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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Lahan Sawah 

Lahan merupakan salah satu sumber daya alam dan sangat penting bagi 

petani. Hasil hasil pertanian bukan hanya untuk konsumsi dan kehidupan manusia, 

tetapi juga sebagai sumber ekonomi bagi masyarakat pertanian (Pasaribu, 2011). 

Lahan pertanian yang menjadi komoditas pangan utama di Indonesia adalah lahan 

sawah (Prabowo, A., et al, 2012; Wibowo, 2016). Balitbangtan (2004) 

menjelaskan bahwa lahan sawah adalah suatu tipe penggunaan lahan, yang untuk 

pengelolaannya memerlukan genangan air yang mempunyai permukaan datar atau 

didatarkan (dibuat teras) dan dibatasi oleh pematang untuk menahan air genangan. 

Lahan sawah juga merupakan lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi 

oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan/menyalurkan air, yang 

biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang dari mana diperolehnya atau 

status tanah tersebut  (Ditjen Tanaman Pangan, 2005). Lahan sawah merupakan 

lahan pertanian yang menunjukkan dinamika tertinggi, baik dari segi produksi dan 

produktivitas, pergerakan dan dinamika penguasaan dan alih fungsi, serta 

dinamika nilai ekonomi (Suradisastra, 2011). Lebih lanjut lahan sawah yang 

sudah tidak berfungsi sebagai lahan sawah lagi, dimasukkan dalam bukan lahan 

sawah (Firmansyah, 2016).  

 Lahan sawah merupakan penggunaan lahan yang banyak mengalami 

konversi, terutama di sekitar pusat pembangunan perkotaan dan permukiman. 

Pada umumnya konversi lahan sawah bersifat tidak dapat balik (irreversible) 

karena berubah menjadi lahan perumahan, perkotaan, dan kawasan industry 

(Setyorini et al., 2010). Perkembangan kepemilikan dan penguasaan lahan di 

pedesaan, khususnya di wilayah agroekosistem lahan pertanian bergerak dinamis 

serta ada kecenderungan ke arah kepemilikan yang semakin sempit, terutama di 

desa-desa yang dominan padi sawah (Firmansyah, 2016; Pasandaran dan 

Suherman, 2017). Pasandaran dan Suherman (2017) juga menyatakan bahwa 

dengan semakin sempitnya kepemilikan lahan pertanian meningkatkan penduduk 

pedesaan yang tidak memiliki lahan garapan, banyaknya jumlah buruh tani, 
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banyaknya penduduk miskin, dan semakin sulitnya menopang ketahanan pangan 

keluarga. Dalam  persoalan lahan, sistem waris tidak bisa dibendung, dan 

transaksi jual-beli lahan tidak bisa dicegah (Firmansyah, 2016).  

2.1.1 Nilai Ekologi Sawah 

 Sistem lahan sawah dipandang sebagai sistem pertanian yang 

berkelanjutan disebabkan ekosistem sawah relatif stabil dengan tingkat erosi dan 

pencucian hara yang kecil, serta tingkat efisiensi penggunaan air yang telatif 

tinggi karena adanya lapisan kedap air di bawah lapisan top soil. (Rustiadi dan 

Reti, 2008). Sawah juga memberikan manfaat bagi lingkungan, yaitu sebagai 

pengendali banjir dan erosi, mendaur ulang air dan limbah organik. adapun 

memiliki nilai negatif yang berkaitan dengan lingkungan yakni dihasilkannya gas 

metan oleh sawah, yang merupakan salah satu penyumbang gas rumah kaca 

(Handari, 2012; Yoshida, 2001). Lahan sawah dapat menyimpan air hujan, 

terutama pada saat hujan lebat dan mengalirkan serta merembeskannya secara 

perlahan ke badan-badan sungai dan daerah hilirnya (Firmansyah, 2016). 

 Secara umum, Agus et al (2004) dalam Setyorini et al (2010) menjabarkan 

fungsi lahan sawah yaitu : 

1. Memelihara Sumber Daya Air 

 Lahan persawahan yang datar atau berteras, dapat menyimpan air dalam 

bentuk air  genangan dalam volume yang cukup besar. Kelebihan air irigasi 

dan air hujan sebagian besar akan melimpas masuk ke dalam tanah mengisi 

cadangan air tanah dan sisanya mengalir ke sungai dan waduk. Daya 

tampung lahan sawah berteras sangat bervariasi tergantung sifat dan 

karakteristik tanahnya. Air ini dapat kembali dimanfaatkan untuk berbagai 

tujuan 

2. Mengurangi Risiko Banjir 

Di daerah Hilir kemampuan lahan dalam suatu DAS menahan air 

merupakan indikator fungsi mitigasi banjir. Lahan pertanian dapat menahan 

sebagian air hujan di dalam tanaman atau tajuk pohon, di permukaan tanah 

(air genangan), dan di dalam pori tanah. Kemampuan menahan air lahan 

sawah setara dengan sistem pertanian berbasis pohonpohonan meskipun
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lebih rendah daripada hutan. Petakan sawah berfungsi sebagai kolamkolam 

penampung air selama dan sesaat sesudah hujan sehingga mengurangi 

jumlah pasokan air ke sungai. Kemampuan menahan air system pertanian 

berbasis tanaman semusim (tegalan) jauh lebih rendah daripada sawah, 

tetapi sistem ini masih jauh lebih baik dibandingkan dengan areal 

permukiman dan industri. Oleh karena itu, konversi lahan pertanian ke areal 

permukiman dan industri akan meningkatkan frekuensi dan intensitas banjir 

di daerah hilir. 

3. Memperbaiki Iklim Lokal 

Pelepasan gas rumah kaca dari berbagai pabrik/industri dan kendaraan 

bermotor menimbulkan udara panas dan tidak nyaman. Penguapan air baik 

dari genangan air sawah maupun dari tajuk tanaman menurunkan suhu udara 

Fotosintesis tanaman selain menyerap panas juga menghasilkan oksigen 

yang memberikan efek segar bagi lingkungan di sekitarnya. Pada saat yang 

bersamaan, tanaman mampu membersihkan bahan-bahan pencemar di udara 

seperti SO2 dan NO2. 

4. Menjadi Habitat Flora dan Fauna 

Ekosistem pertanian lahan sawah menyediakan beraneka ragam jenis 

makanan dan habitat bagi makhluk lain seperti serangga, burung, mikro dan 

makro flora lahan basah. Konservasi sumber daya hayati ini sangat penting 

untuk berlangsungnya berbagai proses biokimia dan keseimbangan alami 

dalam ekosistem lahan sawah . 

2.1.2 Nilai Ekonomi Sawah 

Lahan merupakan faktor produksi utama dan barang konsumsi pokok yang 

dibutuhkan oleh manusia sebagai salah satu kekayaan rumah tangga. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa selain sebagai faktor produksi, lahan dapat juga sebagai 

komoditas yang dapat dikomersialkan (Harini et al., 2013). Ketersediaan pangan 

yang stabil merupakan salah satu kebutuhan dalam kelangsungan sebuah negara 

untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional (Dermoredjo, 2014). Lahan sawah 

digunakan untuk bertanam padi sawah yang akan menghasilkan beras yang 

merupakan makanan pokok di Indonesia (Supadi, 2003; Hardjowigeno et al., 
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2010). Lahan sawah memiliki nilai ekonomi seperti dikatakan Sudirman (2012) 

bahwa antara titik waktu tahun 1996 dan 2006 di pinggiran Kota Yogyakarta telah 

terjadi konversi lahan pertanian menjadi bangunan seluas7.514,77 ha, seluas 

3.651,26 ha terjadi di bagian wilayah Sleman dan sisanya seluas 3.863,50 ha 

terjadi di bagian wilayah Bantul. Nilai Guna Langsung yang hilang sebagai akibat 

konversi lahan pertanian sebesar 25,495 milyar rupiah terdiri dari Sleman sebesar 

28,69 milyar rupiah dan dari Bantul sebesar 54,189 milyar rupiah, yang berasal 

dari sawah dan tegalan sebesar 32,282 milyar rupiah dan dari pekarangan sebesar 

21,808 milyar rupiah. Sumaryanto et al. (2001) dalam Firmansyah (2016) 

menyatakan bahwa alih fungsi lahan sawah satu  ha akan menyebabkan hilangnya 

pendapatan petani sebesar Rp. 2,3 juta per musim tanam dan kelompok buruh tani 

sebesar Rp. 900 ribu per musim tanam pada aktivitas usahatani. Apabila dikaitkan 

dengan keterkaitan ke depan dan ke belakang dari sektor ini, maka nilai 

kehilangan tersebut akan jauh lebih besar lagi. Selain itu Yoshida (2001) 

menyebutkan bahwa multifungsi lahan pertanian memiliki peran sumber produksi 

pangan, pengendali banjir dan erosi, pengawet sumberdaya air, pencegah tanah 

longsor, pengurang tumpukan dan penyerap sampah organic, penyegar  dan 

pembersih udara, serta penyedia sarana rekreasi. Fungsi-fungsi tersebut dapat 

bernilai ekonomi melalui pendekatan  valuasi ekonomi (Irawan, 2007; Yoshida, 

2001). Dalam perihal hilangnya lahan sawah, hal pasti yang dialami adalah 

adanya biaya potensial yang harus dikeluarkan apabila ekosistem persawahan 

tersebut mengalami kepunahan (Irawan, 2007). 

2.1.3 Nilai Sosial-Budaya Sawah 

Agus et al (2004) dalam Setyorini et al (2010) mengemukakan bahwa 

panorama lahan sawah yang indah serta nilai budaya masyarakat pedesaan yang 

spesifik mempunyai daya tarik bagi masyarakat perkotaan. Nilai-nilai sosial-

budaya dan tradisi masyarakat pedesaan melekat pada sistem pertanian yang 

dilakukannya. Pembelajaran alam terhadap ekosistem lahan sawah oleh pelajar 

tingkat dasar hingga menengah serta masyarakat perkotaan dapat meningkatkan 

kepekaan, penghargaan, dan kepedulian untuk memelihara lingkungan. Lebih 

lanjut sektor pertanian mempekerjakan sekitar 46 persen angkatan kerja Indonesia 
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atau lebih dari dua kali lipat penyerapan tenaga kerja di sektor perdagangan dan 

industri. Namun dengan semakin berkembangnya sektor industri, dikhawatirkan 

akan terjadi kelangkaan tenaga kerja di sektor pertanian khussusnya lahan sawah. 

Tantangan ke depan adalah bagaimana membuat pertanian menjadi suatu bidang 

usaha yang menarik bagi generasi muda. Strategi yang perlu dilakukan untuk 

menarik minat pemuda bekerja di pertanian antara lain mengubah persepsi 

generasi muda bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang menarik dan 

menjanjikan apabila dikelola dengan tekun dan sungguh-sungguh, pengembangan 

agroindustri, inovasi teknologi, pemberian insentif khusus kepada petani muda, 

pengembangan pertanian modern, pelatihan dan pemberdayaan petani muda, serta 

memperkenalkan pertanian kepada generasi muda sejak dini (Susilowati, 2016). 

Firmansyah (2016) mengungkapkan bhawa perubahan pandangan masyarakat 

terutama generasi muda, misalnya yang menganggap bahwa sektor pertanian 

sebagai lambang “ ketertinggalan “ dan tak mampu memberikan penghasilan yang 

layak, sering mendorong petani untuk mengkonversi lahan sawahnya. Masalah 

sempitnya kepemilikan lahan dan fragmentasi lahan sawah karena budaya 

warisan, menyebabkan aktivitas pertanian menjadi tidak efisien, karena adanya 

economies of scale, sehingga kondisi ini akan mengarah pada terjadinya konversi 

lahan sawah (Firmansyah, 2016) 

2.2 Konversi Lahan Sawah 

Konversi lahan pertanian untuk penggunaan non pertanian merupakan suatu 

fenomena yang tidak dapat dihindarkan, salah satunya disebabkan kebutuhan 

lahan non pertanian seperti permukiman dan industri  (Sudaratmaja, 2010; Harini, 

2013; Janti, 2016). Konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh 

kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi 

lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi 

lahan (Handari, 2012). Konversi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan 

untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar 

meliputi keperluan untuk  memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin 

bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan terhadap mutu kehidupan yang 

lebih baik (Rustiadi dan Reti, 2008).  Pola Konversi lahan sawah terutama ke 
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penggunaan non-pertanian yakni permukiman dan industri bukanlah semata-mata 

fenomena fisik berkurangnya lahan, melainkan suatu fenomena dinamik yang 

menyangkut aspek-aspek kehidupan masyarakat ( Suhadak, 1995).  Konversi 

lahan pertanian lebih banyak didorong orientasi ekonomi jangka pendek, tanpa 

memperhitungkan fungsi lingkungan lahan pertanian yang rusak atau hilang 

(Irawan et al., 2006; Handoyo, 2010). Dewasa ini, salah satu penyebab konversi 

lahan pangan adalah terjadinya alih fungsi ke lahan perkebunan. Walaupun secara 

ekonomis hasil yang diperoleh dari lahan perkebunan lebih menjanjikan 

dibandingkan dengan tanaman pangan. Ketersediaan pangan nasional harus 

mendapat prioritas perlindungan, mengingat besarnya peranan lahan sawah dalam 

menghasilkan padi, peningkatan produksi padi sawah merupakan upaya penting 

untuk memenuhi kebutuhan beras yang terus meningkat (Irawan, 2011; 

Balitbangtan, 2011). Lebih lanjut, menurut Irawan (2011) kasus konversi lahan 

masalah pangan yang ditimbulkan bersifat permanen, artinya, masalah pangan 

yang ditimbulkan tetap akan terasa dalam jangka panjang meskipun konversi 

lahan sudah tidak terjadi lagi. 

 Konversi lahan pertanian memliki dampak negatif terhadap luas lahan 

sawah yang menimbulkan berkurangnya produksi padi (Handoyo, 2010). Tahapan 

dalam proses konversi lahan pertanian pada umumnya adalah sebagai berikut : 1) 

pelepasan hak kepemilikan lahan, 2) pemanfataan lahan pertanian tersebut untuk 

kegiatan non pertanian (Siamatupang dan Irawan ,2003). Menurut Handari (2012) 

Ada beberapa hal terkait konversi lahan pertanian, yaitu :  

1. Konversi lahan bersifat irreversible, yaitu lahan pertanian yang telah 

beralih fungsi menjadi lahan non pertanian bersifat permanen. Karena 

dengan perubahan ini akan meningkatkan nilai lahan.  

2. Upaya pemulihan kondisi seperti semula dengan mencetak lahan 

pertanian baru memerlukan waktu yang lama.  

3. Keterbatasan sumberdaya lahan terutama di Pulau Jawa. Selain itu juga 

adanya keterbatasan anggaran pemerintah untuk melakukan rehabilitasi 

terhadap lahan pertanian dengan cara mencetak lahan pertanian baru 

dan berbaikan irigasi. 
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4. Keterbatasan inovasi teknologi dalam peningkatan produktivitas padi 

sawah sehingga dapat mengatasi masalah penurunan produksi karena 

konversi lahan.  

Oleh karena itu penanganan masalah konversi lahan pertanian sebenarnya dapat 

ditempuh melalui tiga pendekatan yaitu: (1) mengendalikan pelepasan hak 

pemilikan lahan petani kepada non petani, (2) mencegah alih fungsi lahan, dan (3) 

menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh konversi lahan. 

 Menurut Prabowo et al (2012) Alih fungsi lahan yang terjadi saat ini 

mencapai 65 ribu hektar lahan per tahun. Jika ini terus berlanjut, dikhawatirkan 

lahan pertanian irigasi akan semakin menyusut. Dampak dari alih fungsi lahan 

selain akan mengurnagi produksi bera nasional juga akan mengurangi kesempatan 

kerja di bidang pertanian karena sekitar 80% dari daerah di Indonesia merupakan 

daerah perdesaan dan sekitar 56 persen penduduk Indonesia tinggal di perdesaan. 

Selain itu, sektor pertanian di perdesaan banyak menyerap penggangguran sebagai 

tenaga kerja. Oleh karena itu, dengan adanya alih fungsi lahan pertanian, maka 

akan mempersempit kesempatan kerja di sektor pertanian.  

2.3 Sistem Dinamik 

Sistem merupakan himpunan atau kombinasi dari bagian-bagian yang 

membentuk sebuat kesatuan yang kompleks, dengan syarat adanya kesatuan 

(unity), hubungan fungsional, dan tujuan yang berguna (Prabowo, 2013). Lebih 

lanjut Prabowo (2013) menjelaskan bahwa pendekatan sistem digunakan untuk 

menemukan sifat-sifat penting dari suatu sistem, yang kemudian memberikan 

keterangan-keterangan kepada kita mengenai perubahan-perubahan yang perlu 

dilakukan untuk memperbaiki sistem tersebut. Pendekatan sistem membantu 

mencapai suatu efek sinergis dimana tindakan-tindakan berbagai bagian yang 

berbeda dari sistem tersebut jika dipersatukan akan lebih besar menfaatnya. 

Forrester (2010) mendefiniskan sistem dinamik sebagai suatu bidang professional 

yang berhubungan dengan kompleksitas sebuah sistem yang diperlukan sebagai 

dasar pemikiran yang efektif tentang sistem. Sistem dinamik menggambarkan 

sesuatu hal berubah menurut waktu dengan menafsirkan sistem kehidupan nyata 

kedalam model simulasi komputer yang memungkinkan seseorang dapat melihat 
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bagaimana struktur yang ada serta pedoman dalam mengambil keputusan. Dalam 

perkembangannya, sistem dinamik merupakan disiplin ilmu dengan ruang lingkup 

sains, pendidikan, hukum, teknik, dan kedokteran (Forrester, 2009). Prabowo 

(2013) mendefinisikan sistem dinamik sebagi suatu metode pemodelan yang 

berhubungan erat dengan perilaku (behavior) dinamik sistem-sistem yang 

kompleks, yaitu pola-pola tingkah laku yang dibangkitkan oleh sistem itu dengan 

bertambahnya waktu.  

 Menurut Prabowo et al (2012) model dikembangkan dengan tujuan untuk 

studi tingkah-laku sistem melalui analisis rinci akan komponen atau unsur dan 

proses utama yang menyusun sistem dan interaksinya antara satu dengan yang 

lain. Model yang memenuhi syarat dan mampu dijadikan sarana untuk 

merumuskan (rangcang bangun) kebijakan haruslah merupakan suatu wahana 

untuk menemukan jalan dan cara intervensi yang efektif dalam suatu sistem yakni 

perilaku sistem yang diinginkan dan perilaku sistem yang tidak diinginkan. 

Firmansyah (2016) mengungkapkan bahwa salah satu cara untuk menyelesaikan 

permasalahan yang kompleks dengan pendekatan sistem adalah menggunakan 

konsep model sistem dinamik. Model simulasi akan dapat memberikan 

penyelesaian dunia riil yang kompleks.  

Menurut Muhammadi et al. (2001), untuk memahami struktur dan perilaku 

sistem yang akan membantu dalam pembentukan model dinamika kuantitatif 

formal digunakan diagram sebab akibat (causal loop) dan diagram alir (flow 

chart). Diagram sebab akibat dibuat dengan cara menentukan variabel penyebab 

yang signifikan dalam sistem dan menghubungkannya dengan menggunakan garis 

panah ke variabel akibat, dan garis panah tersebut dapat berlaku dua arah jika 

kedua variabel saling mempengaruhi. Firmansyah (2016) menjelaskan bahwa 

perilaku model sistem dinamik ditentukan oleh keunikan dari struktur model, yang 

dapat dipahami dari hasil simulasi model. Walaupun validasi suatu sistem sangat 

dibatasi oleh mental model dari pemodel, namun demikian untuk memenuhi 

kaidah keilmuan, pada suatu sistem dinamik tetap harus dilakukan uji validasi. 

Dalam pengujian validasi suatu model, saat ini terdapat beberapa teknik 
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(Muhammadi et al. 2001). Uji validasi sederhana dapat dilakukan melalui cara-

cara sebagai berikut: 

1. Causal loop (influence) diagram harus berhubungan dengan permasalahan. 

2. Persamaan harus disesuaikan dengan Causal loop (influence) diagram 

khususnya tanda (+) atau (–) harus konsisten diantara persamaan dengan 

causal loop. 

3. Dimensi dalam model harus valid. 

4. Model tidak menghasilkan nilai yang tidak masuk akal, seperti stok 

negatif. 

5. Perilaku model harus masuk akal, artinya apabila ada sesuatu yang 

seharusnya terjadi, maka harus sesuai dengan apa yang diharapkan dari 

model tersebut. 

6. Massa model harus balance, artinya total kuantitas yang telah masuk dan 

keluar dari proses sistem tetap dapat dijelaskan sistem dinamik dan 

pemodelan tergambarkan dengan tiga jenis variabel yaitu stock, flow dan 

constanta.  

 

 Penelitian sistem dinamik oleh Wibowo (2016) menyatakan bahwa 

variabel produktivitas dan ketersediaan lahan sawah menjadi dua variabel penting 

yang dapat memberikan dampak secara signifikan terhadap sistem produksi beras 

secara keseluruhan. Kedua variabel ini dapat menjadi acuan sebagai dasar kajian 

pengembangan model kebijakan dalam kerangka menjamin ketersediaan beras di 

Kalimantan Selatan. Adapun hasil simulasi  Firmansyah (2016) menunjukkan 

bahwa laju konversi lahan sawah masih tetap akan tinggi, jika tidak ada kebijakan 

khusus dalam perlindungannya. Hal ini terlihat dari berbagai kondisi skenario, 

dimana pada kondisi eksisting konversilahan sawah dari tahun 2009 sampai tahun 

2030 adalah seluas 42.189,04 ha, pada skenario optimis konversinya seluas 

25.064,57 ha dan pada kondisi moderat konversinya seluas 29.768,23 ha.  
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2.3.1 Causal Loop Diagram (CLD) 

 Dalam model dinamik terdapat dua ciri utama yakni perilaku/sifat dinamik 

dan adanya umban balik (Sasongko, 2005). Umpan balik tersebut merupakan 

penerusan pengembalian informasi yang dicirikan oleh beberapa gelung (loop) 

yang saling berkaitan dan merupakan hubungan sebab-akibat (CLD). Causal Loop 

Diagram (CLD) merupakan tool yang dapat digunakan bahkan metode yang 

efektif dan sederhana untuk menganalisis berbagai macam isu serta permasalahan 

kompleks yang melibatkan banyak stakeholders yang berbagi pandangan dan 

belajar satu sama lain (Inam, 2015; Musi, 2017). Causal loop diagram/diagram 

sebab akibat merupakan alat penting yang mewakili struktur sistem umpan balik 

yang sudah digunakan di bidang akademis bahkan bisnis (Sterman, 2000). Lebih 

lanjut Sterman (2000) menjelaskan bahwa diagram sebab akibat sangat baik untuk 

menggambarkan dugaan mengenai penyebab sistem dinamik, 

mengkomunikasikan umpan balik yang penting dalam suatu permasalahan. 

Diagram kausal terdiri dari variabel-variabel yang dihubungkan oleh panah yang 

menunjukkan pengaruh kausal antar variabel.  Pada contoh Gambar 1 yakni laju 

kelahiran yang ditentukan oleh populasi dan fraksi kelahiran serta laju kematian 

yang ditentukan oleh populasi dan fraksi kematian. Beberapa hal penting yang 

diperhatiakan adalah umpan balik dari diagram sebab akibat tersebut apakah (+) 

(menguatkan) atau (-) (menyeimbangkan). 

 

Gambar 1. Notasi Causal Loop Diagram (Diagram Sebab Akibat) ( Sasongko, 

2005; Hartrisari, 2007) 
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hubungan/polaritas A ke B bernilai (+/ same)  jika A meningkat 

(menurun), maka B meningkat (menurun), dalam arti lain sejalan atau sama. 

Namun sebaliknya hubungan/polaritas A ke B bernilai (-/opposite) jika A 

meningkat (menurun), maka B menurun (meningkat),  dengan kata lain berlainan. 

 

2.3.2 Tahapan Sistem Dinamik 

Menurut  Grant et al. (1997) permodelan sistem dilakukan dengan tahapan 

seperti 1) Identifikasi isu atau masalah, tujuan dan batasan; 2) Konseptualisasi 

model dengan menggunakan ragam metode seperti diagram kotak dan panah, 

diagram sebab akibat, diagram stok dan flow atau diagram sekuens; 3) Formulasi 

model, merumuskan makna diagram, kunatifikasi dana tau kualifikasi komponen 

model jika perlu; 4) Evaluasi model, mengamati kelogisan model dan 

membandingkan dengan dunia nyata atau model andal yang serupa jika ada; 5) 

Penggunaan model, membuat scenario-skenario ke depan atau alternatif  

kebijakan, mengevaluasi ragam skenario atau kebijakan tersebut dan 

pengembangan perencanaan dan agenda bersama.  

Forrester (1992) sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 2.2. 

memberikan penjelasan mengenai tahapan-tahapan dalam membuat model 

simulasi sebagai berikut:  

Langkah 1. Sistem yang relevan harus dapat didiskripsikan berdasarkan hipotesis 

bagaimana sistem tersebut dibuat.  

Langkah 2. Perumusuan model simulasi dengan menterjemahkan sistem ke dalam 

level dan tingkat persamaan model dinamika.  

Lankgah 3. Simulasi model.  

Lankgah 4. Mengidentifikasi alternatif kebijakan.  

Langkah 5. Evaluasi terhadap alternatif kebijakan yang dibuat.  

Langkah 6. Implementasi kebijakan yang baru. 

A B
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Gambar 2. Tahapan Permodelan Sistem Dinamik (Forrester, 1992) 

 

 Analisis sistem dinamik diawali dengan menentukan tujuan dalam sistem 

(Sterman dalam Firmansyah ,2016). Di sisi lain langkah awal bisa juga dengan 

mengumpulkan permasalahan yang berkaitan dan dianggap penting (Prabowo, 

2013; Musi, 2017). Selanjutnya dilakukan penentuan kebutuhan sistem untuk 

mencapai tujuan, pembuatan rumusan masalah yang diperoleh dari hasil kajian, 

brainstorming, dan diskusi pakar. Permasalahan dalam sistem digunakan sebagai 

kendala dalam efektifitas sistem. Tahap berikutnya melakukan identifikasi sistem 

dengan membuat diagram input dan output. Untuk memudahkan melihat 

gambaran hubungan antar variabel baik input maupun output, maka digambarkan 

dengan hubungan sebab akibat (Causal Loop Diagram) (Firmansyah, 2016). 

Fungsi causal loop juga digunakan untuk membatasi sistem yang akan dikaji 

(Muhammadi et al. 2001). Analisis secara teknis dilakukan dengan membangun 

struktur (Stock Flow Diagram) untuk dapat melakukan simulasi, dimana 

pengelompokan data dan input data dilakukan dalam struktur model (Firmansyah 

2016). Dengan demikian dapat dilihat perilaku sistem yang terbentuk. Validasi 

perlu dilakukan agar model dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

 Perilaku sistem dapat dilihat dari faktor/variabel dalam model, dengan 

menggunakan faktor penting kuantitatif dari model dasar dan faktor penting 

kualitatif yang telah dikuantifikasikan (Firmansyah 2016). Evaluasi model 

dilakukan dengan membandingkan output dari simulasi skenario dan output yang 

diharapkan pada tahap identifikasi sistem.  Selanjutnya, dilakukan uji sensitivitas 
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dari simulasi dan resiko penerapan skenario terhadap kebijakan yang akan 

diimplementasikan. Tahapan sistem dinamik yang dikembangkan dalam 

penelitian ini disajikan pada Gambar 2.3. 

Sistem dinamik merupakan metode analisis yang sangat baik untuk 

digunakan dalam jangka pendek maupun jangka panjang, karena dapat dilihat 

perilaku perubahan kondisi dimasa yang akan datang, dapat dilihat hubungan yang 

bersifat abstrak sehingga disederhanakan dengan hubungan pada causal loop. 

Namun, sistem dinamik memerlukan data yang sangat banyak berupa time series 

sehingga memerlukan waktu dan dibatasi oleh asumsi untuk membatasi kajian. 

Asumsi sebisa mungkin tidak terlalu banyak untuk dapat menghasilkan model 

yang baik (Firmansyah 2016). 
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Gambar 3.  Tahapan Sistem Dinamik (Firmansyah, 2016) 
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 Selain itu, Muhammadi et.al (2001) juga mengungkapkan bahwa simulasi 

adalah peniruan suatu gejaka/proses yang bertujuan memehami gejala/proses 

tersebut, membuat analisis, dan peramalan perilaku gejala/proses tersebut di masa 

yang akan dating. Beberapa tahapan simulasi menurut muhammadi et .al (2001) 

adalah sebagai berikut: 

1. Penyusunan konsep 

 Gejala atau proses yang akan ditirukan perlu dipahami, antara lain dengan jalan 

menentukan unsur-unsur yang berperan dalam gejala atau proses tersebut. Unsur-

unsur tersebut saling berinteraksi, saling berhubungan, dan saling 

berketergantungan. Semuanya bersatu dalam melakukan suatu kegiatan. Dari 

unsur-unsur dan keterkaitannya, dapat disusun gagasan atau konsep mengenai 

gejala atau proses yang akan disimulasikan. 

2. Pembuatan Model 

 Selanjutnya gagasan tersebut dirumuskan sebagai model berbentuk uraian, 

gambar atau rumus. Model merupakan suatu bentuk yang dibuat untuk menirukan 

suatu gejala atau proses. Dalam hal ini model dinamik, kumpulan dari variabel-

variabel yang saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya dalam suatu kurun 

waktu. Setiap variabel berkorespondensi dengan suatu besaran yang nyata atau 

besaran yang dibuat sendiri. Variabel tersebut memiliki nilai numeric dan sudah 

merupakan bagian dari dirinya. 

3. Simulasi 

 Selanjutnya, simulasi dapat dilakukan dengan menggunakan model yang telah 

dibuat. Pada waktu mensimulasikan model, variabel-variabel akan saling 

dihubungkan membentuk suatu sistem yang dapat menirukan kondisi sebenarnya. 

Simulasi dilakukan dengan memasukkan data ke dalam model, dimana 

perhitungan dilakukan untuk mengetahui perilaku gejala atau proses. 

4. Validasi hasil simulasi 

` akhirnya, dilakukan validasi untuk mengatahui kesesuaian antara hasil simulasi 

dengan gejala atau proses yagn ditirukan. Model dapat dinyatakan baik apabila 

kesalahan atau simpangan hasil simulai terhadap gejala atau proses yang ditirukan 

kecil.  
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 Hasil simulasi tersebut selanjutnya digunakan untuk memahami perilaku gejala 

atau proses serta mengetahui kecenderungannya di masa mendatang. Struktur 

internal masalah dapat dipahami secara lebih rinci dengan memahami perilaku 

dan kecenderungannya. Pemahaman ini berguna untuk memperoleh solusi yang 

terbaik mengenai masalah yang dihadapi manajemen dan memperkirakan 

kecenderungan keadaan di masa mendatang. 

Tahapan-tahapan di atas, secara sederhana dapat dilihat dalam Gambar 2.4. 

 

Gambar 4. Tahap-tahap Simulasi Model (Muhammadi et.al, 2001) 

 

2.3.3. Verifikasi Dan Validasi Model 

Pengetahuan ilmiah yang bersifat obyektif harus taat fakta. Validitas atau 

keabsahan adalah salah satu kriteria penilaian keobyektifan dari suatu pekerjaan 

ilmiah (Muhammadi et.al, 2001). Lebih lanjut Muhammadi et. al (2001) 

menjelaskan bahwa obyektif itu ditunjukkan dengan sejauhmana model dapat 

menirukan fakta, dengan kata lain serupa bukan berarti sama. Keserupaan dunia 

model dengan dunia nyata ditunjukkan dengan sejauhmana data simulasi dan pola 

simulasi dapat menirukan data statistic dan informasi aktual (Muhammadi et. al, 

2001). 
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Verifikasi model adalah pembuktian bahwa model yang telah disusun pada 

tahap sebelumnya mampu melakukan simulasi dari model abstrak yang dikaji. 

Verifikasi juga merupakan proses untuk meyakinkan bahwa program computer 

yang dibuat beserta penerapannya sudah benar (Prabowo, 2013). 

Hal yang paling sulit  dalam konsep berfikir dinamik untuk difahami oleh 

semua orang adalah banyak keputusan diambil berdasarkan model dan semua 

model pada prinsipnya adalah salah (Sterman dan Foresster, 2002). Hal ini 

dikarenakan persepsi dan pengetahuan manusia terbatas karena beroperasi pada 

model mental dan tidak pernah dapat menempatkan model mental kita pada dasar 

kebenaran yang kuat karena model merupakan penyederhanaan, abstraksi, pilihan, 

yang tidak lengkap, tidak benar atau salah (Sterman dan Forrester, 2002; Coyle, 

1999). 

Validasi perilaku model dilakukan dengan membandingkan antara besar dan 

sifat kesalahan (Muhammadi et al. 2001) yaitu: Absolute Mean Error (AME) 

adalah penyimpangan (selisih) antara nilai rata-rata (mean) hasil simulasi terhadap 

nilai aktual 

AME = [(Si – Ai)/Ai]...............................................................................(1) 

Si   =  Si /N, dimana S = nilai simulasi 

Ai  =  Ai /N, dimana A = nilai aktual 

N   = interval waktu pengamatan 

2.3.4. Sensitivitas Model 

 Sensitivitas model adalah respon model terhadap suatu stimulus yang 

ditunjukkan oleh perubahan perilaku/kinerja model (Muhammadi et.al, 2001). 

Lenih lanjut Muhammadi (2001) menjelaskna bahwa stimulus diberikan dengan 

memberi perlakuan tertentu pada unsur atau struktur model. Perlakuan/intervensi 

terhadap model berdasar pada kondisi yang mungkin terjadi dalam dunia nyata, 

maupun berdasarkan pilihan kebijakan yang mungkin dilakukan. Dalam kajian 

lain, perlakukan/intervensi terhadap model sering dijelaskan sebagai kondisi 

moderat dan optimis dengan merubah beberapa nilai pada parameter maupun 

struktur model tersebut. Secara ringkas, uji sensitivitas adalah intervensi 

parameter input model dan/atau struktur model untuk melihat seberapa jauh 

kepekaanya terhadap perubahan output model dalam rangka menemukan alternatif 

tindakan/kebijakan. 
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Gambar 5. Tipe Intervensi Model (parameter input vs struktur model) 

(Muhammadi et.al, 2001) 

 

Ada dua kategori uji sensitivitas, yakni intervensi fungsional dan intervensi 

struktural (Muhammadi, 2001) 

1. Intervensi Fungsional 

Intervensi fungsional adalah intervensi terhadap parameter tertentu atau 

kombinasi parameter tertentu dari model dengan menggunakan fasilitas 

dalam perangkat lunak (powersim) yang cocok atau mewakili perubahan 

keputusan, kejadian dan keadaan tertentu. 

Contoh : kejadian meningkatnya nilai tambah industri migas karena 

spresiasi mata uang dolar sebesar 100% mulai tahun 1998, maka 

sensitivitas kejadian tersebut dalam model diuji dengan menggunakan 

fasilitas “STEP(100%, 1998) terhadap variabel (harga migas). 

2. Intervensi Struktural 

Intervensi struktural adalah intervensi yang mempengaruhi hubungan antar 

unsur atau struktur, yang dapat dilakukan dengan mengubah unsur atau 

hubungan yang membentuk struktur model. Intervensi dengan 

menambahkan sub-model “penghubung” ke dalam model awal, sehingga 

mengubah struktur model semula. 

 

INPUT

Intervensi

Parameter

Input

MODEL

Intervensi

Struktur

Model

OUTPUT

0 5 10 15 20 25 30

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

NORMAL- INTERVENSI

year

ILUSTRASI


