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RINGKASAN 

 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka yang dipublikasi pada tahun 

2020, hasil produksi jagung di daerah ini pada tahun 2019 mencapai 146.130 ton. Dengan hasil 

produksi yang cukup tinggi di daerah ini maka limbah tanaman ini akan cukup banyak, sehingga 

jika tidak diolah menjadi produk yang bermanfaat akan berpotensi mengganggu lingkungan. Di 

sisi lain, menipisnya sumber bahan bakar fosil perlu diantisipasi dengan mencari sumber energi 

alternatif. Salah satunya adalah bahan bakar bio-massa dengan bahan baku limbah pertanian.  

Potensi bio-massa ini sangat besar apabila dijadikan sumber energi alternatif, khususnya untuk 

kebutuhan energi rumah tangga, menggantikan penggunaan minyak tanah yang sudah tidak 

diproduksi, maupun gas elpiji yang harganya relatif mahal bagi penduduk pedesaan. Terkait 

masalah ini, serangkaian penelitian di Kabupaten Majalengka telah dilakukan sejak tahun 2015 

hingga 2019, yang pada intinya menunjukkan bahwa bonggol jagung merupakan limbah dengan 

prioritas tertinggi untuk diolah menjadi produk bio-massa berupa briket, dan bahwa bisnis 

pembuatan bio-briket berbahan baku bonggol jagung ini layak untuk dilaksanakan di Kabupaten 

Majalengka.  

Tanaman jagung ini tersebar di 25 dari 26 kecamatan yang ada di Kabupaten Majalengka, 

sehingga perlu dilakukan kajian untuk menentukan di kecamatan manakah pabrik bio-briket ini 

sebaiknya didirikan, agar diperoleh manfaat terbaik bagi masyarakat di Kabupaten Majalengka. 

Pabrik bio-briket ini akan menjadi pilot project pemanfaatan potensi daerah yang dapat 

meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah ini. Selain untuk mendukung program pemerintah 

dalam mengembangkan sumber energi terbarukan yang berkelanjutan, pendirian pabrik bio-briket 

di Kabupaten Majalengka juga akan merangsang kegiatan ekonomi sektor lainnya, seperti sektor 

jasa, angkutan, dan perdagangan, sebagai upaya meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat 

serta kemandirian lokal dalam rangka membangun daya saing daerah. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan lokasi pabrik bio-briket di salah satu kecamatan 

yang ada di Kabupaten Majalengka. Karena penentuan lokasi pabrik merupakan proses penentuan 

daerah geografis yang sesuai untuk melaksanakan kegiatan operasional pabrik, maka penyelesaian 

persoalan dilaksanakan dalam dua tahap. Pada tahap pertama dilakukan pengklasteran (clustering) 

kecamatan berdasarkan variable yang sesuai dengan kriteria infrastruktur yang dibutuhkan untuk 

pendirian pabrik bio-briket. Variabel tersebut meliputi ketersediaan bahan baku, ketersediaan 

tenaga kerja, ketersediaan lahan, dan potensi pasar.  Pada tahap kedua, dilakukan seleksi terhadap 

klaster yang terbentuk dengan menggunakan kriteria fisik lingkungan yang terdiri dari sejumlah 

faktor dan kendala. 

Laporan akhir ini berisi hasil pengklasteran terhadap 26 kecamatan dengan menggunakan 

metode pengklasteran hirarkis aglomeratif (Agglomerative Hierarchical Clustering). Berdasarkan 

jarak kesamaan antar klaster yang ditunjukkan pada dendrogram, pada penelitian ini ditetapkan 

untuk membagi 26 kecamatan kedalam lima klaster. Terhadap masing-masing klaster kemudian 

dilakukan analisis kondisi fisik lingkungan dengan melakukan pembobotan terhadap masing-

masing klaster berdasarkan rata-rata nilai Z-score. Hal ini dilakukan agar kecamatan yang terpilih 

adalah kecamatan yang berasal dari klaster dengan infrastruktur terbaik bagi keberhasilan pendirian 

pabrik bio-briket serta layak berdasarkan kondisi fisik lingkungannya.  

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa klaster yang terdiri dari kecamatan Majalengka dan 

kecamatan Bantarujeg terpilih sebagai klaster terbaik.  Karena bobot kecamatan Majalengka lebih 

baik dari bobot kecamatan Bantarujeg, maka kecamatan Majalengka terpilih sebagai calon lokasi 

pendirian pabrik bio-briket pertama di Kabupaten Majalengka. 

 

 



iii 
 

 

PRAKATA 

 

 Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata’ala atas karunia-Nya yang 

telah memberi kesempatan dan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan penelitian yang kami 

lakukan untuk menentukan lokasi pabrik bio-briket di Kabupaten Majalengka. Penelitian ini 

melengkapi serangkaian penelitian yang dilakukan sejak tahun 2015, yang berawal dari penentuan 

kompetensi inti industri daerah (KIID) hingga analisis kelayakan pendirian pabrik bio-briket di 

Kabupaten Majalengka pada tahun 2019.  

 Pendirian pabrik bio-briket ini penting karena selain untuk mendukung program pemerintah 

dalam mengembangkan sumber energi terbarukan yang berkelanjutan, pendirian pabrik bio-briket 

di Kabupaten Majalengka juga akan merangsang kegiatan ekonomi sektor lainnya, seperti sektor 

jasa, angkutan, dan perdagangan, sebagai upaya meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat serta 

kemandirian lokal dalam rangka membangun daya saing daerah. 

Ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah menjadi jalan terlaksananya 

penelitian ini, yaitu kepada pimpinan Fakultas Teknik Universitas Pasundan beserta jajarannya; 

kepada Kepala Bagian Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Majalengka; 

kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka beserta jajarannya; serta kepada Lembaga 

Penelitian Universitas Pasundan. 

Semoga hasil penenlitian ini bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Majalengka dalam upaya 

mengembangkan industri yang ada dalam rangka meningkatkan daya saing daerah. 

  

Bandung,  Oktober 2021 

 

Dr. Ir. Tjutju Tarliah Dimyati, MSIE 

NIPY: 151 100 68 
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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sektor industri memegang peranan yang sangat penting dalam peningkatan pembangunan 

ekonomi suatu daerah, karena sektor ini selain dapat dengan cepat meningkatkan nilai tambah, juga 

sangat besar peranannya dalam penyerapan tenaga kerja. Sektor ini juga mampu merangsang 

kegiatan ekonomi sektor lainnya, seperti sektor jasa, angkutan, dan perdagangan.  

 Kabupaten Majalengka yang secara geografis berada di bagian timur Provinsi Jawa Barat, 

merupakan salah satu penghasil jagung terbesar di provinsi ini. Tingginya tingkat produksi tanaman 

jagung telah menyebabkan di kabupaten ini banyak ditemukan limbah tanaman yang merupakan 

bagian tanaman yang biasanya ditinggalkan atau dibuang pada saat panen. Untuk memanfaatkan 

limbah ini, serangkaian penelitian telah dilakukan sejak tahun 2015 hingga 2019. Ada dua poin 

penting yang diperoleh dari penelitian ini. Yang pertama adalah, tongkol jagung dapat digunakan 

sebagai bahan baku untuk membuat bio-briket dengan nilai kalori sekitar 5453,75 kal/g hingga 

5663,50 kal/g [1]. Dibandingkan dengan Standar Nasional Indonesia, SNI 01-6235-2000 [2], di 

mana nilai kalori yang diperlukan untuk memenuhi kualitas briket yang baik minimal 5000 kal/g, 

dapat dikatakan bahwa briket yang dihasilkan dari penelitian, telah memenuhi standar kualitas yang 

diperlukan. Yang kedua adalah, bahwa pendirian pabrik bio-briket yang terbuat dari tongkol jagung 

ini layak untuk didirikan di kabupaten Majalengka dengan NPV sebesar US $17.891,8, IRR 41%, 

dan Periode Pengembalian 2,57 tahun. Analisis sensitivitas yang dilakukan pada penelitian ini 

menunjukkan bahwa proyek ini akan tetap fisibel dengan peningkatan investasi hingga 50%, 

penurunan sales income hingga 15%, dan peningkatan suku bunga hingga 40% [3].  

 Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pendirian pabrik bio-briket di Kabupaten Majalengka ini 

sangat layak untuk dilaksanakan, sehingga Pemerintah Daerah setempat dapat mulai merencanakan 

pendirian pabrik bio-briket di Kabupaten Majalengka, sebagai pilot project pengembangan industri 

berlandaskan pemanfaatan potensi daerah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah ini.  

1.2 Tujuan Khusus  

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menentukan salah satu dari 26 kecamatan yang 

ada di Kabupaten Majalengka untuk dipilih sebagai lokasi pendirian pabrik bio-briket pertama di 

Kabupaten ini. Karena kondisi infrastruktur dan lingkungan fisik masing-masing kecamatan tidak 

sama, maka pemilihan lokasi pabrik ini akan dilakukan dengan memperhatikan kedua aspek tersebut 

sebagai kriteria, sehingga permasalahan yang diselesaikan merupakan bagian dari persoalan Multi-

criteria Decision Making, MCDM.   
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1.3 Urgensi Penelitian  

 Penelitian untuk menentukan lokasi pabrik bio-briket ini penting untuk dilakukan, karena pabrik 

ini direncanakan sebagai pilot project pengembangan industri berlandaskan pemanfaatan potensi 

daerah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah ini. Selain untuk mendukung program 

pemerintah dalam mengembangkan sumber energi terbarukan yang berkelanjutan, pembangunan 

pabrik ini juga akan merangsang kegiatan ekonomi sektor lainnya seperti sektor jasa, angkutan, dan 

perdagangan, sebagai upaya meningkatkan kemandirian lokal dalam rangka membangun daya saing 

daerah.  
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

 

Memilih dan menentukan lokasi pabrik dan fasilitas produksinya merupakan suatu keputusan 

strategik yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Salah satu kunci keberhasilan pada sistem 

manufakturing adalah efisiensi dalam proses konversi input menjadi output serta pemindahan 

produknya (barang atau jasa) dari lokasi fasilitas produksi ke pelanggan. Oleh karena itu, 

lokasi yang menghasilkan barang dan jasa ini sangat menentukan kesuksesan sebuah perusahaan 

baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan kata lain, kesalahan dalam pemilihan 

lokasi pabrik dan fasilitas produksinya akan menyebabkan pemborosan investasi dalam 

pembangunan gedung, fasilitas gedung, tenaga kerja serta mesin dan peralatan produksi.  

2.1 Analisis Klaster 

Analisis klaster (cluster analysis) adalah analisis statistika yang bertujuan mengelompokkan 

obyek-obyek data berdasarkan informasi yang terdapat pada data, yang menjelaskan obyek dan 

relasinya. Tujuan analisis cluster adalah agar obyek-obyek di dalam grup adalah mirip (atau 

berhubungan) satu dengan lainnya, dan berbeda (atau tidak berhubungan) dengan obyek dalam grup 

lainnya. Semakin besar tingkat kemiripan/similarity (atau homogenitas) di dalam satu grup dan 

semakin besar tingkat perbedaan diantara grup, maka semakin baik (atau lebih berbeda) clustering 

tersebut.  

Secara umum metode klastering dapat dibedakan atas pengelompokan partisi (Partitional 

Clustering) dan pengelompokan hierarkis (Hierarchical Clustering) [4]. Partitional Clustering 

adalah membagi himpunan obyek data ke dalam sub-himpunan (klaster) yang tidak overlap, 

sehingga setiap obyek data berada dalam tepat satu klaster. Dalam metode pengelompokan partisi, 

pengelompokan dimulai dengan menentukan jumlah klaster yang diinginkan (input k), dan membagi 

himpunan objek ke dalam k klaster. Karena itu, metode ini umum disebut K-Means Clustering.  

Dalam metode hierarkis, pengelompokan akan dimulai dari dua objek atau lebih yang memiliki 

kesamaan terdekat, kemudian dilanjutkan ke objek terdekat berikutnya. Proses ini akan berlanjut 

sampai klaster membentuk semacam pohon yang memiliki tingkat atau hierarki, yang sering 

ditampilkan secara grafis menggunakan Dendrogram [4]. 

 Dendrogram digunakan untuk menentukan anggota klaster yang ada, setelah ditentukan berapa 

klaster yang akan dibentuk. Dalam hal ini peneliti dapat menentukan sendiri berapa klaster yang 

akan dibentuknya. Sebagai contoh, misalkan hasil pengklasteran terhadap data dari suatu persoalan 

menghasilakan dendrogram seperti ditunjukkan pada Gambar 1.  
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Gambar 1. Diagram Dendrogram 

Jika akan dibentuk dua klaster maka sesuai dengan urutan pada dendrogram, klaster 1 akan 

beranggotakan sampel D sampai dengan sampel B sedangkan klaster 2 akan beranggotakan sampel 

G sampai dengan sampel E. Demikian seterusnya dapat dengan mudah dilihat anggota tiap klaster 

sesuai jumlah klaster yang diinginkan. 

 

2.2 Metode Hirarkis 

Ada dua kategori Algoritma Pengelompokan Hierarkis, yaitu top-down dan bottom-up. 

Pendekatan top-down yang disebut juga Divisive Clustering, prosesnya berawal dari sebuah klaster 

besar yang terdiri dari semua objek atau observasi. Selanjutnya, objek atau observasi yang paling 

tinggi nilai ketidakmiripannya akan dipisahkan. Proses ini akan berlanjut hingga hanya satu klaster 

individual yang tersisa. Pada algoritma bottom-up yang disebut juga sebagai Agglomerative 

Clustering, pada awalnya setiap data dianggap sebagai klaster tunggal, kemudian berdasarkan hasil 

perhitungan kedekatan antara klaster maka dua klaster yang mempunyai kemiripan akan 

digabungkan menjadi sebuah klaster baru. Proses akan berlanjut hingga diperoleh satu kluster [5].  

Ukuran kemiripan atau ketidakmiripan yang digunakan adalah jarak (distance), yang merupakan 

selisih antara dua objek. Pengklasteran dilakukan berdasarkan ukuran kemiripan (similarity) atau 

ketidakmiripan (dissimilaritiy) antar objek, sehingga secara umum dinyatakan sebagai proximity. 

Proses perhitungan dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari empat tipe data, yaitu 

variabel data yang berupa nominal/ordinal/rasio, variabel berskala interval, variabel biner, atau tipe 

variabel lainnya. Adapun kualitas hasil pengelompokkan akan sangat bergantung pada metode yang 

digunakan [5]. 

Proses pengklasteran terdiri dari empat langkah utama, yaitu: 

1. Pengukuran jarak kesamaan atau ketidaksamaan  
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2. Pembentukan klaster secara hirarkis  

3. Penentuan jumlah klaster, dan  

4. Interpretasi klaster.  

2.2.1 Pengukuran Jarak Kesamaan atau Ketidaksamaan 

Pengukuran jarak kesamaan dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain jarak Euclidean, 

jarak Square Euclidean, jarak Mahalanobis, jarak City-Block atau Manhattan, jarak Chebychev, dan 

jarak Canberra. Jarak Euclidean digunakan jika variabel-variabel penelitian tidak berkorelasi satu 

sama lain atau saling ortogonal, tetapi memiliki satuan dan skala pengukuran yang sama, sedangkan 

jarak square Euclidean adalah jumlah kuadrat dari nilai antara dua objek pada seluruh variabel.  

Jika diantara variabel-variabel yang digunakan saling berkorelasi maka perlu dilakukan 

transformasi data untuk menghilangkan pengaruh keragaman data. Jika tidak dilakukan transformasi 

data maka dapat digunakan jarak Mahalanobis. Jarak City Block atau Manhattan adalah jumlah nilai 

perbedaan mutlak untuk setiap variabel. Ukuran jarak ini menghasilkan jarak yang serupa dengan 

jarak Euclidean, dengan kelebihan dapat mendeteksi keberadaan outlier dengan baik. Jarak 

Chebychev antara dua objek adalah nilai perbedaan mutlak yang maksimum pada tiap variabel. 

Pengukuran jarak ini sangat sensitif terhadap objek yang mempunyai outlier. Adapun jarak 

Canberra adalah jumlah nilai perbedaan mutlak dibagi dengan jumlah antara dua variabel. 

2.2.2 Proses Pembentukan Klaster 

Proses pengklasteran dapat dibedakan atas tiga metode yaitu: metode pautan (Linkage Methods), 

Centroid, dan Varian (Ward Methods). Metode pautan terdiri dari tiga jenis, yaitu: pautan tunggal 

(Single Linkage), pautan lengkap (Complete Linkage), dan pautan rata-rata (Average Linkage).  

Metode pautan tunggal dilakukan dengan meminimumkan jarak antar klaster yang digabungkan. 

Pada metode ini pengklasteran dilakukan terhadap dua objek yang mempunyai jarak terdekat 

terlebih dahulu. Langkahnya dimulai dengan menentukan jarak terkecil dalam matriks proximity 

𝐷 = {𝑑𝑖𝑗} kemudian gabungkan objek-objek yang memiliki jarak terkecil tersebut. Misalkan kedua 

objek itu adalah U dan V, maka akan diperoleh klaster (UV). Selanjutnya jarak antara (UV) dan 

setiap klaster lainnya dihitung dengan menggunakan rumus berikut: 

𝑑(𝑈𝑉)𝑊 = min  {𝑑(𝑈𝑊), 𝑑(𝑉𝑊)} 

dimana  𝑑(𝑈𝑊) adalah jarak terdekat dari klaster U dan W, sedangkan 𝑑(𝑉𝑊) adalah jarak terdekat 

dari klaster V dan W. 

Metode pautan lengkap melakukan proses yang sama dengan metode pautan tunggal, hanya saja 

pengklasteran dilakukan terhadap dua objek yang mempunyai jarak terjauh terlebih dahulu. Jarak 
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antara (UV) dan setiap klaster lainnya dihitung dengan menggunakan rumus berikut: 

𝑑(𝑈𝑉)𝑊 = max  {𝑑(𝑈𝑊), 𝑑(𝑉𝑊)} 

Pada metode pautan rata-rata, pengklasteran objek dilakukan berdasarkan jarak rata-rata yang 

didapat dengan melakukan rata-rata semua jarak antar objek terlebih dahulu. Jarak antara dua klaster 

didefinisikan sebagai rata-rata jarak antara semua pasangan objek, di mana salah satu anggota dari 

pasangan berasal dari setiap klaster. Jarak dihitung dengan rumus: 

𝑑(𝑈𝑉)𝑊 =  
∑ ∑ 𝑑𝑖𝑘

𝑛
𝑘=1

𝑛
𝑖=1

𝑁(𝑈𝑉) 𝑁𝑊
 

dimana 𝑑𝑖𝑘 adalah jarak antara objek i pada klister (UV) dengan objek k pada klister W 

𝑁(𝑈𝑉) adalah jumlah objek pada klaster (UV) 

𝑁𝑊 adalah jumlah objek pada klaster W 

 

Metode Centroid adalah metode yang menggunakan rata-rata jarak pada sebuah klaster, yang 

diperoleh dengan cara menghitung rata-rata pada setiap variabel untuk semua objek. Pada metode 

ini, jarak antar dua klaster adalah jarak diantara dua centroid klaster-klaster tersebut. Dengan metode 

ini, setiap terjadi klaster baru segera terjadi perhitungan ulang centroid sampai terbentuk klaster 

yang tetap. 

Metode varian sering juga disebut sebagai metode Ward. Metode ini menggunakan perhitungan 

yang lengkap dan memaksimumkan homogenitas di dalam satu klaster. Homogenitas atau 

kemiripan pada setiap klaster diukur dengan jumlah kuadrat objek-objek di dalam klaster, yang lebih 

dikenal sebagai error sum of squares (ESS). 

2.3 Kriteria Pemilihan Lokasi Pabrik 

Pemilihan lokasi industri tidak dapat dilakukan berdasarkan satu kriteria tunggal, melainkan 

harus memperhitungkan berbagai kriteria, atau Multi-criteria Decision Making, MCDM  [6]. 

Kriteria pemilihan lokasi industri dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu infrastruktur 

daerah dan pembangunan fisik-lingkungan. Infrastruktur daerah adalah kriteria yang 

mempertimbangkan fasilitas yang dibutuhkan untuk keberhasilan pendirian industri, sedangkan 

kriteria fisik-lingkungan adalah kriteria yang mempertimbangkan kemampuan lingkungan alam 

untuk memitigasi dampak kegiatan industri baru.  

Pada persoalan penentuan lokasi pabrik, infrastruktur daerah adalah fasilitas yang dibutuhkan 

untuk mendirikan suatu pabrik. Antara lain terdiri dari ketersediaan bahan baku, kedekatan dengan 

pasar, ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan sarana angkutan, ketersediaan bahan bakar dan daya, 

ketersediaan air, kesesuaian iklim, kebijakan pemerintah, ketersediaan keuangan, persaingan, 
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ketersediaan fasilitas penunjang, serta sistem dan sarana pembuangan limbah [7].  

Kriteria fisik-lingkungan umumnya dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu faktor dan kendala. 

Faktor adalah kriteria yang berdampak negatif atau positif pada alternatif lokasi yang sedang 

dipertimbangkan, sementara kendala akan membatasi alternatif yang dipertimbangkan. Dengan kata 

lain, kendala diterapkan untuk mengidentifikasi daerah mana yang tidak memungkinkan untuk 

dijadikan lokasi pabrik. Menurut Reisi [8], penentuan lokasi industri harus memenuhi spesifikasi 

berikut: 

A. Faktor 

1. Jarak ke badan air 

Untuk menghindari polusi industri di perairan, pendirian industri harus setidaknya 1600 m 

jauhnya dari badan air. 

2. Kemiringan daerah 

Dari perspektif konstruksi dan lingkungan, kemiringan yang cocok untuk konstruksi industri 

adalah 0–10% untuk memfasilitasi penyediaan infrastruktur dan mengurangi degradasi 

lingkungan. 

3. Jarak ke daerah perkotaan 

Karena efek berbahaya dari industri pada daerah perkotaan, industri harus didirikan setidaknya 

5000 m jauhnya dari kota-kota. 

4. Jarak ke jalan dan kereta api 

Pentingnya kriteria ini karena perannya dalam mentransfer bahan baku dan produk akhir. Jarak 

minimum dan maksimum industri dari jalan utama dan kereta api harus masing-masing 1500 dan 

5000 m. 

5. Jarak ke industri lain 

Kawasan industri harus setidaknya 250 m jauhnya dari industri makanan untuk mengurangi efek 

negatifnya. 

6. Kedalaman air tanah 

Air tanah tingkat tinggi di lahan industri dapat menyebabkan polusi air. Kedalaman minimum air 

tanah harus 53 m di kawasan industri.  

7. Jarak ke persediaan air 

Persediaan air sebagai salah satu infrastruktur utama untuk industri harus berada di sekitarnya 

(kurang dari 8000 m).  

8. Penggunaan lahan 

Kawasan perkotaan, lahan pertanian, hutan, kebun, dan badan air harus dihindari untuk 
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pembangunan industri. Di sisi lain, area dan padang rumput yang tidak dikultivasi dengan 

kepadatan vegetasi rendah adalah penggunaan lahan yang cocok untuk konstruksi industri.  

B. Kendala   

1. Kawasan lindung 

Konstruksi industri dilarang di kawasan lindung dan penyangga 1000 m di sekitarnya dari sudut 

pandang konservasi.  

2. Jarak ke fasilitas transmisi 

Jarak ke saluran antenna dan transmisi harus setidaknya 2000 meter. 

2.4 Metode Pemilihan Lokasi Pabrik 

Sejumlah peneliti telah membahas permasalahan pemilihan lokasi pabrik dengan menggunakan 

berbagai metode, antara lain metode yang berbasis Analytic Hierarchy Process [8, 9,10], metode 

kuantitatif [11,12], dan model keputusan berbasis simulasi [13,14]. Salah satu kelebihan 

penggunaan metode AHP adalah fleksibilitasnya dalam menguraikan masalah keputusan ke dalam 

bagian konstituennya dan membangun hierarki kriteria [15]. Namun, karena metode ini 

menggunakan skala 9-point, pembuat keputusan sering merasa sulit untuk memutuskan tingkat 

pentingnya satu alternatif dibandingkan dengan yang lain. Selain itu, metode ini juga mengandung 

sifat bias karena penetapan faktor dan bobot penilaian akan sangat ditentukan oleh pemahaman 

orang yang dianggap pakar yang diminta untuk memberikan penilaian.  

Metode kuantitatif mampu menghilangkan sifat bias karena menggunakan data yang terukur 

dengan melibatkan sejumlah variabel dan model matematis. Tetapi, metode kuantitatif hanya akan 

memberikan solusi yang ekonomis dari segi waktu dan biaya yang diperlukan untuk melakukan 

proses perhitungan, jika jumlah variabelnya relatif kecil. Untuk persoalan dengan jumlah variabel 

yang banyak dan melibatkan banyak faktor, metode simulasi merupakan cara yang baik untuk 

dilakukan, tetapi untuk melakukan simulasi ini dibutuhkan biaya yang relatif besar.  

Karena pemilihan lokasi pabrik bio-briket di Kabupaten Majalengka ini akan melibatkan 26 

kecamatan sebagai calon lokasi dimana masing-masing kecamatan memiliki infrastruktur dan 

kondisi fisik lingkungan yang berbeda, maka pada penelitian ini pemilihan lokasi pabrik akan 

dilakukan dengan menggunakan Algorithm of Cluster Analysis.  

Dengan demikian, posisi penelitian yang dilakukan relatif terhadap penelitian sejenis yang ada 

pada literatur, dapat digambarkan seperti pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Posisi Penelitian terhadap Penelitian Sejenis 

No. Nama Peneliti Judul Penelitian Tahun Metode 

1 
Reisi, M., A. Afzali, 

L. Aye 

Applications of analytical hierarchy 

process (AHP) and analytical 

network process (ANP) for 

industrial site selections in Isfahan, 

Iran 

2018 AHP dan ANP 

2 
Ping-Yu Chang, 

Hsin-Yi Lin 

Manufacturing Plant Location 

Selection in Logistics Network 

Using Analytic Hierarchy Process 

2015 AHP 

3 
D. Ozgen,  B. 

Gulsun 

Combining possibilistic linear 

programming and fuzzy AHP for 

solving the multi-objective 

capacitated multi-facility location 

problem 

2014 AHP 

4 

Vaskar Ranjan 

Biswas, Ajit 

Mondal, Bholananda 

Bhowmik 

Selection of plant location through 

quantitative techniques 
2016 

Metode 

Kuantitatif 

5 

M. Mirhadi Fard, C. 

J. Kibert, A. R. 

Chini 

Decision making for sustainable 

location of a cement plant in the 

state of Florida 

2016 
Metode 

Kuantitatif 

6 

JinWoo Park, Ha 

Young Oh, Duck 

Young Kim, Yong 

Ju Cho 

Plant Location Selection for Food 

Production by Considering the 

Regional and Seasonal Supply 

Vulnerability of Raw Materials 

2018 Simulasi 

7 

Junkang He, 

Chenpeng Feng, Dan 

Hu, Liang Liang 

A Decision Model for Emergency 

Warehouse Location Based on a 

Novel Stochastic MCDA Method: 

Evidence from China 

2017 Simulasi 

8 
Tjutju Tarliah, 

Dedeh Kurniasih 

Pemilihan Lokasi Pabrik Bio-Briket 

di Kabupaten Majalengka 
2020 

Analisis 

Cluster 

 

Penelitian ini merupakan bagian dari serangkaian penelitian yang telah dilakukan di Kabupaten 

Majalengka sejak tahun 2015. Adapun peta penelitian yang telah dan sedang dilakukan adalah 

seperti ditunjukkan pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Peta Penelitian 
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BAB 3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan lokasi pabrik bio-briket di salah satu 

kecamatan yang ada di Kabupaten Majalengka. Pabrik ini direncanakan sebagai pilot project 

pengembangan industri berlandaskan pemanfaatan potensi daerah untuk meningkatkan kegiatan 

ekonomi di daerah ini. Pemilihan lokasi pabrik ini perlu dipertimbangkan dengan cermat, karena 

selain akan menimbulkan biaya tetap (fixed cost) yang tidak sedikit, pendirian pabrik juga harus 

dapat melibatkan sumber daya lokal untuk jangka waktu yang panjang. 

Proses pemilihan lokasi dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap pengelompokkan atau penentuan 

klaster berdasarkan infrastruktur yang dimiliki masing-masing kecamatan, dan tahap evaluasi 

terhadap klaster yang terbentuk. Tujuan penentuan klaster adalah agar kecamatan dengan kondisi 

infrastruktur yang relatif homogen berada pada kelompok atau klaster yang sama, sehingga proses 

pemilihan tidak harus dilakukan terhadap masing-masing kecamatan.  

Evaluasi terhadap klaster yang terbentuk dilakukan berdasarkan kondisi fisik lingkungan masing-

masing kecamatan. Tujuannya adalah agar dapat ditentukan di kecamatan mana pabrik bio-briket 

ini sebaiknya didirikan. 

 

3.2 Manfaat Penelitian 

Selain untuk mendukung program pemerintah dalam mengembangkan sumber energi 

terbarukan yang berkelanjutan, pendirian pabrik bio-briket di Kabupaten Majalengka ini juga sangat 

potensial untuk merangsang kegiatan ekonomi sektor lainnya seperti sektor jasa, angkutan, dan 

perdagangan, sebagai upaya meningkatkan kemandirian lokal dalam rangka membangun daya saing 

daerah. 
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BAB 4 METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilakukan di Kabupaten Majalengka. Ada tiga jenis 

data yang digunakan, yaitu data sekunder yang bersumber pada dokumen Biro Pusat Statisik 

Kabupaten Majalengka yang dipublikasikan pada tahun 2020 [16], data primer yang diperoleh 

dengan melakukan pengamatan langsung di sejumlah kecamatan, dan data yang ada pada Peraturan 

Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 atau PERDARTRW_32-10-2011 [17].. Data sekunder 

yang digunakan adalah data yang terkait dengan infrastruktur yang diperlukan untuk pendirian pabrik 

bio-briket, sedangkan data lainnya adalah data yang terkait dengan kondisi fisik lingkungan yang 

diperlukan untuk menentukan kelayakan masing-masing kecamatan apabila dijadikan lokasi 

pendirian pabrik. 

Pelaksanaan penelitian dibagi ke dalam dua tahap. Pada tahap pertama dilakukan pengklasteran 

seluruh kecamatan berdasarkan data infrastruktur daerah masing-masing kecamatan. Tahap ini terdiri 

dari langkah-langkah berikut: 

1. Menentukan objek pengklasteran 

Yang menjadi objek pengklasteran adalah 26 kecamatan yang ada di Kabupaten Majalengka. 

2. Menentukan variable yang akan digunakan dalam proses pengklasteran 

Ada lima variabel infrastruktur daerah yang akan digunakan, yaitu luas daerah, tingkat 

kepadatan penduduk, jumlah angkatan kerja, tingkat produksi jagung, dan potensi pasar 

produk bio-briket. 

3. Melakukan standarisasi data 

Karena kelima variabel yang digunakan memiliki satuan yang berbeda maka perlu dilakukan 

standarisasi untuk menghilangkan pengaruh perbedaan satuan. Dalam hal ini standarisasi 

yang akan dilakukan adalah z-score. 

4. Menentukan pengukuran jarak kedekatan objek 

Cara yang akan dilakukan adalah Square Euclidean Distance 

5. Melakukan proses pengklasteran 

Metode yang akan digunakan adalah Agglomerative Hierarchical Clustering hingga 

diperoleh Dendrogram. 

6. Melakukan interpretasi klaster yang terbentuk 

Pada tahap kedua, akan dilakukan evaluasi terhadap hasil pengklasteran berdasarkan kriteria fisik 

lingkungan, yaitu dengan mempertimbangkan kemampuan lingkungan alam untuk memitigasi 
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dampak kegiatan industri bio-briket di daerah yang bersangkutan. Kriteria ini terdiri faktor yang 

mendukung dan kendala yang tidak mendukung terhadap pendirian pabrik di suatu klaster. Jika 

klaster yang memenuhi kriteria fisik lingkungan terdiri lebih dari satu objek (kecamatan), maka akan 

dilakukan pemilihan berdasarkan nilai variable masing-masing objek sehingga diperoleh satu 

kecamatan sebagai lokasi terpilih. 

Diagram alir langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 3.  

 

Gambar 3. Diagram Alir Penelitian 
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BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Laporan akhir ini menyajikan hasil pengklasteran terhadap 26 kecamatan di Kabupaten 

Majalengka, berdasarkan data infrastruktur atau fasilitas yang dimiliki masing-masing kecamatan 

untuk keberhasilan pendirian pabrik bio-briket, serta hasil evaluasi terhadap setiap klaster yang 

terbentuk.  

5.1 Data 

5.1.1 Kondisi Alam Kabupaten Majalengka 

Kabupaten Majalengka, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kabupaten 

ini berbatasan dengan Kabupaten Indramayu di utara, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan 

di timur, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya di selatan, serta Kabupaten Sumedang di 

barat. Secara administratif, Kabupaten Majalengka terdiri atas 26 kecamatan, yang dibagi lagi atas 

13 kelurahan dan 323 desa. Pusat pemerintahan (ibu kota) terletak di Kecamatan Majalengka. 

Data kondisi alam yang disajikan di sini, hanya meliputi aspek-aspek penting yang diperlukan 

untuk melakukan analisis terhadap kelayakan setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Majalengka 

sebagai calon lokasi pabrik bio-briket. 

 

Gambar 4. Peta Kabupaten Majalengka 

Bagian utara wilayah kabupaten ini adalah dataran rendah, sedang di bagian selatan berupa 
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pegunungan. Berdasarkan kondisi topografi, Kabupaten Majalengka dapat dibedakan menjadi tiga 

bagian yaitu: zona landai (dataran rendah), zona berbukit bergelombang, serta zona perbukitan 

terjal. Kondisi bentang alamnya melandai ke daerah Barat Laut, menyebabkan aliran sungai dan 

mata air mengalir ke arah Utara, sehingga pada wilayah bagian Utara Kabupaten Majalengka 

terdapat banyak persawahan. 

 Perbukitan dengan lereng yang curam terdapat di lereng Gunung Ciremai dan daerah di lereng 

Gunung Cakrabuana. Kondisi topografis ini sangat berpengaruh pada pemanfaatan ruang dan 

potensi pengembangan wilayah, juga menyebabkan dampak yang mengakibatkan terdapatnya 

daerah yang rawan terhadap gerakan tanah yaitu daerah yang mempunyai kelerengan curam. 

Adapun distribusi ketiga bagian topografi yang ada di Kabupaten Majalengka adalah:  

1. Zona dataran rendah dengan kemiringan tanah antara 0-15%.  

Zona ini meliputi kecamatan Kadipaten, Panyingkiran, Dawuan, Kasokandel, Jatiwangi, 

Sumberjaya, Ligung, Jatitujuh, Kertajati, Cigasong, Majalengka, Leuwimunding, dan Palasah. 

Ketinggian zona ini adalah antara 20-100 meter di atas permukaan laut. 

2. Berbukit Gelombang, dengan kemiringan tanah berkisar antara 15%-40%.  

Zona ini metiputi Kecamatan Argapura, Banjaran, Bantarujeg dan Malausma, Cikijing, 

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

Sindangwangi, Sukahaji dan Sindang. Sebagian dari kecamatan Majalengka juga berada pada 

zona ini. Ketinggian pada zona ini adalah antara 300-700 meter di atas permukaan laut. 

3. Perbukitan Terjal, dengan kemiringan tanah lebih dari 40%  

Zona ini meliputi sebagian kecil daerah kecamatan Rajagaluh, Argapura, Sindang, Talaga, 

sebagian kecamatan Sindangwangi, Cingambul, Banjaran, Bantarujeg, Malausma. Lemahsugih, 

dan Cikijing bagian utara. Ketinggian antara 400-2000 meter di atas permukaan laut. 

Berdasarkan klasifikasi kelas kemiringan lahan, sekitar 13.21% dari luas wilayah Kabupaten 

Majalengka mernpunyai kemiringan lahan di atas 40%, sedangkan kontribusi kelas kemiringan 

lahan mayoritas adalah pada kelas kemiringan lahan 0-15%, yaitu 82.207 Ha atau 68.26% luas 

wilayah Kabupaten Majalengka, dan daerah ini merupakan daerah yang relatif datar. 

Hidrologi Kabupaten Majalengka dapat dibagi ke dalam dua bagian yaitu air permukaan dan air 

tanah. Air permukaan, dilewati dua sungai besar yaitu Sungai Cimanuk dan Cilutung yang menjadi 

sumber air baku terutama untuk kegiatan pertanian. Selain itu, Kabupaten Majalengka mempunyai 

beberapa potensi air permukaan lainnya berupa situ atau danau yaitu di wilayah Desa Cipadung, 

Payung, Sangiang, dan Talagaherang. Untuk air tanah, berdasarkan kondisi potensi yang ada secara 

umum, Wilayah Utara dan Tengah Kabupaten Majalengka merupakan daerah yang memiliki potensi 
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Air Bawah Tanah (ABT) yang cukup baik. 

Untuk transportasi darat, Kabupaten Majalengka yang merupakan daerah penghubung antara 

Kawasan Priangan dengan Cirebon, dilewati jalan negara Bandung-Cirebon dan Cirebon-Ciamis, 

serta dilintasi jalan tol Cikopo-Palimanan (Cipali) dengan dua pintu tol di Kawasan Kertajati dan 

Sumberjaya.  

 

5.1.2 Data Infrastruktur Setiap Kecamatan 

Sebagaimana dijelaskan pada Bab 2, infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendirikan pabrik bio-

briket terdiri dari ketersediaan bahan baku, kedekatan dengan pasar, ketersediaan tenaga kerja, 

ketersediaan sarana angkutan, ketersediaan bahan bakar dan daya, ketersediaan air, kesesuaian 

iklim, kebijakan pemerintah, ketersediaan keuangan, persaingan, ketersediaan fasilitas penunjang, 

serta sistem dan sarana pembuangan limbah. Namun, karena calon lokasi pabrik berada pada satu 

kabupaten, maka kesesuaian iklim, kebijakan pemerintah, ketersediaan keuangan, dan fasilitas 

penunjang dianggap sama untuk setiap kecamatan. Adapun persaingan, pada penelitian ini 

diabaikan karena pabrik ini baru direncanakan untuk didirikan.  

Pada penelitian ini ada lima data sekunder yang dijadikan dasar pemilihan lokasi pabrik bio-

briket, yaitu luas daerah, tingkat kepadatan penduduk, tingkat angkatan kerja, jumlah produksi 

jagung, dan potensi pasar. Data luas daerah dan tingkat kepadatan penduduk digunakan sebagai 

pendekatan terhadap data lahan yang dapat digunakan untuk pendirian pabrik di masing-masing 

kecamatan. Kedua data ini digunakan karena daerah yang luas tetapi padat penduduknya akan 

berbeda dengan daerah yang lebih kecil tetapi kepadatan penduduknya juga lebih kecil. Seluruh data 

sekunder yang digunakan bersumber pada data Biro Pusat Statistik Kabupaten Majalengka yang 

dipublikasi pada tahun 2020 [1]. 

Tingkat angkatan kerja merupakan proporsi penduduk usia kerja yang aktif bergerak di pasar 

tenaga kerja dengan usia 15 tahun ke atas dan diperkirakan sebesar 30% dari jumlah penduduk. 

Dalam penelitian ini data angkatan kerja digunakan sebagai pendekatan terhadap ketersediaan 

tenaga kerja. Data jumlah produksi jagung digunakan sebagai pendekatan terhadap ketersediaan 

bahan baku, karena bio-briket yang akan diproduksi berbahan baku bonggol jagung. Dengan asumsi 

bahwa sektor usaha mikro dan kecil (UMK) akan menjadi pasar utama bio-briket, maka data jumlah 

UMK yang ada di masing-masing kecamatan digunakan sebagai pendekatan terhadap potensi pasar 

produk bio-briket. 

Data yang digunakan disajikan pada Tabel 2. Adapun proses pengklasteran dilakukan dengan 

bantuan software SPSS.  
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Tabel 2 Data Objek dan Variabel Pengklasteran 

No. Kecamatan 
Luas Area  

(Km2) 

Kepadatan Penduduk 

(Orang per Km2) 

Angkatan 

Kerja 

(Orang) 

Produksi 

Jagung 

(Ton/tahun) 

Potensi Pasar 

(Unit UMK) 

1 Lemahsugih 78.64 783.96 17502.6 7859 327 

2 Bantarujeg 66.52 704.21 13122.9 27852 148 

3 Malausma 45.04 1009.70 12782.1 6831 764 

4 Cikijing 43.54 1527.29 177.9 20764 773 

5 Cingambul 37.03 1129.81 10901.7 3139 104 

6 Talaga 43.50 1122.39 13035.3 8150 760 

7 Banjaran 41.98 611.24 735.3 7440 81 

8 Argapura 60.56 590.01 10366.5 8079 176 

9 Maja 65.21 820.43 14813.7 17739 922 

10 Majalengka 57.00 1304.98 21421.5 28892 364 

11 Cigasong 24.17 1564.25 102.6 1635 782 

12 Sukahaji 32.52 1461.04 12143.7 15 179 

13 Sindang 23.97 725.24 4424.7 138 1368 

14 Rajagaluh 34.37 1381.73 12712.2 859 114 

15 Sindangwangi 31.76 1079.69 9323.7 693 508 

16 Leuwimunding 32.46 1972.61 17603.1 0 81 

17 Palasah 38.69 1400.08 14311.2 519 1245 

18 Jatiwangi 40.03 2254.06 25282.8 519 135 

19 Dawuan 23.80 2121.30 13826.4 108 283 

20 Kasokandel 31.61 1648.81 14160.9 854 700 

21 Panyingkiran 22.98 1444.30 9136.2 999 121 

22 Kadipaten 21.86 2158.83 13217.7 36 200 

23 Kertajati 138.36 346.85 12771.9 2484 93 

24 Jatitujuh 73.66 746.92 15499.5 352 161 

25 Ligung 62.25 1068.11 17204.4 542 320 

26 Sumberjaya 32.73 1972.72 17149.8 151 214 

Sumber: Kabupaten Majalengka Dalam Angka, 2020 

5.2 Proses Pengklasteran dengan Software SPSS 

Proses pengklasteran dilakukan sebagai berikut: 

1.  Setelah data diinput ke dalam software, dilakukan analisis deskriptif untuk mengetahui nilai 

minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi setiap variabel. Hasil perhitungan disajikan 

pada Tabel 3. 

2. Selanjutnya dilakukan standarisai data, untuk menghilangkan pengaruh perbedaan satuan pada 

data. Dengan cara ini maka satuan yang akan digunakan dalam proses pengklasteran adalah 

data Z-score. Hasil perhitungan disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 3 Deskripsi Data 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std 

Deviation 

Luas Daerah 26 21.86 138.36 46.3169 24.978 

Kepadatan Penduduk 26 346.85 2254.06 1267.3292 533.957 

Angkatan Kerja 26 102.60 25282.80 12451.16 5996.91 

Produksi Jagung 26 0 28892 5620.38 8608.943 

Potensi Pasar 26 81 1368 420.12 374.060 
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Tabel 4 Perhitungan Z-score 

No. Kecamatan 
Z-Luas 

Daerah 

Z-Kepadat 

Penduduk 

Z-Angk. 

Kerja 

Z-Prod. 

Jagung 
Z-Pasar 

1 Lemahsugih 1.29405 -0.90526 0.84234 0.26003 -0.24893 

2 Bantarujeg 0.80883 -1.05462 0.11201 2.58239 -0.72746 

3 Malausma -0.05112 -0.48249 0.05518 0.14062 0.91933 

4 Cikijing -0.11117 0.48686 -2.0466 1.75906 0.94339 

5 Cingambul -0.3718 -0.25755 -0.25838 -0.28823 -0.84509 

6 Talaga -0.11277 -0.27144 0.09741 0.29384 0.90864 

7 Banjaran -0.17363 -1.22873 -1.95365 0.21136 -0.90658 

8 Argapura 0.57022 -1.26849 -0.34762 0.28559 -0.65261 

9 Maja 0.75638 -0.83696 0.39396 1.40768 1.34172 

10 Majalengka 0.42769 0.07051 1.49583 2.70319 -0.15002 

11 Cigasong -0.88665 0.55608 -2.05915 -0.46294 0.96745 

12 Sukahaji -0.55236 0.36278 -0.05127 -0.65111 -0.64459 

13 Sindang -0.89465 -1.01523 -1.33843 -0.63682 2.53404 

14 Rajagaluh -0.47829 0.21425 0.04353 -0.55307 -0.81836 

15 Sindangwangi -0.58278 -0.35141 -0.52151 -0.57236 0.23495 

16 Leuwimunding -0.55476 1.32086 0.8591 -0.65285 -0.90658 

17 Palasah -0.30534 0.24862 0.31017 -0.65285 2.20522 

18 Jatiwangi -0.2517 1.84796 2.13971 -0.59257 -0.76222 

19 Dawuan -0.90146 1.59932 0.22932 -0.64031 -0.36656 

20 Kasokandel -0.58879 0.71444 0.2851 -0.55366 0.74823 

21 Panyingkiran -0.93429 0.33143 -0.55278 -0.53681 -0.79964 

22 Kadipaten -0.97913 1.66961 0.12782 -0.64867 -0.58845 

23 Kertajati 3.68492 -1.72388 0.05348 -0.36432 -0.8745 

24 Jatitujuh 1.09467 -0.97463 0.50832 -0.61197 -0.69271 

25 Ligung 0.63788 -0.3731 0.79261 -0.5899 -0.26765 

26 Sumberjaya -0.54395 1.32106 0.78351 -0.63531 -0.55102 

 

Bilangan bertanda negatif pada Tabel 4 menyatakan bahwa data berada di bawah nilai rata-rata total. 

 

3. Selanjutnya dilakukan penentuan matriks jarak antar variabel (proximity matrix), yaitu matriks 

jarak kesamaan karakter infrastruktur antar kecamatan, yang akan digunakan sebagai dasar 

pengelompokkan atau pengklasteran kecamatan. Dalam penelitian ini digunakan cara Square 

Euclidean Distance dan hasilnya disajikan pada Tabel 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Tabel 5 Hasil Perhitungan Jarak Antar Variabel 

 

Matriks pada Tabel 5 menunjukkan jarak antara variabel satu dengan variabel lainnya, untuk 10 

variabel pertama. Hasil perhitungan untuk seluruh variabel disajikan pada Lampiran 1.  Semakin 

kecil jarak Euclidean maka semakin mirip kedua objek tersebut, sehingga akan membentuk klaster. 

4. Melakukan proses pengklasteran 

Setelah pengukuran jarak antar variabel dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan 

pengklasteran secara bertingkat (hirarkis) dengan metode Average Linkage Between Group. Proses 

aglomerasi dimulai dari dua objek yang terdekat dari sejumlah kombinasi jarak di antara 26 objek 

(kecamatan) yang ada, seperti ditunjukkan pada Tabel 6.  
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Tabel 6  Proses Pengklasteran 

 

 

 Tabel 6 menunjukkan proses penggabungan antar variabel secara iteratif, dimana pada awalnya 

setiap variabel (kecamatan) membentuk klaster secara individu. Berdasarkan nilai rata-rata jarak 

kedekatan setiap variabel, maka akan terjadi penggabungan antar variabel. Seperti ditunjukkan pada 

dendrogram (Gambar 3) pada awalnya terjadi penggabungan antara variabel 19 dengan variabel 22, 

yaitu Kecamatan Dawuan dan Kecamatan Kadipaten. Pada proses selanjutnya terjadi penggabungan 

kedua kecamatan ini dengan Kecamatan Leuwimunding (variabel 16). Demikian selanjutnya hingga 
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seluruh variabel terhubung. Pada metode Agglomerative Hierarchical Clustering, banyaknya klaster 

dapat ditentukan oleh peneliti berdasarkan data jarak yang diinginkan.  

 

 

Gambar 3 Dendrogram Hasil Pengklasteran 

Pada penelitian ini, dipilih lima klaster dengan anggota masing-masing klaster adalah seperti 

disajikan pada Tabel 7.  
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Tabel 7 Anggota Klaster 

Klaster Jumlah Anggota Anggota Klaster 

1 19 Maja, Palasah, Kasokandel, Talaga, Malausma, Argapura, 

Lemahsugih, Ligung, Jatitujuh, Jatiwangi, Sindangwangi, 

Cingambul, Panyingkiran, Rajagaluh, Sukahaji, Sumberjaya, 

Leuwimunding, Kadipaten, Dawuan 

2 3 Cikijing, Sindang, Cigasong 

3 1 Banjaran 

4 2 Majalengka, Bantarujeg 

5 1 Kertajati 

5.3 Evaluasi Klaster 

Setelah ditetapkan lima klaster pada dendrogram dengan masing-masing jumlah dan kecamatan 

anggotanya, maka terhadap setiap klaster akan dilakukan evaluasi, untuk menentukan pada klaster 

mana lokasi pabrik bio-briket akan ditempatkan. Evaluasi akan dilakukan dengan memperhatikan 

kondisi fisik lingkungan, baik berupa faktor yang mendukung maupun kendala yang dihadapi oleh 

masing-masing kecamatan. 

 Evaluasi terhadap pemenuhan kriteria fisik lingkungan, dilakukan dengan merujuk pada Reisi [8] 

sebagaimana dijelaskan pada Bab 2. Secara ringkas, Reisi [8] menyatakan bahwa penentuan lokasi 

industri harus memperhatikan faktor-faktor berikut: 

1. Kondisi topografi atau kemiringan daerah 

2. Kondisi hidrologi terkait kedalaman air tanah, jarak ke badan air, dan jarak ke persediaan air 

3. Kondisi jaringa prasarana wilayah 

4. Rencana peruntukan kawasan  

Agar pelaksanaan evaluasi terhadap kriteria fisik lingkungan ini dapat dipertanggungjawabkan, 

maka yang dijadikan rujukan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 atau 

PERDARTRW_32-10-2011 [17]. 

 

5.3.1 Evaluasi Kondisi Topografi Daerah 

Menurut Reisi [8] kemiringan yang cocok untuk konstruksi industri adalah 0–10% untuk 

memfasilitasi penyediaan infrastruktur dan mengurangi degradasi lingkungan. Dari data pada sub 

bab 5.1.1 diketahui bahwa topografi Kabupaten Majalengka terdiri dari tiga kondisi, yaitu dataran 

rendah dengan kemiringan tanah antara 0-15%, daerah berbukit dan bergelombang dengan 
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kemiringan tanah berkisar antara 15%-40%, dan perbukitan terjal dengan kemiringan tanah lebih 

dari 40%. Meskipun demikian, di dalam pasal 32 PERDARTRW_32-10-2011 dijelaskan bahwa 

daerah seluas kurang lebih 11.324 hektar diperuntukkan sebagai kawasan industri besar, industri 

menengah, serta industri kecil dan mikro..  

 Kawasan peruntukkan industri besar dan industri menengah meliputi kecamatan Jatitujuh, 

Kadipaten, Kertajati, Ligung, Dawuan, Kasokandel, Jatiwangi, Sumberjaya, Leuwimunding, dan 

Palasah, yang seluruhnya berada pada zona dataran rendah. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah 

Daerah Kabupaten Majalengka telah menetapkan kawasan industri besar dan menengah sesuai dengan 

persyaratan tentang kemiringan tanah.  

 Adapun kawasan peruntukkan industri kecil dan mikro berada di seluruh kecamatan, karena 

konstruksi bangunan untuk kelompok ini umumnya lebih sederhana. Dapat disimpulkan bahwa 

kondisi topografi merupakan faktor yang mendukung setiap kecamatan untuk dipilih sebagai lokasi 

pendirian pabrik bio-briket di Kabupaten Majalengka 

 

5.3.2 Evaluasi Kondisi Hidrologi 

Pada pasal 16 PERDARTRW_32-10-2011 dijelaskan bahwa Kabupaten Majalengka telah 

memiliki sistem jaringan sumber daya air yang terdiri dari sistem wilayah sungai, sistem jaringan 

irigasi, sistem pengelolaan air baku, dan sistem pengendali banjir. Sistem pengelolaan air baku 

meliputi pemanfaatan air permukaan dan air tanah sebagai sumber air baku serta pengoptimalan 

sumber mata air. Selanjutnya pada pasal 22 dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten 

Majalengka telah menetapkan kawasan perlindungan setempat, meliputi perlindungan terhadap:  

a. Sempadan sungai, yang berada di seluruh Daerah Aliran Sungan (DAS) di Kabupaten 

b. Kawasan sekitar waduk dan situ, yang berada di Kecamatan Rajagaluh, Jatitujuh, Kertajati, 

dan Banjaran   

c. Kawasan sekitar mata air, yang berada di Kecamatan Argapura, Banjaran, Bantarujeg, 

Malausma, Leumahsugih, Majalengka, Talaga, Cingambul, Leuwimunding, dan Talaga.  

Hal ini menunjukkan bahwa kawasan perlindungan terhadap jaringan sumber daya air dilaksanakan 

di seluruh zona, baik di dataran rendah, zona berbukit dan bergelombang, serta zona perbukitan 

terjal, tetapi tidak pada setiap kecamatan yang ada pada masing-masing zona. Artinya, berdasarkan 

kondisi hidrologi maka sebagian kecamatan tidak dapat dipilih sebagai lokasi pendirian pabrik bio-

briket di Kabupaten Majalengka  
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5.3.3 Evaluasi Jaringan Prasarana Wilayah 

Pada pasal 10 PERDARTRW_32-10-2011 dijelaskan bahwa Kabupaten Majalengka telah 

memiliki sistem jaringan prasarana wilayah yang terdiri dari sistem prasarana utama dan sistem 

prasarana lainnya. Sistem prasarana utama meliputi sistem jaringan transportasi darat, sistem 

jaringan perkeretaapian, dan sistem jaringan transportasi udara. Adapun sistem jaringan transportasi 

darat meliputi jalan dan jembatan, jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan, dan jaringan 

pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan  

Sistem prasarana lainnya meliputi sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem 

jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa 

kondisi dan sarana transportasi yang ada merupakan faktor yang mendukung setiap kecamatan untuk 

dipilih sebagai lokasi pendirian pabrik bio-briket di Kabupaten Majalengka.  

 

5.3.4 Evaluasi Rencana Peruntukan Kawasan 

Pada pasal 23 PERDARTRW_32-10-2011 dijelaskan bahwa Kabupaten Majalengka telah 

menetapkan kawasan pelestarian alam seluas kurang lebih 6.800 hektar berupa Kawasan Taman 

Nasional Gunung Ciremai yang meliput kecamatan Rajagaluh, Sindangwangi, Argapura, Banjaran, 

Cikijing, Talaga, dan Sindang. Hal ini berarti bahwa pabrik bio-briket tidak dapat didirikan di 

kecamatan-kecamatan tersebut. 

 

5.4 Pembobotan 

Hasil evaluasi terhadap keempat faktor lingkungan fisik di atas akan dikuantifikasi dalam bentuk 

bobot yang diberikan kepada masing-masing kecamatan. Untuk setiap kecamatan yang memiliki 

faktor yang mendukung akan diberi bobot +1 (positif 1), sedangkan untuk faktor yang tidak 

mendukung akan diberi bobot 0 (nol).  

Karena pabrik bio-briket yang akan didirikan masih berada pada tahap awal, maka berdasarkan 

skalanya, industry bio-briket ini masih berada pada kelompok industri kecil. Karena itu, berdasarkan 

uraian pada sub bab 5.3.1, setiap kecamatan dapat dipilih menjadi lokasi pabrik bio-briket. Artinya, 

setiap kecamatan memperoleh nilai bobot +1 untuk faktor topografi daerah. 

Untuk faktor kedua, yaitu kondisi hidrologi, seluruh kecamatan yang berada di kawasan sekitar 

waduk dan situ serta di kawasan sekitar mata air akan memperoleh nilai bobot +1. Kecamatan 

lainnya akan memperoleh nilai bobot 0. 

Untuk faktor ketiga, yaitu jaringan prasarana wilayah yang terdiri dari sistem prasarana utama 

dan sistem prasarana lainnya, karena jaringan tersebut telah meliputi seluruh kecamatan, maka nilai 

bobot untuk setiap kecamatan adalah +1.  
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Berdasarkan rencana peruntukan kawasan, karena aspek ini merupakan kendala yang tidak 

mendukung, maka seluruh kecamatan yang berada pada kawasan pelestarian alam akan mendapat 

nilai bobot 0. 

Dengan demikian maka nilai bobot untuk kondisi fisik lingkungan di seluruh kecamatan pada 

masing-masing klaster adalah seperti pada Tabel 8. 

Tabel 8 Bobot Kondisi Fisik Lingkungan 

Klaster Anggota 
Nilai Bobot Faktor 

Total 
Total 

Klaster 

Bobot 

Klaster 1 2 3 4 

1 Maja 1 0 1 1 3 61 3.2 

 Palasah 1 0 1 1 3  

 Kasokandel 1 0 1 1 3   

 Talaga 1 1 1 0 3   

 Malausma 1 1 1 1 4   

 Argapura 1 1 1 0 3   

 Lemahsugih 1 1 1 1 4   

 Ligung 1 0 1 1 3   

 Jatitujuh 1 1 1 1 4   

 Jatiwangi 1 0 1 1 3   

 Sindangwangi 1 0 1 0 2   

 Cingambul 1 1 1 1 4   

 Panyingkiran 1 0 1 1 3   

 Rajagaluh 1 1 1 0 3   

 Sukahaji 1 0 1 1 3   

 Sumberjaya 1 0 1 1 3   

 Leuwimunding 1 1 1 1 4   

 Kadipaten 1 0 1 1 3   

 Dawuan 1 0 1 1 3   

2 Cikijing 1 0 1 0 2 7 2.3 

 Sindang 1 0 1 0 2   

 Cigasong 1 0 1 1 3   

3 Banjaran 1 1 1 0 3 3 3 

4 Majalengka 1 1 1 1 4 8 4 

 Bantarujeg 1 1 1 1 4   

5 Kertajati 1 1 1 1 4 4 4 

 

 Hasil perhitungan bobot pada Tabel 9 menunjukkan bahwa hanya ada dua klaster yang layak 

dipertimbangkan untuk terpilih menjadi lokasi pabrik, yaitu klaster 4 dan klaster 5.  Untuk itu maka 

selanjutnya akan dilakukan pembobotan terhadap kelima variabel infrastruktur yang dimiliki 

masing-masing klaster. Caranya adalah dengan menetapkan bobot terhadap nilai Z-score yang telah 

disajikan pada Tabel 4. Karena nilai Z-score yang positif menyatakan bahwa data berada di atas 
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nilai rata-rata sedangkan nilai Z-score yang negatif menyatakan sebaliknya, maka untuk nilai Z-

score yang positif diberi nilai bobot 1, sedangkan nilai Z-score yang negatif diberi nilai bobot 0.  

 Hasil pembobotan terhadap infrastruktur yang dimiliki klaster 4 dan klaster 5 berdasarkan nilai 

Z-Score disajikan pada Tabel 9. 

Table 9. Bobot Infrastruktur 

Klaster Anggota Nilai Total Nilai Bobot Klaster 

4 Majalengka 4 7 3.5 

 Bantarujeg 3   

5 Kertajati 2 2 2 

 

Sebagai klaster dengan total bobot paling besar, maka klaster 4 terpilih menjadi lokasi pendirian 

pabrik bio-briket. Tetapi karena klaster ini terdiri dari dua kecamatan, yaitu kecamatan Majalengka 

(nilai 4) dan kecamatan Bantarujeg (nilai 3), maka kecamatan Majalengka terpilih untuk dijadikan 

lokasi pendirian pabrik bio-briket pertama di Kabupaten Majalengka. 
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BAB 6  KESIMPULAN 

 

Penelitian untuk menentukan lokasi pabrik bio-briket pertama di Kabupaten Majalengka ini 

dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam mengembangkan sumber 

energi terbarukan yang berkelanjutan. Selain itu, pendirian pabrik ini juga diharapkan akan dapat 

merangsang kegiatan ekonomi sektor lainnya seperti sektor jasa, angkutan, dan perdagangan, 

sebagai upaya meningkatkan kemandirian lokal dalam rangka membangun daya saing daerah. 

Pemilihan lokasi diawali dengan melakukan pengelompokkan terhadap 26 kecamatan yang ada 

di Kabupaten Majalengka dengan menggunakan metode Agglomerative Hierarchical Clustering. 

Tujuannya adalah agar setiap kecamatan dengan data infrastruktur yang relatif homogen berada pada 

kelompok atau klaster yang sama, sehingga proses pemilihan dapat dilakukan terhadap masing-

masing klaster. Dengan demikian, setiap kecamatan berpeluang terpilih sebagai lokasi pabrik, jika 

memenuhi dua kriteria utama. Yang pertama, apabila kondisi infrastruktur yang dimiliki klaster dari 

kecamatan itu merupakan faktor pendukung bagi keberhasilan pendirian pabrik. Yang kedua, apabila 

kondisi fisik lingkungan yang dimiliki klaster dari kecamatan itu dapat menjamin keamanan 

lingkungan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 26 kecamatan yang ada di Kabupaten Majalengka, maka 

kecamatan Majalengka terpilih untuk dijadikan lokasi pendirian pabrik bio-briket pertama di 

Kabupaten Majalengka. 
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Lampiran 1:  Hasil perhitungan jarak antar variable 

 

1. Variabel 1 hingga 10 

 

2. Variabel 11 hingga 19 
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3. Variabel 20 hingga 26 
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Lampiran 2:  Bukti submit makalah ilmiah untuk disertakan dalam 13th International Seminar 

on Industrial Engineering and Management (ISIEM) 
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Lampiran 3:  Sertifikat sebagai presenter pada 13th International Seminar on Industrial 

Engineering and Management (ISIEM) 

 

 

Sumber: 

https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=om#inbox/FMfcgzGkZZssbQJVdSWtqvjXm

LXbMJnJ  
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