
 

BAB I PENDAHULUAN  

 
1.1 Latar Belakang  

1.1.1 Urgensi Peningkatan Daya Saing Sektor Pertanian  

 
Indonesia merupakan negara tropis yang subur dan luas dengan jumlah penduduk 

yang sangat besar dan memiliki keunggulan komparatif berupa kekayaan alam yang 

melimpah baik sumber daya mineral maupun hayati. Oleh karena itu Indonesia merupakan 

negara agraris dimana sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dalam 

pengembangan perekonomian nasional. Tiga peran utama sektor pertanian adalah 1) 

memberikan kontribusi terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB), 2) 

penyerapan tenaga kerja dan 3) perolehan devisa negara. Kontribusi sektor pertanian pada 

PDB nasional mencapai 13-14 % selama kurun waktu lima tahun terakhir ini seperti 

ditunjukkan pada Tabel 1.1. Sektor pertanian menempati urutan ketiga bahkan kedua 

khususnya pada tahun 2008 dalam andil PDB nasional setelah industri pengolahan dengan 

laju pertumbuhan yang terus meningkat (4,77%) pertahun 

Di sisi lain sektor pertanian memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga 

kerja mencapai 41 sd 44% atau sekitar 41 sd 43 juta jiwa dari total tenaga kerja berjumlah 

94 sampai dengan 104 juta jiwa selama periode 2005 – 2009 seperti ditunjukkan pada tabel 

1.2. Angka di atas sangat besar jika dibandingkan dengan sektor lain seperti industri 

pengolahan yang hanya menyerap tenaga kerja12,1% meskipun menyumbang PDB sebesar 

30% atau perdagangan, hotel dan restoran yang menyumbang PDB 14% namun hanya 

menyerap tenaga kerja 20,9% pada tahun 2009.  
 

Dalam perolehan devisa, sektor pertanian juga memberikan kontribusi yang 

relatif signifikan meskipun masih jauh di bawah kontribusi sektor industri, migas dan 

tambang seperti ditunjukkan pada Tabel 1.3. Beberapa komoditi perkebunan seperti 

kelapa sawit, karet, kakao, gambir, kayu manis, kelapa dan lain sebagainya 

mendominasi pasokan perdagangan internasional. Namun demikian posisi strategis 

sektor pertanian tersebut ternyata masih memiliki kendala/ masalah yang cukup berat 

karena kontribusi tersebut tidak diiringi dengan daya dukung kualitas SDM dan 

penguasaan teknologi yang memadai.       



 

Tabel 1.1 Produk domestik bruto berdasarkan harga berlaku menurut lapangan 
     Usaha Milyar Rupiah).  

 
Sumber: BPS, 2009 (diolah dalam Daryanto, 2009)  
Keterangan: Angka dalam ( ) menunjukkan persentasi terhadap PDB  

• Angka sementara   
• Angka sangat sementara 

 
Tabel 1.2 Perkembangan tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan periode tahun 

2005-2009.    
 

   Sumber : BPS,2009 (diolah dalam Daryanto, 2009 )  
Tabel 1.3 Kontribusi ekspor beberapa sector perekonomian 



 

 
 
Sektor  

2005  2006 2007 2008 2009  

Pertanian  2880.2  3364.9 3657.9 4584.6 3535  
Industri  55593.7  6502390 76460.8 88393.5 58931.1  
Tambang  7946.7  11191.5 11884.9 14906.2 15733.6  
Migas  19231.6  21209.5 22088.6 29126.3 14178  
Lainnya  7.6  8.9 8.8 24.5 35.8  
Total (Juta $)  85660  100798.5 114100.9 137020.4 92386.5  

Produktivitas sektor pertanian dianggap masih rendah karena kontribusi 

tersebut ditopang dengan jumlah tenaga kerja yang sangat besar (sekitar 43 juta 

jiwa pada tahun 2009)   atau   disebut  sektor  yang bersifat  padat  karya  (labor 

intensive).   Untuk mengetahui  tingkat produktifitas tenaga  kerja pada masing  

masing  sektor  dalam  menyumbangkan  PDB pertahun, maka  dapat diajukan 

suatu rasio perbandingan sederhana  seperti dibawah ini. 

R = PDBs   

      TKs   (1.1) 

Dimana, R, PDBs dan TKs merupakan rasio tingkat produktifitas pada  masing 

masing  sektor dalam menyumbang PDB pertahun, PDB persektor dan  jumlah 

tenaga  kerja  persektor. Sementara itu  indeks  tingkat  produktifitas   terhadap  

sector pertanian dapat diperoleh dengan persamaan sebagai berikut. 

I  =    Rx    

                 R Per ian tan   (1.2) 

Dimana, I, Rx dan RPertanian adalah indeks tingkat produktifitas tenaga kerja dalam 

menyumbangkan PDB yang  telah dinormalisasi  dengan  rasio  sektor  pertanian, 

rasio  tingkat  produktifitas  masing-masing sektor dan rasio  tingkat produktifitas 

tenaga kerja dalam menyumbang PDB pertahun sektor pertanian. 

Tabel 1.4 menunjukkan rasio dan indeks tingkat produktifitas tenaga kerja 

dalam menyumbang PDB  pertahun  pada masing-masing sektor  selama  periode 

2005 – 2008.   Indeks    tingkat   produktifitas  sektor  pertanian   bernilai  1 yang 

Digunakan  sebagai   acuan  terendah  tingkat  produktifitas.  Dari  tabel  tersebut 

diketahui  bahwa  indeks tingkat produktifitas sektor pertanian dengan nilai 1 dan 

sektor   perdagangan, hotel,  restoran dengan  nilai 2,  berada  dibawah  rata-  rata 

dengan   nilai 3. Sementara   itu,  indeks  sektor  pertambangan  menduduki  nilai 

tertinggi   dengan   nilai 35, disusul  oleh  sektor     keuangan, real  estate,  jasa 



 

perusahaan   dengan   nilai 20, sektor listrik, gas, air dengan nilai 13 dan sektor 

industri  pengolahan   dengan  nilai 7. Rendahnya  indeks tingkat  produktifitas  

sector pertanian menggambarkan juga rendahnya kualitas SDM dan teknologi  

yang berpengaruh terhadap rendahnya daya saing sektor pertanian. 

Tabel 1.4 Rasio dan indeks tingkat produktifitas tenaga kerja dalam menyumbang 
   PDB pertahun pada masing-masing sektor selama periode 2005 – 2008. 

Sektor  2005 2006 2007 2008 Rata-rata 
pertahun  

Nilai 
Ternormalisasi 

Pertanian  0.0087 0.0102 0.0127 0.0167 0.0121  1  
Pertambangan  0.3820 0.3870 0.4320 0.5115 0.4281  35  
Industri pengolahan  0.0653 0.0794 0.0884 0.1110 0.0860  7  
Listrik, gas, air  0.1429 0.1466 0.1406 0.1965 0.1566  13  
Konstruksi  0.0442 0.0574 0.0694 0.0886 0.0649  5  
Perdagangan, hotel, restoran  0.0228 0.0270 0.0303 0.0335 0.0284  2  
Angkutan, telekomunikasi  0.0325 0.0423 0.0474 0.0520 0.0436  4  
Keuangan, real estate, jasa 
perusahaan  

0.2211 0.2334 0.2437 0.2556 0.2384  20  

Jasa lainnya  0.0261 0.0318 0.0364 0.0379 0.0331  3  
Rasio rata-rata persektor  0.0292 0.0351 0.0405 0.0485 0.0383  3  

 
Daryanto (2009) juga melaporkan bahwa daya  saing  industri  pertanian 

(agroindustri)   nasional  baik  ditinjau   dari  keunggulan    komparatif   maupun 

Kompetitif  secara  umum  masih  relatif  rendah dimana   masih  mengandalkan 

resource abundance dan ketergantungan terhadap bahan baku impor. Hal ini juga  

juga tercermin dari masih rendahnya kontribusi ekspor sektor pertanian dibanding 

sektor    industri,   migas  dan  pertambangan     (Tabel  1.3),  meskipun     jumlah 

keterlibatan tenaga kerja sektor pertanian sangat besar. Sementara itu indeks RCA 

(Revealed Competitive Advantage) Indonesia untuk  komoditas agroindustri  pada 

tahun 2006   adalah  sebesar 0.2 yang menunjukkan masih rendahnya daya  saing 

sektor tersebut. 

Di sisi lain, hasil survei Kementrian Perindustrian (Herman et al., 2008) 

Menunjukkan  bahwa hampir semua bahan baku industri pangan, pupuk, kimia, 

keramik, elektronik, otomotif, tekstil dan lain sebagainya adalah impor. 

Sementara itu net ekspor-impor industri manufaktur  masih  didominasi  dengan 

industri yang berteknologi rendah. Hal tersebut semakin menggambarkan bahwa 

daya  saing industri nasional, termasuk agroindustri adalah  masih  relatif rendah. 

1.1.2 Peranan Nanoteknologi dalam Peningkatan Daya Saing Sektor Pertanian 



 

Tidak dapat dipungkiri bahwa pengembangan teknologi secara nyata telah 

meningkatkan daya saing industri suatu negara. Porter (1990) menyatakan bahwa 

teknologi baru menjadi salah satu faktor utama  yang  mempengaruhi keunggulan 

kompetitif   suatu  industri  atau   negara. WEF   (World Economic Forum, 2010), 

sebuah    lembaga    pemeringkat   daya  saing   negara  - negara  di   dunia,   juga 

menempatkan  unsur kecanggihan teknologi   untuk  menentukan  peringkat daya 

saing  suatu bangsa.   Oleh karena  itu,   pemerintah  dan   industri terus  menerus 

meningkatkan   tingkat   pengetahuan  (knowledge)   teknologi    mereka     untuk 

memenangkan   persaingan   di era global  dewasa     ini,   sehingga   penguasaan 

teknologi terkini untuk dapat diterapkan dalam industri nasional adalah menjadi 

keniscayaan. 

Nanoteknologi diyakini dapat  memberikan nilai tambah  yang signifikan 

pada  industri pertanian  (agroindustri). Nanoteknologi   telah  diaplikasikan pada 

sektor pertanian, khususnya dalam rekayasa genetika untuk mendapatkan varietas 

bibit unggul.Thomson (1999) misalnya, telah melakukan riset untuk memperbaiki 

beberapa sifat tanaman sedangkan Jain dan Eija (1992) melakukan kultur jaringan 

untuk   menghasilkan   tanaman   stroberi bebas   virus.    Rekayasa g enetika juga 

diaplikasikan  pada  benih  hewan  dengan mentransfer secara  langsung gen - gen 

khusus untuk memperbaiki sifat fenotifnya (Montaldo, 2006). 

Dalam dekade  terakhir aplikasi   nanoteknologi   pada   pertanian  menjadi 

lebih  masif  dengan   ditemukannya  sifat - sifat    unik  partikel  yang   berukuran 

beberapa nano atau bahkan puluh nanometer. Nanopartikel dan  nanoemulsi dapat 

diaplikasikan  pada   pestisida,  pupuk  (Khodakovsya et al., 2009),  sensor  untuk 

memantau tanah (Millman, 2004),  pakan ternak (Safarik et al., 2006), obat hewan 

(Cott, 2005),  pangan (Bugusu, 2008), obat   herbal  dan kemasan antibakteri  serta 

komposit anti peresapan gas (Miller et al., 2006; Anil, 2006). 

Aplikasi   nanoteknologi  di beberapa  negara  berkembang di   dunia telah 

dihimpun   oleh Salamanca - Buentello et al. (2005)  melalui  survey   terhadap 63 

pakar  nanoteknologi dunia  dan   melaporkan   tentang 10  urutan  teratas aplikasi 

nanoteknologi seperti  ditunjukkan  pada  Tabel 1.5. Aplikasi nanoteknologi untuk 

peningkatan  produktifitas  pertanian   menempati  urutan  kedua  dengan  skor 706 

dibawah   aplikasi     pada bidang energi   dengan   skor   766.     Contoh    aplikasi 



 

nanoteknologi dalam upaya peningkatan produktifitas pertanian dilaporkan antara 

lain nanoporous, nanonutrisi, slow -released,  nanoenkapsulasi, nanosensor  untuk 

pupuk, air, herbisida, kestabilan tanah dan lain sebagainya. Sementara itu aplikasi 

nanoteknologi  untuk  pengolahan  makanan dan   packaging  juga   mendapatkan 

perhatian  yang sangat  serius   dan  menempati   urutan  keenam   dengan contoh 

aplikasi  pada  nanokomposit  dan  nanoemulsi   untuk     packaging   antibakteri, 

makanan suplemen dan fungsional dan lain sebagainya.  

 

Tabel 1.5 Sepuluh urutan teratas aplikasi nanoteknologi di negara berkembang 
(Salamanca-Buentello et al., 2005). 

 

No  Aplikasi Contoh 

1 
 

Penyimpanan, produksi, dan 
konversi energi  
 

Media penyimpanan hidrogen berbasis 
carbon nano tube (CNT), sel surya 
berbasis quantum dot, nanomaterial 
ringan  

  2 

 
 
 
Peningkatan produksi pertanian 

Pupuk nano, nanoporos zeolite untuk  
meningkatkan efisiensi dosis 
penggunaan air dan pupuk, nanonutrisi, 
nanopestisida, nanosensor 
untuk mengontrol kualitas tanah dan lain 
sebagainya 

  3 
 
 
 

Pemurnian air Nanomembran, nano TiO2, 
nanomagnet untuk pemurnian air, 
desalinasi, dan detoksifikasi 

4 
 
Diagnosis penyakit 
 

Nanobelt, nanomagnet, nanosensor, 
nanopartikel untuk diagnosis penyakit 
dan imajinasi 

5 Sistem pengiriman obat Nanokapsul sebagai media pengiriman 
obat ke seluruh tubuh 

6 
 
Pengolahan makanan dan packaging 
 

Nanokomposit, nanopartikel dan 
nanoemulsi antimikroorganisme untuk 
packaging, fortifikasi, suplemen 

7 Pemurnian udara Nanodivais untuk pemisahan gas 

8  
Konstruksi 

Nanomolek.ul untuk aspal dan beton 
agar lebih tahan terhadap rembesan air 

9 Pengamatan kesehatan Nanotube untuk pengamatan tingkat 
kolesterol 

10 Deteksi dan pengendalian hama Nanosensor untuk deteksi dan 
membasmi hama dan serangga 

 



 

Mengingat  semakin  besarnya  peluang  penerapan  nanoteknologi  dalam 

upaya  peningkatan daya  saing sektor pertanian, dewasa  ini  banyak negara di dunia 

diantaranya   Amerika,   Jepang, Cina,  Eropa, India, Thailand   dan lain  sebagainya 

serta   lebih    dari 400 perusahaan   melakukan   investasi  yang  sangat   besar  yang 

ditujukan   untuk   penelitian     dan   pengembangan   nanoteknologi    pada    sektor 

pertanian    dan  makanan     (Tiju and Mark, 2006  ; Cientifica,   2006; INIC, 2009). 

Salah   satu   agenda pemerintah   India dalam pengembangan nanoteknologi  adalah 

mendirikan  Institut Nanoteknologi Pertanian  Nasional  (Sreelata, 2008).  Demikian 

halnya dengan  Thailand  yang  telah  memulai  riset   nanoteknologi  dengan  fokus 

terhadap  sektor  pertanian dan  makanan pada 2010. Riset tersebut  merupakan riset 

gabungan   antara I nstitut Sains  dan Teknologi   Nasional  Thailand (NSTDA) dan 

Kementerian Departemen Pertanian Thailand (Ramjitti, 2010). 

Pada tahun 2010, Asia  dengan  jumlah  penduduk mencapai  50%  populasi 

dunia  menjadi  pasar  terbesar  untuk  produk  nanoteknologi sektor pertanian  dan 

makanan      (Cientifica,       2006).   Tahun   2012   diprediksi   bahwa   nilai    jual 

nanoteknologi    dunia   di sektor     makanan   akan   mencapai   USD 5,8   milyar, 

meningkat  dari   nilai  USD  410 juta  pada tahun  2006. Karena besarnya peluang 

penerapan   tersebut  maka  strategi  pengembangan nanoteknologi   dalam   upaya 

meningkatkan  daya saing  global  agroindustri  nasional telah  dikaji   di beberapa 

negara (Tiju and Mark, 2006; Norman, 2002). 

Kementrian Riset dan Teknologi telah meluncurkan buku tentang Roadmap  

Nanoteknologi  pada 2006  dengan   melakukan  pendekatan enam focus  bidang 

prioritas  nasional (Ristek, 2006) . Pada  2008,  Kementrian   Perindustrian bekerja 

sama dengan Masyarakat  Nano Indonesia melakukan  serangkaian  kajian dengan 

pendekatan    kombinasi   market pull dan   technology push    untuk   menentukan  

prioritas industri yang akan dimasuki nanoteknologi (Herman et al.,2008). Industri 

Tekstil,  Keramik, Pangan (termasuk  industri  packaging) dan Kimia (termasuk di 

dalamnya  industri    pupuk,  pengolahan CPO,   dan   lain  sebagainya)     menjadi  

prioritas  utama  penerapan nanoteknologi  pada fase pertama periode 2010-2014. 

Kegiatan tersebut  merupakan    suatu  bentuk respon  terhadap   Arah Kebijakan 

Kemenperin  dalam    mewujudkan    sasaran  RPJM 2005 – 2009   pada   Sektor  

Manufaktur    dengan    menetapkan    fokus   utama   pengembangan    industri 



 

manufaktur pada sub-sektor yang memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai 

berikut: (i) menyerap banyak tenaga kerja; (ii) memenuhi kebutuhan dasar dalam 

negeri (seperti makanan-minuman dan obat-obatan); (iii) mengolah hasil pertanian 

dalam arti luas (termasuk perikanan) dan sumber- sumber daya alam lain dalam 

negeri; dan (iv) memiliki potensi pengembangan ekspor. Diturunkan dari keempat 

kriteria di atas, berdasarkan analisis keunggulan komparatif dan kompetitif, maka 

prioritas dalam lima tahun ke depan adalah pada penguatan klaster-klaster: (1) 

industri makanan dan minuman; (2) industri pengolah hasil laut; (3) industri 

tekstil dan produk tekstil; (4) industri alas kaki; (5) industri kelapa sawit; (6) 

industri barang kayu (termasuk rotan dan bambu); (7) industri karet dan barang 

karet; (8) industri pulp dan kertas; (9) industri mesin listrik dan peralatan listrik; 

dan (10) industri petrokimia (Kemenperin, 2008). 
 

Uraian tersebut di atas semakin menunjukkan bahwa peningkatan daya 

saing industri pertanian dengan sentuan nanoteknologi menjadi sangat penting dan 

perlu dikaji strategi penerapannya secara komprehensif. Namun demikian, strategi 

yang mengkhususkan pengembangan nanoteknologi dalam rangka peningkatan 

daya saing global agroindustri nasional belum banyak dilaporkan. 

 

 

1.1.3  Formulasi Strategi Pengembangan Nanoteknologi pada Industri 

Pertanian 

Pada proses formulasi strategi kebijakan, analisis SWOT (akronim dari 

strength, weakness, opportunity dan threats) banyak digunakan dan dijadikan 

fondasi untuk pengembangan dan perumusan kebijakan melalui evaluasi kekuatan 

dan kelemahan internal, dan peluang dan ancaman eksternal dari sebuah 

organisasi. Namun demikian, analisis SWOT tradisional umumnya menganalisis 

faktor-faktor lingkungan strategis secara kuantitatif semata sehingga hasilnya 

kurang objektif dan tidak memberikan prioritas terhadap berbagai faktor dan 

strategi yang ada (Hill, 1997). David (2002) mengkaji berbagai metode analisis 

SWOT secara kuantitatif meliputi matriks evaluasi faktor-faktor eksternal (EFE 

external factor evaluation) dan internal (IFE: internal factor evaluation) yang 



 

dapat digunakan untuk merumuskan strategi yang lebih akurat. 

Rochman   et  al.  (2011a)   telah    melakukan   kajian   tentang   strategi 

pengembangan  nanoteknologi  dalam  kaitan  peningkatan  daya  saing  industri 

nasional dengan metode SWOT. Sepuluh industri pertanian dianalisis posisi daya 

saing masing - masing  menggunakan matriks SWOT.  Namun demikian, teknik 

SWOT  yang  digunakan  menggunakan   variable - variabel  yang  independent 

(bebas), sehingga posisi daya saing masing-masing tidak dapat dengan sempurna 

diperbandingkan secara obyektif. 

 
Di sisi  lain, AHP (analytic hierarchy process) merupakan alat   analisis 

keputusan  dengan multi - kriteria yang  menggunakan metode  matematik baik 

secara kuantitif maupun kualitatif untuk menganalisis permasalahan  keputusan 

yang kompleks (Saaty, 1980). Penerapan AHP pada metode analisis SWOT dapat 

membantu mempermudah pemilihan alternatif dan strategi yang telah  disajikan 

dari  hasil   analisis  SWOT  (Saaty, 1987).  Untuk  meningkatkan  performansi 

penggunaan analisis SWOT, maka metode AHP dikombinasikan dengan analisis 

SWOT  (Kurttila  et  al,  2000;  Stewart et  al., 2002)  sehingga  diperoleh  suatu 

metode baru hybrid yang memberikan pembobotan secara obyektif. Rochman et 

al. (2011b) juga telah menggunakan metode SWOT-AHP untuk menganalisis 

posisi daya saing industri pertanian nasional yang menerapkan nanoteknologi. 
 

Sementara itu dewasa ini ANP (analytic network process) (Saaty, 2001) 

yang merupakan pengembangan dari AHP (analytic hierarcy process) banyak 

digunakan untuk menyusun strategi dengan mempertimbangkan variabel-variabel 

dependent pada struktur hierarki dan secara timbal balik antar struktur (level) 

hierarkinya. Perbedaan yang mendasar dengan metode AHP adalah bahwa 1) 

AHP mengasumsikan variabel-variabel pada suatu tingkat struktur hierarki 

bersifat independent (bebas) terhadap variabel-variabel pada tingkat struktur 

hierarki yang lain, sementara itu ANP mengasumsikan variabel-variabel pada 

tingkat struktur hierarki tertentu dapat mempengaruhi variabel-variabel di tingkat 

struktur hierarki yang lain termasuk pada tingkat alternatif, 2) struktur hierarki 

pada  AHP  bersifat  top down  (arahan dari atas),  namun  pada   ANP    juga 

 



 

memungkinkan  terjadinya struktur network dan feedback  (saling timbal balik 

mempengaruhi). Shiau et al. (2003) menggunakan   kombinasi metode SWOT  

dan  ANP untuk mengevaluasi strategi pemasaran pelabuhan laut. 
 

Di sisi lain, untuk menyederhanakan proses pemilihan alternatif kebijakan 

guna   menggantikan   kompleksitas      kriteria   internal     dan  eksternal,    telah 

dikembangkan   pendekatan   BOCR   yang  merupakan   akronim  dari  benefit, 

opportunity, cost, risk. Dalam perspektif BOCR, pilihan alternatif strategi dapat 

dilakukan  dengan    mengkonsentrasikan pada tujuan dari perumusan   sebuah 

kebijakan melalui aspek manfaat, peluang, besar pembiayaan dan  resiko  yang 

ditimbulkan. Diederik (2005) membahas tentang makna BOCR yang lebih dalam 

serta  perhitungan yang   berkaitan   dengan   pengambilan  keputusan dalam 

mengevaluasi kelayakan suatu kegiatan bisnis. Tom et al. (2003) memanfaatkan 

SWOT - ANP/ AHP  yang  dimodifikasi  dengan   pendekatan   BOCR untuk 

mengembangkan model motivasi aturan bisnis baru yang menggantikan peran 

SWOT  konvensional  dengan    perspektif   BOCR guna  mendapatkan  suatu 

keputusan sesuai dengan yang diharapkan oleh pengambil kebijakan. Dengan 

demikian, melalui  pendekatan BOCR pemilihan  alternative  kebijakan dapat 

dilakukan sesuai dengan tujuan dari sebuah kebijakan. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 
 

Kondisi daya saing agroindustri nasional masih mengkhawatirkan. Salah 

satu faktor utama   untuk   meningkatkan  daya saing   tersebut adalah   dengan 

pendekatan   inovasi   dan  penerapan  teknologi  terkini, yaitu   nanoteknologi. 

Sementara  itu, aplikasi nanoteknologi  pada  industri  pertanian dan pangan di 

negara - negara berkembang menduduki peringkat kedua dan keenam.  Hal  ini 

menunjukkan bahwa potensi penerapan nanoteknologi pada industri pertanian di 

Indonesia  adalah  sangat  prospektif. Namun demikian, strategi  pengembangan 

nanoteknologi dalam rangka peningkatan daya saing global agroindustri nasional 

memerlukan  suatu  pendekatan yang komprehensif dengan  mempertimbangkan 

variabel  - variabel  kunci  yang  saling  berpengaruh  satu  dengan yang  lainnya, 



 

termasuk pada level pilihan alternatif, sehingga diperoleh suatu strategi yang lebih 

realistis  yang  dapat diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu,  rumusan masalah 
 
penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut : 

a.  Agroindustri yang mana yang memiliki potensi untuk menerapkan 

nanoteknologi? Faktor-faktor kunci (internal & eksternal) apa yang 

mempengaruhi daya saing agroindustri nasional? 

b.  Bagaimana pengaruh variabel-variabel kunci serta metode analisis terhadap 

penentuan tingkat/ posisi daya saing agroindustri yang berpotensi 

menerapkan nanoteknologi? 

c.  Bagaimana strategi pengembangan nanoteknologi pada agroindustri nasional 

dengan mempertimbangkan variabel-variabel kunci yang saling 

mempengaruhi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi pengembangan 

nanoteknologi dalam upaya meningkatkan daya saing global agroindustri nasional 

dengan menggunakan kombinasi metode analisis SWOT, SWOT-AHP dan 

SWOT-ANP dalam perspektif BOCR. 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka tujuan 

penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a.  Mengidentifikasi agroindustri nasional yang berpotensi menerapkan 

nanoteknologi dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan 

eksternal dengan metode SWOT. 

b.  Menentukan posisi daya saing dan prioritas agroindustri nasional yang 

berpotensi menerapkan nanoteknologi dengan mempertimbangkan 

variabelvariabel 

kunci yang mempengaruhinya dengan metode SWOT-AHP. 

c.  Malakukan analisis dan merumuskan strategi pengembangan nanoteknologi 

pada agroindustri nasional dengan mempertimbangkan variabel-variabel 

kunci yang saling mempengaruhi tersebut satu dengan yang lainnya dengan 

metode SWOT-ANP dalam perspektif BOCR. 



 

1.4 Manfaat Penelitian 
 
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 1)  Hasil dari penelitian ini dapat menjadi dokumen ilmiah yang berisikan 

materi tentang strategi pengembangan nanoteknologi di Indonesia secara 

komprehensif dalam upaya meningkatkan daya saing global agroindustri 

nasional, dengan menyajikan data-data yang dapat dipercaya dan dapat 

dipertanggungjawabkan dalam perspektif keilmiahannya. 

2)  Dokumen ilmiah ini juga dapat digunakan oleh berbagai stake holder, 

 khususnya pemerintah, dalam kaitan pengambilan kebijakan dalam rangka 

 mendukung agroindustri nasional. 

3)  Implementasi strategi pengembangan nanoteknologi dari hasil kajian ini 

 diharapkan dapat secara nyata berkontribusi terhadap peningkatan daya 

 saing global agroindustri nasional. 

 

1.5 Kebaruan Penelitian 
 

Kebaruan dalam penelitian ini adalah 1) kajian pertama di Indonesia yang 

membahas “strategi pengembangan nanoteknologi untuk meningkatkan daya 

saing global agroindustri nasional” itu sendiri merupakan hal yang baru dan 2) 

penggunaan metode SWOT, SWOT-AHP dan SWOT ANP dalam perspektif 

BOCR untuk menentukan strategi pengembangan dan posisi daya saing 

agroindustri nasional yang berpotensi menerapkan nanoteknologi sebagai upaya 

meningkatkan daya saing global merupakan kajian yang belum pernah dilakukan 

oleh komunitas ilmiah hingga dewasa ini. 

 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 
 
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan merumuskan strategi 

pengembangan nanoteknologi dalam rangka meningkatkan daya saing global 

agroindustri nasional secara komprehensif dan menyeluruh. Hal-hal yang dibatasi 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 



 

a.  Agroindustri yang berpotensi menerapkan nanoteknologi diidentifikasi 

melalui kajian pustaka yang ada dan dipilih 10 industri untuk kemudian 

diranking dan diprioritaskan lima industri berdasarkan posisi daya saingnya. 

b.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis SWOT yang 

dikombinasikan dengan AHP dan ANP dalam perspektif BOCR. 

c.  Para pakar yang dijadikan rujukan dibatasi 10 orang dimana masing-masing 

memiliki pengetahuan tentang nanoteknologi, dan disisi lain menguasai 

salah satu bidang ilmu berikut, seperti pangan, pertanian, obat-obatan, kimia 

atau kebijakan teknologi. 
 
 

1.7 Sistematika Penulisan 
 

Disertasi ini disusun dalam tujuh bab. Bab 1, Pendahuluan membahas 

tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kebaruan penelitian, ruang lingkup dan sistematika penulisan. 

Bab 2, Tinjauan Pustaka menguraikan tentang gambaran umum 

nanoteknologi, manajemen strategik, teknologi disruptive, analisis SWOT, AHP 

dan ANP dalam perspektif BOCR. Bab 3 menjelaskan tentang metode penelitian 

yang mencakup tiga sub-kajian yaitu 1) penentuan posisi daya saing dengan 

metode SWOT, 2) penentuan prioritas dengan metode SWOT-AHP dan 3) 

perumusan strategi pengembangan nanoteknologi pada agroindustri nasional 

dengan metode SWOT-ANP. 

Sementara itu Bab 4 menguraikan tentang hasil kajian dan pembahasan dari 

masing-masing sub-kajian. Pertama secara umum menjelaskan tentang posisi daya 

saing 10 agroindustri nasional yang berpotensi menerapkan nanoteknologi dengan 

metode SWOT. Untuk mengetahui agroindustri yang paling perspektif dalam 

menerapkan nanoteknologi tersebut, maka dilakukan dengan pendekatan SWOTAHP 

untuk menentukan prioritas agroindustri dengan menyusun struktur hierarki 

yang terdiri dari level tujuan, kriteria dan alternatif agroindustri. Selanjutkan 

dirumuskan tentang alternatif strategi pengembangan nanoteknologi pada 

agroindustri nasional dengan menggunakan kriteria BOCR yang dilakukan dalam 

struktur hierarki ANP. 



 

Bab terakhir, Bab 5, merupakan kesimpulan secara umum sebagai jawaban 

dari tujuan penelitian dan saran yang berisikan tindak lanjut yang perlu dilakukan 

oleh berbagai stakeholder (khususnya pemerintah dan pegiat nanoteknologi) 

untuk mendorong dan mempercepat penerapan nanoteknologi pada agroindustri 

nasional dalam upaya peningkatan daya saing global serta tindak lanjut untuk 

penelitian dimasa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


