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ABSTRAK 
Jumlah penduduk yang semakin meningkat akan meningkatkan jumlah kebutuhan air bersih. Oleh 
sebab itu pemasok air bersih harus meningkatkan kinerja dalam memproduksi air bersih.  Salah satu 
cara meningkatkan produksi air bersih adalah dengan memperbaiki proses produksi yang dilakukan. 
Strategi perancangan perbaikan dilakukan dengan metode Quality Function Deployment (QFD). 
QFD berfungsi untuk menterjemahkan keinginan konsumen yang selanjutnya menjadi dasar strategi 
perancangan menggunakan House of Quality (HoQ). Penelitian ini bertujuan melakukan pemilihan 
perbaikan proses produksi air bersih di Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Babat. Atribut 
Voice of Customer terbagi menjadi dua, yaitu atribut kualitas dan atribut lingkungan. Atribut 
kualitas diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala IPAM dan literatur. Atribut lingkungan 
diperoleh dari pengolahan dengan Life Cycle Assessment (LCA). Berdasarkan hasil perhitungan 
HoQ, technical response tertinggi adalah pengolahan kembali air lumpur buangan dan technical 
response terendah adalah pemisahan ruang penyimpanan bahan kimia terhadap ruang pencampuran 
bahan kimia serta penggunaan alat pelindung diri. Sehingga IPAM Babat akan melakukan rencana 
perbaikan berdasarkan technical response tertinggi, pengolahan kembali air lumpur buangan.  
 
Kata kunci: Quality Function Deployment (QFD), Life Ciycle Assessment, produksi air bersih,  
Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)  

 

Pendahuluan 
Millennium Development Goals (Tujuan Pembangunan Milenium, atau MDGs) dengan target 
pencapaian tahun 2015 mengandung delapan tujuan sebagai respon atas permasalahan 
perkembangan global. MDGs mencanangkan pada 2015 sebanyak 77,2% penduduk Indonesia 
telah memiliki akses air minum yang layak dan  minimal 59,1% penduduk Indonesia di kota dan 
desa sudah memperoleh pelayanan air bersih (Status Millenium Development Goal Indonesia 
2009). Secara nasional, Indonesia telah mencapai target ini, tetapi cakupan ini belum merata dan 
belum menggambarkan kualitas yang sebenarnya. 
Untuk mewujudkan tujuan pembangunan milenium di Kabupaten Lamongan, Pemerintah Daerah 
ingin memberikan akses air minum berkualitas bagi masyarakat. Kualitas air bersih bermula dari 
air baku. Keberadaan air baku di Kabupaten Lamongan didominasi oleh air permukaan. Air 
permukaan di Kabupaten Lamongan sebagian tertampung di waduk-waduk, rawa, embung dan 
mengalir melalui sungai-sungai. Air permukaan sangat rentan pencemaran apabila kesadaran 
masyarakat terhadap lingkungan masih kurang. Hal ini berpengaruh pada proses pengolahan air 
bersih dan kualitas air bersih yang dihasilkan [8]. 

Selain permasalahan kualitas, pada tahun 2013 sebanyak 72 % warga Lamongan belum 
menerima pelayanan air bersih. Salah satu cara pemerintah Kabupaten Lamongan mewujudkan 
pemerataan akses air minum adalah dengan meningkatkan produksi air bersih pada Instalasi 
Pengolahan Air Minum (IPAM) yang sekarang sudah tersedia. Salah satu IPAM yang masih 
dapat meningkatkan kemampuan produksinya adalah IPAM Babat. Dengan meningkatnya proses 
produksi air bersih maka akan meningkatkan masalah lingkungan pada daerah tersebut. Menurut 
F. [9] Proses penggunaan bahan kimia untuk menjernihkan air dan membunuh kuman bakteri 
akan meninggalkan zat sisa residu dalam air olahan dan air buangan. Penggunaan bahan kimia 
tersebut berkontribusi kedua terbesar terhadap lingkungan setelah konsumsi energi. Peningkatan 
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produksi air bersih juga akan meningkatkan jumlah pompa, blower, dan kecepatan distribusi air. 
Hal ini meningkatkan kebutuhan energi listrik. Analisa siklus pengolahan dan dampak 
lingkungan dari proses produk dapat menggunakan pendekatan Life Cycle Assessment (LCA). 
LCA digunakan untuk mengetahui potensi limbah yang muncul, konsumsi energi yang 
digunakan serta bahan baku yang dibutuhkan selama proses pengolahan suatu produk [4]. 

Kriteria kualitas untuk memproduksi suatu produk dapat dilakukan dengan menggunakan 
metode QFD [7]. Dalam metode QFD digunakan alat yaitu House of Quality (HoQ) yang 
berfungsi merancang perbaikan berdasarkan atribut Voice of Customer (VoC) [6]. Oleh sebab itu 
dalam penelitian ini akan dilakukan pemilihan perbaikan yang dapat memperbaiki proses 
produksi air bersih di IPAM berdasarkan aspek kualitas dan aspek lingkungan. Aspek 
lingkungan diperoleh dengan menggunakan metode LCA. Sehingga pemilihan perbaikan 
menjadi salah satu cara menjawab permasalahan kualitas dan lingkungan yang dihadapi dalam 
proses produksi air bersih di IPAM. 
 
Metodologi Penelitian 
Secara garis besar penelitian ini dilakukan melalui 4 tahap, yaitu tahap pendahuluan, 
pengumpulan data, pengolahan data, dan analisa hasil.  
x Tahap pendahuluan 

Tahap pendahuluan dimulai dari identifikasi awal dengan melakukan studi literatur terkait 
proses produksi air bersih pada IPAM, QFD, dan LCA. Setelah itu dilakukan penentuan 
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dilanjutkan dengan identifikasi data yang 
dibutuhkan dan penentuan objek penelitian. Objek penelitian pada penelitian ini adalah 
IPAM Babat, PDAM Lamongan. 

x Tahap pengumpulan data 
Data yang diperlukan pada penelitan ini adalah data untuk pengolahan LCA dan data untuk 
QFD. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Untuk mendapatkan 
atribut kualitas proses pengolahan air bersih dilakukan dengan studi literatur dan diskusi 
bersama ahli. Untuk atribut aspek lingkungan diperoleh dari pengolahan LCA menggunakan 
software SimaPro. Data yang diinput pada software SimaPro adalah data tentang jumlah 
penggunaan air baku, bahan kimia, serta energi listrik selama proses produksi air bersih 
berlangsung selama 1 tahun, yaitu tahun 2017. 

x Tahap pengolahan data 
Tahapan pengolahan data pada penelitian ini adalah penentuan atribut VoC, penyebaran 
kuesioner, pembangunan HoQ, dan merumuskan perbaikan proses produksi air bersih.  
Atribut yang digunakan pada penelitian ini adalah atribut aspek lingkungan dan atribut aspek 
kualitas.  
Penentuan atribut aspek kualitas diperoleh dari studi literatur terkait proses pengolahan air 
bersih yang ideal dan selanjutnya didiskusikan dengan ahli, kepala produksi IPAM Babat. 
Penentuan atribut aspek lingkungan diperoleh dari hasil keluaran metode LCA melalui 
software SimaPro. Tujuan metode LCA adalah untuk mengetahui dampak lingkungan yang 
dihasilkan oleh proses produksi air bersih yang memiliki dampak signifikan terhadap 
lingkungan dan melakukan alokasi emisi yang dihasilkan. Data yang diperlukan dalam 
pengolahan LCA adalah data jumlah air baku, bahan kimia, penggunaan alat beserta energi 
yang diperlukan, aliran proses produksi, dan jumlah air bersih yang dihasilkan. Data yang 
diperlukan dalam penghitungan LCA secara keseluruhan merupakan data sekunder yang 
diperoleh dari IPAM Babat. Setelah didapatkan kriteria aspek dampak dari proses produksi 
kemudian dilakukan penentuan aspek dampak yang harus diatasi. Penentuan aspek dampak 
tertinggi yang dipilih sebagai atribut aspek lingkungan, sehingga dapat ditentukan atribut 
lingkungan yang perlu untuk diperbaiki.  
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Pembuatan kuesioner untuk mengetahui tingkat kepentingan, kepuasan dan goal dari para 
konsumen yang nantinya akan dijadikan dasar dalam pembangunan HoQ. Kuesioner diisi 
oleh kepala IPAM Babat. Hasil kuesioner menjadi masukan planning matrix pada HoQ. 
Pada ruang planning matrix terdapat kolom importance to customer, current satisfaction 
performance, goal, improvement ratio, raw weight, dan normallized raw weight. 
Pembangunan HoQ dimulai dengan mengisi ruang VoC. Atribut VoC disi berdasarkan 
atribut aspek kualitas dan atribut aspek lingkungan. Ruang kedua bagian HoQ adalah ruang 
planning matrix. Ruang ketiga adalah ruang technical response, yang diperoleh dari hasil 
literatur dan diskusi dengan kepala IPAM Babat. Ruang keempat dan kelima adalah 
relationship matrix dan technical correlation. .Penentuan nilai pada relationship matrix dan 
technical correlation diisi oleh kepala IPAM Babat. Ruang terakhir dari HoQ yang perlu disi 
adalah technical matrix. Pada ruang technical matrix diperoleh nilai persentase kontribusi 
masing-masing technical response  berdasarkan nilai relationship matrix dan normalized 
raw weight. Dari hasil perhitungan pada technical matrix dapat diketahui prioritas respon 
teknis dalam perancangan perbaikan produksi pada IPAM Babat. 

x Tahap Analisa 
Setelah diperoleh hasil pengolahan data pada HoQ, maka tahap selanjutnya adalah 
menganalisis dan menarik kesimpulan. 

 
Hasil Dan Pembahasan 
Pada proses pengolahan air bersih dibutuhkan air baku, bahan kimia, alat dan fasilitas yang 
mendukung. Air baku yang digunakan berasal dari air sungai Bengawan Solo. Dalam proses 
produksi air, dibutuhkan bahan kimia yang berfungsi membunuh kuman dan proses 
pengendapan. Bahan kimia yang digunakan IPAM Babat adalah aluminium sulfat, polimer, dan 
gas klorin. Selain bahan kimia, proses produksi air membutuhkan peralatan, yaitu pompa air 
baku (intake dan sumur), pompa proses alum, blower proses polimer, dan blower water 
treatment plant. Semua data penggunaan air baku, bahan kimia dan energi listrik pada proses 
produksi air IPAM Babat menjadi input pengolahan data di SimaPro. 
Berdasarkan Gambar 1 dan Gambar 2 tentang characterization dampak, kerugian dampak 
lingkungan yang paling tinggi adalah kerugian akibat sumber energi gas (fossil fuels) karena 
penggunaan bahan bakar fosil dan dampak lingkungan terendah adalah ozone layer. Selanjutnya 
kategori dampak lingkungan tertinggi yaitu penggunaan bahan bakar fosil menjadi input atribut 
voice of customer aspek lingkungan pada pembangunan HoQ. 

 
Gambar 1. Distribusi dampak dari proses produksi air bersih di IPAM Babat 
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Gambar 2. Kontribusi masing-masing input proses produksi air bersih  

di IPAM Babat pada kategori lingkungan 
 

Selanjutnya untuk mendapatkan rencana perbaikan, dilakukan pembangunan HoQ. Tahapan 
pembangunan HoQ sebagai berikut: 
x Voice of Customer 

Atribut VoC terdiri dari 2 aspek yaitu aspek kualitas dan aspek lingkungan. Atribut aspek 
lingkungan yang terpilih dari hasil LCA adalah dampak tertinggi yaitu penggunaan bahan 
bakar fosil (fossil fuels). Sedangkan aspek kualitas merupakan hasil wawancara dengan 
kepala IPAM Babat. Terpilih 5 atribut aspek kualitas. 

x Importance Customer 
Nilai importance customer diperoleh dari rata-rata nilai kepentingan hasil kuesioner, dengan 
penilaian skala 1-5. Tingkat kepentingan yang memiliki nilai tertinggi adalah jumlah air 
bersih, penyimpanan lumpur buangan, dan gangguan pernapasan inorganik. 

x Current Satisfaction Performance 
Current satisfaction performance adalah tingkat perasaan kepuasan dari konsumen terhadap 
proses produksi yang telah berjalan selama ini. Penilaian tingkat kepentingan diisi oleh 
kepala IPAM Babat. Tingkat kepuasan konsumen tertinggi terhadap proses produksi di 
IPAM Babat adalah warna air bersih 

x Goal 
Goal menggambarkan tingkat perbaikan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Nilai goal 
tertinggi yaitu atribut warna air bersih dan jumlah air bersih. 

x Improvement Ratio 
Atribut jumlah lumpur buangan memiliki nilai improvement ratio tertinggi. Pada atribut 
junlah air lumpur buangan nilai dari goal yang ingin dicapai sebesar 5, artinya tingkat 
kepuasan yang dirasakan oleh konsumen masih sangat rendah 

x Raw Weight 
Nilai raw weight tertinggi adalah jumlah air lumpur buangan dengan nilai sebesar 10. 
Atribut yang memiliki raw weight terkecil adalah warna air bersih dengan nilai 5. 

x Normallized Raw Weight 
Normalized raw weight merupakan persentase dari raw weight, hasil bagi antara raw weight 
masing-masing atribut dengan total raw weight. 

x Technical Response 
Penentuan technical response dilakukan berdasarkan studi literatur dan diskusi bersama 
kepala IPAM Babat. Terpilih 14 technical response yang sesuai dengan kondisi IPAM 
Babat. 

x Relationship Matrix 
Penentuan hubungan antara VoC dan technical response menggunakan 3 jenis nilai 
hubungan yaitu nilai 9 jika hubungan kuat, 3 jika memiliki hubungan sedang, 1 jika 
memiliki hubungan rendah, dan 0 jika tidak memiliki hubungan. Berdasarkan hasil penilaian 
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oleh kepala IPAM Babat, terdapat 20 hubungan yang kuat antara VoC dan technical 
response, 3 hubungan sedang, dan 3 hubungan lemah. 

x Technical Matrix 
Dalam ruang technical matrix dihitung kontribusi dari masing-masing technical response. 
Dari hasil nilai kontribusi dapat ditentukan prioritas dari technical response. Hasil 
perhitungan lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Hasil Technical Matrix 

Kode 
Atribut Technical Response (TRi) % Kontribusi Prioritas 

TR1 Penggunaan sistem aerator 5,827 8 
TR2 Dewatering mekanik 10,82 2 
TR3 Pengolahan kembali air buangan 14,73 1 
TR4 Penyediaan pompa cadangan 3,996 12 
TR5 Perawatan pompa dan blower 4 11 
TR6 Pemisahan ruang penyimpanan bahan kimia 

dan ruang pencampuran bahan kimia. 
0 14 

TR7 Pemanfaatan gaya gravitasi 10,2 7 
TR8 Penggunaan pelindung diri 0 13 
TR9 Pengaturan kecepatan aliran air pada intake 

0,6-1,5 m/s 
10,24 3 

TR10 Pembuatan tanggul bak lumpur 4,99 9 
TR11 Penambahan kaporit 4,44 10 
TR12 Penambahan tekanan 10,24 4 
TR13 Perbaikan intake 10,24 5 
TR14 Perbaikan & pemanfaatkan kembali IPA 

yang telah ada 
10,24 6 

 
Dengan menggunakan prinsip Pareto maka persentase kontribusi yang memiliki nilai 80% akan 
dijadikan prioritas perbaikan utama. Technical response yang terpilih adalah pengolahan kembali 
air lumpur buangan. 

IPAM Babat menimbulkan lumpur (sludge) yang volume hariannya relatif besar yaitu sekitar 
7.000.000 kg per hari. Jumlah lumpur ini tergantung pada debit air yang diolah, jumlah 
pemakaian bahan kimia, dan konsentrasi kekeruhan air baku. Makin besar debitnya dan makin 
tinggi konsentrasi padatannya, baik padatan kasar (coarse solid), padatan tersuspensi (suspended 
solid) maupun koloid, makin besar juga volume lumpur yang dihasilkan [2].  Jumlah pemakaian 
bahan kimia untuk penanganan kekeruhan tergantung pada tingkat kekeruhan, dengan 
meningkatnya pemakaian bahan kimia hal ini mengindikasikan adanya peningkatan produksi 
lumpur. Lumpur yang dihasilkan dari proses pengolahan air di IPAM berasal dari unit filtrasi dan 
umumnya berwarna cokelat pekat atau terkadang coklat kehijauan dan lumpur tersebut bersifat 
diskrit maupun flok. Lumpur dari filtrasi ini memanfaatkan Sludge Drying Bed kemudian 
dibuang ke tanah sebagai bahan urugan atau dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan batako 
[3] dan sebagai tanah urug untuk pertanian [1]. 

Secara geologis, lumpur adalah campuran air dan partikel endapan lumpur dan tanah liat. 
Lumpur yang banyak mengandung padatan diperoleh dari hasil proses pemisahan padat-cair dari 
limbah yang sering disebut dengan sludge atau lumpur encer. Didalam sludge tersebut sebagian 
besar mengandung air dan hanya beberapa persen berupa zat padat. Umumnya persentase 
kandungan air tersebut dapat mencapai 95-99% (Y. F. Muhammad, 2010). Tingginya kandungan 
air yang terdapat pada lumpur memungkinkan untuk dimanfaatkan kembali sebagai air baku 
proses untuk menghasilkan air bersih. Hal ini bertujuan untuk mengurangi volume lumpur yang 
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pada akhirnya dapat mengurangi kebutuhan lahan sebagai tempat pembuangan akhir lumpur, 
menambah jumlah air baku dengan jarak pengambilan air baku lebih dekat sehingga dapat 
mengurangi jumlah energi listrik dan menambah jumlah output air bersih, dan penggunaan air 
baku lebih bersih karena sebelumnya dilakukan pengendapan terlebih dahulu sehingga 
mengurangi jumlah bahan kimia untuk penjernihan. 
 
Kesimpulan 
Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah: 
1) Berdasarkan hasil QFD dengan menggunakan HoQ dihasilkan 6 atribut VoC yang terdiri 

dari 1 atribut aspek lingkungan dan 5 atribut aspek kualitas  dan 14 technical response untuk 
proses produksi air bersih yang digunakan sebagai dasar perbaikan proses produksi. 

2) Hasil HoQ pada ruang  technical matrix menunjukkan respon teknis yang memiliki prioritas 
tertinggi untuk ditindaklanjuti adalah pengolahan kembali air lumpur buangan. Hal ini 
dimaksudkan untuk air lumpur buangan dimanfaatkan kembali sebagai air baku pada proses 
produksi air bersih.  
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Abstrak 
Reverse logistics yang pada hakekatnya merupakan logistik yang konvensional, berdasarkan konsep 
green supply chain yang berfungsi untuk mengoperasikan fungsi tambahan dalam recovery dan 
recycling. Ketidakpastian sangat melekat dalam implementasi reverse logistics yang menjadi 
tantangan konsep green supply chain. Tujuan penelitian untuk mengembangkan model jaringan 
distribusi dalam sistem  reverse logistics dengan studi kasus pengelolaan daur ulang sampah plastik 
di Jabodetabek. Model yang dikembangkan dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan 
dalam desain penentuan distribusi sampah  plastik dan proses aktivitas bisnis daur ulang sampah 
plastik. Parameter biaya  yang menjadi pertimbangan antara lain: biaya transportasi, biaya 
pemilahan, biaya pembuangan dan biaya produksi. Model yang dikembangkan adalah optimization 
models dalam jaringan reverse logistics termasuk model lokasi fasilitas dan model alokasi kapasitas, 
serta mengembangkan model perancangan jaringan dalam menentukan lokasi dan identifikasi rute 
transportasi. Model jaringan distribusi dalam reverse logistics daur ulang  sampah  plastik  yang  
diusulkan  terdiri  dari  tujuh  entitas,  diantaranya:  konsumen  akhir  (rumah tangga), pemulung, 
bank sampah, pengepul (lapak), bandar, pabrik daur ulang, serta konsumen produk olahan.  
 
Kata Kunci: reverse logistics, optimasi, model jaringan, distribusi, alur transportasi. 

 

Pendahuluan 
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan berkembangnya green supply chain management yang 
merupakan manajemen rantai pasok yang mempertimbangkan aspek 
ekologi/ekosistem/lingkungan juga rantai pasok mengacu kepada konsep pembangunan yang 
berkelanjutan. Pada saat itu, WCED Conference tahun 1987, melahirkan konsep pembangunan 
berkelanjutan (sustainable development) yang mengadopsi prinsip-prinsip: lingkungan, ekonomi, 
dan keadilan. Ketiga prinsip tersebut yang sekarang populer disebut sebagai “triple bottom line” 
(planet,   profit,   people).   Green   supply   chain   management   mengarahkan   pada   beberapa 
pemahaman  terhadap  keseluruhan  rantai  pasok  menuju  ramah  dan  berwawasan  lingkungan, 
fokus pada penurunan emisi karbon, manajemen energi, pencegahan polusi, dan yang  paling 
penting adalah penggunaan bahan baku hasil daur ulang dan penggunaan kembali (reusable). 
Strategi  green  supply  chain  juga  bertujuan  untuk  mendukung  daya  saing  perusahaan  (eco 
competitive advantage).  
 
Konsep green supply chain tersebut diatas, bahwa peluang implementasi reverse logistics (RL) 
yang merupakan logistik konvensional dan memiliki aturan yang disebut dengan dismantlers, 
yang fungsinya untuk  mengoperasikan fungsi tambahan dalam recovery dan recycling. Untuk 
supply  chain  konvensional,  permintaan   yang  tidak  pasti  hanya  dipengaruhi  oleh  tingkat 
inventori, jumlah produksi, dan logistik. Bagian permintaan pada reverse logistics adalah nilai 
recovery dan nilai landfilling yang sulit diestimasi, keduanya sangat berkontribusi besar pada 
reverse logistics management [1].  Beberapa  perbedaan  antara  sistem  forward logistics dan 
reverse logistics  yang diteliti oleh [1], memperlihatkan bahwa ada kesulitan di tingkat 
ketidakpastian yang sangat tinggi dalam sistem reverse logistics. Kesalahan estimasi dan 
keputusan  didasarkan pada informasi yang tidak pasti akan menyebabkan risiko kerugian  yang  
tinggi.  Model  awal  yang   didasarkan  pada  [2] yakni deterministic  closed-loop  logistics  
yang  diperkenalkan,  faktor-faktor  permintaan  yang  tidak pasti, nilai recovery, dan nilai 
landfilling selama reverse logistics akan dipertimbangkan untuk mendukung keputusan logistik 
yang realistis dan fasilitas lokasi. Selama dekade terakhir, reverse logistics telah menjadi suatu 
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perhatian yang sangat menarik baik dari peneliti akademis maupun praktisi industri. Perhatian 
yang serius dan gigih dalam aspek lingkungan regulasi pemerintah yang telah dikembangkan 
sebagai upaya memotivasi penelitian mengenai reverse logistics lebih lanjut [3]. Fokus  
penelitian ini adalah melakukan perancangan dan pengembangan model jaringan distribusi dalam 
reverse logistics  daur ulang sampah plastik di Jabodetabek. Model yang dikembangkan akan 
digunakan sebagai alat pengambilan keputusan baik dalam desain penentuan distribusi sampah 
plastik maupun dalam proses aktivitas bisnis sampah plastik. Beberapa parameter biaya yang 
menjadi pertimbangan adalah biaya transportasi (transportation cost), biaya pemilahan (sorting 
cost), biaya pembuangan (disposal cost) dan biaya produksi (production cost). 
 
Profil timbulan sampah plastik nasional dan diperkuat dengan status timbulan sampah terutama 
sampah plastik yang dibahas dalam penelitian ini, dapat diilustrasikan berdasarkan Gambar 1 di 
bawah ini. 
 

 
Gambar 1. Status timbulan sampah plastik di Indonesia (KLHK, 2016) 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan model jaringan distribusi dalam sistem 
reverse logistics yang terkait dengan aktivitas bisnis daur ulang sampah plastik di wilayah 
penelitian, dengan studi kasus  penelitian dilakukan di wilayah jabodetabek. Adapun sasaran 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
x Tergambarkanya struktur konfigurasi jaringan distribusi dalam sistem reverse logistics daur 

ulang sampah plastik di wilayah penelitian. 
x Tergambarkannya pergerakan jaringan distribusi dalam sistem reverse logistics daur ulang 

sampah  plastik   dengan  beberapa  alternatif  alur  pergerakan  sistem  tersebut  di  wilayah 
penelitian. 

x Terbangunnya model jaringan distribusi dalam sistem reverse logistics daur ulang sampah 
plastik   yang   dapat   membantu   estimasi   biaya   sistem,   termasuk   biaya   pengangkutan 
(transportation cost), biaya pemilahan (sorting cost), biaya pembuangan (disposal cost), dan 
biaya pengolahan (production cost), juga  kebutuhan sarana/moda transportasi dan jaringan 
transportasi  dalam  menunjang  aktivitas  rute  pengangkutan  sampah  plastik,  sebagai  
dasar dalam pengambilan keputusan para pelaku bisnis reverse logistics daur ulang sampah 
plastik. 

 

Metodologi Penelitian 
Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini, lebih detailnya dapat dijelaskan sebagai 
berikut.  
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1. Perancangan Model 
Perancangan model merupakan tahapan dalam membuat rancangan model berdasarkan model 
acuan yang digunakan. Perancangan model jaringan distribusi sistem reverse logistics yang 
dilakukan dalam penelitian ini dapat diilustrasikan dalam Gambar 2 di bawah ini. 
 

 
Gambar 2. Perancangan model jaringan distribusi dalam reverse logistics. 

 
2. Pengembangan Model 
Aliran dan proses dalam sistem reverse logistics sampah  plastik  yang  terjadi  pada  entitas 
Konsumen Akhir (k=1), Pemulung (k=2), Bank Sampah (k=3), Lapak (k=4), Bandar (k=5), 
Pabrik daur  ulang  (k=6), dan Konsumen produk olahan (k=7), yang dapat diilustrasikan pada 
Gambar 3 di bawah ini. 
 

 
Gambar 3. Aliran dan proses dalam sistem reverse logistics sampah plastik. 



Seminar Nasional VII Manajemen & Rekayasa Kualitas 2018 

D2 - 4 
 

 
Model jaringan distribusi dalam sistem  reverse logistics sampah plastik dapat diilustrasikan 
secara  empiris,  pada  entitas  Bank  Sampah  (k=3)  terdapat  dua  pelaku  Bank  Sampah  yang 
berperan dalam model tersebut, kemudian pada entitas Lapak (k=4) pelaku yang berperan dalam 
aktivitas bisnis reverse logistics pengelolaan sampah plastik adalah sembilan lapak dibawah 
koordinasi tiga  entitas Bandar (k=5) yang berperan, lalu entitas Pabrik daur ulang hanya satu 
yang berperan dalam pengelolaan  sampah plastik ini menjadi produk olahan tutup galon JKT, 
produk olahan tersebut didistribusikan ke beberapa konsumen akhir produk olahan yang terdiri 
dari delapan pelaku konsumen pengguna produk olahan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada 
Gambar 4 di bawah ini. 
 

 
Gambar 4. Aliran dan proses sampah plastic dalam sistem reverse logistics secara empiris. 

 
Berdasarkan gambar aliran dan proses sampah plastic di atas, maka dapat dikembangkan model 
tersebut secara detail, yang dapat diilustrasikan pada Gambar 5 di bawah ini. 
 

 
Gambar 5. Detail model jaringan distribusi sampah plastik secara empiris. 
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Dalam mengembangkan model matematis yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa 
notasi untuk tiap-tiap parameter dan variabel keputusan seperti diilustrasikan pada Tabel 1 di 
bawah ini. 
 

Tabel 1. Notasi model jaringan distribusi dalam sistem reverse logistics sampah plastik. 
Indeks Model 

K Entitas dimana nilai k = 1 adalah Konsumen Akhir, k = 2 adalah Pemulung, k = 3 adalah Bank Sampah, 
k = 4 adalah Lapak, k = 5 adalah Bandar, k = 6 adalah Pabrik Daur Ulang (recycling) sampah plastik, k 
= 7 adalah Konsumen Produk Olahan. 

Parameter Model 
Qk Jumlah sampah plastik pada entitas k = 1,2,…7 (Kg). 
Wk Jumlah permintaan (demand) sampah plastik pada entitas k = 1,2,…7 (Kg). 
Vk Persentase buangan sampah plastik yang tidak relevan dari total sampah plastik yang masuk pada 

entitas k = 3,4,5, dan 6 (%). 
CTk Biaya transportasi (angkut) sampah plastik dari entitas k ke entitas k lainnya, pada saat kondisi moda 

penuh muatan/isi (Rp/Kg/Km). 
CTk Biaya transportasi (angkut) sampah plastik pada entitas k ke entitas k lainnya, pada saat kondisi moda 

tanpa muatan/kosong (Rp/Km). 
TCTk Total biaya transportasi (angkut) sampah plastik dari entitas k ke entitas k lainnya (Rp). 
CSk Biaya pemilahan sampah plastik pada entitas k = 3,4,5, dan 6 (Rp/Kg). 

TCSk Total biaya pemilahan sampah plastik pada entitas k = 3,4,5, dan 6 (Rp). 
TCS Total biaya pemilahan sampah plastik dalam sistem reverse logistics (Rp). 
CDk Biaya pembuangan sampah plastik pada entitas k = 3,4,5, dan 6 (Rp/Kg). 

TCDk Total biaya pembuangan sampah plastik pada entitas k = 3,4,5, dan 6 (Rp). 
TCD Total biaya pembuangan sampah plastik dalam sistem reverse logistics (Rp). 
CPk Biaya pengolahan (produksi) sampah plastik pada entitas k = 6 (Rp/Kg). 

TCPk Total biaya pengolahan (produksi) sampah plastik pada entitas k = 6 (Rp). 
TCP Total biaya pengolahan (produksi) sampah plastik dalam sistem reverse logistics (Rp). 
TC Total biaya keseluruhan dalam fungsi sistem reverse logistics pengelolaan daur ulang sampah plastik di 

Indonesia (Rp). 
dk Jarak yang ditempuh dalam mengangkut sampah plastik dari entitas k ke entitas k lainnya (Km). 
fk Persentase sampah plastik yang diangkut (jenis plastik HDPE dan LDPE) pada entitas k = 3,4,5, dan 6 

(%). 
QTk Kapasitas angkut moda (pick up) dalam mengangkut sampah plastik pada entitas k = 3,4,5, dan 6 (Kg). 

TQTk Total kapasitas angkut moda (pick up) pada entitas k = 3,4,5, dan 6 (Kg). 
Fk Frekuensi angkut moda dalam mengangkut sampah plastik pada entitas k = 3,4,5, dan 6 (Kali). 

 
 
Pengolahan data model yang dilakukan adalah untuk mencari solusi model jaringan 
distribusi dalam   sistem   reverse   logistics   yang   optimal,   model   dapat   
diimplementasikan   dengan menggunakan data estimasi parameter. Hal ini dapat diilustrasikan 
dalam Tabel 2 di bawah ini. 

 
Tabel 2. Rekapitulasi data estimasi parameter model jaringan distribusi sampah plastik. 

Model 
Parameters 

Entity/Stage  
Unit 

k = 1 k = 2 k = 3 k = 4 k = 5 k = 6 k = 7 
Wk - - 855 14,040 13,406 12,065 12,065 Kg 
vk - - 0.10 0.10 0.10 0.10 - % 

CSk - - 500 600 850 1,000 - Rp/Kg 
CDk - - 500 800 1,000 1,200 - Rp/Kg 
CPk - - - - - 9,000 - Rp/Kg 

fk - - 0.40 0.60 1.00 1.00 - % 
TQTk - - 2,000 2,000 2,000 2,000 - Kg 
QTk - - 800 1,200 2,000 2,000 - Kg 
Fk - - 1.07 11.70 6.70 6.03 - Kali 
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Perhitungan Total Biaya Transportasi (TCTk) 
1. Alternatif Alur Satu (Bandar-Lapak-Bandar-BS-Bandar/5-4-5-3 5) 
Biaya  transportasi  sampah  plastik  dari  entitas  Bandar  (k=5)  ke  entitas  Lapak  (k=4)  adalah 
sebagai berikut: 

 
 
Biaya transportasi sampah plastik dari entitas Bandar (k=5) ke entitas Bank Sampah (k=3) 
adalah sebagai berikut: 

 
 
Maka  total  biaya  transportasi  pada  entitas  Bandar  dengan  alternatif  alur  1,  adalah  
sebagai berikut: 

 
 
2. Alternatif Alur Dua (Bandar-Lapak-Bank Sampah-Bandar/5-4-3-5) 

 
Jadi  total  biaya transportasi  pada  entitas  Bandar dengan  alternatif  alur dua,  adalah  sebagai 
berikut: 

 
3. Alternatif Alur Tiga (Bandar-Bank Sampah-Lapak-Bandar/5-3-4-5) 

 
 
Jadi total biaya angkut (transportasi) alur pergerakan tiga dari entitas Bandar (k=5) ke Bank 
Sampah (k=3) kemudian ke Lapak (k=4) dan akhirnya ke Bandar lagi adalah sebagai berikut: 
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Biaya transportasi sampah plastik dari entitas Bandar (k=5) ke Pabrik daur ulang (k=6). 

 
 
Biaya transportasi produk olahan/ekonomis dari entitas Pabrik daur ulang (k=6) ke Konsumen 
Akhir produk olahan/ekonomis (k=7). 

 
 
Hasil perhitungan  model empirik didapatkan  total biaya transportasi  yang digunakan  dalam 
entitas pada Bandar (k=5) dengan alternatif alur pergerakan satu adalah sebagai berikut: 

 
 
Perhitungan Total Biaya Pemilahan (TCSk) 
Biaya pemilahan yang terjadi pada entitas Bank Sampah adalah sebagai berikut: 

 
 
Dengan demikian, total biaya pemilahan sampah plastik (TCS) adalah sebagai berikut: 

 
 
Perhitungan Total Biaya Pembuangan (TCDk) 
Biaya pembuangan (disposal cost) pada entitas Bank Sampah adalah sebagai berikut: 

 
 
Untuk itu, maka total biaya pembuangan sampah plastik pada entitas Bank Sampah (k=3), Lapak 
(k=4), Bandar (k=5) dan pada entitas Pabrik System Reverse Logistic Daur Ulang (k=6) adalah 
sebagai berikut: 
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Perhitungan Total Biaya Pengolahan/Produksi (TCPk) 
Total biaya pengolahan (TCP) hanya terjadi pada entitas pabrik daur ulang (k=6) adalah sebagai 
berikut: 

 
 
Maka minimasi total biaya sistem reverse logistics adalah sebagai berikut. 

 

 
 
Analisis dan Pembahasan 
Hasil analisis model jaringan distribusi sampah plastik, bahwa total biaya sistem reverse logistics 
(TC) adalah sebesar Rp  168.892.703,-/bulan  dengan  total  biaya transportasi  sampah  plastik 
(TCT)  adalah  sebesar  Rp  24.042.734,- (14%),  total  biaya  pemilahan  sampah  plastik  (TCS) 
adalah sebesar Rp 32.311.125,- (19%), kemudian total biaya pembuangan sampah plastik (TCD) 
adalah sebesar Rp 3.954.294,- (2%), sedangkan untuk total biaya produksi sampah plastik (TCP) 
adalah sebesar Rp 168.892.703,- (64%). Berdasarkan biaya transportasi yang digunakan dalam 
entitas pada Bandar (k5) menggunakan alternatif alur pergerakan 1, dengan  total biaya sistem 
reverse logistics daur ulang sampah plastik adalah sebesar Rp 152.754.866,-/bulan. Jadi hasil 
analisis perhitungan model jaringan jaringan distribusi sampah plastik, bahwa total biaya sistem 
reverse logistics (TC) adalah sebesar Rp 152.754.866,-/bulan.  
 
Kesimpulan 
1. Model jaringan distribusi sistem reverse logistics daur ulang sampah plastik yang diusulkan 

terdiri dari tujuh  entitas, yakni: konsumen akhir, pemulung, bank sampah, lapak, bandar, pabrik 
daur ulang, serta konsumen produk olahan. 

2. Optimasi kinerja jaringan distribusi dalam sistem reverse logistics daur ulang sampah plastik 
dikembangkan   model  matematis  integrasi  antara  jaringan  dan  produk  secara  optimal 
(Integrated  network  and  product   optimization  models/INPOMS),  dengan  fungsi  tujuan 
meminimasi total biaya sistem reverse logistics dengan variabel keputusan antara lain: jumlah 
permintaan sampah plastik yang masuk ke setiap entitas, lokasi dan rute transportasi masing- 
masing entitas. 

3. Model yang menjadi benchmark adalah model yang dikembangkan oleh Barker, Theresa J. [4], 
yang mengembangkan konsep model reverse logistics dengan berbasis pada model Facility 
Location Models, Multicriteria Decision Models (AHP), and Mixed Integer Linier 
Programming  (MILP).  Peneliti  tersebut   menyarankan  further  research  direction  untuk 
mengembangkan multiobjective decision model reverse  logistics dalam menentukan tingkat 
keputusan. Adapun model yang dibangun dalam sistem logistik ini juga merupakan integrasi 
dan interaksi antara informasi, transportasi, penanganan material (material handling),  dan 
fasilitas jaringan dalam sistem [5], sehingga model yang dikembangkan penulis  adalah  
mengintegrasikan  semua  komponen  atau  entitas  dalam  suatu  sistem  yang dihubungkan 
dengan sistem distribusi serta mengacu pada model Barker, Theresa [4]. 
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Abstrak 
Kabupaten Majalengka adalah salah satu produsen jagung kedua terbesar di Jawa Barat.  
Peningkatan areal tanam dan produktivitas di daerah ini akan meningkatkan jumlah limbah, jika 
tidak digunakan, akan memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Tujuan dari kajian ini adalah 
untuk menentukan urutan prioritas pengolahan limbah jagung, yang terdiri dari batang, daun, kulit 
buah dan bonggol, menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) dan.software Expert 
Choice. Pengumpulan data dilakukan melalui riset perpustakaan, hasil pengamatan di lapangan, 
wawancara dan Focus Group Discussion (FGD) dengan komite ahli yang terdiri dari akademisi, 
birokrasi dan pengusaha kecil-menengah. Hasil analisis menunjukkan bahwa diantara empat jenis 
limbah jagung yang akan diproses, bonggol jagung memiliki prioritas tertinggi (0.374), diikuti oleh 
kulit buah (0.210), batang pohon (0.209) dan daun (0.207). Perbandingan antara kriteria 
menunjukkan bahwa aspek ekonomis memiliki prioritas tertinggi (0.386). Karena kriteria ini terdiri 
dari dua sub kriteria, yaitu penyerapan tenaga kerja dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD), maka dapat disimpulkan bahwa pengolahan bonggol jagung di Kabupaten Majalengka akan 
berdampak pada penurunan tingkat pengangguran dan akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 
di Kabupaten ini.  
 
Kata Kunci: Analytic Hierarchy Process, Kabupaten Majalengka, limbah tanaman jagung 

Pendahuluan 
Luas lahan dan hasil produksi tanaman jagung di Kabupaten Majalengka mengalami peningkatan 
setiap tahun. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka, pada tahun 
2015 luas lahan adalah 36.641 ha dengan luas panen 15.587 ha dan hasil produksi sebanyak 
116.852 ton. Pada tahun 2016 luas panen menjadi 17.876 ha dengan hasil produksi sebanyak 
141.559 ton (BPS Kabupaten Majalengka, 2017). Kondisi ini telah menjadikan Kabupaten 
Majalengka sebagai daerah penghasil jagung kedua terbesar di Jawa Barat setelah Kabupaten 
Garut. Namun demikian pemanfaatan jagung di daerah ini baru sebatas pengolahan biji jagung 
menjadi bahan olahan makanan, baik secara langsung (diolah menjadi keripik, popcorn dan 
sebagainya) maupun secara tidak langsung (diolah menjadi tepung jagung sebagai bahan baku 
pembuatan produk lain). Dengan meningkatnya produksi jagung di daerah ini maka akan 
bertambah banyak pula limbah tanaman jagung yang dihasilkan, yang jika tidak dimanfaatkan 
akan mengganggu lingkungan. 
 
Limbah tanaman jagung adalah bagian dari tanaman jagung yang biasanya ditinggalkan atau 
dibuang pada saat panen karena dianggap tidak bermanfaat. Limbah ini terdiri dari batang pohon, 
daun, kulit buah dan bonggol. Batang pohon dan daun biasa disebut sebagai jerami jagung atau 
brangkasan. Kulit buah jagung atau klobot adalah kulit luar buah jagung, sedangkan bonggol 
jagung adalah limbah yang dihasilkan ketika biji jagung sudah dirontokkan atau dipipil. Proporsi 
limbah tanaman jagung yang terbesar ditempati oleh batang pohon, diikuti oleh daun, bonggol, 
dan kulit buah. Karena dianggap sebagai limbah yang kurang bermanfaat, bagian-bagian dari 
tanaman jagung tersebut umumnya hanya digunakan sebagai campuran pakan ternak dan 
kompos untuk digunakan sendiri. Padahal bagian-bagian tanaman jagung tersebut memiliki 
potensi besar untuk dimanfaatkan menjadi produk-produk tertentu yang memiliki nilai ekonomis 
tinggi, sesuai dengan zat-zat yang dikandungnya.  
 

mailto:tjutjutarliah@unpas.ac.id1
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http://www.majalengkakab.go.id/index.php/majalengka-kita/73-majalengka-tingkatkan-produksi-jagung
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Karena limbah jagung berpeluang menjadi penggerak peningkatan ekonomi masyarakat yang 
berbasis pertanian jagung, maka perlu dilakukan penentuan limbah tanaman jagung mana yang 
memiliki urutan prioritas tetinggi untuk diolah menjadi produk lain, agar diperoleh dampak 
positif terbaik bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat. Artinya pemanfaatan limbah di 
Kabupaten Majalengka dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Pada penelitian 
ini, penentuan urutan prioritas dilakukan dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy 
Process (AHP), yang diperkenalkan oleh Thomas L. Saaty (Saaty, 2008). Adapun proses 
perhitungan dilakukan dengan menggunakan software Expert Choice. 

Penelitian Terdahulu 
Penelitian mengenai pemanfaatan limbah tanaman jagung telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. 
Bunyamin, dkk (2013) membahas pemanfaatan limbah jagung untuk bahan baku subtitusi pakan 
ternak khususnya ternak ruminansia serta nilai gizi yang terkandung dalam pakan. Hasil 
penelitian mereka menunjukkan bahwa semua bagian limbah jagung dapat dimanfaatkan menjadi 
pakan ternak yang bergizi dan dapat disimpan dengan waktu yag lama seperti Hay dan silase.  
 
Hutasuhut dan Siswarni (2013) telah memanfaatkan limbah batang jagung sebagai adsorben 
untuk mengurangi kadar klorin dalam air olahan (treated water). Ismail (2014) menyatakan 
bahwa bonggol jagung dapat dimanfaatkan menjadi bahan baku alternatif dalam perancangan 
produk. Mahardhika dan F.R. Dewi (2014) telah memanfaatkan limbah bonggol jagung untuk 
diubah menjadi produk kerajinan multiguna.  
 
Wahmuda dan Puspitasari (2015) mengembangkan desain produk dari bonggol jagung berbasis 
industri kreatif. Ginting (2015) memanfaatkan limbah kulit jagung sebagai bahan alternatif 
produk kerajinan. Dwi Ana, dkk (2016) telah melakukan penelitian memanfaatkan limbah batang 
jagung untuk dijadikan bioetanol. Panjaitan (2017) menyatakan bahwa limbah kelobot jagung 
memiliki potensi besar untuk diolah dan dijadikan sebagai elemen estetis interior. Rohaeni 
(2017) telah melakukan berbagai percobaan terhadap kulit jagung manis untuk dijadikan bahan 
baku suatu produk. Asmoro, dkk (2017) menyatakan bahwa limbah batang tanaman jagung dapat 
digunakan sebagai salah satu alternatif sumber selulosa untuk berbagai kebutuhan industri. 
Safari, dkk (2017) telah melakukan penelitian tentang pemanfaatan kulit jagung untuk produksi 
glukosa. Asonja et al (2017) menyatakan bahwa bonggol jagung adalah biofuel yang murah dan 
ramah lingkungan sehingga sangat dianjurkan untuk digunakan agar dapat menghemat bahan 
bakar konvensional. 

Metode Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan AHP, untuk membantu dalam pengambilan 
keputusan untuk memilih  bagian dari limbah tanaman Jagung yang akan diolah dan bernilai 
ekonomis berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Lokasi penelitian adalah di 
Kabupaten Majalengka, khususnya di 22 kecamatan penghasil jagung. Pengumpulan data 
dilakukan dengan dua cara, yaitu riset kepustakaan (library research) dan riset lapangan (field 
research). Riset kepustakaan mengarah pada pengumpulan data yang dilakukan dengan 
mempelajari literatur termasuk penelusuran internet, sedangkan riset lapangan dilakukan melalui 
wawancara dan observasi dengan melibatkan instansi terkait, yaitu Dinas Perindustrian, 
Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) dan Bappeda setempat. Wawancara dilakukan 
secara terstruktur menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan untuk mengetahui 
informasi terkini tentang kegiatan yang dilakukan, sedangkan observasi dilakukan langsung ke 
lokasi kegiatan guna memperoleh data keterangan yang diperlukan seperti proses produksi, 
fasilitas produksi, tenaga kerja, manajemen usaha, pencatatan keuangan, dan lain-lain. 
 
Setelah data terkumpul maka dilakukan  Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan tiga 
kelompok pakar di Kabupaten Majalengka, yang terdiri dari akademisi, birokrasi, dan pelaku 
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usaha (IKM) setempat. Diskusi diawali dengan membahas beberapa fakta hasil penelitian yang 
diperoleh dari sejumlah referensi, untuk mengukur potensi masing-masing limbah.  

Hasil dan Pembahasan 
Hasil diskusi para pakar menyatakan bahwa sektor industri memegang peranan yang sangat 
penting dalam peningkatan pembangunan ekonomi suatu daerah, karena sektor ini selain cepat 
meningkatkan nilai tambah juga sangat besar perannya dalam penyerapan tenaga kerja. Sektor 
ini juga akan mendorong kegiatan ekonomi sektor lainnya seperti sektor jasa, angkutan dan 
perdagangan. Karena kabupaten Majalengka merupakan daerah dengan potensi pertanian maka 
pengembangan industri di daerah ini perlu diarahkan ke argo industri sehingga pembangunan 
industri dan pertanian dapat berjalan berjalan secara seimbang. Pelaksanaan pembangunan harus 
diarahkan untuk memperbaiki sumber daya manusia (SDM) dan teknologi tepat guna secara 
optimal dan sekaligus mengupayakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan 
petani yang pada akhirnya memeratakan pembangunan pedesaan dalam rangka memakmurkan 
masyarakat secara menyeluruh.  
 
Selain menetapkan arah pembangunan daerah, pada FGD ini para pakar juga menetapkan kriteria 
dan sub-kriteria pemilihan untuk menyusun struktur hierarki keputusan, menentukan bobot 
tingkat kepentingan untuk setiap kriteria dan sub-kriteria, serta menentukan hasil atau besaran 
setiap alternatif berdasarkan aspek-aspek yang telah ditetapkan. Dalam menetapkan kriteria dan 
sub-kriteria pemilihan, para pakar sepakat bahwa selain untuk mengurangi dampak buruk 
terhadap lingkungan, pengolahan limbah tanaman jagung juga dimaksudkan untuk meningkatkan 
kesejahteraan penduduk setempat. Karena itu proyek ini harus dilakukan dengan menggunakan 
sumber daya yang ada, meliputi tenaga kerja, modal, peralatan dan dukungan kemampuan teknis. 
Berdasarkan hal ini maka hasil FGD menetapkan bahwa pemilihan limbah tanaman jagung 
untuk diolah lebih lanjut harus didasarkan pada lima kriteria, yaitu aspek teknis, aspek ekonomis, 
aspek finansial, aspek sosial dan aspek lingkungan.  
 
Aspek teknis merupakan kriteria penilaian yang terkait dengan kelayakan Kabupaten Majalengka 
untuk mengolah limbah tanaman jagung, berdasarkan proses produksi, metode kerja, peralatan 
dan tenaga kerja yang dibutuhkan. FGD menetapkan kriteria ini terdiri dari dua sub-kriteria, 
yaitu peralatan yang dibutuhkan dan kemampuan tenaga kerja. Aspek ekonomis adalah kriteria 
penilaian yang terkait dengan dampak ekonomis yang akan diperoleh. Sebagai kegiatan 
produksi, pengolahan limbah tanaman jagung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
melalui penyerapan tenaga kerja sehingga kondisi perekonomian masyarakat setempat akan 
meningkat. Karena itu kriteria ini terdiri dari dua sub-kriteria, yaitu penyerapan tenaga kerja dan 
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Aspek finansial merupakan kriteria penilaian 
kelayakan segi finansial yang terdiri dari sub-kriteria investasi yang dibutuhkan dan keuntungan 
yang dapat diperoleh. Aspek sosial hanya memiliki sub-kriteria tingkat pendidikan mayarakat, 
sedang aspek lingkungan hanya memiliki sub-kriteria polusi. Berdasarkan kriteria dan sub-
kriteria yang ditetapkan para pakar pada saat FGD maka diperoleh struktur hirarki keputusan 
seperti ditunjukkan pada Gambar 1. 
 
Langkah berikutnya adalah penetapan perbandingan bobot kepentingan antar kriteria pada sub-
kriteria. Untuk menetapkan tingkat kepentingan pada aspek teknis, para pakar sepakat bahwa 
Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka telah secara konsisten berupaya meningkatkan 
kualitas SDM melalui berbagai program.  Karena itu bobot kepentingan sub-kriteria peralatan 
yang dibutuhkan dibandingkan dengan sub-kriteria kemampuan tenaga kerja ditetapkan sebesar 
4/7. Pada aspek ekonomis, penetapan bobot kepentingan sub-kriteria didasarkan pada 
pertimbangan bahwa peningkatan jumlah penduduk umumnya diikuti pula dengan penambahan 
jumlah angkatan kerja yang tentunya menuntut peningkatan penyediaan lapangan kerja. Karena 
kesejahteraan penduduk merupakan sasaran utama dari pembangunan maka bobot kepentingan 
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sub-kriteria penyerapan tenaga kerja dibandingkan dengan sub-kriteria peningkatan PAD 
ditetapkan sebesar 6/5. Pada aspek finansial, penetapan bobot kepentingan sub-kriteria 
didasarkan pada pertimbangan bahwa Bank sebagai lembaga finansial akan menarik dunia bisnis 
sebagai mitra untuk meningkatkan investasinya sehingga akan saling memperoleh keuntungan. 
Karena itu bobot kepentingan sub-kriteria investasi yang dibutuhkan dibandingkan dengan sub-
kriteria keuntungan ditetapkan sebesar 2/3. 
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Gambar 1. Struktur Hierarki Keputusan 
Selanjutnya para pakar menentukan perbandingan tingkat kepentingan setiap kriteria Hasilnya 
disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Matriks Perbandingan Berpasangan Antar Kriteria 

Kriteria Aspek Teknis Aspek Ekonomis Aspek Finansial Aspek Sosial Aspek Lingkungan
AspekTeknis 1 1/5 3/2 1/2 1/2
Aspek Ekonomis 5 1 7/2 5/3 5/3
Aspek Finansial 2/3 2/7 1 3/4 3/4
Aspek Sosial 2 3/5 4/3 1    2/3
Aspek Lingkungan 2 3/5 4/3 3/2 1    
Sumber: Hasil FGD
 
Selanjutnya para pakar menetapkan perbandingan bobot kepentingan antar sub-kriteria pada 
alternatif pilihan. Hasilnya adalah seperti ditunjukkan pada Tabel 2. 

Tabel 2.  Matriks Perbandingan Berpasangan Antar Sub-kriteria Pada Alternatif Pilihan 

Batang pohon Daun Kulit buah Bonggol
Batang pohon 1 3 3 1
Daun 1/3 1 1 1/4
Kulit buah 1/3 1 1 1/4
Bonggol 1 4 4 1
Batang pohon 1 5 7 1
Daun 1/5 1 4/5 1/5
Kulit buah 1/7 5/4 1 1/7
Bonggol 1 5 7 1
Batang pohon 1 3/2 3/2 1/5
Daun 2/3 1 1 1/4
Kulit buah 2/3 1 1 1/4
Bonggol 5 4 4 1
Batang pohon 1 2/3 1/2 1/5
Daun 3/2 1 1 1/3
Kulit buah 2 1 1 1/3
Bonggol 5 3 3 1
Batang pohon 1 2/3 3/4 1
Daun 3/2 1 4/3 5/4
Kulit buah 4/3 3/4 1 5/3
Bonggol 1 4/5 3/5 1

Alternatif Pilihan

Peralatan yang 
dibutuhkan

Kemampuan tenaga 
kerja

Penyerapan tenaga 
kerja

Peningkatan PAD

Sub-kriteria

Investasi yang 
dibutuhkan
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Tabel 2.  Matriks Perbandingan Berpasangan Antar Sub-kriteria Pada Alternatif Pilihan (lanjutan) 

Batang pohon Daun Kulit buah Bonggol
Batang pohon 1 1/2 1/2 1/4
Daun 2 1 1 1/2
Kulit buah 2 1 1 2/3
Bonggol 4 2 3/2 1
Batang pohon 1 7/5 7/6 2/3
Daun 5/7 1 1 3/5
Kulit buah 6/7 1 1 3/5
Bonggol 3/2 5/3 5/3 1
Batang pohon 1 2/3 2/3 1
Daun 3/2 1 1 5/4
Kulit buah 3/2 1 1 5/4
Bonggol 1 4/5 4/5 1

Sub-kriteria Alternatif Pilihan

Keuntungan

Tingkat pendidikan 
masyarakat

Polusi

 
 

Data hasil FGD di atas kemudian diolah menggunakan software Expert Choice. Diperoleh 
Inconsitency Ratio (CR) sebesar 0.01. Artinya, judgement pembobotan terhadap kriteria dan sub-
kriteria yang dilakukan pada saat FGD sudah konsisten dan dapat diterima. Hasil perhitungan 
keseluruhan disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Urutan Prioritas Limbah Tanaman Jagung yang Akan Diproduksi Berdasarkan Kriteria dan 
Subkriteria 

Kriteria Tingkat 
kepentingan Sub-kriteria Tingkat 

kepentingan
Batang pohon 0,162
Daun 0,124
Kulit buah 0,124
Bonggol 0,59
Batang pohon 0,105
Daun 0,174
Kulit buah 0,187
Bonggol 0,534

Batang pohon 0,202 Batang pohon 0,202
Daun 0,289 Daun 0,289
Kulit buah 0,289 Kulit buah 0,289
Bonggol 0,221 Bonggol 0,22
Batang pohon 0,249 Batang pohon 0,249
Daun 0,197 Daun 0,197
Kulit buah 0,206 Kulit buah 0,206
Bonggol 0,348 Bonggol 0,348

Batang pohon 0,205
Daun 0,31
Kulit buah 0,28
Bonggol 0,205
Batang pohon 0,113
Daun 0,225
Kulit buah 0,242
Bonggol 0,42
Batang pohon 0,36
Daun 0,112
Kulit buah 0,112
Bonggol 0,416
Batang pohon 0,427
Daun 0,075
Kulit buah 0,071
Bonggol 0,427

Aspek Ekonomis 0,386

0,364

0,636

Nilai alternatif

Polusi 1

1

0,4

0,6

Aspek Lingkungan 0,211

Aspek Sosial 0,18

Aspek Finansial 0,115

Nilai alternatif

0,6

0,4

Penyerapan Tenaga 
Kerja

Peningkatan PAD

Batang pohon 0,137

Daun

Kulit buah

Bonggol

0,145

0,151

0,567

Aspek Teknis 0,108

Bonggol

0,265

0,26

0,318

Batang pohon

Kulit buah

Bonggol

0,403

0,088

0,086

Tingkat Pendidikan 
Masyarakat

0,423

Daun

Investasi yang 
dibutuhkan

Keuntungan

Peralatan yang 
dibutuhkan

Kemampuan 
Tenaga Kerja

Batang pohon 0,157

Daun

Kulit buah

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa dari lima kriteria yang dipertimbangkan, aspek ekonomis memiliki 
tingkat kepentingan tertinggi (0,386), diikuti oleh aspek lingkungan (0,211), aspek sosial (0,180), 
aspek finansial (0,115) dan aspek teknis (0,108). Dari empat jenis limbah tanaman jagung yang 
dievaluasi, bonggol terpilih sebagai limbah yang akan diproses dengan prioritas tertinggi 
berdasarkan kriteria aspek ekonomis, aspek sosial, aspek finansial dan aspek teknis. Adapun 
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berdasarkan aspek lingkungan maka daun dan kulit buah memiliki prioritas tertinggi, meskipun 
selisihnya dengan prioritas batang pohon dan bonggol tidak terlalu signifikan. Berdasarkan 
seluruh aspek kriteria, subkriteria dan alternatif pilihan, diperoleh hasil akhir prioritas 
pengolahan limbah tanaman jagung dengan urutan bonggol (0,374), kulit buah (0,210), batang 
pohon (0,209) dan daun (0,207) seperti ditunjukkan pada Gambar 2. 

Batang Pohon
21%

Daun
21%

Kulit Buah
21%

Bonggol
37%

Urutan Prioritas Pengolahan Limbah Tanaman Jagung

Batang Pohon Daun Kulit Buah Bonggol
 

Gambar 2. Urutan Prioritas Pengolahan Limbah Tanaman Jagung 

Kesimpulan 
Berdasarkan kriteria teknis, ekonomis dan sosial, hasil penelitian menunjukkan bahwa bonggol 
jagung memiliki urutan prioritas paling tinggi untuk diolah menjadi produk lain. Menurut kriteria 
finansial, bonggol memiliki urutan prioritas tertinggi pada sub-kriteria keuntungan, sedangkan 
daun memiliki urutan prioritas tertinggi pada sub-kriteria investasi yang dibutuhkan. Adapun 
berdasarkan kriteria lingkungan, hasil perhitungan menunjukkan bahwa daun dan kulit buah 
memiliki urutan prioritas paling tinggi meskipun selisihnya dengan urutan prioritas pengolahan 
batang dan bonggol tidak terpaut jauh.  
 
Dengan mengolah limbah tanaman jagung menjadi produk lain, Kabupaten Majalengka akan 
memperoleh manfaat berupa penurunan tingkat pengangguran, peningkatan PAD, peningkatan 
keterampilan masyarakat dan penurunan polusi. Hal ini sesuai dengan arah yang telah ditetapkan 
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan, yaitu untuk memperbaiki kemampuan 
sumber daya manusia dalam menggunakan teknologi tepat guna secara optimal, mengupayakan 
perluasan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan para petani, dan meningkatkan kualitas 
lingkungan hidup, yang pada akhirnya akan memeratakan pembangunan pedesaan dalam rangka 
memakmurkan masyarakat secara menyeluruh.  
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