

besar sejenis), dan tokoh masyarakat. 

2) Tahap pengedepanan (memunculkan) asumsi (assumption surfacing); dimaksudkan untuk 

menggali berbagai asumsi yang paling signifikan melalui diskusi kelompok untuk 

mendukung kebijakan dan strategi yang diinginkan.  

3) Tahapan  pembahasan dialektik; dimaksudkan untuk mengungkapkan kasus-kasus yang 

diinginkan melalui diskusi pakar. Proses ini dilakukan melalui perdebatan terbuka untuk 

membahas: (1) asumsi-asumsi mana yang berbeda, (2) asumsi-asumsi mana yang diberi 

peringkat berbeda, dan (3) asumsi-asumsi mana yang dianggap oleh setiap anggota 

kelompok sebagai asumsi yang paling bermasalah. Proses modifikasi asumsi ini tetap 

berlanjut selama masih dapat dicapai kemajuan melalui perdebatan terbuka. 

4) Tahap sintesis; untuk mencapai kompromi atas asumsi-asumsi yang dapat menghasilkan 

strategi baru yang harus mampu menjembatani atau mengungguli strategi lama. 
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  Keuntungan dari metode SAST ini terletak pada dialectical approach banyak 

alternatif/strategi para pakar yang dibangun dalam perencanaan berdasarkan pada bukti yang 

baik.  

  Namun demikian, SAST juga memiliki kekurangan, dimana banyaknya asumsi yang 

dikemukakan tidak dapat terukur seluruhnya. Selain itu, adanya pendapat yang sangat 

berlawanan dapat berpengaruh pada upaya untuk menghasilkan rencana yang aman untuk 

menghindari kritik. 

2.10 Teknik Interpretative Structural Modeling (ISM) 

Teknik ISM adalah proses pengkajian kelompok (group learning process) untuk 

menghasilkan model struktural yang memotret perihal yang kompleks dari suatu sistem melalui 

pola yang dirancang secara seksama dengan menggunakan grafis atau kalimat. Menurut Saxena 

(1992) tujuan utama dari teknik ISM adalah untuk mengkaji suatu sistem atau kelompok. 

Eriyatno (1999) menyatakan bahwa metode teknik ISM dibagi dalam dua bagian yaitu 

penyusunan hierarki dan klasifikasi sub-elemen. Prinsip dasar ISM adalah proses 

mengidentifikasi struktur di dalam suatu sistem yang dapat memberi nilai manfaat yang tinggi 

guna meramu sistem secara efektif dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. 

Penyusunan hierarki dilakukan untuk menentukan tingkat penjenjangan struktur dari 

suatu sistem, sehingga memberikan kejelasan dalam memahami suatu hal yang sedang dikaji. 

Sedangkan, struktur digunakan untuk menggambarkan pengaturan dari elemen-elemen serta 

hubungan antar elemen yang turut membentuk sistem. Program yang sedang dikaji penjenjangan 

strukturnya dibagi menjadi elemen-elemen, kemudian setiap elemen diuraikan menjadi sub-

elemen.  
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Saxena (1992) menyatakan bahwa program dapat dibagi menjadi sembilan elemen yaitu: 

(1) sektor masyarakat yang terpengaruh, (2) kebutuhan dari program, (3) kendala utama, (4) 

perubahan yang dimungkinkan, (5) tujuan dari program, (6) tolak ukur untuk menilai setiap 

tujuan, (7) aktivitas yang dibutuhkan guna perencanaan tindakan, (8) ukuran aktivitas guna 

mengevaluasi hasil yang dicapai setiap aktivitas, dan (9) lembaga yang terlibat dalam 

pelaksanaan program. Selanjutnya, setiap elemen dari program yang dikaji digambarkan menjadi 

sejumlah sub-elemen, kemudian ditetapkan hubungan kontekstual sub-elemen. Atas dasar 

pertimbangan hubungan kontekstual kemudian disusun Structural Self-Interaction Matrix (SSIM) 

dengan menggunakan simbol V, A,  X, dan O atau (VAXO) yaitu : 

V adalah e ij = 1 dan e ij = 0 

A adalah e ij = 0 dan e ij = 1 

X adalah e ij = 1 dan e ij = 0 

O adalah e ij = 0 dan e ij = 1 

Simbol 1 berarti terdapat atau ada hubungan kontekstual antara elemen “i” dan “j”dan 

simbol 0 berarti tidak terdapat hubungan kontekstual antara elemen i dan j.  Setelah SSIM 

terbentuk, selanjutnya dibuat Tabel reachablity matrix (RM) dengan mengganti V, A, X dan O 

menjadi bilangan 1 dan 0. Dilakukan perhitungan menurut aturan transivity dengan membuat 

koleksi terhadap SSIM hingga terbentuk matriks yang tertutup yang kemudian diproses lebih 

lanjut. Untuk keperluan revisi dapat dilakukan transformasi matriks dengan menggunakan 

program komputer. Pengolahan lebih lanjut dari tabel RM yang telah memenuhi aturan transivity 

adalah penetapan pilihan jenjang. Selanjutnya, dinyatakan bahwa untuk keperluan klasifikasi 

sub-elemen dapat dipaparkan dalam empat sektor dan sekaligus sebagai hasil akhir dari teknik 
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ISM yakni elemen kunci diagram struktur dan matriks berupa: DP-D (driver power -dependence) 

yang menggambarkan klasifikasi sub-elemen yaitu : 

Sektor 1: Week driver-week dependent variables (autonomous) pada sektor ini peubah umumnya 

tidak berkaitan dengan sistem, tetapi mungkin saja mempunyai hubungan sedikit, namun 

hubungan tersebut bisa saja kuat. 

Sektor 2: Week driver-strongly dependent variables (dependent), pada sektor ini umumnya 

peubah tidak bebas. 

Sektor 3: Strong driver-strongly dependent variables (lingkage), peubah pada sektor ini harus 

dikaji secara hati-hati karena hubungan antar peubah tidak stabil. Setiap tindakan pada peubah 

tersebut memberikan dampak terhadap peubah yang lainnya dan umpan balik pengaruhnya bisa 

memperbesar dampak. 

Sektor 4: Strong driver-week dependent variables (independent), pada sektor ini peubah 

merupakan bagian sisa dari sistem yang selanjutnya disebut peubah bebas.  

 

2.11 Balanced Scorecard sebagai Basis Penilaian Kinerja 

Balanced scorecard adalah suatu alat manajemen strategik yang dapat membantu 

organisasi yang menerjemahkan strategi menjadi aksi dengan memanfaatkan sekumpulan 

indikator (finansial dan non finansial) yang terjalin hubungan kausal. Konsep ini merupakan 

hasil penelitian yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton (1993). Hasil penelitian mereka 

publikasikan pada tahun 1993 dalam artikel berjudul “The Balanced Scorecard-Measures that 

Drive Perfomance” dalam Harvard Business Review.  

Pengukuran utama untuk menilai perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dapat 

dikelompokan menjadi kepuasan, retensi, dan produktivitas anggota maupun pengurus 
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organisasi, sedangkan pengukuran kinerja organisasi atas perspektif pelanggan dilihat dari 

kepuasaan dan pertumbuhan pelanggan yang dijelaskan secara diskriptif.  

Pengukuran untuk menilai perspektif proses bisnis internal dinilai hanya dari proses 

operasi, yakni manufacturing cycle efficiency (MCE) lembaga itu. Pengukuran untuk menilai 

perspektif dilihat dari keuangan dinilai dari rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio 

pertumbuhan. Dalam konteks ini, pengukuran kinerja organisasi dengan teknik balanced 

scorecard yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton (2000) sangat bermanfaat.  

Menurut mereka, balanced scorecard akan melengkapi seorang manajer dengan sebuah 

kerangka kerja komprehensif, yang mampu menerjemahkan tujuan strategis organisasi ke dalam 

kumpulan ukuran kinerja yang terkait erat satu sama lain (coherent set of performance measures) 

Seluruh perspektif balanced scorecard tersebut memberi keseimbangan antara tujuan 

jangka pendek dan jangka panjang, antara hasil yang diinginkan dengan pendorong tercapainya 

suatu hasil.  

1. Analisis kinerja dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth 

perspective). Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mengukur kemampuan organisasi 

untuk mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya manusia (anggota dan pengurus 

organisasi) sehingga tujuan strategis organisasi dapat tercapai untuk waktu sekarang dan 

masa yang akan datang. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan bertumpu pada 

kemampuan manusia karena organisasi menyadari pentingnya inovasi yang terus-menerus 

dalam menghasilkan produk dalam rangka meningkatkan customer value.  

2. Analisis kinerja dalam perspektif proses bisnis internal (internal business process 

perspective). Jika suatu organisasi dapat bersaing dan unggul dalam keseluruhan proses 

bisnis, maka kelangsungan hidup organisasi itu bisa terjamin. Namun, tanpa adanya upaya 
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berkelanjutan, hal itu sulit untuk dicapai. Pengukuran kinerja organisasi dari perspektif 

proses bisnis internal perlu menentukan sasaran strategis yang berkaitan dengan waktu 

siklus (cyrcle time), kualitas, keterampilan pengurus organisasi, produktivitas anggota 

organisasi, dan menentukan ukuran hasil (outcome measures) untuk setiap sasaran strategis 

organisasi.  

3. Analisis kinerja dalam perspektif pelanggan (customer perspective). Kunci terbesar untuk 

meraih keberhasilan organisasi dalam jangka panjang adalah layanan yang berkualitas 

terhadap pelanggan. Layanan yang memuaskan akan membuat pelanggan secara 

berkesinambungan memanfaatkan atau menggunakan produk yang dihasilkan oleh 

organisasi. Kepentingan customer umumnya dapat dikelompokkan menjadi empat 

kelompok, yakni waktu, kualitas, kinerja dan layanan, serta biaya. Pengukuran inti/utama 

dari perspektif pelanggan adalah akuisisi pelanggan, pangsa pasar, retensi pelanggan, 

kepuasan pelanggan, dan profitabilitas pelanggan.  

4. Analisis kinerja dalam perspektif keuangan (financial perspective). Untuk menilai kondisi 

perspektif keuangan lembaga atau organisasi diperlukan ukuran-ukuran tertentu, yaitu 

neraca, laporan laba rugi, rasio antar laporan. Mengingat sebagian besar laporan keuangan 

organisasi masih dilakukan secara sederhana, maka diperlukan adjustment terhadap teknik 

balanced scorecard dalam pengukuran kinerja keuangan. 

Menurut Kaplan dan Norton (1993), teknik balanced scorecard mampu menterjemahkan 

strategi organisasi menjadi aksi untuk mencapai target yang ditentukan. Hal tersebut ditunjukkan 

pada Gambar 2.4 yang menjelaskan tentang hubungan sebab-akibat keempat perspektif balanced 

scorecard 
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Gambar 2.4 

Hubungan Sebab-Akibat Keempat Perspektif Balanced Scorecard 

 

2.12 Sistem Penunjang Keputusan (SPK) 

 Dasar pengambilan keputusan dilakukan dengan tranformasi informasi menjadi alternatif. 

Pendekatan sistem dalam pengambilan keputusan dikenal sebagai sistem penunjang keputusan 

atau decision support sistem (DSS). Sprague dan Hugh (1996) mendefinisikan sistem penunjang 

keputusan sebagai suatu sistem yang berbasis komputer, membantu dalam membuat keputusan, 

berhubungan dengan problem yang tidak terstruktur, interaksi langsung dengan data dan analisis 

model.  

Millet dan Mawhinney (1992) menyatakan bahwa fokus DSS adalah masalah keputusan 

spesifik ataupun kumpulan masalah-masalah yang saling berhubungan. Singh (1990) 
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menyatakan bahwa DSS merupakan suatu paket program yang mampu menggabungkan 

hardware dan software untuk membantu dalam membuat keputusan pada manajemen tingkat 

tinggi. 

Dengan demikian maka DSS merupakan penunjang atau pendukung keputusan yang 

dilakukan melalui pemanfaatan keunggulan  manusia dan perangkat teknologi komputer, 

sehingga memungkinkan pengguna dapat melakukan pengambilan keputusan dengan sistem 

yang lebih cepat dan akurat. Model konsepsional dari DSS menurut Eriyatno (1999) adalah 

merupakan gambaran hubungan abstrak tiga komponen utama penunjang keputusan, yaitu para 

pengambil keputusan, basis model, dan basis data. Hubungan antar komponen DSS dapat 

ditunjukkan pada Gambar 2.5.   
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Gambar 2.5  

Hubungan antar Komponen Decision Support Sistem (DSS)  

(Eriyatno, 1999) 
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Komponen manajemen data merupakan basis data yang mengandung data yang relevan 

untuk situasi yang dihadapi. Pada komponen ini dapat ditambah, dihapus, diganti atau disunting 

agar tetap relevan jika dibutuhkan. Manajemen model merupakan basis model yang dapat berupa 

model-model finansial, statistik atau model kuantitatif lainnya yang disiapkan untuk sistem 

analitik.  

Sedangkan sistem manajemen dialog merupakan sub sistem yang berkomunikasi dengan 

pengguna, sehingga tugas utama manajemen dialog adalah menerima masukan dan memberikan 

keluaran yang dikehendaki pengguna. Sistem pengolahan terpusat adalah koordinasi dan 

pengendali dari operasi SPK secara menyeluruh. Sistem ini menerima masukan dari ketiga sub 

sistem lainnya dalam bentuk baku serta menyerahkan keluaran subsistem yang dikehendaki 

dalam bentuk yang baku. 

Sistem penunjang keputusan (decision support sistem, DSS) merupakan salah satu bagian 

dari pendekatan sistem (Turban,1990). Pendekatan sistem pada manajemen dirancang untuk 

memanfaatkan analisis pada permasalahan organisasi dengan tujuan untuk mengembangkan dan 

pengelolaan sistem operasi, dan perancangan sistem informasi dalam pengambilan keputusan 

(Suryadi dan Ramdhani, 2002).  

Perkembangan dari sistem pendukung keputusan pada pembentukan dasar pendekatan 

sistem adalah gagasan pengotomatisan atau pembentukan dasar pendekatan sistem adalah 

gagasan pengotomatisan atau pemrograman keputusan. Gagasan dasar dan utama mengenal 

pendekatan sistem pada sistem pendukung keputusan adalah hubungan timbal balik antara data, 

model, dan keputusan yang dihasilkan. Model merupakan inti dari rancang bangun DSS, karena 

model dapat menghasilkan keputusan yang efektif bagi pengguna. 

 



36 

 

 

2.13 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengembangan agroindustri telah 

dilakukan diantaranya seperti terlihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1  

Berbagai Penelitian Terdahulu Berkaitan dengan Agroindustri 

 
No Nama Judul penelitian Metodologi Hasil penelitian 
1 Jayaprawira 

(2009) 
Perencanaan Model 

Fortopolio risiko korporasi 

agroindustri kelapa sawit 

Simulasi 

montecarlo dan 

analisis 

probabilistik 

Kebijakan: 

segera 

memperbaiki 

sarana jalan dan 

membuat 

penampungan 

air 
2 Fitranto (2007) Rancang bangun sistem pakar 

manajemen risiko untuk 

perencanaan agroindustri 

rumput laut 

Expert sistem Didapatkan 

suatu model sea-

risk 

3 Arnoldus Keban 

(1998) 
Sistem penunjang keputusan 

untuk pembinaan agroindustri 

sapi potong kasus pada NTT 

Expert sistem Didapatkan 

suatu model 

analisis dan 

strategis 

kebijakan: 

peningkatan 

kemitraan usaha 

antara sub 

system 
4 Noer TA (2008) Rekayasa model perencanaan 

dan evaluasinya pada 

pengembangan agroindustri 

sapi potong di Sumatra barat 

Expert sistem Didapatkan 

implemetasi 

model 

pemrograman 

Agribest 

 

Penelitian yang berkaitan langsung dengan pengembangan agroindustri sapi potong 

khususnya tentang rekayasa pengembangan kinerja agroindustri pengolahan daging sapi, secara 

holistik di Indonesia hingga saat ini belum pernah dilakukan. Untuk itu, merujuk penelitian-

penelitian tentang rekayasa pengembangan kinerja agroindustri tersebut di atas, belum cukup 

untuk merepresentasikan model yang akan dikembangkan dalam penelitian ini secara langsung.  
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Penelitian ini lebih menekankan pada kajian perencanaan pengembangan agroindustri 

berbasis daging sapi. Untuk itu maka penelitian tentang rekayasa pengembangan kinerja 

agroindustri ini perlu dilakukan dengan harapan dapat membantu pengguna dalam mengambil 

keputusan yang bersifat dinamis, sibernetik dan efektif, serta memberi masukan bagi 

pengembangan agroindustri sapi potong khususnya di NTT dan di Indonesia. 

 


