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ABSTRAK 
 

Daerah Irigasi Bareng merupakan bagian dari Satuan Kawasan Pengembangan Pertanian Terpadu 

(SKPTT) di Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur yang bertujuan mengembangankan dan 

memanfaatkan kawasan agropolitan khususnya tanaman pangan. Permasalahan pada DI Bareng adalah 

penurunan kinerja sistem irigasi yang dipengaruhi oleh 6 (enam) aspek yaitu kondisi prasarana fisik, 

produktifitas pertanian, sarana penunjang, organisasi personalia, dokumentasi dan Perkumpulan, Petani 

Pemakai Air (P3A). Aspek-aspek tersebut dipengaruhi oleh beberapa komponen. Aspek dan kompoenen 

tersebut mempunyai nilai bobot tertentu yang telah diatur dalam Permen PU No.32/PRT/M/2007 tentang 

Pedoman Penilaian Kinerja Sistem Irigasi.   

Pengujian kecocokan pengukuran model dengan Structural Equation Modeling (SEM) terhadap indikator-

indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kinerja sistem irigasi pada daerah irigasi untuk 

mendapatkan indikator-indikator yang secara unideminsional, tepat dan konsisten. Variabel-variabel yang 

diambil berdasarkan variabel penilaian Kinerja Daerah Irigasi yaitu variabel laten eksogen kondisi 

prasarana fisik (X1), variabel laten eksogen sarana penunjang (X2), varibael laten eksogen organisasi 

personalia (X3), variabel laten eksogen dokumentasi (X4) dan variabel laten eksogen Perkumpulan, Petani 

Pemakai Air/P3A (X5) dan variabel laten endogen sebagai hasil produktifitas pertanian (Y). 

Berdasarkan hasil penelitian, kondisi eksisting penilaian kinerja sistem Irigasi Daerah Irigasi Bareng 

adalah 71,63%, yang berarti kinerja baik (70 s/d 79). Analisa kinerja sistem irigasi dengan adanya 

penambahan komponen Rasio Pelaksanaan Pembagian Air (RPPA) adalah 70,23%, kinerja daerah irigasi 

menjadi berkurang 1,4%, hal tersebut dikarenakan RPPA DI Bareng kurang baik. Dengan menggunakan 

faktor kinerja hasil analisis faktor konfirmatori didapatkan skoring kinerja sistem irigasi dengan kategori 

baik (dengan skor 77,07 dan nilai prosentase 73,40%) dan hasil kinerja sistem irigasi tahun 2012 adalah 

baik (dengan mean skor 3,73 dan nilai prosentase 74,50%). Dari hasil pembobotan dengan metode SEM 

disimpulkan bahwa aspek kondisi P3A (X5) paling signifikan mempengaruhi nilai kinerja sistem irigasi, 

kemudian aspek sarana prasarana (X2), aspek organisasi (X3), aspek kondisi fisik (X1) dan aspek 

dokumentasi (X4). Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa aspek yang melibatkan perseorangan atau 

kelompok secara langsung (kondisi P3A, organisasi personalia) lebih sensitif dapat mempengaruhi 

kinerja, daripada aspek yang tidak melibatkan perseorangan atau kelompok secara tidak langsung 

(prasarana fisik,  sarana prasarana dan dokumentasi).  

 

Kata Kunci : Penilaian Kinerja Sistem Irigasi, DI. Bareng, RPPA, SEM. 
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ABSTRAK 
 

TPA Regional Gapuk Regional Gapuk ini dibangun pada tahun 1994 dengan nama TPA Kebon 

Kongok, direncanakan pada awalnya melayani Kota Mataram, dan dalam perjalanannya melayani juga 

sebagian Regional Gapuk, menjadi TPA Regional Gapuk. Sejak tahun 1994 dioperasikan dengan sistem 

pengolahan sampah open dumping dan mulai mengarah ke pengolahan sampah sanitary landfill. Saat ini, 

kinerja pengelolaan TPA masih sangat terbatas, karena semua kegiatan pengelolaan di TPA hanya 

dilakukan oleh seorang petugas. Selain itu, luas lahan yang terbatas, rendahnya biaya pengelolaan TPA 

dan kurangnya SDM baik secara kuantitas maupun kualitas juga menjadi penyebab minimnya kinerja 

pengelolaan. Sejalan dengan dikeluarkannya Permen PU Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan 

Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP), dimana TPA minimal 

menggunakan sistem controlled landfill bagi kota sedang dan sanitary landfill bagi kota besar, maka pada 

tahun 2008 dilakukan perencanaan peningkatan sistem pengolahan dari open dumping menjadi sanitary 

landfill. Jika sistem pengelolaan saat ini tetap diterapkan pada TPA sanitary landfill, maka kinerja 

pengelolaan menjadi tidak optimal. 

Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi kondisi eksisting sarana dan prasarana 

serta operasional TPA. Wawancara dilakukan dengan pihak pengelola TPA dan instansi terkait. 

Identifikasi terhadap kondisi eksisting sarana dan prasarana TPA dilakukan dengan metoda deskiptif 

sehingga diperoleh gambaran yang sistematis mengenai aspek teknis, kelembagaan dan finansial 

pengelolaan TPA. Setelah itu dilakukan analisis dampak perubahan sistem pengolahan terhadap 

komponen pengelolaan TPA. 

Hasil analisis aspek teknis terhadap pengoperasian TPA menunjukkan bahwa upaya proteksi 

terhadap lingkungan, pengoperasian landfill dan ketersediaan sarana dan prasarana masih belum 

memenuhi ketentuan umum pengoperasian sanitary landfill. Hasil analisis aspek kelembagaan, yaitu 

dibutuhkannya unit pelaksana teknis TPA dan peningkatan kuantitas dan kualitas petugas pengelola. 

Keterbatasan secara teknis dan kelembagaan berimplikasi pada aspek finansial. Hasil analisis berdasarkan 

kriteria NPV, B/C Ratio menunjukkan bahwa investasi sebesar Rp. 17.894.094.000,00 layak dilakukan. 

Berdasarkan hasil analisis aspek-aspek tersebut, maka dapat dirumuskan strategi pengelolaan melalui 

analisis SWOT. Selanjutnya dapat disusun rancangan Optimalisasi pengelolaan TPA Regional Gapuk 

agar memenuhi ketentuan umum pengoperasian sanitary landfill. 
 

Kata kunci          : sanitary landfill, analisis SWOT, optimalisasi, pengoperasian dan pengelolaan 

sampah, TPA 
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ABSTRAK 
 

Sebagai pelabuhan terbesar di Kawasan Timur Indonesia (KTI), pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar 

terus mengalami peningkatan aktivitas, baik aktivitas bongkar muat barang maupun pelayanan 

penumpang kapal laut. Peningkatan aktivitas ini membawa konsekuensi terhadap kinerja pengelolaan 

pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Untuk melihat sejauh mana kinerja pengelolaan pelabuhan 

Soekarno-Hatta Makassar, studi ini bertujuan untuk menganalisis aspek finansial pengelolaan pelabuhan 

tersebut. Berbagai aspek finansial berupa penghasilan pelabuhan, biaya pengelolaan pelabuhan dan lain-

lain dianalisis pada studi ini. Studi ini menyajikan analisis kuantitatif mengenai salah satu aspek finansial 

pengelolaan infrastruktur pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, yaitu sisi pendapatan pelabuhan dari 

aktivitas pelayanan jasa bongkar muat peti kemas. Analisis kuantitatif meliputi estimasi pendapatan, 

pemodelan arus peti kemas berbasis model regresi, dan prediksi pendapatan hingga jangka panjang 

dengan menggunakan model regresi tersebut. Hasil-hasil estimasi dan prediksi memperlihatkan bahwa 

setiap tahunnya pengelolaan pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar menperoleh pendapatan dari peti 

kemas yang cukup signifikan. Hal ini dapat terus ditingkatkan melalui perbaikan dan efisiensi model 

pengelolaan aktivitas di pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Di sisi lain, meskipun model arus barang 

masih memerlukan revisi pendekatan model untuk basis data dengan rentang waktu yang lebih panjang, 

namun hasil-hasil yang diperoleh pada studi ini dapat menjadi masukan untuk studi lanjutan mengenai 

model perbaikan pengelolaan infrastruktur Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar di masa mendatang. 

 

Kata kinci : infrastruktur, pelabuhan soekarno hatta Makassar, Finansial, Pengelolaan. 
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ABSTRAK 
 
Untuk menunjang kegiatan pemasaran produk sepatu di kabupaten Mojokerto diadakanlah  pembangunan  

gedung Pusat Perkulakan Sepatu Trowulan (PPST) pada tahun 2007. Setelah bangunan gedung selesai 

tingkat hunian kios cukup banyak dan pengunjung yang datang pun ramai namun pada perkembangan 

selanjutnya, salah satu permasalahan yang terjadi adalah  jumlah pengunjung yang datang semakin 

berkurang, akibatnya adalah omset penjualan pedagang pun turun dan banyak pedagang yang akhirnya 

tidak membuka kiosnya. Dengan kondisi tersebut maka diperlukanlah strategi pengelolaan yang tepat 

untuk membuat PPST kembali ramai didatangi pengunjung. Penelitian ini dilakukan untuk mencari 

faktor-faktor  yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan PPST berdasarkan pada persepsi dan 

kepentingan pengunjung, pedagang juga dari penilaian pengelola. Hasil yang diperoleh akan menjadi 

masukan untuk penentuan  alternatif strategi yang berasal dari faktor Internal Eksternal PPST dalam 

analisis SWOT. Diantara alternatif strategi yang didapatkan, selanjutnya dinilai menggunakan analisis 

QSPM sehingga dapat diketahui strategi mana yang  paling sesuai untuk dijalankan. Dari hasil penelitian 

yang dilakukan diketahui bahwa faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pengelolaan antara lain 

jalan masuk (akses) menuju lokasi, ketersediaan fasilitas gudang, ketersediaan fasilitas pendukung untuk 

menarik  pengunjung (tata udara, parkir bongkar muat, rest area dll.) dan faktor promosi. Sedangkan 

strategi  yang dapat menjadi alternatif untuk pengelolaan  Pusat Perkulakan Sepatu Trowulan (PPST) 

berdasarkan faktor Internal dan Eksternal adalah strategi Hold dan Maintain yang berupa market 

penetration antara lain adalah strategi melakukan pendekatan kepada agen-agen perjalanan untuk 

melakukan kunjungan ke PPST, strategi meningkatkan kegiatan ekspo/promo untuk mengenalkan atau 

menarik pembeli baru dari dalam/luar daerah dan strategi  pemanfaatan teknologi (billboard elektronik, 

internet) untuk menarik pengunjung. Dari ketiga strategi tersebut yang paling sesuai adalah strategi 

meningkatkan kegiatan ekspo/promo untuk mengenalkan atau menarik pembeli baru dari dalam/luar 

daerah dengan nilai daya tarik total (TAS) sebesar 3,44 

 

Kata kunci: : Strategi, Pusat Perkulakan Sepatu, Analisis Persepsi dan Harapan, QSPM 
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ABSTRAK 
 
Dewasa ini, eksistensi fungsi pasar tradisional di Indonesia mendapatkan ancaman dengan meningkatnya 

pendirian pasar-pasar moderen seperti minimart, indomart, dan lain-lain, disamping adanya swalayan 

yang mempunyai fungsi serupa di mall-mall. Dalam konteks penataan, pengelolaan dan pengembangan 

kualitas kinerja pelayanan prasarana pasar  tradisional agar tetap dapat bersaing dengan pasar moderen, 

maka studi ini bertujuan mendeskripsikan kondisi-kondisi infrastruktur dan karakteristik operasional 

pasar-pasar tradisional di Kota Makassar, sehingga dapat ditemukenali karakteristik permasalahan yang 

ada. Secara khusus, studi ini juga bertujuan memodelkan distribusi jumlah pengunjung dan memodelkan 

hubungan jumlah pengunjung terhadap jumlah dan karakteristik kios-kios pasar tradisional. Penelitian ini 

melakukan survei untuk mendeskripsikan jenis dan fungsi serta jumlah setiap jenis kios terhadap 6 pasar 

tradisional di Kota Makassar, yaitu Pasar Maricayya, Pasar Pa'baeng-baengi, Pasar Terong, Pasar  

Butung, Pasar Niaga Daya, dan Pasar Pannampu di Kota Makassar. Disamping itu, studi ini juga 

melakukan survei jumlah pengunjung pada keenam pasar tradisional dari pagi hingga sore hari untuk hari 

kerja dan hari libur. Analisis distribusi jumlah pengunjung dilakukan melalui pemodelan dengan 

pendekatan time series model berbasis polinomial model. Lebih jauh, hubungan antara jumlah 

pengunjung dan jumlah kios per-karakteristik kios pasar dimodelkan dengan pendekatan model regresi 

(linear, eksponensial, logaritmit, dan power) berbasis data panel. Hasil analisis memperlihatkan bahwa 

pengoperasian pasar tradisional di Kota Makassar telah menarik banyak pengunjung sepanjang hari, 

dimana terdapat dua periode puncak jumlah pengunjung yaitu periode pagi dan sore hari, meskipun 

jumlah pengunjung hari libur lebih banyak dari hari kerja. Pemodelan distribusi jumlah pengunjung 

menghasilkan model polinomial ber-orde-5 dan orde-6. Hasil analisis regresi memperlihatkan bahwa 

jumlah dan karakterisitik kios signifikan dalam menarik jumlah pengunjung dengan mengikuti 

kecederungan linear model. Hasil-hasil studi dapat menjadi masukan untuk perbaikan pengelolaan 

pergerakan lalu lintas pengunjung pasar di Makassar, dan memberikan ekspektasi terhadap perlunya 

pengembangan model perilaku perjalanan pengunjung pasar pada studi –studi lanjutan. 

 

Kata kunci: Infrastruktur, Karakteristik Operasional, Pasar Tradisional, Makassar.  
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