
PEMODELAN 

DEFINISI 

Model adalah abstraksi dari sesuatu, yang mewakili beberapa fenomena berbentuk 

objek atau aktivitas . 

Fenomena dapat berupa entity, jika fenomena itu berupa instansi maka instansi sebagai 

entitynya, atau juga jika fenomena itu sebagai event, maka event itu sebagai entitynya. 

Model merupakan alat yang terkenal dalam bisnis. Pembuatan model  merupakan 

inovasi yang baru dan digunakan sebagai alat pemecahan masalah.  

Analoginya model dalam dunia fashion, model fashion adalah abstraksi seseorang 

dalam memandangnya, yang menempatkan dirinya dalam model itu, sedangkan calon 

pembeli disebut entity.  

Ada empat jenis dasar dari model: 

1. Model fisik. 

2. Model naratif. 

3. Model grafis. 

4. Model matematis. 

Model fisik adalah penggambaran tiga dimensi dari kesatuannya, wujud dari model 

biasanya lebih kecil dari object-nya. Model fisik dapat membantu tujuan yang tidak 

dapat dipenuhi oleh sesuatu yang nyata, dari keempat dasar model diatas model fisik 

merupakan model yang memiliki nilai penggunaannya paling sedikit bagi manajer 

bisnis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model pesawat tempur dari “Aero Paper Model” 



Model naratif, sebuah jenis model yang digunakan manajer tiap hari, yang jarang 

dianggap sebagai model adalah model naratif. 

Model naratif menjelaskan entity dengan kata lisan atau tertulis. Pendengar atau 

pembaca dapat memahami entity dari naratif tersebut. Seperti bentuk komunikasi lisan 

dan tulisan adalah model naratif, sehingga menjadikannya jenis yang paling populer. 

Dalam dunia bisnis informasi dalam bentuk tertulis dari komputer dan informasi lisan 

dan tulisan dari sistem komunikasi informal merupakan contoh model naratif. 

 

Model Naratif “Usecase Diagram” sebuah restourant 

Model Naratif “Usecase Diagram” sebuah restourant dengan UML 



 

Model Naratif “Squence diagram” dengan UML 

 

Model Grafis,  merupakan jenis model yang tetap dalam penggunaannya adalah model 

grafis, model grafis ini mewakili entity-nya dengan abstraksi garis, simbol, dan bentuk. 

Model ini sering dijumpai penjelasannya dengan bantuan model naratif. 

Model grafis digunakan dalam bisnis untuk menyampaikan informasi, banyak laporan-

laporan bisnis menggunakan model grafis. 

Banyak peralatan yang digunakan oleh analis system maupun programmer 

menggunakan model grafis. Contoh model grafis yang paling umum digunakan adalah 

flowchart. 

 

Pemodelan Grafis degan “Flowchart” 



Model Matematis, model matematis ini banyak digunakan dalam proses bisnis, segala 

rumus ataupun persamaan merupakan bagian dari model matematis. Banyak model 

matematis yang digunakan oleh manajer bisnis, dengan alasan karena lebih kompleks.  

Dengan sifatnya yang kompleks tersebut, sehingga banyak perguruan tinggi yang 

menggunakannya. Model matematis yang disederhanakan menjadi tumpuan manajer 

untuk menyelesaikan solusi untuk masalah yang bersifat khusus. 

 

Contoh “Model Matematis”. 

 

Contoh “Model Matematis”. 



 

Contoh “Model Matematis”. 

Tujuan penggunaan model adalah untuk memudahkan dalam pemahaman dan untuk 

meramalkan sesuatu sebagai bentuk prediksi. 

Memudahkan pemahaman, biasanya dibuatkan model yang dibuat lebih kecil dari 

aslinya (object) seperti peta dibuatkan peta agar mudah dipahami  dan lebih kecil dari 

wujud sesungguhnya dalam hal penunjukan gedung, danau, atau yang lainnya. 

Sebagi ramalan (prediksi), merupakan suatu minat yang dikarenakan kegunaan model 

membantu pemahaman lebih sedikit dibanding kemampuannya untuk meramal. 

Karena manajer berhubungan dengan dengan dampak potensial dari keputusannya 

pada perusahaanya, sehingga model matematis lebih banyak membantu dalam 

peramalan walaupun tidak sepenuhnya selalu berhasil. 

Keuntungan dari pemodelan: 

1. Menjadikan pemodelan sebagai pengalaman belajar, dengan alasan akan banyak 

menemui sesuatu yang baru mengenai sistem fisik yang dapat dipelajari. 

2. Kecepatan proses simulasi memberikan kemampuan kepada pengguna untuk 

mengevaluasi dampak keputusan dalam jangka waktu yang singkat, walaupun 

yang sesungguhnya belum dibuat secara real. 



3. Memberikan daya peramalan (forchasting) yaitu mampu  memandang secara 

jauh kedepan yang tidak dapat dilakukan  oleh metode produksi informasi yang 

lain. 

4. Dengan model membutuhkan biaya yang lebih murah dibanding metode trial-

and-error. 

Kerugian dari pemodelan: 

1. Sulitnya pemodelan sistem bisnis akan menghasilkan model yang tidak dapat 

menangkap semua pengaruh pada entity. Sebagai contoh, dalam penentuan 

model harga yang baru saja, perusahaan harus melakukan estimasi nilai untuk 

elemen data skenario, hal ini berarti keputusan yang benar-benar tepat harus 

ditetapkan dalam pengimplementasian keputusan didasarkan hasil simulasi. 

2. Dibutuhkan keterampilan matematis yang tinggi untuk mengembangkan model 

yang lebih kompleks secara pribadi. Keterampilan ini dibutuhkan juga untuk 

menerjemahkan output secara tepat. 

 

JENIS PEMODELAN MATEMATIS… 

1. Model statis dan model dinamis. 

 Model statis tidak memasukan waktu sebagai variabel, model ini lebih berkaitan 

dengan situasi pada saat tertentu, seperti sebuah potret, sedangkan model dinamis 

mamasukan unsur waktu sebagai variabel  dan mewakili tingkah laku entity 

sepanjang waktu seperti layaknya gambar hidup. 

2. Model Probabilistik dan deterministik. 

Model yang memiliki jangkauan peluang mulai dari 0.00 (untuk sesuatu yang tidak 

memiliki peluang) hingga 1.00 (untuk sesuatu yang nyata terjadi). Model ini 

merupkan lawan dari model dinamis. 

3. Model Optimasi dan Suboptimasi (satisficing model). 

 Model optimalisasi adalah model yang menentukan pemecahan terbaik dari 

alternatif yang ada,  sedangkan model suboptimasi merupakan model yang tidak 

mengidentifikasi keputusan akan penyelesaian yang terbaik, namun dikembalikan 

kepada manajer. 

Konsep dasar membentuk siklus model meliputi Tiga fase pengembangan: 

1. Fase Penentuan Masalah, 

2. Fase Pengembangan Model, 

3. Fase Pengambilan Keputusan 



 

 

Pada SPK/DSS terdapat banyak macam model yang dapat digunakan untuk membantu 

memberikan dukungan keputusan. 

SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN KELOMPOK  dikenal dengan Sebutan Group 

Decision Support System (GDSS). 

User (manajer) telah menjadi kenyataan bahwa jarang sekali memecahkan masalah 

secara sendiri, biasanya melibatkan orang lain dalam menentukan pemecahan masalah 

atau mengevaluasi pemecahan pengganti. Seperti dibentuknya steering commite dalam 

bentuk permanen dengan tujuan secara kelompok untuk melakukan suatu tugas yang 

harus dikerjakan dalam jangka waktu tertentu atau ditentukan. 

GDSS sebagai kombinasi dari komputer, komunikasi, dan teknologi keputusan yang 

digunakan untuk menemukan, merumuskan, dan memecahkan masalah dalam 

pertemuan kelompok/ group. 

Tujuan GDSS untuk pertukaran ide, opini, dan preferensi dalam kelompok  yang saling 

membutuhkan , walaupun sering menemukan hambatan. Pada  Intinya saling 

memberikan kontribusi pendefinisian  dan mengidentifikasi masalah yang lebih baik.    



 

Kerangka Dasar SPK 

Komponen SPK 

Memiliki 3 (tiga) subsistem utama : 

a. Subsistem Manajemen Basis Data 

Memiliki kemampuan sbb : 

- Mengkombinasikan berbagai variasi data 

- Menambahkan sumber data secara cepat 

- Menggambarkan struktur data logikal sesuai pengertian pemakai 

- Menangani data secara personil 

- Mengelola berbagai variasi data 

b. Subsistem Manajemen Basis Model 

Memiliki kemampuan sbb : 

- Menciptakan model-model baru secara cepat dan mudah 

- Mengakses dan mengintegrasikan model-model keputusan 

- Mengelola basis model dgn fungsi manajemen yg analog dan manajemen 

database 

c. Subsistem Perangkat Lunak Dialog 

Bennet mendefinisikan komponen dari subsistem perangkat lunak dialog : 

- Pemakai 

- Terminal 

- Perangkat Lunak 

 

 



Subsistem ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian : 

- Bahasa Aksi  

Meliputi apa yg dpt digunakan oleh pemakai dalam berkomunikasi dgn sistem 

(keyboard, panel sentuh, joystick dll) 

- Bahasa Tampilan 

Meliputi apa yg harus diketahui oleh pemakai (printer, layar tampilan, suara, 

dll) 

- Basis Pengetahuan 

   Meliputi apa yg harus diketahui oleh pemakai agar pemakaian sistem bisa 

   efektif (manual book, kartu referensi dll) 

 

CONTOH KASUS   

PENENTUAN STRATEGI PENGEMBANGAN IKM BERBASIS PERTANIAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DATA MODEL 

Sistem Manajemen Basis Data Sistem Manajemen Basis Model 

Data Komoditas Hortikultura 

Data Produk Agroindustri  

Data Strategi Pengembangan Agroindustri 
Hortikultura 

Data Biaya Agroindustri 

Data Pertumbuhan Penduduk 

Data Potensi Lokasi Agroindsutri 

Data Produksi dan Konsumsi 

Sub Model Pemilihan Komoditas 
Unggulan 

Sub Model Pemilihan Produk Unggulan 

Sub Model Strategi Pengembangan 
Agroindustri Hortikultura 

Sub Model Kelayakan Finansial 
Agroindustri 

Sub Model Lokasi Agroindustri 
Umggulan 

Sub Model Prakiraan Ketersediaan 
Bahan Baku 

Sistem Pengelolaan Terpusat 

Sistem Manajemen Dialog 

Pengguna 



2.  Metodologi 

 Metodologi yang digunakan untuk membuat rancangan global SPK untuk 

penentuan strategi pengembangan IKM berbasis pertanian adalah: 

 

METODA Pendekatan 
Sistem 

Analisis Kebutuhan 

Formulasi Permasalahan 

Identifikasi Sistem 

Strategi Pengembangan Agroindustri Hortikultura  AHP, Sistem Pakar 

Kelayakan Ekonomi Agroindustri  B/C Ratio, NPV, IRR, PBP 

Ketersediaan Bahan Baku  Regresi Linier 

Lokasi Agroindustri  Sistem Pakar 

Pemilihan Produk Unggulan 

MPE 

Pemilihan Komoditas Unggulan  

MULAI 


