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A.  Latar Belakang 

Situasi usaha tani sayuran saat ini banyak mengarah ke agribisnis. Ternyata 

berbisnis di bidang ini juga menguntungkan. Selain perputaran modalnya cepat, pasarnya 

pun banyak. Dalam usaha ini dibutuhkan pengetahuan tentang seluk beluk dunia bisnis. 

Dengan pengetahuan bisnis peluang usaha dapat dilihat secara cermat sehingga 

keuntungan yang diinginkan tercapai.  

Sebagai penduduk Indonesia sepatutnya kita bersyukur karena alam Indonesia dapat 

ditanami berbagai sayuran. Sayuran tersebut tidak hanya asli Indonesia, tetapi juga ada 

yang berasal dari negeri lain. Aneka sayuran itu dapat digolongkan pada jenis sayuran 

komersial dan non-komersial. Komersial disini berarti sayuran tersebut mempunyai 

banyak peminat (memasyarakat) meskipun harganya relatif rendah atau sayuran tersebut 

diminati kalangan tertentu dengan harga tinggi atau mempunyai peluang bagus untuk 

komoditi ekspor. 

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya mutu makanan, termasuk sayuran, 

semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pendidikan dan pengetahuan 

masyarakat. Hal ini jelas terlihat pada masyarakat kota yang sebagian besar memang 

mampu serta adanya kenyataan bahwa kesegaran sayuran sangat menentukan harganya. 

Padahal seperti produk hortikultura yang lain, sayuran sangat mudah rusak dan 

membusuk dalam waktu yang relatif singkat sehingga mutunya menurun bahkan tidak 

dapat dikonsumsi sama sekali. Hal ini berarti pasar harus selalu dipasok sayuran segar 



 

setiap hari. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa peluang bisnis sayuran masih cukup 

besar dan menarik. 

Untuk menghasilkan sayuran komersial yang segar dan bermutu tinggi dengan harga 

yang layak dan keuntungan yang optimal diperlukan suatu penanganan yang baik mulai 

dari perencanaan tanam hingga pemasarannya ke konsumen. 

Dalam rangka pengembangan komoditi sayuran komersial diperlukan penelitian 

baik mengenai penerapan teknologi maju dan tepat guna maupun penerapan kemajuan 

bidang manajemen yang sama-sama mengarah pada peningkatan efisiensi, produktivitas 

dan mutu hasil.  

Ada tiga aspek pokok yang penting diketahui dalam bisnis apapun termasuk bisnis 

sayuran komersial. Ketiga aspek tersebut adalah aspek produksi, aspek keuangan serta 

aspek pemasaran. 

Aspek produksi tanaman sayuran yaitu proses kegiatan manajemen yang diterapkan 

dalam proses produksi. Manajemen produksi mencakup tentang perencanaan produksi 

dan pengendalian proses produksi yang didalamnya terdapat pengambilan keputusan 

dalam bidang persiapan dan proses produksi untuk jangka pendek, menengah ataupun 

panjang. Aspek ini secara langsung berkaitan dengan kuantitas, kualitas dan kontinuitas 

dari produk yang dihasilkan. 

Usaha di bidang sayuran komersial membutuhkan suatu manajemen yang sifatnya 

unik. Keunikan ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain produksi sayuran 

komersial cenderung dipengaruhi musim, komoditi sayuran komersial relatif mudah 

rusak, usianya pendek dan dalam pengusahaannya membutuhkan perawatan yang relatif 

intensif. Dalam bisnis sayuran komersial, manajemennya dapat dikatakan sebagai suatu 



 

kegiatan menghasilkan dan mendistribusikan kepada pengusaha atau langsung ke 

konsumen dan memprosesnya lebih lanjut bila memungkinkan. 

Secara ringkas sayuran merupakan produk hortikultura yang mempunyai beberapa 

keuntungan dan kelemahan. Beberapa keuntungan adalah seperti: (1) alam Indonesia 

yang subur (2) Indonesia memiliki keragaman sayuran yang relatif banyak (3) dibutuhkan 

dalam jumlah tidak sedikit dan kontinyu (4) masa panen yang relatif singkat serta (5) 

mempunyai peluang ekspor. Sedangkan kelemahannyapun antara lain (1) alam yang 

mendukung untuk produk sayuran umumnya di Pulau Jawa (2) perawatan yang intensif 

dan cenderung konsumtif (3) produk mudah rusak dalam waktu relatif singkat (4) harga 

yang fluktuatif dengan kondisi yang sering merugikan (5) penanganan pasca panen yang 

harus tepat. 

Dari pengumpulan fakta-fakta dan data-data yang sedemikian banyak, tidak 

terstruktur serta beragam tersebut maka didapat adanya kemungkinan alternatif-alternatif 

yang sangat banyak. Adanya pengambilan keputusan yang tepat didasarkan pada fakta-

fakta, alternatif-alternatif yang dihadapi serta kemungkinan-kemungkinan yang akan 

terjadi adalah merupakan suatu kebutuhan. Pada sisi lain, pembuat keputusan seringkali 

dihadapkan pada kerumitan dan lingkup pengambilan keputusan dengan data-data yang 

sedemikian kompleks. 

Sistem penunjang keputusan membantu pengambil keputusan memilih berbagai 

alternatif keputusan yang merupakan hasil pengolahan informasi-informasi yang 

diperoleh atau tersedia dengan menggunakan model-model pengambilan keputusan 

tersebut. 



 

SPK perlu dibuat agar dapat digunakan secara interaktif oleh pemakai atau pengambil 

keputusan. Pada pemilihan ini perlu dirancang suatu SPK untuk agribisnis sayuran guna 

pengendalian dan perencanaan produksi.   

 

  

B.  Perumusan Masalah 

Sebagaimana telah dijabarkan pada bagian awal, maka diidentifikasikan bahwa 

masalah yang dihadapi dalam perencanaan dan pengendalian produksi sayuran komersial 

adalah : 

1.  Berapakah kapasitas produksi yang efisien, biaya produksi yang paling efisien serta 

keuntungan yang paling optimal dalam suatu agribisnis sayuran komersial. 

2.  Bagaimana meminimalkan kerugian dari hal-hal yang tidak dikehendaki seminimal 

mungkin, seperti fluktuatifnya harga pasar.  

3.  Bagaimana perencanaan dan pengendalian produksi sayuran komersial dapat 

mendukung keterjaminan kontinuitas supply kepada pasar. 

 

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut maka perumusan masalahnya 

adalah bagaimana membangun sebuah sistem penunjang keputusan yang berbasiskan 

komputer dengan didukung oleh data dan informasi yang akurat serta alat-alat pengolah 

data-informasi sehingga dapat membantu manajer atau pengguna dalam mengambil 

keputusan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengendalian produksi sayuran 

komersial secara tepat. 

 



 

C.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian  ini adalah sebagai berikut : 

1.  Melakukan investigasi, analisa dan desain sistem pada Sistem Penunjang 

Keputusan (SPK) perencanaan dan pengendalian produksi berdasarkan berbagai 

faktor dan parameter yang berpengaruh terhadap perencanaan dan pengendalian 

produksi. 

2.  Membangun prototipe sistem penunjang keputusan produksi sayuran komersial 

sehingga dapat dimungkinkan untuk membantu bagian perencanaan dan 

pengendalian produksi di suatu usaha agribisnis bagi pengembangan usahanya. 
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