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OPTIMASI POLA USAHA TUMPANGSARI DENGAN
PROGRAM TUJUAN GANDA PADA AREAL TANAMAN PINUS
(Optimization in “Tumpangsari” Farming on Pine sp. Plantation
By Goal Programming)
Oleh/By :
Suwidji Basuki
Abstract
In the forest areas of Perum Perhutani Unit I Central Java, that is, in the Forest district of
West Pekalongan there is a special intensification of agroforestry operation for vegetables with
Pine sp. as major plant forest. Two purposes of the management of the special intensification
areas of Agroforestry. are (1) to increase the physical grawth of Pine sp. and (2) to increase net
profit values of the vegetable crops harvest. The result of the research using goal programming
analysis the one andil is one plot of agroforestry area 0.25 hectare are, (1) Physical growth to
Pine sp. for six months (December 1992 – July 1993) as follows ; the height of Pine sp. trees is
44.15 cm, the diameter of Pine sp. trees is 0.712 cm, and gave the fixed percentage or the growth
of Pine sp. trees is 75.7488 ; (2) The composition of agroforest with vegetables plant as
intercropping, giving both optimal purpose in the agroforest area for one plot (0.25 ha) is
congruent with the provision, corn area 0.2348 plots (X1) or 0.0587 hectare, cabbage area
0.1971 plots (X2) or 0.0493 hectare, potato 0.4285 plots (X3) or 0.1071 hectare, white onion
leaves 0.1395 plots (X4) or 0.0349 hectare, and celeries are not to plant (X5 = 0). The net profit
or real income meets the target, Rp.298524 , and the grain corn product 140.96 kg, as the major
food stock. That purposes are not obstacles among the both purpose.
Key words : agroforestry, goal programming, linear programming
Abstrak
Pada areal KPH Pekalongan Barat Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah terdapat kegiatan
intensifikasi khusus (insus) tumpangsari sayuran pada tegakan pinus . Ada dua tujuan pada
kegiatan penelitian ini yaitu; (1) menambah pertumbuhan fisik pohon pinus, dan (2)
meningkatkan nilai pendapatan bersih dari hasil panen tumpangsai sayuran. Hasil penelitian
dengan menggunakan analisis program tujuan ganda (goal programming) pada 1 andil adalah
sebagai berikut : pada 1 bagian lahan tumpangsari hutan yaitu 1 andil = 0.25 ha, pola tanam
tanaman sayuran yang sesuai/tepat adalah sebagai berikut : luas areal tanaman ; jagung 0.2348
bagian (X1) atau 0.0587 ha, kol 0.1971 bagian (X2) atau 0.0493 ha, kentang 0.4285 bagian (X3)
atau 0.1071 ha, bawang-daun 0.1395 bagian (X4) atau 0.0349 ha, dan seledri tidak
ditanam/sangat kecil (X5=0) ditanam sebagai pembatas bagian plot. (1) Hasil pertumbuhan fisik
tegakan pinus umur 6 bulan (Desember 1992-Juli 1993) ; tinggi pohon 44.15 cm, diameter batang
0.712 cm, dan persentase tumbuh 75.7488 %, (2) sedang pendapatan bersih petani optimal
tercapai yaitu Rp.298524 , dengan persediaan makanan pokok jagung pipil sebesar 140.96 kg.
Kedua tujuan tersebut di atas tidak menimbulkan pertentangan/konfik.
Kata kunci : tumpangsari, program tujuan ganda, program linear
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I. PENDAHULUAN
Di areal hutan Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah yaitu di wilayah Kesatuan
Pemangkuan Hutan (KPH) Pekalongan Barat terdapat kegiatan tumpangsari hutan
jenis tanaman sayuran dengan tanaman pokok hutan pinus (Pinus merkusii). Jenis
tanaman sayuran tersebut adalah jagung, kol, kentang, bawang-daun dan seledri.
Keinginan petani pesanggem melakukan usaha tumpangsari hutan dengan tanaman
sayuran karena beberapa faktor yaitu kebiasaan, keahlian penduduk setempat,
keadaan daerah yang menunjang persyaratan tumbuh tanaman tersebut dan
pendapatan finansialnya relatif lebih besar dari pada menanam jenis tanaman
pertanian rotasi pendek lainnya.
Tanaman sayuran sangat membutuhkan unsur hara tanah dan perlakuan intensif
untuk menghasilkan produk yang maksimal, oleh-karena itu perlu persiapan lahan
dengan membuat guludan, saluran pembuangan air, penggemburan tanah,
pemupukan dan pemberantasan hama-penyakit pada tanaman. Bentuk perlakuan
terhadap tanaman sayuran tergantung dari jenis tanamannya. Perlakuan tersebut
juga berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik tanaman hutannya.
Kajian ini untuk mengetahui (1) pola tanam tumpangsari yang memberikan hasil
yang maksimal, dengan beberapa prioritas, dan (2) jenis-jenis tanaman sayuran dan
bagian luasnya yang memberikan keuntungan bagi pihak kehutanan dan pesanggem.
II. METODA PENELITIAN
A. Pengambilan Contoh
Pengambilan contoh dilakukan dengan cara bertahap dengan metode pengambilan contoh yang disengaja (purposive sampling method) dalam menetapkan lokasi
Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH), Resort Polisis Hutan (RPH) dan
petani pesanggem.
Dari lima BKPH yang ada di wilayah KPH Pekalongan Barat dipilih satu BKPH
yang telah melaksanakan Intensifikasi Khusus (Insus) Tumpangsari dengan
tanaman sayuran yaitu BKPH Paguyangan yang secara administrasi pemerintahan
masuk dalam wilayah Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Dari lima RPH
yang ada di wilayah BKPH Paguyangan diambil 3 RPH yang telah melaksanakan
Insus Tumpangsari hutan dengan jenis tanaman sayuran dan tanaman pokok hutan
pinus untuk tahun tanam 1992. Resort Polisi Hutan yang dipilih tersebut adalah
RPH Igirklanceng pada petak 15a seluas 28 hektar, RPH Kalikidang pada petak 21e dengan luas areal 27.8 hektar dan RPH Kretek pada petak 24c dengan luas areal 7 hektar.
Pada areal hutan tersebut tanaman hutan pokok yaitu pinus (Pinus merkusii)
dengan jarak tanam 3m x 3m dan tanaman sela ditanam Arumdalu. Jenis tanaman
tumpangsari sayuran yang ditanam adalah jagung, kol, kentang, bawang-daun dan
seledri. Berdasarkan hasil pengamatan urutan jenis tanaman sayuran yang banyak
ditanam adalah kol, bawang-daun, kentang, jagung dan seledri.
Setiap petani mendapat lahan garapan seluas 1 andil (0.25 ha) selama 1(satu)
tahun. Pesanggem membagi lahan garapan 1 andil tersebut menjadi 6.25 petak dan
masing-masing petak (kandang) luasnya 0.04 ha.
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Setiap jenis tanaman sayuran mempunyai perlakuan yang berbeda dalam
mempersiapkan lahan, pemupukan, dan pembrantasan hama-penyakit. Tanaman
pokok pinus ditanam bersama-sama dengan setiap jenis tanaman sayuran dalam
satu petak (kandang), perlakuan pada tanaman sayuran juga berpengaruh terhadap
pertumbuhan tanaman hutannya (pinus). Dilapangan dijumpai beberapa macam
pola usaha tumpangsari untuk beberapa jenis tanaman sayuran tersebut. Dari luas
areal yang diteliti diambil kurang lebih 13 % atau sebanyak 33 contoh unit andil.
Data primer diperoleh dari hasil pengamatan pengukuran pada setiap petak dan
wawancara, yaitu luas lahan Insus Tumpangsari Hutan , keadaan fisik tanaman
hutan, tenaga kerja, biaya sarana produksi pertanian tumpangsari dan produksi
tanaman tumpangsari..
Sebagai variabel keputusan adalah bagian luas lahan yang akan ditanami jenis
komoditas tanaman sayuran tertentu , yaitu luas tanaman jagung sebagai varaibel
X1, kol sebagai variabel X2, kentang sebagai varabel X3, bawang-daun sebagai
variabel X4, dan seledri sebagai variabel X5.
B. Analisis Data
1. Model Umum Program Linear
Analisis data dengan menggunakan program linear (linear programming) dan
program tujuan ganda (goal programming). Program linear digunakan untuk
evaluasi mengoptimalkan fungsi tujuan yaitu pendapatan/keuntungan pesanggem.
Model umum dari program linear adalah sebagai berikut :
Optimumkan (maksimumkan) : Z
n

∑C X

Z =

j=1

j

j

untuk j = 1, 2, 3,…, n

(1)

dengan syarat ikatan / kendala :
m

∑a X
ij

j

atau

bi , untuk i = 1, 2, 3,…, m

(2)

j=1

dan Xj

0

Untuk :
Cj = Parameter yang dijadikan kriteria optimasi, atau koefisien peubah
pengambilan keputusan dalam fungsi tujuan, yaitu pendapatan bersih untuk
setiap jenis tanaman sayuran per andil.
Xj = Peubah pengambilan keputusan atau kegiatan (yang ingin dicari; yang tidak
diketahui), yaitu bagian luas dari jenis tanaman sayuran dalam 1 andil :
jagung (X1), kol (X2), kentang (X3), bawang-daun (X4) dan seledri (X5).
Optimasi pola usaha …….. (Suwidji Basuki)
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aij = Koefisen teknologi peubah pengambil keputusan/kegiatan yang bersangkutan
dalam kendala ke i.
bi = Sumberdaya yang terbatas, yang membatasi kegiatan atau usaha yang
bersangkutan; disebut pula konstanta atau “nilai sebelah kanan” atau RHS
dari kendala ke i.
Z = Nilai suatu fungsi tujuan.
2. Program Umum Program Tujuan Ganda
Fungsi tujuan yang diperoleh dari hasil analisis program linear selanjutnya
dijadikan salah satu kendala sasaran pada program tujuan ganda. Kendala-kendala
yang nilai pembatasnya akan dioptimalkan, ditambah dengan peubah-peubah
deviasional untuk diminimumkan disebut kendala-kendala sasaran. Pada fungsi
tujuannya adalah meminumkan peubah-peubah deviasional dengan niai bobot
prioritas kebijaksanaan yang diinginkan.
Model umum dari program tujuan ganda adalah sebagai berikut :
Minimumkan Z =

m

∑ W (DA
i =1

=

i

i

+ DBi )

m

∑ WA DA
i =1

i

i

(3)

+ WBi DBi

(4)

dengan syarat ikatan/kendala :
n

∑a X
j=1

ij

j

+ DBi - DA i = b i untuk i = 1, 2, 3,…, m sebagai kendala sasaran (5)

n

∑g
j=1

kj

Xj

atau

Ck untuk j = 1, 2,…, n sebagai kendala fungsional

(6)

dan
Xj , DBi , DAi

0

Untuk :
DAi dan DBi =

jumlah unit deviasi yang kekurangan (B) atau kelebihan (A)
terhadap tujuan (bi)
WAi Dan WBi = bobot atau imbangan/pinalti (kardinal ) yang diberikan
terhadap suatu unit deviasi yang kekurangan (B) atau kelebihan
(A) terhadap tujuan (bi)
aij = koefisien teknologi fungsi kendala tujuan, yaitu yang berhubungan dengan tujuan peubah pengambilan keputusan (Xj)
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Xj = peubah pengambilan keputusan atau kegiatan yang kini
dinamakan sebagai sub tujuan
bi = nilai tujuan atau target yang ingin dicapai
gkj = koefisien teknologi fungsi kendala biasa
Ck = jumlah sumberdaya k yang tersedia
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Pengamatan dan Pengukuran Tanaman Pokok Dan Tumpangsari
Rekapitulasi hasil penelitian yaitu pengamatan, pengukuran pada setiap petak
dalam 1 andil, wawancara dan data sekunder dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Data tanaman hutan dan tanaman pertanian yang ditanam dengan
sistem Insus Tumpangsari hutan pinus per satuan luas 1 andil (0.25 ha),
tanaman pinus tersebut merupakan tanaman akhir tahun 1992 *).
Table 1. Data of forest tree and vegetables plant with special intensive taungya
system Pine sp. per plot, that is to plant in last year 1992.
No.

J e nI s

D a t a

I.
II.
III.
1.
2.
3.
4.

Luas lahan (1 andil = .25 ha)
Tenaga kerja (HOK) per 1 andil
Tegakan Pohon Pinus Umur 6 Bulan
Tinggi rata-rata (cm)
Diameter rata-rata batang (cm)
Jumlah pohon yang jadi rata-rata per andil
Persen jadi tanaman rata-rata per andil (%), jarak
tanam 3m x 3m
5. Luas bidang dasar rata-rata batang (cm2/andil)
6. Luas bidang dasar batang pada persen jadi 100%
(cm2/andil)
7. Persen jadi rata-rata tanaman sela (%) per andil
IV. Tanaman Pertanian Tumpangsari Hutan
1. Jarak tanam tanaman sayuran (cm)

Je n I s Ta na m an Sayuran
jagung
X1

kol
X2

1
30

1
30

40
0.5
320
77

43.7
0.7
312
75

46.1
0.8
312
75

46
0.82
320
77

62.86
81.71

120.12
160.16

156.89
209.19

169.06
219.78

40

45

48

47

75x25

60x40

25x50

207 24

124 48

45.1
0.8
312
75

44.18
0.724
315.2
75.769

156.89 133.164
209.19 176.006
47

45.4

15x15
25x30
20x20
600
2400
1880
865
1000 1349.2
82374 156229 376874
75929
182994 174880
280
200
200
400
450
306
(280-400) (100- (300-500) (200-500) (400400)
750)
168.000 480.000 846.000
173.200 400.000 413.440
85 626 323 771 469 126
97 271 217 006 238 560

2.
3.
4.

Produksi rata-rata per andil (0,25 ha) dalam kg.
Biaya sarana produksi (saprodi) per andil (Rp.)
Harga produk pertanian per satuan (Rp./kg)
(Kisaran harga yang pernah dicapai)

5.
6.

Pendapatan hasil pertanian per andil (Rp./andil)
Pendapatan bersih hasil pertanian per andil
(Rp./andil)
Persentase ratio pendapatan bersih hasil pertanian 103 95
dengan biaya saprodi (%)

7.

kentang Bawang daun Seledri rata-rata
X3
X4
X5
1
1
1
1
50
30
30
34

128 11

118 59 136 472

Keterangan *) : 1. Merupakan rata-rata dari data hasil pengamatan pengukuran dan wawancara
2. Penelitian dilakukan pada bulan Juni 1993-Juli 1993, tanaman pinus tahun 1992
3. Waktu yang diperlukan dari persiapan lahan, tanam sampai dengan panen adalah 100 hari
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B. Program Linear
1. Matriks Input-Output Program Linear
Dalam usaha memperoleh pendapatan bersih tumpangsari hutan yang maksimal
dengan memperhatikan kendala-kendala yang ada, maka dibuat matriks inputoutput dari data hasil penelitian (Tabel 1). Bentuk matriks input-output program
linearnya disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Matriks Input-Output Program Linear dengan memaksimumkan fungsi
tujuan pendapatan bersih dari hasil tumpangsari
Table 2. Linear programming matrk input-output for optimize agroforestry net
profit objective function
U r a i a n

Baris
j

Jenis Tanaman Sayuran
kol
kentang bawang seledri
jagung
daun
X2
X3
X4
X5
X1

Fungsi tujuan: Maksimum Z

Z

C1

Pendapatan bersih hasil pertanian per
andil (Rp.1000)

1

85 626

Kendala

C2

C3

323 771 469 126

C4

C5

97 271

217 006

*) Nilai
Tanda Pembatas
>
RHS
=
<

Koefisien Peubah

Luas lahan ( 1 andil = 0.25 ha)
Tenaga kerja (HOK) 1 andil

2
3

1
30

1
30

1
50

1
30

1
30

=
<=

1
100

Tegakan Pohon Pinus :
Tinggi rata-rata pohon (cm)
Diameter batang pohon rata-rata (cm)
Persen jadi/hidup pohon (%)

4
5
6

40.0
0.5
77

43.7
0.7
75

46.1
0.8
75

46.0
0.82
77

45.1
0.8
75

>=
>=
>=

44.18
0.724
75.769

7

600

>=

100

8

103.95

>=

136 472

Tanaman Pertanian Tumpangsari
Hutan :
Substitusi makanan pokok satu
keluarga minimal (kg/thn)
Persentase ratio pendapatan bersih
dengan biaya (%)

207 24

124 48

128 11

118 58

Keterangan : *) - direction pada kendala : pembatas ( <= ), keharusan ( = ), persyaratan ( >= )

2. Model Program Linear
Fungsi Tujuan :
1) Maksimumkan Z = 85.626 X1 + 323.771 X2 + 469.126 X3 + 97.271 X4 +
217.006 X5
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Kendala :
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

X1 + X2 + X3 + X4 + X5 = 1
30 X1 + 30 X2 + 50 X3 + 30 X4 + 30 X5 100
40 X1 + 43.7 X2 + 46.1 X3 + 46 X4 + 45.1 X5
44.18
0.5 X1 + 0.7 X2 + 0.8 X3 + 0.02 X4 + 0.8 X5
0.724
77 X1 + 75 X2 + 75 X3 + 77 X4 + 75 X5
75.769
600 X1
100
103.95 X1 + 207.24 X2 + 124.48 X3 + 128.11 X4 + 118.59 X5
X1 , X2, X3, X4, X5 0

136.472

3. Hasil analisis program linear
Model program linear yang telah disusun seperti tersebut di atas diolah dengan
program linear Linear Interactive Discrete Optimizer (LINDO) dan hasinya sebagai
berikut :
Pendapatan bersih atau keuntungan maksimum yang diperoleh dengan
memperhatikan permasalahan atau kendala ditentukan oleh nilai aktivitas (variabel)
Xi . Nilai aktivitas yang diperoleh adalah bagian luas lahan tumpangsari ditanami
jagung (X1) seluas 0.167 bagian andil atau 0.042 ha, di tanami kol (X2) seluas
0.1767 bagian andil atau 0.044 ha, ditanami kentang (X3) seluas 0.4388 bagian
andil atau 0.1096 ha, ditanami bawang-daun (X4) seluas 0.2178 bagian andil atau
0.0544 ha, sedang untuk tanaman seledri (X5) biasanya ditanam dipinggir/batas
lahan dan sedikit sekali memberikan kontribusi pada pendapatan petani. Pendapatan
bersih/keuntungan maksimum (nilai fungsi tujuan) yang diperoleh petani
tumpangsari dengan pola tanam sayuran tersebut di atas adalah sebesar Rp.290525
untuk setiap kali panen (100 hari). Model dari memaksimumkan pendapatan petani
tumpangsari (Z) adalah 85.628 X1 + 323.771 X2 + 469.126 X3 + 97.271 X4 +
217.006 X5 = 298.625 , dimana nilai dari masing Xi seperti tercantum di atas.
Komposisi jenis tanaman sayuran pada lahan tumpangsari hutan tegakan pinus
seluas 1 andil 0.25 ha yang ditentukan dengan analisis program linear tersebut
diberi notasi “KTSLP” dan untuk membedakan komposisi tanaman sayuran yang
ditentukan dengan analisis program tujuan ganda diberi notasi “KTSGP”.
C. Program Tujuan Ganda
1. Kendala sasaran
Hasil penyelesaian dengan program linear hanya menyelesaikan sebagian
permasalahan kecil petani yaitu keuntungan maksimum bagi petani sebesar
Rp.298525 yang diperoleh dari pola tanam sayuran “KTSLP”. Dalam usaha
memenuhi kedua kepentingan yaitu selain meningkatkan pendapatan maksimal
petani tumpangsari, juga diharapkan kegiatan insus tumpangsari hutan dapat
meningkatkan pertumbuhan fisik tanaman pinus. Upaya untuk memenuhi kedua
kepentingan tersebut maka perlu dibentuk kendala sasaran. Kendala sasaran
dimaksud adalah (1) tinggi rata-rata pohon pinus, (2) diameter rata-rata batang
Optimasi pola usaha …….. (Suwidji Basuki)
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tegakan pinus, (3) persen jadi/tumbuh pohon pinus, (4) mendapatkan persentase
keuntungan yang besar dengan resiko rendah, dan (5) total pendapatan bersih atau
keuntungan maksimal (fungsi tujuan program linear yang optimal).
Pada analisis ini selain kendala sasaran pada analisis juga terdapat kendala
fungsional. Kendala fungsional tersebut adalah (1) kendala luas lahan, (2) kendala
tenaga kerja dan (3) kendala substitusi makanan pokok yaitu jagung.
2. Matrik input-output program tujuan ganda
Fungsi tujuan pada program ini adalah meminimumkan variabel deviasional,
variabel deviasional kendala sasaran yang diprioritaskan harus mempunyai bobot
(koefisien variabel deviasional) yang lebih besar dari pada bobot variabel
deviasional lainnya pada minimisasi fungsi tujuan program tujuan ganda. Pada
analisis ini diasumsikan bahwa kedua kepentingan tersebut saling menguntungkan,
sehingga mempunyai prioritas sama, dan bentuk matriks input-output-nya adalah
sebagai berikut :
Tabel 3. Matriks Input-Output Program Tujuan Ganda Insus Tumpangsari
Hutan pinus
Table 3. Input-Output Goal Programming Matrik of Forest (Pinus merkusii)
Taungya Intensive.
Ur aia n
Fungsi Tujuan :
Minimumkan Z

Baris

1

Jenis Tanaman Sayuran

X1

X2

X3

X4

0

0

0

0

Kendala :
Luas lahan (1 andil =
0.25 ha)
Tenaga kerja (HOK)
per andil
Tegakan Pohon Pinus
Tinggi rata-rata pohon
pinus (cm)
Diameter rata-rata
batang pohon pinus
(cm)
Persen jadi/tumbuh
rata-rata pohon pinus
(%)
Tanaman Pertanian
Tumpangsari Hutan
Sebagai substitusi
makananpokok (jagung) minimal …
(kg/tahun)
Persentase ratio
pendapatan bersih
dengan biaya (Rp.)
Pendapatan bersih
hasil tumpang sari per
andil (Rp.1000)

V ar i a b e l D e v i a s i o n a l

X5 DB1DA1DB2DA2DB3DA3DB4DA4DB5 DA5
0

1

1

Koefisien

1

1

1

1

1

1

1

Tanda R H S

1

Peubah

2

1

1

1

1

1

=

1

3

30

30

50

30

30

<=

100

4

40.0

43.7

46.1

46.0

45.1

=

44.18

5

0.5

0.7

0.8

0.82

0.8

=

0.724

6

77

75

75

77

75

=

75.769

7

600

>=

100

=

136.472

8

103.95 207.24 124.48 128.11 118.59

9

85.626 323.771 469.126 97.271 217.006

1

-1
1

-1
1

-1

1

-1
1

-1

= 298.5245

Keterangan : X1 = jagung, X2 = kol , X3 = kentang , X4 = bawang-daun , X5 = seledri
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3. Model program tujuan ganda
Berdasarkan matriks input-output dibentuk model untuk data input pada
program tujuan ganda. Pada analisis ini diasumsikan mempunyai 2 kepentingan
sama, yaitu (1) pertumbuhan fisisk tanaman pinus maksimal , dan (2) pendapatan
bersih dari hasil tanaman tumpangsari maksimal. Kedua kepentingan tersebut sama
atau mempunyai prioritas yang sama dan bobot sama. Model program tujuan ganda
tersebut sebagai berikut :
Fungsi Tujuan :
1) Minimumkan Z = DB1 + DA1 + DB2 + DA2 + DB3 + DA3 + DB4 + DA4 +
DB5 + DA5

Kendala :
X1 + X2 + X3 + X4 + X5 = 1
30 X1 + 30 X2 + 50 X3 + 30 X4 + 30 X5
100
DB1 – DA1 + 40 X1 + 43.7 X2 + 46.1 X3 + 46 X4 + 45.1 X5 = 44.18
DB2 – DA2 + 0.5 X1 + 0.7 X2 + 0.8 X3 + 0.82 X4 + 0.8 X5 = 0.724
DB3 – DA3 + 77 X1 + 75 X2 + 75 X3 + 77 X4 + 75 X5 = 75.769
600 X1 100
DB4 – DA4 + 103.95 X1 + 207.24 X2 + 124.40 X3 + 128.11 X4 + 118.59 X5 =
136.472
9) DB5 – DA5 + 85.626 X1 + 323.77 X2 + 469.126 X3 + 97.27 X4 + 217.01 X5 =
298.525
10) DB1, DA1, DB2, DA2, DB3, DA3, DB4, DA4, DB5, DA5 0
11) X1, X2, X3, X4, X5 0
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

4. Hasil analisis program tujuan ganda
Model program tujuan ganda yang telah dibuat, diselesaikan dengan program
Lindo (Linear Interactive Discrete Optimizer). Hasil penyelesaiannya memberikan
informasi sebagai berikut :
Nilai minimal fungsi tujuan dengan prioritas atau nilai fungsi tujuan adalah
0.03159, nilai variabel deviasional (variabel deviasional di bawah kendala sasaran)
DB1 = 0.0000, DB2 = 0.11397, DB3 = 0.2020, DB4 = 0.0000, DB5 = 0.0000, dan
nilai DAi (semua variabel deviasional di atas kendala sasaran) adalah nol. Analisis
dengan program tujuan ganda memberikan hasil nilai variabel aktivitas sebagai
berikut : bagian luas lahan tumpangsari ditanami jagung (X1) seluas 0.2349 bagian
andil atau 0.0587 ha, ditanami kol (X2) seluas 0.1971 bagian andil atau 0.0493 ha,
ditanami kentang (X3) seluas 0.4285 bagian andil atau 0.1071 ha, ditanami bawangdaun (X4) seluas 0.1395 bagian andil atau 0.0349 ha, dan tidak ada tanaman seledri
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(X5). Komposisi tanaman sayuran hasil analisis program tujuan ganda (goal
programming) tersebut diberi notasi “KTSGP”, sebagai notasi dalam pembahasan.
Komposisi jenis tanaman sayuran pada lahan tumpangsari hutan tegakan pinus
hasil analisis program tujuan ganda (“KTSGP”) sama dengan komposisi hasil
analisis dengan program linear (“KTSLP”), perbedaannya pada luas jenis tanaman
sayuran. Perubahan ini disebabkan oleh bertambah dan berubahnya persyaratan
pada kendala sasaran.
Sumberdaya (RHS) yang digunakan dalam program aktivitas tumpangsari hutan
dengan komposisi “KTSGP” pada areal tanaman pinus dapat diketahui dari kolom
slack atau kelebihan sumberdaya. Sumberdaya yang digunakan adalah hasil
pengurangan sumberdaya tersedia dengan nilai slacknya. Sumberdaya yang
digunakan dalam proses kegiatan tumpangsari hutan dengan komposisi “KTSGP”
adalah kendala lahan tumpangsari hutan (baris 2), kapasitas lahan yang disediakan
1 andil (0.25 ha.) dan habis digunakan (slack = 0). Kendala tenaga kerja (baris 3),
tenaga yang tersedia 100 HOK (RHS) yang terpakai 39 HOK, sehingga kelebihan
tenaga 61 HOK (slack = 61.4292 HOK). Kendala tinggi rata-rata pohon pinus sp
(baris 4), tinggi rata-rata pohon pinus yang dicapai pada komposisi tanaman
sayuran “KTSGP” adalah 44.18 cm, sama dengan tinggi pohon yang ditargetkan
(slack = 0, DB1 = 0). Kendala diameter rata-rata batang pohon pinus yang dicapai
dengan komposisi tanaman sayuran “KTSGP” adalah 0.712 cm (slack = 0, DB2 =
0.011397), sedangkan diameter batang pinus rata-rata yang ditargetkan 0.724 cm.
Kendala persen jadi atau persen tumbuh tegakan pinus (baris 6). Persen jadi tegakan
pinus yang dicapai dengan komposisi tanaman sayuran “KTSGP” adalah 75.7488 %
(slack = 0, DB3 = 0.0202), sedangkan persen jadi yang ditargetkan 75.769 %.
Kendala kebutuhan minimum substitusi makanan pokok (jagung) sebesar 100
kg jagung pipil (baris 7), kebutuhan jagung pipil terpenuhi, yaitu dengan menanam
tanaman jagung seluas 0.234934 bagian andil atau 0.0587 ha, dan produksinya
140.96 kg jagung pipil (slack = 40.96083 kg jagung pipil). Jadi produksi jagung
melebihi target (100 kg.). Kendala persentase keuntungan dengan menanam
tanaman sayuran “KTSGP” adalah 136.472 % (slack = 0, DB4 = 0), mencapai target. Kendala keuntungan riil (baris 9) dengan menanam tanaman sayuran “KTSGP”
keuntungan yang diperoleh Rp. 298524.5 (slack = 0, DB5 = 0), mencapai target.
D. Analisis Program Tujuan Ganda Dengan Prioritas
Kedua kepentingan dalam penelitian ini adalah (1) pertumbuhan fisik pohon
pinus dan (2) pendapatan bersih hasil tumpangsarinya. Jika pertumbuhan fisik
pohon pinus lebih diprioritaskan dari kepentingan lainnya yaitu pendapatan bersih
hasil tumpangsari hutan, maka koefisien variabel deviasional pada fungsi tujuan
atau kendala sasaran pertumbuhan fisik pohon pinus diberi bobot lebih besar dari
koefisien variabel deviasional lainnya. Variabel deviasional yang berkaitan dengan
kendala sasaran pertumbuhan fisik pohon
pinus adalah variabel-variabel DB1,
DA1, DB2, DA2, dan DB3, DA3, variabel-variabel tersebut diberi bobot 100,
sehingga model fungsi tujuannya adalah (100 DB1 + 100 DA1 + 100 DB2 + 100
DA2 + 100 DB3 + 100 DA3 + DB4 + DA4 + DB5 + DA5).
Hasil analisis program tujuan ganda dengan pemberian bobot sampai dengan
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100 pada variabel deviasional kendala sasaran pertumbuhan fisik pohon pinus,
ternyata tidak merubah nilai optimal variabel deviasional dan aktivitasnya.
Kendala sasaran pertumbuhan fisik pohon pinus tersebut adalah kendala tinggi
pohon (baris 3), kendala diameter batang pohon (baris 4), kendala persen jadi atau
persen tumbuh pohon (baris 5).
Tidak adanya perubahan terhadap variabel
deviasional maupun variabel aktivitas (Xi), berarti kendala sasaran tersebut bukan
merupakan kendala bagi kendala sasaran lainnya.
Jika pendapatan tumpangsari hutan lebih diprioritaskan daripada pertumbuhan
fisik pohon pinus. maka variabel deviasional yang berkaitan dengan kendala sasaran
pendapatan bersih tumpangsari hutan adalah variabel-variabel DB7, DA7, dan DB8
DA8. Variabel-variabel tersebut diberi bobot yang paling besar yaitu 100, sehingga
model fungsi tujuannya menjadi (DB1 + DA1 + DB2 + DA2 + DB3 + DA3 + 100
DB 4 + 100 DA4 + 100 DB5 + 100 DA5).
Hasil analisis program tujuan ganda dengan pemberian bobot sampai dengan
100 pada variabel deviasional kendala sasaran pendapatan bersih tumpangsari
hutan, ternyata tidak merubah nilai optimal variabel deviasional dan aktifitasnya.
Kendala sasaran pendapatan bersih tumpangsari hutan tersebut adalah kendala
pendapatan bersih (baris 8), kendala persentase keuntungan (baris 9). Tidak
adanya perubahan terhadap variabel deviasional maupun variabel aktivitas (X1),
berarti kendala sasaran tersebut bukan merupakan kendala bagi kendala sasaran
lainnya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Dari hasil analisis penelitian dengan metoda program tujuan ganda atau goal
programming dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Dua kepentingan atau tujuan pada pengelolaan lahan Insus Tumpangsari Hutan
yaitu usaha (1) meningkatkan pertumbuhan fisik tanaman pinus, dan (2)
meningkatkan pendapatan tumpangsari jenis tanaman sayuran ternyata tidak
bertentangan (conflicting) antara kedua kepentingan tersebut.
2. Komposisi tanaman tumpangsari hutan yang memberi kedua kepentingan yang
optimal pada lahan tumpangsari hutan seluas 1 andil (0.25 ha) sesuai
kebijaksanaan yang diinginkan atau ditargetkan adalah tanaman jagung seluas
0.2349 andil (X1) atau 0.0587 ha (1.4675 kandang), tanaman kol seluas 0.1971
andil (X2) atau 0,0493 ha (1.2325 kandang), tanaman kentang seluas 0.4285
andil (X3) atau 0.1071 ha (2.6775 kandang), tanaman bawang daun seluas
0.1395 andil (X4) atau 0.0349 ha (0.8725 kandang), dan tanaman seledri tidak
ditanam (X5 = 0).
3. Mengusahakan lahan Insus Tumpangssari Hutan dengan komposisi tanaman
sayuran seperti tersebut diatas dapat meningkatkan pertumbuhan fisik tanaman
pinus umur 6 bulan (Akhir Desember 1992 – Juli 1993) menjadi sebagai berikut :
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Tinggi pohon pinus dapat mencapai target yang diinginkan yaitu 44.18 cm.
Diameter pohon pinus dicapai 0.712 cm, sedangkan target yang diinginkan
adalah 0.724 cm. Persentase jadi atau tumbuh pohon pinus dicapai 75.7488 %,
sedangkan yang ditargetkan 75.769 %.
4. Pendapatan dari hasil Insus Tumpangsari Hutan dengan komposisi jenis tanaman
sayuran seperti tersebut di atas adalah sebagai berikut : Persentase keuntungan
yang diperoleh mencapai target yaitu 136.472 % ; Pendapatan bersih atau
keuntungan riil yang diperoleh sesuai target yaitu Rp. 298524; Menghasilkan
jagung pipil seberat 140.96 kg, sebagai substitusi makanan pokok (beras).
5. Jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk mengolah lahan Insus Tumpangsari
Hutan seluas 1 andil (0.25 ha) adalah 39 hari orang kerja (HOK), sedang karja
yang tersedia adalah 100 HOK.
B. Saran
Tanaman kentang memberikan kontribusi yang paling tinggi baik bagi
pertumbuhan fisik tanaman pinus maupun pendapatan tumpangsarinya. Mengingat
tanaman kentang tidak tahan genangan air, maka pada lahan tumpangsari hutan
dengan kemiringan 10 % - 45 % perlu dilakukan pembuatan teras bangku dan
pembuatan guludannya melintang teras bangku. Untuk lahan hutan dengan
kemiringan >45 %, sistem penanaman tanaman hutannya disamakan dengan sitem
cemplongan (penanaman tanaman hutan dan tanaman pertaniannya tidak satu lokasi
lahan) atau sistem borongan (sistem upah/non tumpangsari).
Hasil penelitian ini yaitu luas lahan tumpangsari hutan tanaman sayuran (Xi)
adalah bukan merupakan bilangan bulat, maka salah satu cara pengetrapan hasil
penelitian di lapangan, supaya mendekati realisasinya yaitu dengan pembuatan
petak luas lahan (petak) yang lebih kecil, misal ukuran petak seratus (10m x 10m ),
0.0025 ha atau (5m x 5m). Semakin kecil skala luas lahan semakin realistis, tetapi
tidak efektif dalam pengelolaan.
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