
  

  

LAPORAN AKHIR 

PENELITIAN HIBAH BERSAING 
   

 

 
 

 

 

KOMPETENSI INTI INDUSTRI DAERAH 

KABUPATEN MAJALENGKA 

 

 

 

Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun 
 

 

 

Ketua Tim Peneliti 

 

Tjutju Tarliah Dimyati  

NIDN : 0422055701 

 

 

 

 

 

 

Dibiayai Oleh : 

DIPA Kopertis Wilayah IV Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  

Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Hibah Penelitian 

Nomor : 07/SP2HBPD/LEMLIT-UNPAS/IV/2015 

 

REKAYASA 

 



iii 
 

 



iv 
 

RINGKASAN 

 

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, menyatakan bahwa daerah (Kab/Kota) agar 

dapat meningkatkan kemandirian lokal dengan memanfaatkan sumber daya alam yang 

dimiliki secara efisien dan optimal dalam rangka membangun daya saing daerah. Sejak 

tahun 2007, Kementerian Perindustrian telah memasukkan konsep pengembangan 

kompetensi inti industri di daerah dalam Kebijakan Pembangunan Industri Nasional 

(KPIN) dalam rangka meningkatkan daya saing industri daerah dan Kebijakan Industri 

Nasional. Terdapat dua pendekatan untuk membangun daya saing industri secara 

berkelanjutan. Pertama secara  top-down yaitu pembangunan industri yang direncanakan 

(by design) dengan memperhatikan prioritas yang ditentukan secara nasional yaitu 32 

industri prioritas (klaster). Kedua, melalui pendekatan perencanaan secara bottom-up yaitu 

melalui penetapan kompetensi inti yang berlandaskan potensi yang dimiliki daerah dan 

merupakan keunggulan daerah sehingga daerah memiliki daya saing.  

Kompetensi inti adalah suatu kumpulan yang terintegrasi dari serangkaian keahlian 

dan teknologi yang merupakan akumulasi dari pembelajaran, yang akan bermanfaat bagi 

keberhasilan bersaing suatu bisnis. Dalam perspektif ekonomi regional, kompetensi inti 

adalah kemampuan suatu daerah untuk menarik investasi dari luar daerah itu, baik investasi 

asing maupun investasi dalam negeri. Jadi, suatu daerah yang memiliki tingkat kompetensi 

(kompetitif) yang tinggi adalah yang sanggup menarik masukan investasi tersebut untuk 

memfasilitasi aktivitas perekonomian yang menghasilkan nilai tambah.Sasaran 

pembangunan industri daerah antara lain adalah meningkatkan nilai tambah komoditi 

unggulan daerah, memanfaatkan sumberdaya alam (SDA) secara optimal, dan melakukan 

kerjasama antar daerah. 

Komoditi unggulan daerah menjadi output yang memiliki nilai tambah jika dalam 

proses pembuatannya dilakukan dengan baik. Salah satu indikatornya adalah penggunaan 

teknologi tepat guna. Penelitian ini akan menghasilkan produk unggulan berbasis teknologi, 

pasar, sumber daya alam dan sumber daya manusia pada daerah penelitian. Program ini 

akan sangat berguna untuk para pengambil keputusan, baik di pusat maupun daerah, untuk 

melihat, menganalisis dan mengambil kebijakan dalam rangka pengembangan industri yang 

ada untuk meningkatkan daya saing. Penelitian ini difokuskan di sejumlah IKM yang 

tersebar di 26 Kecamatan yang ada di Kabupaten Majalengka.  

Berdasarkan hasil analisis dan FGD ditetapkan bahwa yang menjadi Kompetensi 

Inti Industri Daerah Kabupaten Majalengka adalah Jagung. 
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PRAKATA 

 

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah S.W.T atas karunia-Nya yang telah 

memberikan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan penelitian hingga terselesaikannya 

laporan akhir dari penelitian tentang KOMPETENSI INTI INDUSTRI DAERAH 

KABUPATEN MAJALENGKA. Kementerian Perindustrian telah memasukkan konsep 

pengembangan kompetensi inti industri di daerah dalam Kebijakan Pembangunan Industri 

Nasional (KPIN), dalam rangka meningkatkan daya saing industri daerah. Juga di dalam 

Kebijakan Industri Nasional untuk membangun daya saing industri secara berkelanjutan. 

Kompetensi inti adalah suatu kumpulan yang terintegrasi dari serangkaian keahlian 

dan teknologi yang merupakan akumulasi dari pembelajaran, yang akan bermanfaat bagi 

keberhasilan bersaing dalam suatu bisnis. Sementara sasaran pembangunan industri daerah 

antara lain adalah meningkatkan nilai tambah komoditas unggul daerah, memanfaatkan 

sumberdaya alam (SDA) secara optimal, dan melakukan kerjasama antar daerah.   

Salah satu alasan dipilihnya Kabupaten Majalengka sebagai daerah yang menjadi 

kajian penelitian adalah karena di Majalengka direncanakan akan dibangun Bandara 

Internasional. Dampak dari pembangunan bandara tersebut adalah akan meningkatnya 

akesibilitas Kabupaten Majalengka, sehingga akan berimplikasi pada peningkatan transaksi 

barang/jasa dan menggerakan perekonomian di Kabupaten Majalengka.  

Hasil penenlitian ini akan menjadi masukan bagi pemerintah Kabupaten Majalengka 

untuk menganalisis dan menetapkan kebijakan dalam rangka pengembangan industri yang 

ada sehingga meningkatkan daya saing daerah. 

 

Bandung, 10 Nopember 2015. 

Dr. Ir. Tjutju  Tarliah Dimyati, MSIE 

NIPY : 151 100 68 
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BAB 1.  PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang  

Pembangunan industri merupakan bagian dari pembangunan nasional, oleh sebab 

itu pembangunan industri harus diarahkan untuk menjadikan industri mampu memberikan 

sumbangan berarti bagi pembangunan ekonomi, sosial dan politik Indonesia. Pembangunan 

sektor industri, tidak hanya ditujukan untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan di 

sektor industri yang disebabkan oleh melemahnya daya saing dan krisis global yang 

melanda dunia saat ini saja, melainkan juga harus mampu turut mengatasi permasalahan 

nasional, serta meletakkan dasar-dasar membangun industri andalan masa depan. 

Pengembangan IKM oleh Kementerian Perindustrian sebagai Pembina sektor 

industri di Indonesia telah banyak dilakukan dengan berbagai kebijakan, program maupun 

kegiatan. Seluruh kegiatan itu dimaksudkan untuk mencapai Visi Pembangunan Industri 

Nasional Jangka Panjang (2025) adalah Membawa Indonesia pada tahun 2025 untuk 

menjadi Negara Industri Tangguh Dunia yang  bercirikan : 

1. Industri kelas dunia; 

2. PDB sektor Industri yang seimbang antara Pulau Jawa dan Luar Jawa; 

3. Teknologi menjadi ujung tombak pengembangan produk dan penciptaan pasar. 

Dalam mewujudkan visi tersebut, salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah 

adalah Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional. 

Dalam peraturan ini ditetapkan Bangun Industri Nasional tahun 2025 yang digambarkan 

dalam Gambar 1. Dalam Gambar 1, terlihat bahwa pembagian industri terbagi dalam 

klaster industri prioritas yang terdiri atas sekelompok industri. Kelompok-kelompok 

tersebut terdiri atas 6 (enam) basis dengan total 35 klaster industri. Di tahun 2009, 

pemerintah melalui Kementerian Perindustrian telah menyelesaikan 35 kebijakan 

berbentuk Peraturan Menteri yang membahas 35 klaster industri tersebut. Selain 

pendekatan secara top down, pendekatan yang dapat dilakukan adalah secara bottom up 

yaitu melalui penetapan kompetensi inti yang berlandaskan potensi yang dimiliki daerah 

dan merupakan keunggulan daerah sehingga daerah memiliki daya saing.  
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Sumber : Renstra Kementerian Perindustrian, 2009-2014 

Gambar 1.1  Bangun Industri Nasional Tahun 2025 

Kompetensi inti adalah suatu kumpulan yang terintegrasi dari serangkaian keahlian 

dan teknologi yang merupakan akumulasi dari pembelajaran, yang akan bermanfaat bagi 

keberhasilan bersaing dalam suatu bisnis. Dalam perspektif ekonomi regional, kompetensi 

inti adalah kemampuan suatu daerah untuk menarik investasi dari luar daerah itu, baik 

investasi asing maupun investasi dalam negeri. Jadi, suatu daerah yang memiliki tingkat 

kompetensi (kompetitif) yang tinggi adalah yang sanggup menarik masukan investasi 

tersebut untuk memfasilitasi aktivitas perekonomian yang menghasilkan nilai tambah. 

Sasaran pembangunan industri daerah antara lain adalah meningkatkan nilai tambah 

komoditas unggul daerah, memanfaatkan sumberdaya alam (SDA) secara optimal, dan 

melakukan kerjasama antar daerah. 

 

1.2  Tujuan Khusus 

 Karena banyaknya industri kecil dan menengah (IKM) yang tersebar di Provinsi 

Jawa Barat, maka lokasi yang akan menjadi sampel penelitian adalah IKM yang ada di 

Kabupaten Majalengka. Kabupaten Majalengka dipilih sebagai daerah kajian karena di 

Majalengka akan dibangun bandara internasional. Kondisi ini menyebabkan akan 

meningkatnya aksesibilitas Kabupaten Majalengka yang berimplikasi pada peningkatan 

transaksi barang/jasa di Kabupaten Majalengka, termasuk transaksi dari  barang-barang 
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yang dihasilkan oleh sektor industri. Sejumlah IKM ini akan menjadi fokus penelitian 

dalam jangka waktu 2 tahun.  

Pada tahun pertama, penelitian difokuskan untuk mengidentifikasi komoditas-

komoditas unggulan pada sejumlah IKM yang tersebar di 26 kecamatan di Kabupaten 

Majalengka sehingga diperoleh kompetensi inti industri daerah (KIID) Kabupaten 

Majalengka. Selanjutnya, pada tahun kedua penelitian difokuskan untuk penyusunan 

rencana aksi dan Peta Panduan (Road Map) Pengembangan kompetensi inti industri 

Kabupaten Majalengka. 

 

1.3  Urgensi Penelitian 

Terkait dengan pemilihan produk-produk unggulan  dari provinsi, kabupaten/kota,  

diberlakukannya otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintah Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah 

untuk memilih produk-produk unggulan dan  membangun daerahnya sesuai dengan potensi 

dan keunggulan yang dimiliki. Dalam hal ini, diperlukan sinkronisasi arah pembangunan 

industri antara pemerintah daerah di provinsi dan kabupaten/kota dengan pemerintah pusat. 

Setiap daerah memiliki keunikannya masing-masing: potensi ekonominya, ketersediaan 

SDM – infrastruktur, budaya, sosial masyarakatnya yang perlu dipelajari mendalam untuk 

menghasilkan kekuatan yang mampu memajukan daerahnya. Dengan demikian kemajuan 

daerah berdasarkan potensi dan unggulan dimaksudkan untuk kemajuan daerah dan 

kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia. 

Pembinaan dan pengembangan IKM melalui tahapan pendekatan ini telah 

memberikan warna baru dalam pelaksanaan percepatan pengembangan IKM. Selanjutnya 

dengan melihat potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, diharapkan daerah 

mampu menentukan keunggulan daerahnya sehingga memiliki daya saing. Salah satu 

outputnya adalah produk unggulan di setiap IKM yang ada di daerah. Melalui penerapan 

teknologi tepat guna diharapkan akan dihasilkan produk yang memiliki nilai tambah lebih 

tinggi dibandingkan sebelumnya. 
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Melalui penelitian ini, maka pemerintah daerah akan terbantu dalam meningkatkan 

perekonomian daerah melalui pengembangan industri berbasis sumber daya lokal dan 

berdaya saing tinggi. 
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BAB 2.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Globalisasi dan Daya Saing Industri Nasional 

Perubahan lingkungan global yang semakin cepat, ditandai dengan era perdagangan 

bebas dimana batas wilayah antar negara seolah-olah bukan hambatan dalam transaksi 

barang dan jasa. Untuk memperluas pasar atas produk-produk dalam negeri yang memiliki 

basis sumberdaya alam yang bisa menembus negara manapun juga,  namun sekaligus 

ancaman masuknya berbagai produk impor yang di beberapa kondisi lebih murah baik 

masuk secara legal maupun ilegal.  Peluang dan ancaman tersebut secara nyata telah 

memberikan sinyal bagi kebijakan industri nasional, untuk meningkatkan daya saing 

melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi produk (barang dan jasa), termasuk 

kebijakan standardisasi (sebagai mekanisme proteksi - technical barrier).  

Faktor yang paling penting untuk menembus pasar global adalah adanya daya saing 

nasional. World Economic Forum (WEF) suatu lembaga yang rutin menerbitkan “Global 

Competitiveness report” mendefinisikan daya saing nasional sebagai kemampuan 

perekonomian nasional yang mencapai pertumbuhan ekonomi  tinggi dan berkelanjutan. 

Komponennya meliputi kebijakan-kebijakan yang tepat, institusi yang sesuai, dan 

karakteristik ekonomi lain yang mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi tinggi 

yang berkelanjutan. Dengan kata lain semakin kompetitif ekonomi,akan cenderung dapat 

menghasilkan peningkatan tingkat pendapatan masyarakatnya. Tingkat produktivitas juga 

menentukan rates of return yang diperoleh dari investasi (fisik, manusia dan teknologi) 

dalam ekonomi, mengingat tingkat pengembalian rates of return ini sebagai dasar 

pendorong tingkat pertumbuhan ekonomi. 

Terdapat 12 pilar yang berperan sebagai pendorong produktivitas dan daya saing, 

yaitu: kelembagaan, infrastruktur, lingkungan makroekonomi, pendidikan dan pelatihan, 

efisiensi pasar, kesehatan dan pendidikan dasar, efisiensi pasar tenaga kerja, perkembangan 

pasar keuangan, kesiapan teknologi, besaran pasar, kecanggihan usaha/bisnis dan inovasi. 

WEF mengelompokkan kedua belas pilar tersebut menjadi tiga kelompok, yaitu: Basic 

requirements,  Efficiency enhancers, dan  Innovation and sophistication factors. Penilaian 

terhadap ketiga kelompok tersebut, menunjukkan bahwa, nilai index daya saing global – 
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GCI dari Indonesia berada pada peringkat ke 44 pada tahun 2010-2011. Peringkat tersebut 

mengalami kenaikan sebanyak 10  tingkat dibandingkan dengan tahun 2009-2010 yang 

berada pada tingkat 54. Namun demikian,  peringkat Indonesia ini masih berada di bawah 

Thailand yang berada pada peringkat 38 dan Brunei Darussalam yang bearada di peringkat 

28.Laporan terkini dari  WEF (World Economic Report tahun 2011-2012) menyebutkan 

bahwa  daya saing Indonesia pada tahun 2011 berada pada posisi ke-46 dari 142 negara 

yang diteliti (menurun dibanding tahun 2010 yang berada pada tingkat ke-44). 

Untuk meningkatkan kembali daya saing Indonesia, Kebijakan Industri Nasional 

telah menetapkan visi pembangunan Industri Nasional sebagaimana tercantum dalam  

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional. Visi 

pembangunan Industri Nasional adalah menjadi Negara Industri Tangguh pada tahun 2025, 

dengan visi antara pada tahun 2020 sebagai Negara Industri Maju Baru. Selanjutnya, 

berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tersebut, 

penentuan bangun industri pada tahun 2025 dilakukan dengan pendekatan :  

a)  memilih industri yang memiliki daya saing tinggi;  

b)  memilih produk – produk unggulan  dari provinsi, kabupaten/kota untuk diolah dan 

didorong agar tumbuh dan berkembang menjadi kompetensi inti industri daerah dan 

tulang punggung perekonomian regional;  

c)  memilih dan mendorong tumbuhnya industri yang akan menjadi industri andalan di 

masa depan. Bangun industri 2025 tersusun dari industri manufaktur dan industri 

andalan masa depan yang meliputi : industri agro, industri alat angkut dan industri 

telematika.  

 

 Terkait dengan pemilihan produk – produk unggulan  dari provinsi, kabupaten/kota,  

diberlakukannya otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintah Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah 

untuk memilih produk-produk unggulan dan  membangun daerahnya sesuai dengan potensi 

dan keunggulan yang dimiliki. Dalam hal ini, diperlukan sinkronisasi arah pembangunan 

industri antara pemerintah daerah di provinsi dan kabupaten/kota dengan pemerintah pusat. 

Setiap daerah memiliki keunikannya masing-masing: potensi ekonominya, ketersediaan 
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SDM – infrastruktur, budaya, sosial masyarakatnya yang perlu dipelajari mendalam untuk 

menghasilkan kekuatan yang mampu memajukan daerahnya. Dengan demikian kemajuan 

daerah berdasarkan potensi dan unggulan dimaksudkan untuk kemajuan daerah dan 

kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia. 

 

2.2  Kompetensi Inti 

Istilah kompetensi inti (core competence) pertama kali digunakan oleh Hamel dan 

Prahalad (1990). Kompetensi inti didefinisikan sebagai pembelajaran kolektif di dalam 

suatu organisasi/perusahaan, terutama mengenai bagaimana cara mengkoordinasikan 

berbagai keahlian di bidang produksi dan mengintegrasikan berbagai perkembangan 

teknologi. Beberapa pemahaman tentang kompetensi inti adalah sebagai berikut: 

a. Menurut Hamel dan Prahalad (1994), kemampuan perusahaan seharusnya dibangun 

dari integrasi teknologi dan keterampilan yang disebut sebagai kemahiran/kompetensi 

inti (core competence).Paradigma baru ini dikembangkan untuk membantu 

perusahaan agar mampu bersaing lebih efektif dalam lingkungan global yang 

dinamis.  

b. Menurut Hitt dkk (1999), kompetensi inti suatu daerah adalah kemampuan 

sumberdaya daerah yang merupakan sumber keunggulan bersaing daerah tersebut 

terhadap daerah lainnya. Dengan demikian, ketika ditarik pada entitas yang lebih luas 

dari sebatas perusahaan, maka daerah tersebut harus mampu menggali kemampuan/ 

kapabilitas yang bernilai, tidak gampang ditiru dan tidak tergantikan oleh daerah lain.  

c. Menurut Stewart (1999), kompetensi inti merupakan keahlian, keterampilan atau 

bakat yang tidak berwujud (intangible), yang memberikan nilai tambah dan memiliki 

nilai strategis.  

d. Menurut Hammer (2001), kompetensi inti adalah sejumlah kegiatan yang dapat 

dilakukan oleh suatu perusahaan secara baik sekali sehingga perusahaan tersebut 

berhasil dalam persaingan.  

e. Menurut Kanter (2001),  kompetensi inti adalah keahlian atau keterampilan yang 

berbeda (distinctive skills) yang membedakannya dari perusahaan lain. 
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Kompetensi inti industri daerah sebagaimana dinyatakan dalam kebijakan industri 

nasional adalah sekumpulan keunggulan atau keunikan sumber daya termasuk sumber daya 

alam dan kemampuan suatu daerah untuk membangun daya saing dalam rangka 

mengembangkan provinsi dan kabupaten/kota menuju kemandirian. 

 

2.3.  Konsep Daya Saing 

Daya saing adalah kemampuan meningkatkan posisi tawar dalam memaksimalkan 

tujuan. Menurut Bank Dunia sebagaimana dinyatakan oleh Daryanto dan Hafizrianda 

(2010), daya saing mengacu pada besaran serta laju perubahan nilai tambah per uni input 

yang dicapai oleh perusahaan; sehingga daya saing  tidak hanya sebatas tingkat efisiensi 

suatu perusahaan (mikro) tetapi mencakup aspek di luar perusahaan seperti iklim berusaha 

yang sesungguhnya faktor di luar kendali perusahaan. 

Menurut Hitt dkk (2001), keunggulan persaingan bertahan muncul ketika sebuah 

perusahaan mampu menerapkan strategi penciptaan nilai yang tidak dapat ditiru 

manfaatnya oeh perusahaan lain atau terlalu tinggi biaya untuk menirunya. Hakikat 

fundamental persaingan di kebanyakan dunia Industri sedang berubah.Daya saing sebuah 

perusahaan dicapai melalui akumulasi daya saing individual perusahaan dalam ekonomi 

global. 

Menurut OECD, daya saing adalah tingkat kemampuan suatu negara menghasilkan 

barang dan jasa yang sesuai dengan tuntutan pasar internasional, dan bersamaan dengan itu 

berkemampuan untuk menciptakan suatu kesejahteraan yang  berkelanjutan bagi warganya. 

Daya saing menurut definisi Kementerian Perdagangan adalah kemampuan suatu daerah  

dalam menghasilkan pendapatan  dan kesempatan kerja tinggi dengan tetap terbuka 

terhadap persaingan domestik dan internasional.  

 

2.3.1 Konsep Keunggulan Bersaing Negara/Daerah Menurut Porter 

 Menurut model “diamond” dari  Porter (1990), suatu kawasan secara alamiah akan 

mengembangkan keunggulan kompetitif berdasarkan kemampuan inovasi dari perusahan-

perusahan yang ada di dalamnya dan vitalitas ekonomi suatu wilayah merupakan hasil 
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langsung dari persaingan industri yang ada di kawasan tersebut. Berbagai faktor yang 

memicu inovasi dan pertumbuhan kawasan diantaranya adalah: 

a. Faktor kondisi, meliputi kuantitas  tenaga kerja terampil yang dibutuhkan, 

ketersediaan, kualitas, aksesibilitas sumberdaya alam suatu negara, ketersediaan 

sumberdaya pengetahuan (knowledge resource),  jumlah dan biaya dari sumber kapital 

atau modal dalam struktur industri keuangan suatu negara, serta ketersediaan dan 

kualitas infrastruktur fisik suatu negara. 

b. Faktor permintaan, meliputi komposisi dari permintaan dalam suatu pasar, serta 

ukuran dan pertumbuhan pasar. 

c. Faktor dukungan industri terkait, meliputi keberadaan dan kualitas industri 

penunjang, serta hubungan antarindustri lokal dalam koordinasi dan pembagian 

aktivitas dalam rantai nilai (value chain). 

d. Faktor strategi, struktur, dan persaingan, meliputi metode bagaimana suatu 

perusahaan dikelola, tujuan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan, jumlah 

perusahaan pesaing dalam suatu industri lokal, dan peta persaingan lokal. 

 

 Disamping keempat faktor tersebut, terdapat dua faktor eksternal yang secara tidak 

langsung ikut pula  memberikan kontribusi dalam penciptaan kemampuan bersaing suatu 

Negara, yaitu: 

a. Peluang (chance), yang bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti: (i) penemuan 

baru, (ii) peluang yang disebabkan oleh keputusan politik negara lain, (iii) perang, dan 

(iv) perubahan yang signifikan dalam industri keuangan dan nilai tukar. 

b. Faktor Pemerintah dalam penciptaan situasi ‘competitiveness’ dalam suatu 

negara, misalnya dengan: (i) pemberian subsidi, (ii) intervensi melalui pasar uang 

(capital market), (ii) pemberlakuan standarisasi produk dan regulasi industri, (iv) 

instrumen peraturan pajak, dan (v) peraturan anti monopoli. 

Secara grafis,  model “diamond” dari Porter (1990) dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut. 
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Sumber: Porter, 1990 

Gambar 2.1 Model “Diamond” dari Porter 

2.3.2  Konsep Rantai Nilai 

Rantai nilai menggambarkan rentang menyeluruh dari aktivitas yang diperlukan 

untuk menghasilkan produk atau jasa dari konsepsi, melalui fase yang berbeda dari 

produksi (melibatkan kombinasi transformasi fisik dan input dari berbagai pelayanan 

produsen), mengirimkan ke pengguna akhir dan pembuangan setelah 

penggunaannya.Rantai nilai (value chain) merupakan istilah yang diperkenalkan oleh Porter 

(1985). Analisis rantai nilai menggambarkan aktivitas yang organisasi lakukan dan 

menghubungkannya pada posisi daya saing organisasi.  

Analisis rantai nilai menggambarkan aktivitas dalam dan sekitar organisasi, serta 

menghubungkannya pada sebuah analisis kekuatan daya saing organisasi. Oleh karena itu, 

analisis rantai nilai mengevaluasi nilai mana yang masing-masing aktivitas tambahkan, 

pada produk atau jasa organisasi. Ide ini dikembangkan berdasarkan pandangan bahwa 

sebuah organisasi lebih dari sekedar kompilasi acak dari mesin, peralatan, orang dan uang. 

Hanya jika elemen-elemen ini disusun dalam sebuah sistem dan aktivitas secara sistematis, 

maka akan memungkinkan untuk menghasilkan sesuatu yang membuat konsumen bersedia 

untuk membayar. Porter berpendapat bahwa kemampuan untuk melakukan aktivitas 
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tertentu dan mengelola hubungan antar masing-masing aktivitas ini merupakan sumber 

keunggulan kompetitif.  

Porter  (1985) membedakan aktivitas menjadi dua yakni aktivitas utama (primary 

activities) dan aktivitas pendukung (support activities). Aktivitas Utama (Primary Activity) 

adalah aktivitas dalam suatu perusahaan atau entitas  yang terlibat dalam penciptaan fisik 

produk, pemasaran dan transfer ke pembeli serta layanan purna jual.  Terdapat  beberapa 

sub aktivitas yang ditelaah yakni : 

a. Logistik Masuk (Inbound Logistics) adalah aktivitas yang menyediakan input (baik 

berupa barang dan/atau jasa) bagi perusahaan. 

b. Operasi (Operations) adalah pengolahan input menjadi barang jadi atau jasa. 

c. Logistik Keluar (Outbound Logistics) adalah aktivitas menyampaikan produk kepada 

pelanggan. 

d. Pemasaran dan Penjualan (Marketing and Sales) adalah aktivitas yang melakukan 

pemasaran dan penjualan kepada pelanggan. 

e. Pelayanan (Service) adalah aktivitas yang memberikan pelayanan terhadap pelanggan. 

Aktivitas Pendukung (Support Activities) adalah aktivitas-aktivitas  dalam suatu 

perusahaan yang membantu perusahaan tersebut secara keseluruhan  dengan cara 

menyediakan infrastruktur atau input yang memungkinkan aktivitas–aktivitas primer 

dilakukan secara berkelanjutan. Aktivitas tersebut meliputi: 

a. Pengadaan (Procurement): aktivitas ini berkaitan dengan dukungan terhadap 

penyediaan (barang dan jasa) yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas utama. 

b. Pengembangan Teknologi (Technology Development): aktivitas ini merupakan 

dukungan teknologi untuk menjalankan aktivitas (termasuk di dalamnya juga teknologi 

untuk menghasilkan produk, aktivitas pemasaran, proses produksi yang fleksibel, 

pengelolaan pelanggan dan berbagai upaya pengembangan teknologi lainnya). 

c. Pengelolaan SDM (Human Resource Management): berkaitan dengan aktivitas 

rekrutmen, pengangkatan, pelatihan dan pengembangan SDM yang menjalankan 

aktivitas utama.  

d. Infrastruktur (Infrastructure): berkaitan dengan aktivitas penyediaan infrastruktur 

yang diperlukan oleh seluruh bagian di dalam perusahaan, seperti sistem pengelolaan 
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informasi, manajemen keuangan, dan berbagai mekanisme perencanaan dan 

pengendalian. 

Secara grafis, model rantai nilai Porter dapat digambarkan sebagaimana tampak dalam 

Gambar 2.2 berikut. 

 

Gambar 2.2  Model Rantai Nilai Porter 

Istilah “margin” mengimplikasikan bahwa organisasi merealisasikan profit margin 

yang tergantung pada kemampuannya untuk mengelola keterkaitan antara semua aktivitas 

dalam rantai nilai. Margin tergantung padaefektivitas suatu organisasi didalam 

menjalankan aktivitas-aktivitas utama dan pendukung tersebut secara efisien. Keunggulan 

kompetitif dapat dicapai dengan melakukan penyesuaian/pengaturan pada rantai nilai 

sedemikian rupa sehingga kegiatan dalam menghasilkan produk tersebut dapat : (a) 

dijalankan dengan biaya yang serendah-rendahnya atau (b) menciptakan produk yang 

berbeda (ada diferensiasi) dari yang dihasilkan pesaing. 

 

2.4.  Membangun Daya Saing Daerah Berbasis Kompetensi Inti 

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, 

penetapan kompetensi inti daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah dilakukan 
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secara bottom up. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian lokal melalui 

pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki secara efisien dan optimal dalam rangka 

membangun daya saing daerah. Membangun kompetensi inti daerah berarti melakukan 

pembinaan dalam rangka meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan oleh suatu 

daerah untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah yang lebih fokus, efisien, dan 

efektif sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kompetensi Inti Daerah memiliki sejumlah 

kriteria, antara lain: 

a. Terdapatnya akses potensial untuk masuk ke beragam pasar atau disebut juga 

backward linkage. Orientasinya adalah melihat industri pendukung untuk menjadi 

penilaian dari daya saing industri tersebut. 

b. Pengolahan mampu menimbulkan efek pengganda (multiplier effect) yang dapat 

mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi lainnya. 

c. Unik sehingga sulit ditiru oleh pesaing. Pengetahuan tradisional yang memiliki nilai 

komersial dilakukan pematenan hak karena memiliki spesifikasi atau keunikan. Hak 

inilah yang disebut sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual/HaKI. 

Penentuan kompetensi inti daerah bermuara dari produk unggulan prioritas dengan 

mempelajari data komoditas/produk unggulan kabupaten/kota, keterlibatan pendapat 

beberapa orang yang berpengalaman (expert), Peta Industri Unggulan Provinsi dan Peta 

Industri Nasional. Dua atau tiga produk / komoditas unggul ini kemudian dibahas dengan 

melihat pada faktor kontribusi ekonomi, ketersediaan bahan baku, daya saing, aspek 

pemasaran, dukungan kebijakan daerah dan SDM, penerimaan aparat – masyarakat – 

pelaku usaha, dampak terhadap lingkungan sehingga kemudian terdapat satu komoditas 

unggul terpilih. Dalam hal ini menjadi penting para pemangku kepentingan (stakeholder) 

untuk memikirkan dengan jernih dan tajam komoditas unggul apa yang mampu dijadikan 

produk bernilai tambah dan dari rangkaian proses untuk mengubah komoditas menjadi 

produk dimaksud yang mampu bersaing di pasar, proses mana yang akan dipilih dan 

menjadi kompetensi inti industri daerah. 
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2.5.  Konsep Database 

2.5.1 Definisi Database 

Database adalah kumpulan data atau file yang saling berkaitan, dimana keterkaitan 

atau relasi tersebut ditunjukkan dengan kunci dari tiap file yang ada. Dimana data 

mempunyai nilai selama mudah diambil kembali, diolah dan disediakan dalam batas waktu 

tertentu untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang dipakai dalam satu lingkup 

perusahaan/instansi.  

Database merupakan sekumpulan data yang berkaitan dan telah diorganisir, dimana 

data dalam database sewaktu-waktu dapat diambil untuk tujuan tertentu, berarti bukan 

sembarang data dapat membentuk suatu database, hanya data yang telah disusun secara 

teratur akan membentuk suatu database. 

Terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam perancangan database, yaitu 

pendekatan aplikasi dan pendekatan sistem. Pendekatan aplikasi merupakan pendekatan 

tradisional dimana tujuan dari perancangan ini adalah untuk memenuhi suatu aplikasi 

tertentu saja. Dalam pendekatan ini terdapat kemungkinan satu data disimpan dalam 

beberapa file, mengingat ada beberapa kegiatan yang membutuhkan data yang sama. 

Sehingga sebaiknya digunakan pendekatan sistem, dimana akan didapat suatu database 

yang dapat digunakan oleh lebih dari saru aplikasi sehingga mengurangi kerangkapan data 

dalam file. 

Konsep database menggambarkan hubungan logical antara record-record, dimana 

dalam database konsep susunan ini dikenal dengan Model Logical Data. Model data yang 

banyak digunakan dalam perancangan database adalah: 

1. Model Data Relasional (Relational Data Model), database yang memakai model data 

relasional terdiri dari sekumpulan tabel, dimana tiap tabel, baris menyatakan entity 

(record/object) yang ada dan dapat dibedakan dari objek-objek lain baik nyata atau 

abstrak) yang unik dan kolom menyatakan atribut entity yang bersangkutan. Dalam tiap 

entity akan selalu ada satu atau beberapa atribut yang dapat membedakan entity yang 

bersangkutan dengan entity yang lainnya. Atribut seperti itu disebut field kunci. 

Kelebihan Model ini adalah: 
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a. Sederhana, sehingga pemakai tidak akan terlalu sulit dalam memahami dan 

menganalisa data dengan model ini. 

b. Permintaan Non Prosedural, karena tidak ada ketergantungan posisional antara relasi, 

permintaan tidak harus mencerminkan struktur yang istimewa sehingga tidak perlu cara 

khusus. 

c. Kebebasan data (Data Independency), dalam hal ini user tidak perlu tahu secara terinci 

tentang dimana data disimpan dan bagaimana data disimpan secara fisik. 

d. Dasar Teoritikal, model data relasional didasari oleh teori matematika tentang relasi 

yang telah dikembangkan dengan baik. 

Akan tetapi model data relasional ini masih memiliki kelemahan terutama berkaitan 

dengan performansinya yaitu berkaitan dengan efisien operasional jika data yang 

dikelola dalam skala besar. 

2. Model Data Hirarki (Hierarchical Data Model), struktur model data hirarki terdiri dari 

simpul-simpul (nodes) dan cabang-cabang. Suatu simpul adalah kumpulan dari atribut 

data ang menggambarkan entity pada simpul tersebut. Simpul tertinggi disebut dengan 

“Root”. Setiap simpul kecuali root mempunyai hanya satu simpul yang berhubungan 

yang  terletak pada levelnya yang lebih tinggi yang disebut “Parent”. Setiap simpul 

boleh mempunyai satu atau beberapa simpul yang berhubungan yang terletak pada 

level dibawahnya, yang disebut  “Children”. 

3. Model Data Jaringan (Network), dalam susunan hirarki sering  dijumpai “Children” 

yang sama dibawah  “Parent” yang berbeda. Hal ini tidak diinginkan dalam suatu 

sistem informasi karena akan menimbulkan terjadinya redudansi atau penggandaan 

data dan duplikasi, oleh karena itu maka sebagai pemecahannya adalah dengan 

menggunakan Model Data Jaringan. 

 

2.5.2  Database Secara Umum 

Menurut Jogiyanto (1999 : 217) database merupakan kumpulan dari data yang 

saling berhubungan satu sama lainnya, tersimpan disimpanan luar komputer dan digunakan 

perangkat lunak tertentu untuk manipulasinya. Database merupakan salah satu komponen 

yang penting di system informasi, karena berfungsi sebagai basis penyedia informasi bagi 
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para pemakainya. Penerapan database dalam system informasi disebut dengan database 

system. Sistem basis data ini adalah suatu sistem informasi yang mengintegrasikan 

kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan membuatnya 

tersedia untuk beberapa aplikasi yang bermacam-macam di dalam suatu organisasi. 

 

2.5.3 Database Secara Terinci 

Menurut Jogiyanto (1999 : 400) elemen-elemen data di suatu file database harus 

dapat digunakan untuk pembuatan suatu Output. Demikian juga dengan Input yang akan 

direkam di database, file-file database harus mempunyai elemen-elemen untuk 

menampung Input yang dimasukan. Dengan demikian isi atau struktur dari suatu file 

database tergantung dari arus data masuk dan arus data keluar ke atau dari file tersebut. 

Ada beberapa tingkatan database yang perlu diketahui di dalam program database, antara 

lain : 

1. File  terdiri dari record-record yang menggambarkan satu kesatuan data yang sejenis.   

2. Record merupakan kumpulan dari beberapa field yang saling berhubungan ter-simpan 

dalam bentuk baris pada tabel. Satu tabel bisa terdiri dari beberapa record sekaligus.  

3. Field merupakan temapat data atau informasi dalam kelompok sejenis yang 

dimasukkan atau diInputkan pada bagian kolom tabel.  

4. Character  merupakan bagian data terkecil yang berjenis huruf, angka (numeric) atau 

karakter khusus yang membentuk sutau item data/field. 

Adapun istilah-istilah dalam suatu program database diantaranya adalah sebagai 

berikut ini: 

1. Entity atau entitas, adalah objek yang nyata atau tidak nyata yang dapat dibedakan satu 

dengan yang lainnya dari sifat-sifatnya. 

2. Set Entity, adalah sekumpulan entity yang mempunyai sifat atau karakteristik yang 

sama. 

3. Relationship, adalah asosiasi yang muncul diantara anggota set entity atau hubungan 

antar entity. 

4. ERD (Entity Relationship Diagram) atau dikenal dengan ER Diagram, adalah suatu 

model network yang menjelaskan rancangan penyimpanan data pada suatu abstraksi 
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level tinggi atau disebut juga strutur proses relasional, abstraksi tingkat rendah dan 

abstraksi tingkat operasional. 

5. One to One, setiap anggota entitas pertama hanya bisa dipetakan ke satu elemen dari 

entitas kedua dan sebaliknya. 

6. One to Many atau Many to One, dimana setiap anggota entitas pertama boleh dipetakan 

ke beberapa elemen dari entitas kedua. 

7. Many to Many, dimana beberapa anggota entitas pertama bisa dipetakan lebih dari satu 

elemen entitas kedua dan sebaliknya. 

 

2.5.4 Perancangan Database 

Suatu database yang baik didapat dengan cara perancangan yang baik, dimana 

dengan database yang baik akan dapat mengatasi masalah-masalah seperti redundansi dan 

inkonsistensi data, kesulitan pengaksesan data, isolasi data untuk standardisasi, pelayanan 

mulitple user (banyak pemakai), masalah keamanan (security), masalah integrasi (kesatuan) 

dan masalah data independence (kebebasan data). Maka dalam suatu perancangan database 

dibutuhkan teknik-teknik tertentu, yaitu: 

1. Perancangan Model Konseptual Database 

Pada perancangan model konseptual, penekanan tinjauan dilakukan pada struktur data 

dan relasi antara file (tabel). Tidaklah perlu dipikirkan tentang terapan dan operasi 

yang akan dilakukan pada basis data. Dimana tujuan utamanya adalah: 

a. Untuk memperlihatkan data dan relasi antar data yang diperlukan oleh aplikasi dan 

kelompok user. 

b. Untuk menyediakan model data yang mendukung berbagai transaksi yang 

diperlukan oleh data. 

c. Untuk melakukan spesifikasi perancangan, yang dapat mencapai performansi 

optimum yang dibutuhkan oleh sistem. 

2. Teknik Normalisasi 

Proses normalisasi merupakan proses pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel yang 

menunjukkan entity dan relasinya. Pada proses normalisasi selalu diuji pada beberapa 

kondisi, apakah ada kesulitan pada saat menambah/insert, menghapus/delete, 
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mengubah/update, membaca/retrieve pada suatu basis data. Bila ada kesulitan pada 

pengujian tersebut maka relasi tersebut dipecahkan pada beberapa tabel lagi atau dengan 

kata lain perancangan belumlah mendapatkan database yang optimal. 

Menurut Jogiyanto (1999 : 403) suatu file yang terdiri dari beberapa grup elemen yang 

berulang-ulang perlu diorganisasikan kembali. Proses untuk mengorganisasikan file untuk 

menghilangkan grup elemen yang berulang-ulang ini disebut dengan normalisasi. 

Normalisasi juga banyak dilakukan untuk merubah bentuk database dari struktur pohon 

atau struktur jaringan menjadi struktur hubungan. Konsep dan teknik normalisasi ini 

dikenal oleh Dr. E.F Codd di papernya pada tahun 1970 dan 1972. E.F Codd dalam 

papernya ini mendefinisikan struktur data yang baru, yaitu yang disebut dengan struktur 

data hubungan atau relation data structure. Istilah data hubungan menunjukan suatu 

struktur data yang mempunyai hubungan dengan elemen-elemen data lainnya, baik dalam 

satu file atau dalam file yang lain.  Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa proses 

normalisasi merupakan proses pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel yang 

menunjukkan entity dan relasinya. Pada proses normalisasi selalu diuji pada beberapa 

kondisi, apakah ada kesulitan pada saat menambah/insert, menghapus/delete, 

mengubah/update, membaca/retrieve pada suatu basis data. Bila ada kesulitan pada 

pengujian tersebut maka relasi tersebut dipecahkan pada beberapa tabel lagi atau dengan 

kata lain perancangan belumlah mendapatkan database yang optimal. Adapun tujuan dari 

normalisasi yaitu untuk minimalisasi redundansi (pengulangan data), memudahkan 

identifikasi entitas,  mencegah terjadinya anomali penyisipan, ubah, dan hapus suatu data. 

Beberapa konsep yang harus diketahui dalam teknik normalisasi: 

a. Kunci Atribut (Attribute Key), setiap file selalu terdapat atribut kunci yang berupa satu 

field atau satu set field yang dapat mewakili record. 

b. Kunci Kandidat (Candidate Key), adalah satu atribut atau satu set minimal atribut yang 

mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik dari entity. Kunci kandidat 

adalah calon atribut yang akan dijadikan sebagai kunci primer. 

c. Kunci Primer (Primary Key), adalah  satu atribut atau satu set minimal atribut yang 

tidak hanya mengidentifikasi secara unik suatu kejadian spesifik, tapi juga dapat 

mewakili setiap kejadian dari suatu entity. 
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d. Kunci Alternatif (Alternatif Key), adalah kunci kandidat yang tidak dipakai sebagai 

kunci primer. 

e. Kunci Tamu (Foreign Key), adalah satu atribut yang melengkapi satu hubungan 

(relationship) yang menunjukkan ke induknya. Kunci tamu ditempatkan pada entity 

anak dan sama dengan kunci primer induk relasinya. Hubungan antara entiti induk 

dengan anak adalah hubungan satu lawan banyak (one to many relationship) 

f. Kebergantungan Fungsi (Functional Dependency), adalah suatu fungsi dimana 

misalnya sebuah relasi R, atribut Y dari R adalah bergantung fungsi pada atribut X dari 

R jika dan hanya jika setiap nilai X dalam R punya hubungan dengan tepat satu nilai Y 

dan R (dalam setiap satu waktu). 

g. Anomali, adalah efek samping dari penggunaan basis data dan terjadi apabila relasi 

tidak pada bentuk normal. 

Dr. Codd pada tahun 1970 mendefinisikan tiga bentuk normal yaitu bentuk normal 

pertama (1NF), bentuk normal kedua (2NF), bentuk normal ketiga (3NF). Tetapi dalam 

perkembangan muncul bentuk-bentuk normal yang baru. Adapun bentuk-bentuk normal 

sebagai berikut :  

a. Bentuk normal pertama  

Sebuah relasi dikatakan berada pada bentuk normal pertama jika tidak terdapat group-

group berulang.   

b. Bentuk normal kedua  

Sebuah relasi dikatakan berada pada bentuk normal kedua jika memenuhi syarat 

bentuk normal pertama dan didalamnya berlaku  full functional dependency.  

c. Bentuk normal ketiga  

Sebuah relasi dikatakan berada pada bentuk normal ketiga jika memenuhi syarat 

bentuk normal kedua  dan didalamnya tidak terdapat   transitive dependency. 

d. Bentuk normal Boyce and Code 

Bentuk normal ini merupakan perluasan dari bentuk normal ketiga. Suatu relasi berada 

pada bentuk BCNF apabila setiap determinan merupakan candidate key (Kroenke, 

1990). Masalah BCNF akan muncul apabila suatu relasi mengandung tiga keadaan 

berikut: 
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1) Minimal terdapat dua candidate key  

2) Seluruh candidate key bersifat komposit  

3) Ada minimal salah satu atribut yang berpartisipasi pada lebih dari satu candidate 

key. 

e. Bentuk normal keempat  

Relasi berada pada bentuk normal keempat apabila memenuhi syarat BCNF dan 

didalamnya tidak terdapat multivalue dependency. 

f. Bentuk normal kelima  

Relasi berbentuk normal kelima jika relasi tersebut dapat dipecah  atau diproyeksikan 

menjadi beberapa relasi dan dari proyeksi-proyeksi itu dapat disusun kembali (JOIN) 

menjadi relasi yang sama dengan keadaan semula. 

 

Database dengan struktur data hubungan dapat digambarkan dalam bentuk tabel 

dua dimensi. Kolom dari tabel menunjukan atribut dari file. Atribut ini menunjukan item 

data atau field. Kumpulan nilai dari field atau item data disebut dengan istilah domain. 

Masing-masing baris dari record di dalam tabel disebut dengan istilah tuple.  

Suatu tuple atau record yang mempunyai dua domain disebut dengan 2-tuple. Suatu 

tuple yang mempunyai 3 domain disebut dengan 3-tuple dan seterusnya. Tiap-tiap tuple 

atau record ini dapat mempunyai suatu kunci yang unik dengan cara mana tuple ini dapat 

diidentifikasikan. Field yang menjadi kunci yang unik ini disebut dengan field kunci atau 

keyfield. Keterangan mengenai nama file, attribut, field kunci dan domain ditunjukkan  

pada Gambar 2.3 
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Sumber : http://cakarmedia.blogspot.com/2013/07/cara-mudah-membuat-database-dengan-

ms.html 

Gambar 2.3 Keterangan mengenai nama file, attribut, field kunci dan domain 

 

Suatu tuple atau record tidak selalu menggambarkan file dalam bentuk tabel, maka dapat 

diwakili dengan suatu notasi sebagai berikut: 

NILAIMHS[no_mhs, kode_mk, sem, tahun,nilai] 

Nama paling depan dari notasi ini yang ditulis di luar tanda kurung adalah nama dari file. 

Nama-nama yang berada di dalam tanda kurung yang ditulis dengan dipisahkan dengan 

koma adalah nama-nama dari field. Nama dari field kunci ditulis dengan digaris bawahi. 

 Kembali contoh file KARYAWAN dengan struktur yang telah didefinisikan 

sebelumnya. Kalau anda mengamati file ini, maka terlihat bahwa terdapat beberapa grup 

field atau item data yang diulang-ulang. Grup field yang berulang-ulang di dalam file ini 

adalah tanggal-keputusan, nomor keputusan, golongan, gaji, tunjangan dan status. File yang 

berisi dengan grup item data yang berulang-ulang akan menyebabkan akses data di file 

lambat serta memboroskan tempat simpanannya, karena nilai field yang berulang-ulang ke 

dalam file terpisah. Dengan normalisasi, maka file KARYAWAN dapat dipecah menjadi 

dua buah file, katakanlah file yang pertama bernama INDUK-KARYAWAN dan file yang 

kedua bernama SEJARAH-KARYAWAN sebagai berikut ini. 
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File KARYAWAN dengan struktur 

 Kode-karyawan 

 Nama-karyawan 

 Tgl-lahir 

 Alamat 

 Tanggal-keputusan 

 Nomor-keputusan 

 Golongan 

 Gaji 

 Tunjangan 

 Status 

File diatas dipecah menjadi dua file sebagai berikut: 

1. File INDUK-KARYAWAN dengan struktur: 

 Kode-karyawan 

 Nama-karyawan 

 Tgl-lahir 

 Alamat 

 Golongan 

 Status  

2. File SEJARAH-KARYAWAN dengan struktur: 

 Kode-karyawan 

 Tanggal-keputusan 

 Nomor-keputusan 

 Golongan 

 Gaji 

 Tunjangan 

 Status 

Untuk lebih jelasnya berikut ini akan disajikan sebagai data yang terdapat di dua buah file 

hasil normalisasi tersebut. 
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Sumber : http://cakarmedia.blogspot.com/2013/07/cara-mudah-membuat-database-dengan-ms.html 

Gambar 2.4 Dekomposisi file induk dan sejarah karyawan 

 

File SEJARAH-KARYAWAN dapat dinormalisasi lebih lanjut dengan memisahkan field 

gaji ke file yang terpisah, misalnya ke file dengan nama TARIP-GAJI sebagai berikut ini: 

 

File SEJARAH-KARYAWAN dengan struktur: 

 Kode-karyawan 

 Tanggal-keputusan 

 Nomor-keputusan 

 Golongan 

 Gaji 

 Tunjangan 

 Status 

File SEJARAH-KARYAWAN yang baru dengan struktur: 

 Kode-karyawan 

 Tanggal-keputusan 

 Nomor-keputusan 

 Golongan 

 Tunjangan 

 Status 
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File TARIP-GAJI dengan struktur: 

 Golongan 

 Gaji 

Untuk lebih jelasnya berikut ini akan disajikan sebagian data yang terdapat di file-file yang 

di normalisasikan tersebut. 

INDUK-KARYAWAN

kode karyawan nama karyawan tanggal lahir alamat golongan status

1830 ali 29/02/1960 mawar 501 2B aktip

1831 badu 15/01/1953 melati 12 3C keluar

1832 cakil 15/01/1953 anggrek 5 2A aktip  
SEJARAH-KARYAWAN

kode karyawan tanggal keputusan nomor keputusangolongan gaji tunjangan status

1830 01/03/1984 03/KP/84 2A 50000 25000 aktip

1830 05/06/1987 06/KP/87 2B 65000 40000 aktip

1831 15/07/1975 07/KP/75 3A 80000 35000 aktip

1831 07/02/1978 02/KP/78 3B 100000 65000 aktip

1831 21/12/1981 12/KP/81 3C 120000 75000 aktip

1831 01/02/1982 01/KP/82 3C 120000 75000 keluar

1832 05/04/1989 04/KP/89 2A 50000 35000 aktip  

 

TARIP-GAJI

golongan gaji

2A 50000

2B 65000

2C 70000

2D 75000

3A 80000

3B 100000

3C 120000

3D 135000  

 Sumber : http://cakarmedia.blogspot.com/2013/07/cara-mudah-membuat-database-dengan-ms.html 

Gambar 2.5 Dekomposisi induk-karyawan, sejarah-karyawan, tarif-gaji 

 

Ketiga file dari hasil normalisasi ini bila dituliskan dengan menggunakan notasi 

akan berupa sebagai berikut ini. 

 INDUK-KARYAWAN[kode-karyawan,nama-karyawan,tgl-

lahir,alamat,golongan,status] 

 SEJARAH-KARYAWN[kode-karyawan,tanggal-keputusan,nomor-

keputusan,golongan,tunjangan,status] 

 TARIP-GAJI [golongan, gaji] 

 

2.5.5 Database Management System (DBMS) 

Sebuah sistem database terdiri dari dua bagian yaitu : 

a. Database Management System (DBMS) adalah software yang berfungsi untuk 

memelihara, menyimpan dan mengolah data yang tersimpan dalam suatu database 
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b. Database Application Software (DBAS), sebagai aplikasi yang memudahkan pengguna 

untuk mengakses data yang tersimpan dalam DBMS. 

 

Database Management System yang ada dewasa ini dapat digolongkan dalam lima 

golongan atau biasanya dikenal juga dengan istilah model database, adalah sebagai berikut: 

a. File Database Management System (FDBMS) 

FDBMS merupakan model DBMS yang paling sederhana dan paling mudah dipelajari. 

Dengan model ini, setiap data yang ada disimpan secara berurutan dalam satu database 

yang besar. Untuk mencari kembali suatu data. Aplikasi akan membandingkan data 

tersebut satu persatu mulai dari awal sampai data tersebut ditemukan. 

b. Hierarchical Database Management System (HDBMS) 

Dalam model ini data disimpan dalam struktru pohon (tree structure) yang dimulai dari 

root sebagai tingkat teratas. Dari tingkat teratas ini kemudian bercabang ke bawah. 

Data disimpan sesuai dengan struktur pohon ini. Setiap cabang yang menyimpan satu 

jenis data disebut dengan node. Tingkatan terakhir dari struktur ini disebut dengan leaf. 

c. Netword Database Management System (NDBMS) 

Dalam model ini, data disimpan dalam bentuk many to many relationship atau disebut 

juga dengan multiple parent child relationship. Hubungan antar data disebut dengan 

istila “Set”. 

d. Relational Database Management System (RDBMS) 

Dalam model ini, data disimpan dalam bentuk tabel yang  terdiri dari kolom dan baris, 

dimana setiap jenis data menjadi kolom dan setiap serangkaian data (record) menjadi 

baris dari tabel tersebut. Antara kolom dalam satu tabel dapat direlasikan atau 

dihubungkan keterkaitannya satu sama lain ke tabel yang lain. 

e. Object Database Management System (OBDMS) 

ODBMS berbeda dengan RDBMS dalam hal cara data disimpan dan diakses. Dalam 

ODBMS objek data dapat terdiri dari beberapa elemen data dan dapat membentuk 

relasi yang kompleks dengan menggunakan konsep “objek” seperti encapsulation 

(dapat menggabungkan prosedur/method dalam suatu objek), inheritance, 

polymorphism dan juga tipe data “user defined”. Database Object dapat dikelompokan 
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menjadi ODBMS yaitu database yang dari awal didesain menggunakan konsep objek, 

dan ORDBMS yang merupakan pengembangan dari RDBMS. Tipe ORDBMS disebut 

juga “hybrid database” karena memungkinkan pengembangan membuat model data 

sebagai objek dan masih dapat mengakses data dengan menggunakan relasi (SQL = 

Structured Query Language). 

 

2.5.6 Langkah-Langkah Perancangan Database 

Perancangan database disini dimulai dari kamus data, yang merupakan daftar semua 

elemen atau field. Kamus data diperoleh pada saat analisa dengan DFD. Adapun langkah-

langkahnya sebagai berikut : 

1. Memilih kunci record, dari daftar kamus data dipilih field-field yang akan digunakan 

sebagai kunci record. Kunci record harus bersifat unik, artinya dalam satu file kunci 

record hanya dituliskan satu kali, sehingga dengan kunci ini dapat dicari satu record 

tertentu saja. 

2. Mencari relasi antar file dan menggabungkannya, kemungkinan relasi anter file dalam 

satu basis data adalah one to one, one to many atau many to one dan many to many. 

3. Memasang kunci relasi ke file, karena ada tiga kemungkinan macam relasi, maka 

pemasangan kunci relasi juga terdiri dari tiga macam: 

a. Jika relasi antara dua file adalah satu lawan satu, maka kunci relasi dapat 

dipasangkan pada kedua file tersebut atau kedua file tersebut dijadikan sebagai 

satu file 

b. Jika relasi antara dua file adalah satu lawan banyak maka kunci relasi dipasang 

pada file yang banyak  (yang menunjukkan ke satu) 

c. Jika relasi antara dua file adalah banyak lawan banyak maka dibuat file konektor 

(file baru) sedemikian hingga relasi langsung banyak lawan banyak berubah 

menjadi relasi tidak langsung satu lawan banyak melalui file konektor. Isi file 

konektor adalah berisi dua kunci utama yaitu satu dari file yang pertama dan satu 

lagi dari file yang lain. 

4. Melengkapi isi tiap file, melengkapi field-field yang tergantung atau tidak mempunyai 

kunci pada file konektor. 
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5. Melakukan pemeriksaan relasi yaitu dengan cara pemeriksaan dengan metoda 

normalisasi dan mengecek semua file jangan sampai memiliki field data sejenis yang 

ditulis berulang-ulang dalam database. 
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BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

3.1  Tujuan Penelitian 

Kegiatan Kajian Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) di 

Kabupaten Majalengka dimaksudkan untuk menentukan dan menetapkan kompetensi inti 

industri daerah kajian dan menyusun peta panduan pengembangan KIID yang sudah 

ditentukan. Peta panduan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan pedoman 

pengembangan industri berbasis sumber daya lokal. 

 

3.2  Manfaat Penelitian 

Dengan adanya pedoman pengembangan industri berbasis sumber daya lokal ini 

maka pemerintah daerah setempat dapat menyusun strategi pengembangan industri guna 

meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam lokal, tenaga kerja setempat, sehingga 

produktivitas IKM yang berbahan baku lokal tersebut meningkat. 
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BAB 4.  METODE PENELITIAN 

 

Bagan Alir Pelaksanaan Penelitian 

Untuk menyelesaikan penelitian ini, telah disusun diagram alir yang dijadikan acuan 

pelaksanaan pekerjaan bagi tim pelaksana. Diagram alir yang ada pada Gambar 4.1 ini 

memperlihatkan tahapan pekerjaan serta kegiatan yang akan dilaksanakan dalam dua tahun 

penelitian.  

Ada 4 tahap pelaksanaan penelitian, yaitu Tahap Persiapan, Tahap Survei, Tahap 

Pengolahan, Analisis, dan Evaluasi (pada tahun ke-1) dan Tahap Finalisasi pada tahun ke-2.  
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Gambar 4.1  Bagan Alir Pelaksanaan Penelitian 
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4.1  Penelitian Tahun ke-1 

4.1.1 Tahap Persiapan 

Tahap ini diawali dengan studi literatur terutama yang berkaitan dengan penentuan 

industri unggulan. Penentuan sektor unggulan di setiap kabupaten/kota dilakukan dengan 

menggunakan teknik analisis Kuosien Lokasi (Location Quotient = LQ). Location Quotient 

atau disingkat LQ, yaitu indeks yang mengukur overspecialization atau underspecialization 

dari sektor tertentu dalam suatu wilayah/subwilayah. LQ mengukur tingkat spesialisasi 

relatif suatu wilayah/subwilayah dalam aktivitas sektor perekonomian tertentu. Pengertian 

relatif dapat diartikan sebagai tingkat spesialisasi yang membandingkan suatu wilayah 

dengan wilayah yang lebih luas, dengan  ketentuan bahwa wilayah yang diamati merupakan 

bagian/subwilayah dari wilayah tersebut. Wilayah yang lebih luas disebut dengan wilayah 

referensi. Sebagai contoh, apabila membandingkan antara wilayah kabupaten/kota dengan 

wilayah provinsi, maka  provinsi memegang peran sebagai wilayah yang lebih luas yang 

dsebuat dengan wilayah referensi, dan seterusnya (Tarigan, 2004).  

Dalam kajian ini, Kabupaten Majalengka merupakan wilayah referensi bagi masing-

masing kecamatan  yang menjadi lingkup kajian. Ada 9 (sembilan) kelompok sektor yang 

akan dikaji, yaitu:  

(i) pertanian;  

(ii) pertambangan dan penggalian;  

(iii) industri pengolahan;  

(iv) listrik, gas, dan air;  

(v) konstruksi (bangunan);  

(vi) perdagangan, angkutan, keuangan, jasa, dan lainnya;  

(vii) pengangkutan dan komunikasi;  

(viii) keuangan, real estate dan jasa perusahaan; serta  

(ix) jasa-jasa lainnya. 

Persiapan selanjutnya adalah penyusunan kuesioner dan materi wawancara 

mendalam (in depth interview) yang akan digunakan pada saat pelaksanaan survei di setiap 

kecamatan di Kabupaten Majalengka. Sehubungan dengan rencana pelaksanaan survei ini, 

perlu dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat serta dinas-dinas terkait.  
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4.1.2  Tahap Pelaksanaan Survei   

Pelaksanaan survei dilakukan baik melalui kuesioner maupun wawancara di setiap 

kecamatan di Kabupaten Majalengka serta seluruh IKM yang ada. Tujuannya adalah untuk 

menentukan keunggulan daerah berdasarkan potensi SDA, SDM, serta potensi masyarakat 

dan industri. Bersamaan dengan pelaksanaan survei, dilakukan perancangan dan pembuatan 

aplikasi RIKM (Rancangan Industri Kecil Menengah) yaitu aplikasi yang akan digunakan 

sebagai data base untuk melakukan pemetaan potensi di Kabupaten Majalengka. 

4.1.3  Tahap Pengolahan Data, Analisis dan Evaluasi 

Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan aplikasi RIKM agar sesuai dengan kondisi 

di Kabupaten Majalengka. Berdasarkan hasil survei maka akan disusun daftar komoditas 

unggul, kemudian ditentukan salah satunya sebagai komoditas unggulan. Selanjutnya, 

terhadap komoditas unggulan tersebut dilakukan analisis proses, analisis pohon industri, 

analisis rantai pasok, dan analisis rantai nilai untuk menentukan kompetensi inti industri di 

setiap  kecamatan di Kabupaten Majalengka. Secara grafis, penentuan kompetensi inti 

industri di setiap  kecamatan di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada Gambar 4.2 

berikut. 

Analisa nilai LQ Output dan LQ Tenaga 

Kerja

Analisa serapan Tenaga Kerja

Skoring  Kriteria dan Sub Kriteria

Analisa Proses

Analisa Pohon Industri

Sektor dan Sub- sektor 

Unggulan

Satu Komoditas Unggul

Kompetensi Inti Industri 

Daerah
Analisa Rantai Pasok

Analisa Rantai Nilai

FGD

 

Gambar  4.2  Penentuan Kompetensi Inti Industri Daerah 
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Selanjutnya akan dilakukan  Focus Group Discussion (FGD) yang akan melibatkan 

tiga kelompok pakar yang terdiri dari akademisi, birokrasi, dan pelaku usaha. Termasuk ke 

dalam kelompok akademisi adalah para pakar dari universitas setempat. Adapun yang 

termasuk dalam birokrasi atau para pemangku kepentingan daerah adalah Bupati/Walikota, 

Kadisperindagkop, dan wakil dari SKPD terkait. Dalam menentukan kompetensi inti 

industri daerah ini, masing-masing pihak akan diberikan peluang untuk mengemukakan 

pendapatnya dan mencari kesepakatan dengan tetap mengacu pada analisis pohon industri, 

analisis proses, analisis rantai pasok, dan analisis rantai nilai. 

 Tujuan dilaksanakannya FGD pada penelitian tahun ke-1 adalah untuk menetapkan 

satu sektor dan sub sektor ungulan serta satu komoditas unggul di Kabupaten Majalengka 

secara definitif,  sehingga dapat dilakukan penyusunan Laporan Akhir Hasil Penelitian 

Tahun ke-1. Dengan demikian maka dari penelitian tahun ke -1 ini diperoleh dua keluaran, 

yaitu Aplikasi RIKM dan Laporan Akhir Hasil Penelitian Tahun ke-1. 

 

4.2  Penelitian Tahun ke-2 

Rencana kegiatan pada penelitian tahun ke-2 adalah melakukan sejumlah analisis 

terhadap komoditas unggul yang telah terpilih, sebagai dasar penyusunan konsep strategi 

pengembangan kompetensi inti industri daerah (KIID). Analisis yang akan dilakukan 

meliputi:  

(i) analisis pasar,  

(ii) analisis teknologi,  

(iii) analisis pohon industri,  

(iv) analisis proses produksi,  

(v) analisis rantai pasok, dan  

(vi) analisis rantai nilai  

 

 Analisis Pohon Industri 

Dalam analisis pohon industri, produk-produk turunan  atau olahan dari komoditas 

unggul  yang telah ditetapkan sebelumnya akan dipetakan dalam bentuk diagram pohon 

dan akan diuraikan satu persatu tentang rangkaian proses dan manfaat masing-masing dari 
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produk-produk turunan tersebut. Analisis ini diperlukan untuk menunjukkan keragaman 

produk yang dapat dihasilkan dari komoditas unggul yang telah ditetapkan, yang 

merupakan dasar untuk menentukan kompetensi inti industri daerah.  

 Analisis Proses 

Melalui analisis proses akan diuraikan tahapan yang dilalui mulai dari bahan 

mentah (raw material) hingga produk jadi di kecamatan lokus tempat produk tersebut 

diproduksi. Penguraian pada bagian ini  akan didasarkan pada hasil wawancara dan 

observasi sehingga  diperoleh informasi dan gambaran lebih rinci mencakup teknologi, 

mesin, kapabilitas proses (secara umum), kemampuan SDM dan kondisi yang terkait. 

Dengan kelengkapkan faktor kritis dari proses akan diperoleh gambaran kinerja proses 

yang dicapai saat ini.  

 Analisis Rantai Pasok 

Rantai Pasok akan memperlihatkan siapa saja yang terlibat dalam mengalirkan 

bahan baku dari daerah asal ke lokasi pengolahan dan berapa tingkat (tier). Melalui 

wawancara, dapat diketahui bagaimana pola hubungan diantara para pihak (vendor – 

vendee relationship), siapa yang memiliki kekuatan tawar lebih tinggi, pola permintaan, 

penetapan harga, dan siapa saja anggota pada rantai pasok. Dari analisis rantai pasok akan 

tergambarkan jaringan hubungan diantara pihak dan sejauh mana daerah lokus dalam 

mendapatkan pasokan bahan baku utama dan pembantu pada industri.  

 Analisis Rantai Nilai 

Dalam menentukan kompetensi inti industri daerah perlu diidentifikasi dan 

dianalisis rantai nilai dari komoditas unggul yang telah ditetapkan. Analisis dimaksudkan 

untuk mendalami kapasitas dan kapabilitas dari daerah untuk membentuk kompetensi inti 

industri daerah terhadap komoditas unggul yang sudah ditetapkan berdasarkan dua 

aktivitas nilai yaitu aktivitas utama dan pendukung. Kondisi yang ditemui di lapangan 

berdasarkan hasil wawancara dan observasi akan dituangkan pada bagian aktivitas utama 

dan pendukung. Analisis rantai nilai digunakan  juga untuk mengetahui kekuatan dan 
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kelemahan dengan asumsi bahwa tujuan ekonomis dasar dari setiap aktivitas bisnis adalah 

menciptakan nilai. Dalam kajian ini analisis rantai nilai komoditas unggul akan dilakukan 

dengan pendekatan dari Porter (1994). 

Seluruh hasil analisis akan dibawa ke forum FGD kedua yang dimaksudkan untuk 

menetapkan Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) serta 

Rencana Aksinya. Peta Panduan Kegiatan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah 

diperlihatkan pada Gambar 4.3.   
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saing
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industri dan informasi IKM
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Pengembangan Kompetensi 

Inti Industri Daerah

 

Gambar 4.3. Peta Panduan Kegiatan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah 

 

4.3  Tahap Finalisasi 

Pada tahap ini akan dilakukan penyusunan laporan akhir dari seluruh kegiatan yang 

dilakukan dalam penelitian ini. Dengan demikian maka keluaran dari penelitian tahun ke-2 

adalah Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID),  Rencana 

Aksi Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah, dan Laporan akhir dari seluruh 

kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini. 
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BAB 5.  HASIL YANG DICAPAI 

 

Pada bab ini akan diuraikan hasil-hasil yang telah dicapai pada pelaksanaan 

penelitian tahun ke-1. 

 

5.1 Kondisi Geografis 

Secara geografis Kabupaten Majalengka terletak di bagian timur Propinsi Jawa Barat 

yaitu dengan luas 120.424 Ha yang terdiri dari 26 kecamatan 13 kelurahan, dan 323 

desa. Secara geografis terletak pada koordinat sebelah Barat antara 1080 03’ -  1080 19’ 

Bujur Timur, sebelah Timur 1080 12’ -  1080 25’, sebelah Utara 60 36’ -  60 58’ Lintang 

Selatan, dan sebelah Selatan  60 43’ -  70 03’ Lintang Selatan,  dengan batasan wilayah 

sebagai berikut :  

- Utara :  Kabupaten Indramayu  

- Selatan : Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya  

- Barat  : Kabupaten Sumedang 

- Timur : Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon 

Luas Wilayah Kabupaten Majalengka adalah 1.204,24 Km2, berarti luas Kabupaten 

Majalengka sekitar 2,71 % dari luas Wilayah Provinsi Jawa Barat (yaitu kurang lebih 

44.357,00 Km2) dengan ketinggian tempat antara   19 - 857 m diatas permukaan laut. 

Dilihat dari topografinya Kabupaten Majalengka dapat dibagi dalam tiga zona daerah, 

yaitu: 

 Daerah pegunungan dengan ketinggian 500-857 m diatas permukaan laut dengan 

luas 482,02 Km2 atau 40,03 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka. 

 Daerah Bergelombang/berbukit dengan ketinggian 50-500 m diatas permukaan laut 

dengan luas 376,53 Km2 atau 31,27 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten 

Majalengka. 

 Daerah dataran rendah dengan ketinggian 19-50 m diatas permukaan laut dengan 

luas 345,69 Km2 atau 28,71 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka. 

Di bawah ini diperlihatkan peta batas administrasi Kabupaten Majalengka : 
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Gambar  5.1 Peta Batas Administrasi di Kabupaten Majalengka 

 

Kemiringan lahan di Kabupaten Majalengka di klasifikasikan kedalam 3 kelas yaitu 0 – 

15 %, 15 – 40 % dan >40 %. Berdasarkan klasifikasi kelas kemiringan lahan, 13.21 % 

dari luas wilayah Kabupaten Majalengka mernpunyai kemiringan lahan di atas 40%, 

sedangkan mayoritas kemiringan tanah yang ada di wilayah Kabupaten Majalengka 

berada pada kelas kemiringan lahan 0 – 15%, yaitu 82.207 Ha atau 68.26% dari luas 

wilayah Kabupaten Majalengka yang merupakan daerah yang relatif datar.  

Ketinggian  yang ada di wilayah Kabupaten Majalengka berkisar dari 2000 mdpl (Meter 

diatas permukaan laut), terletak di kawasan Gunung Ciremai, sedangkan yang 

mempunyai ketinggian berkisar 25 – 100 mdpl mendominasi pada bagian utara wilayah 

Kabupaten Majalengka yang dimanfaatkan untuk pertanian lahan basah. 
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Adapun distribusi ketiga bagian topografi yang ada di Kabupaten Majalengka 

sebagaimana disebutkan di atas, adalah sebagai berikut:  

1. Dataran rendah, mempuryai kemiringan tanah antara 0 – 15%, meliputi semua 

kecamatan yang ada di Kabupaten Majalengka. Kecamatan yang mempunyai 

kemiringan 0-15% seluruh wilayahnya terdiri dari kecamatan Cigasong, Jatitujuh, 

Jatiwangi, Kadipaten, Kertajati, Ligung dan Palasah. 

2. Berbukit Gelombang, kemiringan tanahnya berkisar antara 15% - 40%, metiputi 

Kecamatan Argapura, Banjaran, Bantarujeg dan Malausma, Cikijing, Cingambul, 

Dawuan dan Kasokandel. Lemahsugih, Maja, Majalengka, Rajagaluh, 

Sindangwangi, Sukahaji dan Sindang, Talaga. 

3. Perbukitan Terjal, kemiringan tanahnya berkisar antara >40%, meliputi daerah 

sekitar Gunung Ciremai, Kecamatan Agapura, Banjaran, Bantarujeg dan Malausma, 

Cikijing, Cingambul, Lemahsugih, Leuwimunding, Maja, Majalengka, 

Panyingkiran, Rajagaluh, Sindangwangi, Sukahaji dan Sindang, Sumberjaya dan 

Talaga. 

Salah satu klasifikasi kawasan rawan bencana alam yang teridentifikasi di Kabupaten 

Majalengka adalah bencana tanah longsor dan rawan banjir. Wilayah yang  berresiko 

tinggi terjadinya tanah Longsor yaitu di Kecamatan Leuwimunding, Sindangwangi, 

Rajagaluh, Argapura, Cigasong, Dawuan, Bantarujeg, Malausma dan Lemah Sugih. 

Daerah yang rawan terkena bencana banjir, sebarannya adalah di sepanjang tanggul di 

Desa Pakubeureum (S.Cimanuk) sampai Bendung Rentang, diantaranya melalui 

wilayah Kecamatan Kertajati dan Jatitujuh dikarenakan jebolnya tanggung di Sungai 

tersebut. 

 

5.2 PDRB Kabupaten Majalengka  

 

PDRB Kabupaten Majalengka Tahun 2013 atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 

13.344.027.87  Juta. Sedangkan atas dasar harga konstan sebesar Rp. 530.0515,96 juta. 

Perkembangan PDRB Kabupaten Majalengka atas harga berlaku berdasarkan sektor 

sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 5.1 dan Gambar 
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5.2, sedangkan  perkembangan PDRB Kabupaten Majalengka atas harga konstan 

berdasarkan sektor sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 

5.2 dan Gambar 5.3, berikut.  

Tabel 5.1 PDRB Kabupaten Majalengka atas Dasar Harga Berlaku Menurut Sektor  

Tahun 2007- 2011 (Juta Rupiah) 

 

 

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2014 

 

Sumber:  Diolah dari BPS Provinsi Jawa Barat, 2014 

Gambar  5.2 Perkembangan PDRB  Kabupaten Majalengka  terhadap Harga Berlaku Menurut 

Sektor Tahun 2008-2013 (Juta Rupiah) 

 

 

 

 

SEKTOR 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. PERTANIAN 2,695,255.45 2,947,388.50 3,405,263.87 3,609,687.29 3,893,767.65 4,406,461.12

2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 318088.6866 298568.9378 322287.5385 353380.7577 373921.31 402749.1

3. INDUSTRI PENGOLAHAN 1302862.741 1446177.642 1582942.659 1712658.004 1858312.2 2014843.41

4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH 42364.92491 45479.73822 51084.32862 56478.23062 61850.86 74002.38

5. BANGUNAN/KONSTRUKSI 324344.1058 363265.3984 418316.0463 477145.1787 532139.1 607694.51

6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN 1454006.554 1587591.628 1831657.257 2038213.229 2259241.86 2550820.82

7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI 514932.9696 557571.8807 607717.431 644646.9776 669960.49 757936.87

8. KEU. REAL ESTAT, & JASA PERUSAHAAN 354955.1508 386138.9803 419893.9421 450896.0133 483355.27 538038.77

9. JASA-JASA 1290892.239 1362244.587 1518255.928 1650960.463 1837221.53 1991480.89

TOTAL 8,297,702.82 8,994,427.29 10,157,419.00 10,994,066.14 11,969,770.27 13,344,027.87
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Tabel 5.2 PDRB Kabupaten Majalengka atas Dasar Harga Konstan Menurut Sektor  

Tahun 2008- 20131 (Juta Rupiah) 

 

 

 
Sumber:  Diolah dari BPS Provinsi Jawa Barat, 2014 

Gambar  5.3 Perkembangan PDRB  Kabupaten Majalengka terhadap Harga Konstan Menurut 

Sektor Tahun 2008-2013 (Juta Rupiah) 

 

Berdasarkan Tabel 5.1 dan Gambar 5.2 dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian   

merupakan sektor dengan nilai PDRB tertinggi sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 

2012. Secara rata-rata sektor pertanian  memberikan kontribusi sebesar 33,10% 

terhadap PDRB Kabupaten Majalengka. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 5.4 berikut. 

 

SEKTO R 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. PERTANIAN 2,695,255.45 2,947,388.50 3,405,263.87 3,609,687.29 1,274,278.82 1,314,768.57

2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 318,088.69 298,568.94 322,287.54 353,380.76 373,921.31 402,749.10

3. INDUSTRI PENGOLAHAN 1,302,862.74 1,446,177.64 1,582,942.66 1,712,658.00 817,284.31 856,287.43

4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH 42,364.92 45,479.74 51,084.33 56,478.23 36,332.94 39,036.36

5. BANGUNAN/KONSTRUKSI 324,344.11 363,265.40 418,316.05 477,145.18 253,376.89 278,183.70

6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN 1,454,006.55 1,587,591.63 1,831,657.26 2,038,213.23 1,048,992.33 1,121,293.78

7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI 514,932.97 557,571.88 607,717.43 644,646.98 313,412.99 326,324.83

8. KEU. REAL ESTAT, & JASA PERUSAHAAN 354,955.15 386,138.98 419,893.94 450,896.01 281,677.01 298,073.14

9. JASA-JASA 1,290,892.24 1,362,244.59 1,518,255.93 1,650,960.46 641,934.14 663,799.05

TOTAL 8,297,702.82 8,994,427.29 10,157,419.00 10,994,066.14 5,041,210.74 5,300,515.96
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Sumber: Diolah dari BPS Provinsi Jawa Barat, 2013 

Gambar  5.4 Prosentase PDRB rata-rata Kabupaten Majalengka atas Dasar Harga 

Berlaku Menurut Sektor Tahun 2007-2012 
 

Tabel 5.3 Jumlah Tenaga Kerja Menurut Sektor Kabupaten Majalengka Tahun 2011 

SEKTOR JUMLAH TENAGA KERJA 

(JUTA) 

PROSENTASE 

1. Pertanian                   166.371  34,92% 

2. Pertambangan & Penggalian                        4.578  0,96% 

3. Industri Pengolahan                      63.663  13,36% 

4. Listrik, Gas, & Air Bersih                        1.844  0,39% 

5. Konstruksi                      54.323  11,40% 

6. Perdagangan, Hotel & Restoran                      95.464  20,04% 

7. Pengangkutan & Komunikasi                      18.744  3,93% 

8. Keuangan, real estate & Jasa Perusahaan                        6.117  1,28% 

9. Jasa-jasa lainnya                      65.317  13,71% 

JUMLAH TOTAL                   476.421  100,00% 

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2013; diolah 

 

 

Dengan demikian, berdasarkan perkembangan nilai PDRB nya sejak tahuh 2008 sampai 

dengan tahun 2013 terhadap harga berlaku dan konstan,  serta prosentase penyerapan 

tenaga kerja pada tahun 2013, lapangan usaha pertanian merupakan lapangan 

usaha yang menjadi unggulan bagi Kabupaten Majalengka. 

Pada dasarnya, lapangan usaha pertanian dapat dirinci lagi menjadi 5 sub-lapangan 

usaha, yaitu: (i) tanaman bahan makanan; (ii) tanaman perkebunan; (iii) peternakan dan 

hasil-hasilnya; (iv) kehutanan; serta (v) perikanan.  Secara statistik, diantara kelima sub-

lapangan usaha tersebut, tanaman bahan makanan merupakan sub-lapangan usaha yang 
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memiliki perkembangan yang cukup signifikan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 

2013.  

 

Pada dasarnya, selama ini lapangan usaha pertanian Majalengka memang didominasi 

oleh tanaman bahan makanan (tabama) yang mencakup kegiatan usaha tanaman 

palawija, padi, sayuran dan buah-buahan.Tanaman bahan makanan yang unggul dari 

aspek luas tanam  adalah jagung, kacang hijau dan kembang kol, komoditas yang 

unggul dari aspek luas panen adalah jagung dan kacang hijau, komoditas yang unggul 

dari aspek produksi  adalah jagung, kedelai, kacang hijau, bawang merah, alpukat, 

jambu biji, jeruk,  mangga, melinjo dan petai, sedangkan komoditas yang unggul dari 

aspek jumlah pohon adalah alpukat, mangga, durian, jambu biji, pisang, nangka, 

pepaya, sawo, melinjo, petai, sirsak dan sukun.  

 

 
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2013; diolah 

 

Gambar 5.3 PDRB Sektor Pertanian  Kabupaten Majalengka Tahun 2007-2011 

 

 

5.3 Rancangan IKM 

Database adalah sekumpulan data yang terdiri atas suatu atau beberapa tabel 

yang saling berhubungan satu sama lain. Di mana user mempunyai wewenang untuk 

mengakses data tersebut, baik menambah, mengganti, menghapus, dan mengedit data 

dalam tabel-tabel tersebut. Dalam menggunakan Database kali ini untuk pembuatan 

aplikasi RIKM Majalengka menggunakan aplikasi Microsoft Access, dimana software 

ini mampu menangani database dengan skala besar maupun kecil. 
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Penggunaan database bermanfaat untuk menghemat waktu dan biaya karena 

dengan database yang terkomputerisasi kita bisa banyak menyimpan informasi seperti 

mencetak, memuat, menampilkan data yang akurat, memudahkan pengaksesan data 

yang akurat, memudahkan pengaksesan data, mengisolasi data untuk di standarisasikan, 

mengurangi redundasi data dan inkonsistensi. Adapun proses dalam pembuatan 

database kali ini terdapat beberapa struktur yang perlu diperhatikan seperti table, query, 

form, report, dan relation, dalam pembuatan database RIKM Majalengka ini 

memerlukan beberapa data yang digunakan diantaranya : 

a. Data Jenis Industri 

b. Data Jenis Komoditi 

c. Data Jumlah Unit Usaha 

d. Data Jumlah Tenaga Kerja 

e. Data Daerah Kabupaten Majalengka (dikelompokkan berdasarkan 

kecamatan) 

 

Langkah awal dalam pembuatan database adalah menentukan dan membuat 

tabel yang akan menjadi wadah penyimpanan data-data yang sebelumnya telah 

dikumpulkan, tabel yang dibuat dalam database RIKM Majalengka ini diantaranya : 

a. Tabel Daerah Industri 

Tabel daerah industri berisikan daerah-daerah komoditi yang berada di Kabupaten 

Majalengka yang terdiri dari 26 Kecamatan, dimana dalam tabel ini 

memperlihatkan informasi dari kode daerah, dan nama daerah komoditi. Berikut 

merupakan tampilan dari tabel daerah industri yang dibuat dengan menggunakan 

Ms Acces 2010 ditunjukkan pada Gambar 1. 
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Gambar 5.7 Tampilan Tabel Daerah Industri 

 

b. Tabel Jenis Industri 

Pada tabel jenis industri berisikan data yang menunjukkan jenis industri yang ada di 

Kabupaten Majalengka, dengan beberapa informasi didalamnya seperti kode jenis 

industri dan nama jenis industri. Jenis industri di Kabupaten Majalengka dalam 

pembuatan database ini di bagi menjadi 5 jenis industri besar yaitu Industri Pangan, 

Industri Sandang dan Kulit, Industri Kimia dan Bahan Bangunan, Industri Logam 

dan Elektronika, dan Industri Kerajinan. Berikut merupakan tampilan dari tabel 

jenis industri yang dibuat dengan menggunakan Ms Acces 2010 ditunjukkan pada 

Gambar 2. 

 

Gambar 5.8 Tampilan Tabel Jenis Industri 

 

c. Tabel Jenis Komoditi 

Pada tabel jenis komoditi berisikan data yang menunjukkan jenis komoditi masing-

masing daerah dan masing-masing jenis industri, dengan beberapa informasi 

didalamnya seperti kode jenis komoditi,  nomor jenis komoditi, jenis industri, 

daerah komoditi, nama komoditi, jumlah unit usaha, jumlah tenaga kerja, dan 
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kapasitas produksi. Berikut merupakan tampilan dari tabel jenis komoditi yang 

dibuat dengan menggunakan Ms Acces 2010 ditunjukkan pada Gambar 3. 

 

Gambar 5.9 Tampilan Tabel Jenis Komoditi 

 Setelah selesai melakukan pembuatan tabel dan informasi yang mewadahi data-

data yang diperlukan dalam pembuatan aplikasi RIKM, selanjutnya tabel-tabel yang 

telah dibuat direlasikan dimana relasi ini berfungsi untuk menghubungkan informasi 

dari setiap tabel agar saling berketerkaitan satu sama lain. Dimana relasi tabel 

berdasarkan kode daerah industri dan kode jenis industri sehingga berhubungan dengan 

kode jenis komoditi, dimana jenis komoditi disini menjadi kunci utama yang mewakili 

suatu jenis komoditi. Relasasi tabel pada database RIKM Majalengka ditunjukkan pada 

Gambar 4. 

 

Gambar 5.10 Bentuk Relasi Tabel Database RIKM Majalengka 

 Setelah database selesai dibuat maka langkah selanjutnya adalah perancangan 

dan pembuatan aplikasi RIKM Majalengka, dimana pembuatan aplikasi ini 
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menggunakan program Visual Basic 6.0. Di dalam pembuatan aplikasi RIKM 

Majalengka ini di bagi menjadi beberapa jendela/form diantaranya : 

1. Membuat Form Menu Utama dengan VB.6.0  

Setelah melakukan perancangan bagaimana tampilan dari aplikasi dan apa yang 

diperlukan/mendukung jalannya aplikasi, selanjutnya pengaplikasian dalam pembuatan 

aplikasi RIKM. Yang pertama adalah pembuatan Form Menu Utama, menu utama 

disini adalah jendela yang digunakan untuk mengakses form yang lain. Berikut 

merupakan tampilan dari menu utama aplikasi RIKM : 

 

Gambar 5.11 Form Menu Utama 

 

2. Membuat Form Daerah Industri Kab. Majalengka dengan VB.6.0  

 Pengaplikasian selanjutnya adalah pembuatan Form Daerah Industri, Form Daerah 

Industri disini adalah jendela yang digunakan untuk menginput data daerah-daerah 

industri yang ada di Kabupaten Majalengka. Berikut merupakan tampilan dari Form 

Daerah Industri aplikasi RIKM : 
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Gambar 5.12. Form Daerah Industri 

 

3. Membuat Form Jenis Industri Kab. Majalengka dengan VB.6.0  

  Pengaplikasian selanjutnya adalah pembuatan Form Jenis Industri, Form Jenis 

Industri disini adalah jendela yang digunakan untuk menginput data dari jenis-jenis 

industri yang ada di Kabupaten Majalengka. Berikut merupakan tampilan dari Form 

Jenis Industri aplikasi RIKM : 

 

Gambar 5.13 Form Jenis Industri 

 

4. Membuat Form Jenis Komoditi Kab. Majalengka dengan VB.6.0  

  Pengaplikasian selanjutnya adalah pembuatan Form Jenis Komoditi, Form Jenis 

Komoditi disini adalah jendela yang digunakan untuk menginput data jenis komoditi 



47 
 

berdasarkan Jenis dan Daerah Industri masing-masing yang ada di Kabupaten 

Majalengka. Berikut merupakan tampilan dari Form Jenis Komoditi aplikasi RIKM : 

 

Gambar 5.14  Form Jenis Komoditi 

 

5. Membuat Form Rekapitulasi Data Industri Kab. Majalengka dengan VB.6.0  

  Pengaplikasian selanjutnya adalah pembuatan Form Rekapitulasi Data Industri, 

Form Rekapitulasi Data Industri disini adalah jendela yang digunakan untuk 

rekapitulasi data yang dikelompokkan berdasarkan kategori yaitu Jenis Industri dan 

Daerah Industri yang ada di Kabupaten Majalengka, dimana berdasarkan kategori 

tersebut dapat hasilnya dalam bentuk laporan atau dalam bentuk pie chart. Berikut 

merupakan tampilan dari Form Rekapitulasi Data Industri aplikasi RIKM : 

 

Gambar 5.15 Form Rekapitulasi Data 
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6. Membuat Laporan Data Jenis Industri, Daerah dan Komoditi Kab. Majalengka 

dengan Crystal Report 

  Selanjutnya adalah membuat laporan data dari setiap kelompok atau kriteria, 

dimana laporan ini digunakan untuk menunjukkan total dari setiap kelompok atau 

kriteria yang di ingkinkan. 

 

Gambar 5.16 Laporan data RIKM Majalengka 

 Dari pembuatan dan perancangan aplikasi RIKM Kabupaten Majalengka ini 

akan didapatkan hasil berupa laporan yang menunjukkan data-data dari setiap komoditi 

yang bisa disesuaikan dengan berdasarkan daerah industri, jenis industri, dan jenis 

komoditi yang selanjutnya laporan ini digunakan untuk mengevaluasi kompetensi inti 

industri daerah Kabupaten Majalengka. Dimana pada hasil evaluasi di dapatkan data 

yang menunjukkan komoditi yang menjadi unggulan dari setiap jenis industri di 

Kabupaten Majalengka, dimana data tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.  

 

5.4 Pemetaan Potensi Majalengka 

5.4.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi 

Laju pertumbuhan ekonomi secara teknis merupakan pertumbuhan dari volume produk 

yang dihasilkan di suatu wilayah pada satuan waktu tertentu. Laju pertumbuhan PDRB 

atas dasar harga konstan atau LPE Kabupaten  Majalengka   tahun 2011 yaitu sebesar 

4,67 persen. Pertumbuhan ini mengalami percepatan dibanding tahun sebelumnya, pada 

tahun 2010 LPE Kabupaten Majalengka sebesar 4,59 persen.  
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5.4.2. Jumlah dan Laju Penduduk 

Jumlah penduduk Kabupaten Majalengka pada tahun 2011 berdasarkan hasil Estimasi 

Penduduk 2011 adalah 1.171.478 jiwa terdiri atas 585.393 jiwa laki-laki dan 586.085 

jiwa perempuan. Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah penduduk perempuan hampir 

sama dibandingkan jumlah penduduk laki-laki dengan sex ratio 100. Rata-rata 

kepadatan penduduk Kabupaten Majalengka pada tahun 2011 adalah 973 Jiwa/Km2, 

kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Jatiwangi dengan kepadatan 2.071 

Jiwa/Km2 dan kepadatan terendah berada di Kecamatan Kertajati dengan kepadatan 305 

Jiwa/Km2.Berdasarkan hasil sementara pencacahan Sensus Penduduk 2010, penduduk 

Kabupaten Majalengka berjumlah 1.166.473 jiwa yang terdiri atas 582.892 laki-laki dan 

583.581 perempuan.  Sex ratio masih menunjukkan proporsi laki-laki yang hampir 

seimbang dengan penduduk perempuan yaitu sebesar 99,88 persen. 

 

Rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Majalengka mencapai 969 

jiwa/km2.Persebaran penduduk di Kabupaten Majalengka di setiap kecamatan belum 

merata. Kecamatan  yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Jatiwangi yaitu 

2.062 jiwa/km2, sedangkan kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah 

Kecamatan Kertajati yaitu 306 jiwa/km2. Untuk lebih jelasnya perkembangan penduduk 

dapat dilihat pada Tabel 5.4.berikut. 

 

Tabel 5.4. Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Majalengka Menurut Jenis 

Kelamin Tahun 2006-2010  

Penduduk 2006 2007 2008 2009 2010*) 

Jumlah (Jiwa) 1.179.136 1.188.189 1.196.811 1.206.702 1.166.473 

Laki-laki (Jiwa) 582.474 588.321 594.981 600.396 582.892 

Perempuan (Jiwa) 596.662 599.868 601.830 606.306 583.581 

Laju Pertumbuhan Penduduk 

(persen) 

0,84 0,77 0,80 0,83 -3,33 

Kepadatan per km2 979 986 994 1.002 969 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka, Tahun 2011 

Keterangan : *) Data Sementara 

 

Penduduk berdasarkan struktur usia didominasi oleh usia 15 - 44 tahun yaitu sebesar 

45,46 persen, hal ini menunjukkan potensi usia produktif di Kabupaten Majalengka 

cukup besar. 
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Tabel 5.5 Persentase Penduduk Kabupaten Majalengka Berdasarkan Struktur Usia  

Tahun 2008-2010  

NO. USIA 

PENDUDUK (TAHUN) 

2008 2009 2010*) 

1. < 1 1,61 1,63 1,75 

2. 1 –4 6,16 6,25 6,95 

3. 5 – 14 18,85 17,78 18,45 

4. 15 – 44 44,58 43,87 45,46 

5. 45 – 64 21,19 22,54 20,23 

6. > 65 7,61 7,93 7,16 

          Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka, Tahun 2011 

          Keterangan : *) Data Sementara 
 

5.4.3 Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 

Berdasarkan latar belakang pendidikan, penduduk Kabupaten Majalengka sebagian besar 

berpendidikan SD sebesar  55,43 %, SLTP sebesar 17,54 %, SLTA sebesar 10,86 %, D1/D3 

sebesar 1,24 %  dan universitas sebesar 2,09 %. Meskipun penduduk Kabupaten Majalengka 

rata-rata berpendidikan rendah, akan tetapi jenjang pendidikan lain yang lebih tinggi mengalami 

kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. 

Penduduk Kabupaten Majalengka berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan tahun 2006-

2010 dapat dilihat pada Tabel 5.6 

Tabel 5.6  Persentase Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Majalengka 

Tahun 2006-2010 

JENJANG PENDIDIKAN 2006 2007 2008 2009 2010*) 

Tidak Punya Ijazah SD 23,53 23,89 26,7 23,31 12,84 

SD 49,95 47,10 45,0 45,85 55,43 

SLTP 15,20 15,37 15,7 16,03 17,54 

SLTA 6,38 9,28 10,2 10,64 10,86 

D1/D3 1,43 2,10 1,0 1,73 1,24 

Universitas 1,16 2,20 1,4 2,44 2,09 

           Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka, Tahun 2011 

           Keterangan : *) Data Sementara 

 

5.4.4 Kondisi Ketenagakerjaan 

Struktur mata pencaharian pada tahun 2010 tidak banyak mengalami perubahan 

dibanding pada tahun 2009. Pada tahun 2010 sumber mata pencaharian penduduk 

Kabupaten Majalengka  sebagian besar masih bergerak di sektor pertanian sebesar 

37,03 %, sektor perdagangan sebesar 23,91 %, sektor industri pengolahan sebesar 15,05 

%, dan jasa lainnya sebesar 12,37 %.Selanjutnya, gambaran penduduk Majalengka 
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berdasarkan jenis pekerjaan, dapat ditunjukkan dari sebaran penduduk yang bekerja 

menurut lapangan usaha, seperti pada Tabel 5.7 berikut. 

 

Tabel 5.7 Persentase Sebaran Penduduk Bekerja di Kabupaten Majalengka Tahun 2006-2010 

No. Lapangan Usaha Tahun 

  2006 2007 2008 2009 2010 

1. Pertanian 31,24 37,61 37,53 33,85 37,03 

2. Pertambangan dan Penggalian 0,67 0,35 0,42 0,39 0,83 

3. Industri Pengolahan 19,39 13,94 13,90 14,73 15,05 

4. Listrik, gas dan air minum 0,10 0,24 0,24 0,31 0,17 

5. Konstruksi 5,36 5,35 5,50 5,79 5,55 

6. Perdagangan 26,65 26,61 26,65 25,16 23,91 

7. Angkutan dan Komunikasi 5,80 5,47 5,51 6,33 4,57 

8. Keuangan 0,51 1,19 1,25 0,84 0,53 

9. Jasa-jasa Lainnya 10,27 9,23 9,00 12,60 12,37 

       Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka, Tahun 2011 

       Keterangan : *) Data Sementara 

5.4.5 Kondisi Jalan Raya 

Secara hirarki jalan, fungsi jalan Kabupaten Majalengka dibedakan menjadi beberapa 

bagian, yaitu : 

 Arteri Primer yang berfungsi menghubungkan kota-kota atau jalur regional. 

Termasuk kedalam kategori ini adalah jalan yang menghubungkan Kadipaten – 

Sumberjaya dengan panjang jalan 25,9 Km dan termasuk jalan negara. 

 Kolektor Primer yang merupakan penghubung antara pusat antar kota/Kabupaten. 

Termasuk kedalam kategori ini adalah jalan yang menghubungkan Kabupaten 

Majalengka dengan Kabupaten Indramayu (Majalengka – Kadipaten – Jatitujuh), 

Kabupaten Majalengka dengan Kabupaten Kuningan (Majalengka – Maja – Talaga 

- Cikijing) dengan panjang jalan 55,33 Km berkondisi baik. 

 Kolektor Sekunder yang berfungsi sebagai penghubung antar bagian wilayah kota 

di Kabupaten Majalengka. Termasuk kedalam kategori ini adalah jalan Cigasong-

Sukahaji-Rajagaluh-Bobos, Talaga – Bantarujeg -Lemahsugih, Pasirhanja - 

Sadawangi, Cibodas - Candana, Jatitujuh - Sumber, Prapatan – Budur, Rajagaluh – 

Leuwimunding – Prapatan dan Jatiwangi – Ligung - Ampel 

 Lokal Primer, merupakan jalan penghubung antar Kecamatan dalam Kabupaten 

Majalengka, status jalan ini milik Kabupaten dan umumnya dalam kondisi sedang. 
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 Lokal Sekunder, merupakan jalan penghubung dalam lingkungan 

permukiman/perdesaan dengan status milik Kabupaten dan umumnya dalam 

kondisi rusak. 

Kondisi jalan bervariasi berdasarkan morfologinya. Untuk daerah utara, umumnya 

relatif datar, seperti daerah Kadipaten, Kertajati, Jatitujuh, Majalengka, Jatiwangi, 

Sumberjaya. Kondisi jalan berbukit dan berbelok-belok terdapat pada daerah Sukahaji, 

Sindangwangi, Maja, Talaga, Lemahsugih, Bantarujeg hingga Cikijing.  

 

5.4.6 Sektor Pertanian 

Komoditas unggulan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten 

Majalengka, menunjukkan perkembangan yang cukup meningkat, dan memberikan 

kontribusi yang sangat signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Kabupaten Majalengka yaitu 33,10% (Gambar 4.3). Sektor pertanian terbagi menjadi 5 

(lima) sub lapangan usaha, yaitu tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, 

peternakan, kehutanan serta perikanan dan kelautan. Secara rinci, komoditas dari 

masing-masing sub-sektor tersebut akan diuraikan dalam sub-bab- sub-bab berikut ini.  

5.4.6.1 Sub-sektor Pertanian Tanaman Pangan 

Pada dasarnya, selama ini lapangan usaha pertanian Majalengka memang didominasi 

oleh tanaman bahan makanan (tabama) yang mencakup kegiatan usaha tanaman 

palawija, padi, sayuran dan buah-buahan. Selengkapnya komoditas unggulan Kabupaten 

Majalengka jumlah produksi per tahun  dapat dilihat pada Tabel 5.8 
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Tabel 5.8 Jumlah Produksi Per Tahun Masing-Masing Komoditas 

Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, 2011  

 

 

NO KOMODITAS 
PRODUKSI PER TAHUN (TON) SENTRA 

PRODUKSI 2007 2008 2009 2010 2011 

1 Jagung 74.321 69.479 110.734 113.028 103.258 Agrapura, Banjaran, 

Cikijing, Maja 

Bantarujeg, 

Malausma 

Lemahsugih, Talaga, 

Majalengka 

2 Kedelai 475 2.825 3.381 2.775 1.877 Jatiwangi, 

Kasokandel, 

Majalengka, Palasah, 

Ligung, Cigasong, 

Kertajati, Sukahaji, 

Panyingkiran 

3 Ubi Jalar 17.646 11.409 19.072 12.076 11.828 Argapura,  Cigasong, 

Maja, Majalengka, 

Ligung, Kertajati, 

Jatitujuh 

4 Kentang 21.347 21.640 16.180 118.642 8.906 Argapura, Banjaran, 

Talaga, Lemahsugih, 

Cikijing 

5 Bawang  Merah 27.059 33.015 31.678 22.879 17.868 Argapura, Banjaran , 

Maja, Majalengka, 

Ligung, Kertajati, 

Jatitujuh 

6 Cabe Merah 10.365 12.833 9.774 42.462 10. 642 Kertajati, Ligung, 

Lemahsugih, 

Banjaran, 

Bantarujeg 

7 Jamur Kayu 890 1.106 1.707 6.690 70.543 Cingambul 

8 Durian 1.731,40 3.939,80 2.324,20 993,30 7.355,70 Rajagaluh, Sindang, 

Sindangwangi, 

Leuwimunding 

9 Jambu Biji 2.897,40 3.037,38 2.686,40 2.817,30 4.539 Panyingkiran 

10 Jeruk 201.70 370,32 877,40 748,40 604,90 Sukahaji 

11 Mangga Gedong  

Gincu 

12.575,0

2 

13.567,25 16.313,08 16.901 17.681 Jatitujuh, Kertajati, 

Majalengka, 

Panyingkiran, 

12 Padi Sawah    605.880 615.158 Kertajati, Jatitujuh, 

Ligung, Sumberjaya, 

Palasah, Jatiwangi, 

Dawuan, Kadipaten, 

Panyingkiran, Maja, 

Majalengka, 

Cigasong,  Sukahaji, 

Rajagaluh, 

Sindangwangi, 

Leuwimunding, 

Kasokandel 

13 Padi Ladang    8.510 6.318 Kertajati, 

Majalengka, 

Lemahsugih 
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5.4.6.2 Sub-sektor Perkebunan 

Pembangunan subsektor perkebunan  mengalami perkembangan yang semakin pesat 

dan besar dan diharapkan dapat meningkatkan pemenuhan produksi, kebutuhan ekspor 

yang berdampak pada peningkatan pendapatan petani, ekonomi lokal, pembangunan 

perdesaan, dan timbulnya multiplier effect secara sektoral maupun spasial baik nasional, 

regional maupun lokal. Model perkebunan teh yang ada (existing) menunjukkan 

perkebunan swasta dan negara (PTPN) melakukan usaha secara terintegrasi, sedangkan 

perkebunan rakyat secara individu dan kelompok usaha bersama yang relatif gurem dan 

tertinggal.Komoditas unggulan perkebunan di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada 

Tabel 5.9 berikut. 

Tabel 5.9  Luas Tanam Komoditas Unggulan Masing-Masing Komoditas 

N

O 

KOMODIT

AS 

LUAS TANAM (HA) PER TAHUN 
SENTRA PRODUKSI 

2008 2009 2010 2011 

1. Cengkeh 1.631.86 1.631.35 1.631.35 1.631.42 Lemahsugih,Banjaran, 

Maja, Argapura 

2. Kopi 804,29 801,87 801,87 801,87 Lemahsugih, Argapura, 

Talaga 

3. Tebu 1.256,43 1.310,88 1.195,84 1.228,67 Kertajati, Panyingkiran 

4. Teh  639,31 672,31 672,31 672,31 Lemahsugih,Rajagaluh, 

Malausma 

5. Tembakau 1.351,95 1.375,95 1.092,95 984,70 Bantarujeg, Malausma, 

Lemahsugih, Kertajati, 

Panyingkiran,Majalengka 

Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, 2011  

5.4.6.3 Sub-sektor Peternakan 

Di Kabupaten Majalengka sentra Sapi Potong tersebar di Kecamatan Lemahsugih, 

Majalengka, Kertajati dan Ligung.Pengembangan budidaya Sapi Potong di Majalengka 

saat ini baru pada skala usaha kecil dan menengah dengan pasar berupa pasar lokal dan 

regional (Jakarta, Bandung, Indramayu, Sumedang, Kuningan dan Subang). 

 

Budidaya Sapi Potong sangat menguntungkan, karena tidak hanya menghasilkan daging 

dan susu, tetapi juga menghasilkan pupuk kandang dan sebagai lapangan pekerjaan. 

Sapi juga dapat digunakan menarik gerobak, kotoran sapi juga mempunyai nilai 

ekonomis, karena termasuk pupuk organik yang dibutuhkan oleh semua jenis 

tumbuhan.Kotoran sapi dapat menjadi sumber hara yang dapat memperbaiki struktur 
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tanah sehingga menjadi lebih gembur dan subur.Semua organ tubuh sapi dapat 

dimanfaatkan antara lain : a) Kulit, sebagai bahan industri tas, sepatu, ikat pinggang, 

topi, jaket; b) Tulang, dapat diolah menjadi bahan bahan perekat/lem, tepung tulang dan 

barang kerajinan; serta c) Tanduk, digunakan sebagai bahan kerajinan seperti: sisir, 

hiasan dinding dan masih banyak manfaat sapi bagi kepentingan manusia. 

Sentra Domba tersebar di Kecamatan Kertajati, Panyingkiran, Lemahsugih, 

Bantarujeg dan Ligung.Pengembangan agribisnis ternak domba mempunyai prospek 

yang sangat besar. Profil usaha-ternak domba di sektor usaha primer menunjukkan 

bahwa usaha tersebut memberikan keuntungan yang relatif baik, dengan nilai B/C 

sebesar 1,39 untuk usaha pembesaran dan penggemukan. Daging domba merupakan 

sumber protein dan lemak hewani. Walaupun belum memasyarakat, susu domba 

merupakan minuman yang bergizi. Manfaat lain dari berternak domba adalah bulunya 

dapat digunakan sebagai industri tekstil. 

Peternakan itik petelur telah lama menjadi bagian dari usaha tani di pedesaan dan 

produksi telur itik terus meningkat dari tahun ketahun dalam jangka waktu 5 – 10 tahun 

kedepan produksi telur itik masih akan dapat terserap pasar karena permintaan telur itik 

sejauh ini masih belum terpenuhi. Selengkapnya jenis ternak unggulan sektor 

peternakan di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada Tabel 5.10 

 

Tabel 5.10 Jumlah Populasi dan Hasil Produksi Ternak di Kabupaten Majalengka 

NO 
JENIS 

TERNAK 

TAHUN 
SENTRA PRODUKSI 

2007 2008 2009 2010 2011 

A. Populasi (Ekor)  

1 Sapi 8.136 8.676 9.735 10.365 11.365 Majalengka, Lemahsugih, 

Kertajati, Ligung, Banjaran 

2 Domba 204.186 251.982 294.501 345.723 408.650 Kertajati, Ligung, 

Panyingkiran, Lemahsugih, 

Bantarujeg,Jatitujuh 

3 Itik 69.035 78.674 87.060 110.135 124.455 Palasah 

B. Produksi (Kg) 

1 Daging Sapi 1.160,910 1.438,960 1.871,280  2.408,050 2.509,080  

2 Daging Domba 618,180 664,690 764,580 779,610 842,190  

3 Telur Itik 376,880 515,220 500,023 645,373 720,090  

Sumber : Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab. Majalengka, 2011 
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5.4.6.4  Sub-sektor Perikanan dan Kelautan 

Subsektor perikanan berpotensi untuk dijadikan penggerak utama (prime mover) 

ekonomi Kabupaten Majalengka.Namun  secara empiris pembangunan sektor perikanan 

selama ini kurang mendapatkan perhatian sehingga kontribusi dan pemanfaatannya 

dalam perekonomian Kabupaten Majalengka masih kecil. Proses pemanfaatan sumber 

daya perikanan ke depan harus ada kesamaan visi pembangunan perikanan yaitu suatu 

pembangunan perikanan yang dapat memanfaatkan sumber daya ikan beserta 

ekosistemnya secara optimal bagi kesejahteraan dan kemajuan daerah, terutama petani 

ikan secara berkelanjutan. Selengkapnya komoditas unggulan subsektor perikanan di 

Kabupaten  Majalengka  dapat  dilihat pada Tabel 5.11. 

 

 

Tabel 5.11  Jumlah Produksi Komoditas Unggulan Perikanan di Kabupaten Majalengka 

(Ton) 

NO KOMODITAS 
TAHUN SENTRA 

PRODUKSI 2007 2008 2009 2010 2011 

1 Ikan Gurame 414,22 614,57 589,29 800,67 869,89 Rajagaluh, Palasah, 

Sindangwangi, 

Sukahaji, 

Leuwimunding, 

2 Ikan Lele 206,89 300,47 796,17 1.001,86 1.088,24 Jatitujuh, Ligung 

3 Ikan Mas 1.473,71 1.498,70 1.144,51 1.282,08 1.386,31 Kertajati, Jatitujuh, 

Palasah, Dawuan, 

Panyingkiran, Maja,  

Majalengka, Talaga, 

Cigasong, 

Argapura, Sukahaji, 

Rajagaluh, Cikijing, 

Sindangwangi, 

Leuwimunding, 

Bantarujeg, 

Lemahsugih, 

Cingambul, Banjaran  

4 Ikan Nila 1.585,05 2.428,33 2.761,58 2.851,02 3.138,95 Kertajati, Jatitujuh, 

Ligung, Dawuan, 

Sumberjaya, Maja, 

Palasah, Jatiwangi, 

Kadipaten, Talaga, 

Panyingkiran,  

Majalengka, Cikijing,  

Sukahaji, Banjaran 

Rajagaluh, 

Sindangwangi, 

Leuwimunding, 

Lemahsugih, 

Cingambul 

 Sumber : Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab. Majalengka, 2011 
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5.4.6.5 Sektor Industri Pengolahan 

Berdasarkan distribusi PDRB Kabupaten Majalengka, sektor industri pengolahan 

mempunyai kontribusi sebesar 15,44% (Gambar 4.3) setelah sektor pertanian dan sektor 

perdagangan, hotel dan restoran. Sehingga sektor industri pengolahan mempunyai 

peranan penting dalam peningkatan pembangunan ekonomi daerah, karena sektor ini 

selain cepat meningkatkan nilai tambah juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja 

sekitar 13,36% (Tabel 5.4). Di samping itu sektor ini pun merangsang kegiatan ekonomi 

sektor lainnya seperti jasa, angkutan, dan perdagangan. 

 

Potensi industri di Kabupaten Majalengka terbagi menjadi lima kelompok industri, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Industri Pangan 

2. Industri Sandang  

3. Industri Kimia dan Bahan Bangunan 

4. Industri Logam dan Elektronika 

5. Industri Kerajinan 

 

Kelima kelompok industri tersebut tersebar di dua puluh enam (26) kecamatan yang ada 

di Kabupaten Majalengka. Untuk lebih jelasnya pemetaan potensi industri dapat dilihat 

pada Tabel 5.12. Sedangkan jumlah serapan tenaga kerja dan unit usaha untuk masing-

masing jenis industri dapat dilihat pada Tabel 5.12 
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Tabel 5.12  Pemetaan Potensi Industri di Kabupaten Majalengka  

NO. KECAMATAN 

KELOMPOK INDUSTRI (UNIT USAHA) 

 

JML PANGAN SANDANG 

KIMIA DAN 

BAHAN 

BANGUNAN 

LOGAM DAN 

ELEKTRONIKA 
KERAJINAN 

1 Argapura 86 0 17 0 13 116 

2 Banjaran 143 1 28 21 22 215 

3 Bantarujeg 121 10 105 11 35 282 

4 Cigasong 64 4 115 38 68 289 

5 Cikijing 153 150 21 77 96 497 

6 Cigambul 87 22 5 0 11 125 

7 Dawuan 114 4 168 33 30 349 

8 Jatitujuh 121 11 100 34 13 279 

9 Jatiwangi 90 5 311 25 10 441 

10 Kadipaten 119 0 47 56 4 226 

11 Kasokandel 131 2 305 70 18 526 

12 Kertajati 111 16 96 24 9 256 

13 Lemahsugih 212 45 64 35 34 390 

14 Lewi munding 25 23 27 25 291 391 

15 Ligung 36 3 349 4 1 393 

16 Maja 164 9 25 223 22 443 

17 Majalengka 81 4 58 31 3 177 

18 Malausma 111 1 43 9 45 209 

19 Palasah 251 27 88 28 606 1000 

20 Panyingkiran 91 13 53 14 4 175 

21 Rajagaluh 113 4 19 29 170 335 

22 Sindang 58 0 15 13 46 132 

23 Sindangwangi 92 3 144 29 356 624 

24 Sukahaji 47 1 38 22 100 208 

25 Sumberjaya 113 12 82 101 79 387 

26 Talaga 230 2 56 31 12 331 

 
Jumlah 2964 372 2379 983 2098 8796 

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kab. Majalengka, 2013 

 

Tabel 5.13  Serapan Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Industri di Kabupaten Majalengka 

No. Jenis Industri 

Jumlah Serapan 

Tenaga Kerja 

(orang) 

Jumlah Unit Usaha 

1. Industri Logam dan Elektronika 2.147 983 

2. Industri Kerajinan 8.559 2.098 

3. Industri Kimia dan Bahan Bangunan 21.729 2.379 

4. Industri Sandang 4.761 372 

5. Industri Pangan 12.721 2.964 

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kab. Majalengka, 2013 

 

5.4.5.6  Sektor Perdagangan 

Perdagangan merupakan faktor penunjang utama dalam menentukan tingkat 

perkembangan ekonomi. Dalam hal ini tidak terlepas dari penataan dan pengembangan 

pasar, terminal, infrastruktur penunjang, dan pusat belanja dan jasa. 
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Kabupaten Majalengka memiliki 40 buah pasar terdiri atas 5 (lima) pasar Pemerintah 

Daerah yang berlokasi di Kecamatan, dan memiliki 35 pasar desa yang berada di 16 

kecamatan. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.14 berikut. 

 

Tabel 5.14 Sarana Perdagangan di Kabupaten Majalengka 

NO PASAR JUMLAH FASILITAS PASAR 

Toko Kios Los Emprakan 

1 Pasar PEMDA 5 170 993 1.782 559 

2 Pasar Desa 35 99 1.645 2.283 3.647 

Sumber: Dinas KUKM Perindag Kabupaten Majalengka 2011 

Selain pasar, Kabupaten Majalengka memiliki terminal antar wilayah yang 

terdapat di Kecamatan Kadipaten dengan klasifikasi terminal C. Keberadaan terminal 

tersebut membantu efisiensi pemanfaatan jalan di samping sebagai bagian integral dari 

sistem lalu lintas dan angkutan jalan raya. 

Jaringan sistem transportasi regional pada Wilayah Kabupaten Majalengka hanya 

berupa jaringan transportasi jalan raya dengan jalan arteri primer pada zona Dawuan-

Jatiwangi. Kabupaten Majalengka, tepatnya Kota Kadipaten, dilalui oleh Jalan Negara 

yang menghubungkan Ibukota Propinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah melalui Kota 

Cirebon 

Melihat ruas-ruas jalan yang terdapat di Kabupaten Majalengka maka daerah-

daerah di Kabupaten Majalengka hampir seluruhnya sudah dapat dijangkau oleh 

kendaraan bermotor. Selain dari ruas jalan arteri yang menghubungkan Kota Kadipaten 

– Kecamatan Dawuan – Kecamatan Jatiwangi – Kecamatan Palasah- Kecamatan 

Sumberjaya yang merupakan bagian dari ruas jalan Bandung-Cirebon, ruas jalan 

penting lainnya yang berperan dalam perhubungan Wilayah Pengembangan di 

Kabupaten Majalengka adalah ruas jalan kolektor  

 Ruas jalan Kota Majalengka – Kota Kadipaten – Kecamatan Kertajati – Kecamatan 

Jatitujuh menuju Indramayu 

 Ruas jalan Kota Majalengka – Kecamatan Cigasong – Kecamatan Maja – 

Kecamatan Talaga – Kecamatan Cikijing menuju Kuningan 

 Ruas jalan Cikijing – Cingambul menuju Ciamis 

 Ruas jalan Kota Talaga – Bantarujeg – Lemahsugih menuju Sumedang 

 Ruas jalan Kecamatan Cigasong – Kecamatan Jatiwangi 
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Untuk ruas-ruas jalan lainnya diluar jalan arteri dan jalan kolektor adalah ruas jalan 

lokal yang menyebar di seluruh bagian wilayah Kabupaten Majalengka dan jalan arteri 

dan jalan kolektor dengan daerah sekitarnya.  

5.4.5.7 Sektor Pertambangan 

Kabupaten Majalengka memiliki potensi pula pada sektor pertambangan, yaitu terdiri 

dari lempung, paisr/sirtu, Batu Andesit dan Batu Gamping. Selengkapnya dapat dilihat 

pada Tabel 5.15. 

Tabel 5.15  Potensi Sumber Daya Alam di Kabupaten Majalengka 

NO. 
BAHAN 

GALIAN 

KETERSEDIAAN 

(M3) 

POTENSI BAHAN 

GALIAN 
MANFAAT 

1 Lempung ± 5919,5 juta m3   

Potensi terbanyak 

di Palasah ± 5625 

m3 

Jatiwangi, Jatitujuh, Ligung, 

Sumberjaya, Dawuan, 

Palasah, Sindangwangi, 

Panyingkiran, Sukahaji, dan 

Cigasong 

Bahan pembuatan 

Genteng, dan Bata 

berongga 

2 Pasir Sirtu ± 9.379.245 m3 Kadipaten, Jatitujuh, 

Rajagaluh, Panyingkiran, 

Dawuan, Majalengka, 

Ligung, Sindangwangi, 

Sukahaji, Ksokandel, 

Jatiwangi, Kertajati, 

Cigasong dan Sumberjaya 

Bahan Konstruksi seperti 

rumah, gedung, jalan , 

jembatan 

3 Batu 

Andesit 

± 830.367.592 m3, 

memiliki kualitas 

tekan antara 

367,28Kg/cm2 – 

1.210 Kg/cm2, 

berada pada zona 

layak tambang 

bersyarat 

Gunung Buligir Utara Kec. 

Bantarujeg, Gunung Buligir 

Selatan Kec. Cingambul, 

Gunung Salak Kec. Maja, 

Kec. Argapura, Gunung 

Kuning Kec. Sukahaji, 

Gunung Tempuh Kec. 

Dawuan, Gunung Pola Kec. 

Sindangwangi, Gunung 

Balukbuk Kec. Majalenka 

bahan agregat batu 

pecah, beton, pondasi, 

bahan baku ornamen 

4 Batu 

Gamping 

± 742.587 m3 

(Kasokandel) 

6.000.000 m3 

(Leuwimunding) 

Gunung Baribis Kec. 

Kasokandel, Desa Parung 

Jaya Kec. Leuwimunding 

bahan pembuatan semen, 

bangunan, industri kaca, 

bata silika, industri gula. 

 Sumber: Dinas pertambangan Kabupaten Majalengka, 2011 
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5.5  Proses Pemetaan KIID & Analisis 

Dari data-data dan masukan dari berbagai Dinas Kabupaten Majalengka, diperoleh 

komoditas unggulan Kabupaten Majalengka yaitu : 

1. Tanaman Bahan Makanan 

2. Anyaman Bambu 

3. Perbengkelan 

4. Bola Sepak 

5. Anyaman Rotan 

6. Kerupuk 

7. Aneka keripik 

8. Makanan Ringan 

9. Kerajinan Sapu Ijuk 

10. Bata Merah 

11. Genteng 

12. Konveksi 

 

Sesuai dengan kebutuhan kajian yang mensyaratkan bahwa industri yang dapat 

dijadikan calon unggulan adalah dengan kriteria sebagai berikut : 

a. Komoditas unggulan dengan unit usaha lebih dari 50 unit usaha (>50) 

b. Komoditas unggulan mempunyai tenaga kerja lebih dari 1000 orang (>1000) 

c. Komoditas unggulan memiliki jumlah investasi berada diatas  Rp 1 Milyar. 

Komoditas Unggulan berdasarkan penyerapan tenaga kerja pada industri kecil 

menengah yang ada di Kabupaten Majalengka berdasarkan jenis usahanya dapat dilihat 

pada Tabel 5.16 
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5.16  Komoditaas Unggulan Berdasarkan Penyerapan Tenaga Kerja 

Kabupaten Majalengka Tahun 2013 

NO. JENIS USAHA JUMLAH TENAGA 

KERJA (ORANG) 

1 Perbengkelan* 1.507 

2 Anyaman Bambu* 4.028 

3 Anyaman Rotan 1.537 

4 Bata Merah 4.535 

5  Meubelair 1.908 

6 Genteng* 12.465 

7 Pengrajin Batu 1.092 

8 Konveksi pakaian dan aksesoris* 4.430 

9 Makanan ringan (kue saroja, serabi, kacang,molen dll) 1.497 

10 Opak + Ranginang 1.673 

11 Tahu 1.125 

12 Tembakau Lempengan 1.126 

13 Rokok keretek 1.500 

Sumber : Dinas Perindustrian Kabupaten Majalengka, 2013 

Tim komoditas unggulan berdasarkan jumlah penyerapan tenaga kerja (Tabel 5-17), 

yaitu anyaman bambu,genteng, bata merah,dan konveksi. Adapun komoditas unggulan 

yang ada di sektor pertanian dapat dilihat dari jumlah produksi dan luas lahan tanaman 

bahan makanandi Kabupaten Majalengka yang berpotensi menjadi suatu kompetensi 

inti dapat dilihat melalui Tabel 5.17. 

 

Tabel 5.17  Jumlah Produksi dan Luas Lahan Tanaman Bahan Makanan 

NO. TANAMAN 

BAHAN 

MAKANAN 

TAHUN 2010 TAHUN 2011 

LUAS LAHAN 

(HA) 

JUMLAH 

PRODUKSI 

(TON) 

LUAS LAHAN 

(HA) 

JUMLAH 

PRODUKSI 

(TON) 

1 Jagung* 18.946 113.028 17.483 103.258 

2 Ubi Jalar 708 12.076 635 11.828 

3 Bawang Merah 2.504 22.879 1.901 17.868 

4 Mangga 

Gedong Gincu 

10.361,50 16.901 10.495,86 17.681 

5 Padi Sawah 101. 081 605.88 104.98 615.158 

6 Padi Ladang 1.832 8.51 1.515 6.318 

Sumber : Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, 2011 

Untuk menggali lebih jauh informasi mengenai kelima komoditas unggulan tersebut, 

tim konsultan melakukan wawancara dengan dinas terkait Kabupaten Majalengka. 

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan berbagai permasalahan atau hambatan, 
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sekaligus upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Majalengka.Untuk 

lebih jelas hasil wawancara tersebut disajikan pada Tabel 5.18 

 

Tabel  50.18 Permasalahan dan Upaya yang Telah Dilakukan terhadap 

Kelima Komoditas Unggulan 

 

NO. KOMODITAS 

UNGGULAN 

PERMASALAHAN/HAMBATAN UPAYA YANG TELAH 

DILAKUKAN 

1 Genteng   Standar kualitas bahan baku tidak sama 

 Penerapan teknologi dalam proses 

produksi masih sederhana 

 Penguasaan teknologi masih rendah 

 Ketersediaan bahan baku terbatas 

 

 Mengadakan diklat maupun 

bimbingan teknis 

 Mengupayakan bantuan 

peralatan produksi 

 Mengupayakan penyediaan 

energi pembakaran 

alternatif  pengganti kayu 

bakar 

2 Jagung  Proses pengolahan bahan baku belum 

tersedia 

 Teknologi pengemasan masih sederhana 

 Fluktuasi harga 

 Memberikan bantuan 

peralatan produksi  

 Mengupayakan kerjasama 

dengan koperasi dan  

Lembaga pengemasan 

(rumah kemas) 

 Mengikutsertakan industri 

pangan pada ajang promosi 

3 Konveksi  Penguasaan teknologi masih rendah 

 Peralatan yang belum memadai 

 Permodalan yang terbatas 

 Penguatan teknologi dengan 

memberikan pelatihan 

teknologi produksi maupun 

bantuan peralatan 

penunjang produksi 

  Menjembatani antara 

perajin dengan pasar 

4 Anyaman bambu  Belum ada standarisasi produk yang jelas  

 Secara umum produk berorientasi pada 

fungsi, sementara desain dan finishing 

belum memperoleh perhatian secara 

proporsional 

  Motivasi untuk membuat inovasi produk 

rendah, hal ini karena alasan pasar 

 Pelatihan desain, 

diversifikasi produk serta 

finishing produk 

 Pengadaan Infrastruktur 

 Menyediakan sistem 

permesinan 

 

5 Bata Merah  Penguasaan teknologi masih rendah 

 Ketersediaan peralatan produksi terbatas 

 Standar kualitas bahan baku tidak sama 

 Penerapan teknologi dalam proses 

produksi masih sederhana 

 Ketersediaan bahan baku terbatas 

 Mengadakan diklat maupun 

bimbingan teknis 

 Mengupayakan bantuan 

peralatan produksi 

 Mengupayakan penyediaan 

energi pembakaran 

alternatif  pengganti kayu 

bakar 
Sumber :Hasil wawancara dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM  

Kab. Majalengka 2013 
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Berdasarkan hasil penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat dua komoditas 

yang memiliki nilai paling besar yaitu konveksi dan pengolahan Jagung (agro industri) 

Berdasarkan perkembangan nilai PDRB nya sejak tahuh 2008 sampai dengan 

tahun 2013 terhadap harga berlaku dan konstan,  serta prosentase penyerapan tenaga 

kerja pada tahun 2011, lapangan usaha pertanian merupakan lapangan usaha yang 

menjadi unggulan bagi Kabupaten Majalengka. 

Komoditas unggulan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten 

Majalengka, menunjukkan perkembangan yang cukup meningkat, dan memberikan 

kontribusi yang sangat signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Kabupaten Majalengka yaitu 33,10% (Gambar 4.3). Sektor pertanian terbagi menjadi 5 

(lima) sub lapangan usaha, yaitu tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, 

peternakan, kehutanan serta perikanan dan kelautan.  

Komoditas unggulan yang ada di sektor pertanian dapat dilihat dari jumlah 

produksi dan luas lahan tanaman bahan makanandi Kabupaten Majalengka yang 

berpotensi menjadi suatu kompetensi inti dapat dilihat melalui Tabel 5.19 

 

Tabel 5.19 Jumlah Produksi dan Luas Lahan Tanaman Bahan Makanan 

NO. TANAMAN 

BAHAN 

MAKANAN 

TAHUN 2010 TAHUN 2011 

LUAS LAHAN 

(HA) 

JUMLAH 

PRODUKSI 

(TON) 

LUAS LAHAN 

(HA) 

JUMLAH 

PRODUKSI 

(TON) 

1 Jagung* 18.946 113.028 17.483 103.258 

2 Ubi Jalar 708 12.076 635 11.828 

3 Bawang Merah 2.504 22.879 1.901 17.868 

4 Mangga 

Gedong Gincu 

10.361,50 16.901 10.495,86 17.681 

5 Padi Sawah 101. 081 605.88 104.98 615.158 

6 Padi Ladang 1.832 8.51 1.515 6.318 

Sumber : Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, 2011 

Pada dasarnya, selama ini lapangan usaha pertanian Majalengka memang 

didominasi oleh tanaman bahan makanan (tabama) yang mencakup kegiatan usaha 

tanaman palawija, padi, sayuran dan buah-buahan (dapat dilihat pada Tabel 5.9). Pada 

sub sektor tanaman bahan makanan, maka Jangung memberikan kontribusi terbesar 

ditunjukan  dengan hasil produksi jagung  tertinngi diantara tanaman bahan makanan 

lainya (dapat dilihat pada Tabel 5.9). Selain itu dari informasi pada Tabel 5.17, Jagung 
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merupakani komoditas unggulan dengan jumlah produksi dan luas lahan terbesar kedua 

setelah padi sawah, karena tanaman Jagung memiliki potensi nilai tambah lebih besar 

sebagai agro industri dibandingkan tanaman padi sawah, dan Jagung termasuk 

kelompok industri pangan, maka dipilihlah Jagung sebagai komoditas unggulan 

Adapun permasalahana yang ada pada komoditas jagung serta upaya yang telah 

dilakukan pemerintah kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel 5.18 

 

5.6. Analisis Pohon Industri dan rantai nilai Jagung 

Batang, buah maupun daun dari pohon jangung dapat diproses untuk memberikan nilai 

tambah. Batang jagung dapat dibuat pulp, kertas maupun sebagai bahan bakar. Buah 

Jagung banyak sekali memberi manfaat (Gambar 5.17) mulai dari rambut sebagai obat, 

tongkol, maupun buahnya secara utuh. Daun dari jangung dapat diolah menjadi kompos 

maupun pakan. Buah jagung secara utuh  dapat diolah menjadi jagung muda, pop corn, 

makanan ternak, teping jagung, jagung kaleng, minyak jangung, bangkil.  Jagung muda 

dapat dijadikan bahan untuk pembuatan industri jagung dalam kaleng, sedangkan 

tepung jangung merupakan bahan dasar untuk pembuatan meizena, dextrin, bihun 

jagung, serat keramik alumunium. 

Oleh karena itu masyarakat di kabupaten Majalengka dapat mengolah jagung 

untuk menjadikan produk yang memberi nilai tambah, ataupun sebagai pemasok batang, 

buah, maupun daun yang sudah diolah ke perusahaan-perusahaan. Sehingga diharapkan 

bahwa komoditas unggulan yang terpilih nantinya akan memberikan kontribusi nyata 

bagi perekonomian Kabupaten Majalengka.    

Kemungkinan yang dapat dilakukan oleh kabupaten Majalengka pada saat ini 

untuk menghasilkan nilai tambah dari jagung adalah, membuat menjaadi makanan 

ternak, kompos atau membuat jagung kering, mapun menjadi pemasok untuk jagung 

muda dalam kaleng. Kemudian secara bertahap melakukan pengembangan  ke arah 

proses yang memerulkan teknologi mesin-mesin, bahkan dapat menjadi  pemasok bagi 

industri (sperti kertas, tepung, minyak, kertas, maupin obat)  
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Gambar 5. 1 Pohon Industri Jagung 
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5.7. Hasil FGD 

Untuk melakukan analisis awal mengenai kondisi eksisting dari industri penghasil 

komoditas unggulan yang terpilih, maka akan diberikan 10 (sepuluh) kriteria penentu 

yang harus dipertimbangkan lebih lanjut. Kesepuluh kriteria ini akan menilai 

keberadaan komoditas unggulan baik dari segi kontribusi daerah, pelaku pasar, 

penggunaan teknologi, keunikan produk tersebut dan lain sebagainya. Dengan penilaian 

ini diharapkan bahwa komoditas unggulan yang terpilih nantinya akan memberikan 

kontribusi nyata bagi perekonomian KabupatenMajalengka. Dan indikator-indikator 

tersebut digunakan sebagai penajaman studi dalam mengetahui kontribusi komoditas 

unggulan terhadap kriteria yang telah dipertimbangkan sebelumnya. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan 

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKMKabupatenMajalengka dapat dibuat 

rekapitulasi IKM yang ada di Kabupaten tersebut. Hal ini penting disampaikan dalam upaya 

menegaskan bahwa industri yang menghasilkan produk unggulan adalah industri yang telah 

exist di suatu daerah dalam jangka waktu yang cukup lama. Bukan merupakan industri baru 

apalagi industri yang baru direncanakan. Dari data ini dapat diperoleh jumlah suatu industri 

dalam kategori tertentu beserta tenaga kerja yang diserapnya. 

Untuk menilai long list ini digunakan kuesioner (Form 1) yang berisikan 

pertanyaan yang berasal dari 10 kriteria yang telah ditetapkan. Jawaban terhadap 

pertanyaan berupa penilaian dari skala 1 – 5 yang menunjukkan interpretasi buruk 

hingga sangat baik dari responden. Responden merupakan undangan yang hadir pada 

saat pelaksanaan kegiatan FGD 1 yang diselenggarakan di Kantor Dinas Perindustrian 

Kab.Majalengka. (Daftar Undangan Terlampir) 

Untuk menilai setiap indikator dalam kriteria yang telah ditetapkan, responden 

telah mendapatkan penjelasan terlebih dahulu untuk dapat memberikan masukan terkait 

dengan penilaian yang telah dilakukan oleh konsultan. 

Dari hasil FGD yang telah dilakukan, diperoleh daftar penilaian komoditas 

unggulan, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.19: 
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Tabel  5.19  Skor Bobot untuk Masing-Masing Komoditas Unggulan 

NO. KRITERIA NILAI 

KONVEKS

I 

GENTENG BATA 

MERAH 

ANYAMA

N BAMBU 

JAGUNG 

1 KRITERIA PENCIPTAAN NILAI TAMBAH      

A Penciptaan nilai tambah dari pengolahan komoditas 

unggul 

4 3 2 4 5 

B Teknologi yang diperlukan untuk mengolah 

komoditas unggul 

4 3 3 3 2 

C Kemungkinan untuk melakukan inovasi terhadap 

komoditas unggul sehingga dapat menghasilkan 

sejumlah produk akhir yang berbeda-beda 

2 3 2 5 3 

D Ketersediaan energi yang diperlukan untuk mengolah 

komoditas unggul menjadi produk akhir 

3 3 3 3 3 

 SUB TOTAL UNTUK KRITERIA 

PENCIPTAAN NILAI TAMBAH 

13 12 10 15 13 

2 KRITERIA PENYERAPAN TENAGA KERJA      

E Penyerapan tenaga kerja dari pengolahan  komoditas 

unggul  menjadi produk akhir 

3 3 4 3 4 

F Dampak pengembangan  komoditas unggul menjadi 

produk akhir dalam  meningkatkan pengetahuan 

masyarakat 

3 3 4 4 4 

G Peran pengembangan komoditas unggul menjadi 

produk akhir  dalam  meningkatkan kesehatan 

masyarakat 

3 3 2 4 2 

H Dampak  pengembangan komoditas unggul menjadi 

produk akhir   dalam  meningkatkan pelestarian 

lingkungan 

2 2 2 3 4 

 SUB TOTAL UNTUK KRITERIA 

PENYERAPAN TENAGA KERJA 

11 11 12 14 14 

3 KRITERIA KETERSEDIAAN DAN 

KONTINUITAS BAHAN BAKU 

     

I Tingkat stabilitas ketersediaan bahan baku (domestik 

atau lintas daerah) untuk menghasilkan komoditas 

unggul 

3 5 3 4 4 

J Tingkat kecukupan bahan  baku untuk  menghasilkan 

komoditas unggul 

3 4 3 4 3 

K Tingkat kontinuitas pasokan  bahan baku untuk 

menghasilkan komoditas unggul 

3 4 3 3 4 

L Tingkat intensifikasi/ekstensifikasi dari 

pengembangan komoditas unggul 

3 3 3 3 4 

M Jaminan rantai pasok dari komoditas unggul 4 3 3 3 3 

N Tingkat dukungan letak geografis bagi 

pengembangan komoditas unggul 

3 3 3 3 4 

O Tingat dukungan kondisi iklim lokal terhadap 

pengembangan komoditas unggul 

3 3 3 4 4 

 SUBTOTAL UNTUK KETERSEDIAAN DAN 

KONTINUITAS BAHAN BAKU 

22 25 21 24 26 

4 KRITERIA ASPEK PEMASARAN      

P Jangkauan/akses komoditas unggul terhadap  pasar 

regional 

4 3 3 3 4 

Q Jangkauan/akses produk akhir yang dihasilkan 

dari komoditas unggul terhadap  pasar regional 

4 3 3 4 4 

R Jangkauan/akses komoditas unggul terhadap pasar 

nasional 

4 3 3 4 3 

S Jangkauan/akses produk akhir yang dihasilkan 

dari komoditas unggul terhadap pasar nasional 

4 2 3 4 3 

T Jangkauan/akses  komoditas unggul terhadap pasar 

internasional 

3 2 2 2 4 

U Jangkauan/akses  produk akhir yang dihasilkan dari  3 1 1 2 4 
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NO. KRITERIA NILAI 

KONVEKS

I 

GENTENG BATA 

MERAH 

ANYAMA

N BAMBU 

JAGUNG 

komoditas unggul terhadap pasar internasional 

V Tingkat persaingan dari komoditas unggul terhadap 

produk sejenis maupun substitusinya 

4 3 3 2 3 

W Tingkat persaingan dari produk akhir yang dihasilkan 

oleh komoditas unggul terhadap produk sejenis maupun 

substitusinya 

3 3 3 3 3 

X Dukungan Infrastruktur pemasaran tehadap  komoditas 

unggul (ketesediaan saluran pemasaran  bagi produk 

akhir yang dihasilkan dari komoditas unggul) 

4 4 3 3 3 

Y Dukungan Infrastruktur pemasaran tehadap produk 

akhir yang dihasilkan dari  komoditas unggul 

(ketesediaan saluran pemasaran  bagi produk akhir yang 

dihasilkan dari komoditas unggul) 

4 4 3 3 4 

 SUB TOTAL UNTUK KRITERIA ASPEK 

PEMASARAN 

37 28 27 28 35 

5 KRITERIA DUKUNGAN KEBIJAKAN DAN 

KELEMBAGAAN PEMERINTAH 

     

Z Posisi komoditas  unggul dalam renstra daerah 5 3 3 3 4 

A

a 

Posisi komoditas unggul dalam peraturan daerah terkait 4 4 3 2 4 

A

b 

Dukungan Lembaga pemerintah bagi pengembangan 

komoditas 

5 3 3 4 4 

 SUB TOTAL UNTUK KRITERIA DUKUNGAN 

KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN 

PEMERINTAH 

14 10 9 9 12 

6 KRITERIA DUKUNGAN SUMBER DAYA 

MANUSIA 

     

A

c 

SDM yang dibutuhkan untuk mengolah komoditas 

unggul 

4 2 3 3 4 

 Kualitas SDM yang tersedia 3 2 3 2 3 

 Kesenjangan antara  kompetensi SDM yang dibutuhkan 

untuk pengolahan dan pengembangan komoditas unggul 

dengan kompetensi SDM yang saat ini dimiliki oleh 

daerah  

2 2 2 3 3 

A

d 

Ketersediaan institusi pendidikan dan pelatihan profesi 

untuk menunjang pengolahan dan pengembangan 

komiditas unggulan 

1 1 3 2 1 

A

e 

Ketersediaan sistem sertifikasi bagi SDM yang akan 

mengolah dan mengembangkan produk unggulan 

1 1 1 1 1 

 SUB TOTAL UNTUK KRITERIA DUKUNGAN 

SUMBER DAYA MANUSIA 

11 8 12 11 12 

7 KRITERIA PRESTISE DAERAH      

A

f 

Kemampuan komoditas unggul dalam memberikan 

kekhasan/keunikan 

4 5 2 4 4 

A

g 

Kemampuan komoditas unggul  mengangkat kebanggaan 

daerah 

4 5 2 4 4 

 SUB TOTAL UNTUK KRITERIA PRESTISE 

DAERAH 

8 10 4 8 8 

8 KRITERIA KESIAPAN DAN KESEDIAAN 

MASYARAKAT 

     

A

h 

Respon positif masyarakat terhadap pengolahan dan 

pengembangan komoditas unggul 

3 4 3 4 3 

A

i 

Kesiapan psikologis masyarakat terhadap pengolahan 

dan pengembangan komoditas unggul 

3 3 3 4 3 

 SUB TOTAL UNTUK KRITERIA KESIAPAN DAN 

KESEDIAAN MASYARAKAT 

6 7 6 8 6 

9 KRITERIA KESIAPAN DAN KESEDIAAN 

PEMERINTAH 
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NO. KRITERIA NILAI 

KONVEKS

I 

GENTENG BATA 

MERAH 

ANYAMA

N BAMBU 

JAGUNG 

A

j 

Respon positif pemerintah  terhadap pengolahan dan 

pengembangan komoditas unggul 

5 4 3 4 3 

A

k 

Kesiapan pemerintah terhadap pengolahan dan 

pengembangan komoditas unggul 

5 4 3 4 3 

 SUB TOTAL UNTUK KRITERIA KESIAPAN DAN 

KESEDIAAN PEMERINTAH 

10 8 6 8 6 

1

0 
KRITERIA KESIAPAN DAN KESEDIAAN 

PELAKU USAHA 

     

A

l 

Respon positif pelaku usaha terhadap pengolahan dan 

pengembangan komoditas unggul  

4 3 3 4 4 

A

m 

Kesiapan teknologi yang dimiliki pelaku usaha untuk 

pengolahan dan pengembangan komoditas unggul 

3 3 3 3 2 

A

n 

Tingkat kompetensi antar pengusaha  untuk pengolahan 

dan pengembangan komoditas unggul  Kompetensi 

pengusaha 

3 3 3 4 3 

A

o 

Kekuatan yang saat ini dimiliki oleh para pelaku usaha 

untuk mengolah dan mengembangkan komoditas unggul 

3 3 3 3 3 

A

p 

Kelemahan yang saat ini dimiliki oleh para pelaku usaha 

untuk mengolah dan mengembangkan komoditas unggul 

3 3 3 3 3 

 SUB TOTAL UNTUK KRITERIA KESIAPAN DAN 

KESEDIAAN PELAKU USAHA 

16 15 15 17 15 

 Total 148 134 122 142 147 

Sumber : Data Pengolahan, 2013 

 

Dari data pengolahan diatas bisa dilihat dari hasil pengisian Form 1 terlihat bahwa 

penilaian mengarah kepada Konveksi, Anyaman Bambu, Genteng, Pengolahan Jagung 

(Agro industri) dan bata merah. Selanjutnya dari kelima komoditas unggulan akan 

dipersempit lagi menjadi 2 (dua) komoditas unggulan untuk yang memiliki nilai paling 

besar yaitu konveksi dan pengolahan Jagung (agro industri). 

Berdasarkan hasil penilaian akhir dapat disimpulkan bahwa terdapat dua 

komoditas yang memiliki nilai paling besar yaitu konveksi dan pengolahan Jagung 

(agro industri). Hasil FGD sesuai dengan hasil penentuan KIID, bahwa Jagung 

merupakan  komoditas unggul untuk wilayah Majalengka. 

 

 

 

| 
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BAB 6.  KESIMPULAN 

 

Kesimpulan yang di dapatkan dari kegiatan penelitian pada laporan akhir adalah sebagai 

berikut : 

1. Aplikasi RIKM terdiri dari 14 kegiatan sebagai berikut : 

a. Pengelompokkan data hasil survei 

b. Perancangan Data Base 

c. Perancangan Program dengan VB.6 

d. Pembuatan Menu Utama dengan VB.6 

e. Pembuatan Form Daerah Industri Kab. Majalengka dengan VB.6 

f. Pembuatan Form Jenis Industri Kab. Majalengka dengan VB.6 

g. Pembuatan Form Jenis Komoditi Kab. Majalengka dengan VB.6 

h. Pembuatan Form Rekapitulasi Data Industri dengan VB.6 

i. Pembuatan Laporan Data Jenis Industri, Daerah dan Komoditi Kabupaten 

Majalengka dengan Crystal Report 

j. Percobaan 1: koneksi setiap form dan penggunaan command setiap form 

k. Penginputan Data Jenis Industri, Daerah, dan Komoditi Kab. Majalengka 

l. Perancangan tampilan (GUI) aplikasi RIKM Kab. Majalengka 

m. Compile aplikasi RIKM Kab. Majalengka menjadi bentuk .exe  

n. Percobaan 2: Penginstallan RIKM Kab. Majalengka yang sudah di compile 

 

2. Kompetensi inti industri daerah kabupaten Majalengka yang ditetapkan adalah 

Jagung. 
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LAMPIRAN 1 KUESIONER PROFIL IKM 

 

 

 

A. DATA INDUK 

 

1. Nama Perusahaan   

2. Tergabung dalam Sentra   

3. Nama Pemilik Perusahaan   

4. Contact Person   

5. Tahun Berdiri   

6. Alamat Perusahaan 
 

 
- Jalan   

 
- Desa/Kelurahan   

 
- Kecamatan   

 

 
- Kabupaten/Kota   

 

 
- Provinsi   

 

 
- Nomor Telepon   -   (kode area - no telepon) 

 
- Nomor Fax.   -   (kode area - no fax) 

 
- e-mail   
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B. DATA KONDISI PERUSAHAAN - TAHUN  

   

       

1. Jumlah Tenaga Kerja   Pria 

  
  Wanita 

 
Total 

 
Orang 

      

2. Jenis, Kapasitas dan Nilai Produksi per Tahun 

 

No Jenis Produk 
Kapasitas Nilai Produksi 

Jumlah Satuan (x Rp 1.000,-) 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

  Jumlah   
 

Rp                   -  
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3. Penjualan per Tahun 

 

No 
Jenis 

Produk 

Kapasitas Harga Satuan Nilai Penjualan Lokasi 

Pemasaran Jumlah Satuan (x Rp 1.000,-) (x Rp 1.000,-) 

1.         Rp                           -    

2.         Rp                           -    

3.         Rp                           -    

4.         Rp                           -    

5.         Rp                           -    

6.         Rp                           -    

7.         Rp                           -    

8.         Rp                           -    

9.         Rp                           -    

10.         Rp                           -    

  Jumlah     
  

  
Rp                           -  

 

 

4. Jenis dan Kebutuhan Bahan Baku per Tahun 

 

No Jenis Bahan Baku 
Kebutuhan Nilai Bahan Baku 

Asal Bahan Baku 
Jumlah Satuan (x Rp 1.000,-) 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

  Jumlah   
 

Rp.                           -  
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5. Mesin dan Peralatan 

 

No 
Jenis 

Mesin/Peralatan 
Spesifikasi Kapasitas Jumlah 

Dibuat Total Harga 

Tahun Oleh (x Rp 1.000,-) 

1.              

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               

       
Rp                  -  

 

6. Pembinaan yang pernah diterima: 

 

1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

6)   

7)   

8)   

9)   

10)   
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7. Permasalahan yang dihadapi: 

 

1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

6)   

7)   

8)   

9)   

10)   

 

8. Kebutuhan untuk pengembangan usaha: 

 

1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

6)   

7)   

8)   

9)   

10)   
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LAMPIRAN 2. FORMAT PENILAIAN SENTRA 

    

A.  
ASPEK PRODUKSI, PENGEMBANGAN PRODUK DAN PENGEMBANGAN 

MASYARAKAT  

  

1 Aspek Produksi 

 
a. Sumber Bahan Baku Utama 

 
  Bahan baku utama impor  

 
  Bahan baku utama dalam negeri  

 
  Bahan baku utama lokal (kabupaten/kota) 

 
b. Kapasitas Produksi (1 Tahun Terakhir)  

 
  Tidak ada peningkatan kapasitas produksi  

 
  Peningkatan kapasitas produksi kurang dari 30% 

 
  Peningkatan kapasitas produksi 30% atau lebih  

 
c. Nilai Tambah Produksi  

 
  Nilai tambah produksi kurang dari 20 %  

 
  Nilai tambah produksi 20 - 60 %  

 
  Nilai tambah produksi lebih dari 60 %  

 
d. Pengendalian Lingkungan  

 
  Produksi tidak memperhatikan dampak lingkungan  

 
  Produksi berdampak terhadap lingkungan, ada pengendalian  

 
  Produksi tidak berdampak terhadap lingkungan 

  

2 Aspek Pengembangan Produk  

 
a. Pengembangan Model/Desain Produk 1 (satu) Tahun Terakhir  

 
  Dikembangkan dari produk produsen lain  

 
  Dikembangkan dari konsep kelompok  

 
  Dikembangkan berdasarkan peluang pasar  

 
b. Inovasi dan Kreativitas Produk  

 
  Tidak ada inovasi dan kreativitas  

 
  Ada inovasi dan kreativitas  

 
  Ada inovasi, kreativitas, dan diversifikasi  

 
c. Penggunaan Teknologi  

 
  Teknologi sederhana/ tradisional  

 
  Teknologi semi masinal  

 
  Teknologi modern  

 
d. Kemasan  

 
  Tidak menggunakan kemasan  

 
  Menggunakan kemasan, tapi tidak berlabel  

 
  Menggunakan kemasan dan berlabel  
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3 Aspek Pengembangan Masyarakat  

 
a Keberadaan Perusahaan di Sentra  

 
  Kurang dari 3 tahun  

 
  3–5 tahun  

 
  5 tahun atau lebih  

 
b. Peran dalam Kelompok 

 
  Tidak menjadi anggota kelompok  

 
  Sebagai anggota kelompok  

 
  Sebagai pengurus  

 
c. Partisipasi dengan Masyarakat 

  
a. Tenaga kerja sebagian dari masyarakat setempat 

  
b. Memberikan sebagian keuntungan untuk masyarakat setempat 

  
c. Mendengarkan/menerima masukan dari masyarakat 

 
  Berpartisipasi 1 faktor  

 
  Berpartisipasi 2 faktor  

 
  Berpartisipasi 3 faktor 

 
d. Pembukuan 

 
  Tidak ada pembukuan  

 
  Pembukuan sederhana  

 
  Pembukuan mengikuti sistem akuntansi  

     

B. ASPEK PEMASARAN DAN RIWAYAT PRODUK 

  

1 Aspek Pemasaran 

 
a. Tujuan Pasar  

 
   Pasar lokal  

 
   Pasar lokal dan Nasional. 

 
   Pasar lokal, nasional dan internasional  

 
b. Peningkatan Omzet Penjualan (dibandingkan tahun lalu)  

 
  Kenaikan tidak lebih dari 25%  

 
  Kenaikan 25 – 50%  

 
  Kenaikan 51% atau lebih  

 
c. Pelanggan  

 
  Mempunyai pelanggan tidak tetap  

 
  Mempunyai pelanggan tetap, tetapi pembelian tidak tetap  

 
  Mempunyai pelanggan tetap dan baru, pembelian meningkat  

 
d. Upaya Peningkatan Pemasaran  

 
  Tidak ada promosi  

 
  Ada promosi, hanya sewaktu-waktu  

 
  Ada promosi secara tetap  
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2 Aspek Riwayat Produk   

 
a. Riwayat Produk  

 
  Mempunyai riwayat produk, tetapi tidak terdokumentasi  

 
  Mempunyai riwayat produk dan terdokumentasi  

 
  Mempunyai riwayat produk, terdokumentasi, dan dipublikasikan  

 
b. Kearifan Lokal 

 
  Teknik produksi maupun motif tidak asli dari daerah yang bersangkutan 

 
  Teknik produksi dari daerah bersangkutan, motif dari daerah lain  

 
  

Teknik produksi dari daerah lain, motif dikembangkan dari daerah yang 

bersangkutan 

 
  Teknik produksi dan motif yang dikembangkan asli daerah yang bersangkutan 

     

C. Pedoman Pertimbangan pada Jenis dan Kualitas Produk  

  

1 Aspek Jenis Produk  (Pilih hanya 1 kasus untuk menilai) 

 
a. 

Apabila produk sebagai kearifan lokal, unik, disertai karakteristik produk 

unggulan daerah yang memenuhi selera pasar 

 
  Keunikan produk sebagai kearifan lokal  

 
  Bentuk (model/desain), warna, motif memenuhi kebutuhan pasaran  

 
  Ukuran dan proporsi sesuai dengan kegunaan  

 
  Standar yang diterapkan : … 

 
  Belum menerapkan standar  

 
  Menerapkan standar perusahaan/permintaan pasar  

 
  Menerapkan SNI  

 
  Menerapkan standar internasional  

 
b. 

Apabila produk merupakan Kreatifitas dalam penciptaan produk baru sesuai 

dengan selera pasar  

 
  Produk dapat memperluas pangsa pasar  

 
  Bentuk (model/desain), warna, motif sesuai dengan selera pasar  

 
  Ukuran dan proporsi sesuai dengan kegunaan  

 
  Standar yang diterapkan :  

 
  Belum menerapkan standar  

 
  Menerapkan standar perusahaan/ permintaan pasar  

 
  Menerapkan SNI  

 
  Menerapkan standar internasional  

 


