
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Agroindustri merupakan kegiatan pemanfaatan hasil pertanian menjadi produk

olahan yang bernilai ekonomi, sekaligus menjadi suatu tahapan pembangunan

pertanian berkelanjutan. Agroindustri menjadi subsistem yang melengkapi

rangkaian sistem agribisnis dengan fokus kegiatan berbasis pada pengolahan

sumberdaya hasil pertanian dan peningkatan nilai tambah komoditas.

Agroindustri memiliki peranan strategis dalam upaya pemenuhan kebutuhan

bahan pokok, perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan produksi dalam negeri,

dan pengembangan sektor perekonomian. Hal ini didukung dengan adanya

keunggulan karakteristik yang dimiliki agroindustri, yaitu penggunaan bahan baku

dari sumberdaya alam yang tersedia di dalam negeri (Soekartawi, 2001).

Upaya pengembangan agroindustri secara tidak langsung membantu

meningkatkan perekonomian petani dengan peran sebagai penyuplai bahan baku.

Pengembangan agroindustri merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan

nilai tambah produk hasil pertanian serta mengubah sistem pertanian yang semula

masih sederhana menjadi lebih maju.  Pengembangan agroindustri harus

ditingkatkan dan diarahkan untuk mengatasi permasalahan pengangguran melalui
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penyerapan tenaga kerja terutama disektor pertanian dan pengentasan kemiskinan.

Untuk itu, salah satu agroindustri yang perlu dikembangkan pada saat ini adalah

agroindustri skala kecil dan rumah tangga yang dibantu dengan agroindustri skala

besar sebagai bentuk kerjasama (Direktorat Jenderal IKAH, 2004).

Salah satu agroindustri skala kecil yang banyak berkembang di Provinsi Lampung

yaitu agroindustri olahan singkong.  Produksi singkong yang cukup tinggi

menjadi salah satu peluang untuk pengembangan agroindustri olahan singkong.

Lampung menjadi salah satu provinsi penghasil singkong terbesar di Indonesia.

Berdasarkan data produksi singkong yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik

(2015), total produksi singkong di Lampung mencapai 8.329.201 ton singkong.

Komoditas singkong semakin populer karena selain mudah untuk dikembangkan,

hasilnya pun cepat terserap pasar.  Hal ini didukung dengan adanya beberapa

agroindustri yang mengolah singkong menjadi produk setengah jadi hingga siap

dikonsumsi.  Ragam olahan singkong diantaranya adalah tapioka, beras singkong,

gaplek, kripik singkong, krupuk singkong dan kelanting (Gardjito, 2013).

Proses pengolahan dapat menjadi suatu upaya dalam memberikan nilai tambah

komoditas singkong yaitu melalui industri berbasis pertanian dengan

memanfaatkan potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang tersedia.

Kelanting merupakan salah satu jenis produk olahan yang terbuat dari singkong

yang dihancurkan, dibumbui, dibentuk dan digoreng. Agroindustri kelanting di

Desa Gantimulyo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur merupakan

salah satu agroindustri berbasis rumah tangga yang memiliki potensi cukup baik

untuk dikembangkan. Kelanting merupakan salah satu makanan tradisional yang
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disukai oleh kalangan anak-anak sampai orang dewasa sebagai makanan ringan

karena memiliki rasa yang enak, gurih, dan renyah dengan harga yang relatif

murah. Selain itu, kelanting mengandung karbohidrat dari pati singkong yang

memiliki indeks glikemik rendah, sehingga dapat dijadikan makanan alternatif

yang sehat dan baik untuk dikonsumsi.

Pengolahan kelanting dibuat dengan menggunakan teknologi sederhana namun

memerlukan proses yang cukup panjang.  Pembuatan kelanting dimulai dari

proses pengupasan, penggilingan, pengepresan, pengukusan, pencetakan sampai

pembentukan dan pengeringan, penggorengan, serta pengemasan.  Selain mudah

dalam proses pengolahannya, harga bahan bakunya pun cukup terjangkau

sehingga usaha kelanting dapat dijalankan dengan modal yang tidak terlalu besar.

Oleh karena itu, produk olahan kelanting dapat menjadi sebuah alternatif usaha

yang cukup menarik dalam upaya peningkatan nilai jual komoditas singkong.

Ditinjau dari aspek agroindustri, industri kelanting di Gantimuyo pada umumnya

merupakan agroindustri skala rumah tangga yang dijalankan dengan teknologi

sederhana dan permodalan yang kecil.  Hal tersebut menjadi kendala utama dalam

upaya pengembangan agroindustri kelanting. Selain itu, tingkat kesejahteraan

pelaku agroindustri ini masih belum merata, hanya pelaku agroindustri yang

memiliki modal besar yang dapat terlihat relatif lebih sejahtrera. Permasalahan

lain yang menyebabkan agroindustri kelanting masih kurang berkembang yaitu

kurangnya inovasi kemasan karena secara keseluruhan kelanting masih dijual

dalam kemasan curah.
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Strategi adalah alat untuk mencapai tujuan agroindustri yang diperoleh

berdasarkan kondisi agroindustri. Agar agroindustri kelanting dapat bertahan dan

mampu berkembang, maka dibutuhkan strategi-strategi yang dapat disusun

melalui analisis faktor internal dan eksternal. Berdasarkan berbagai sisi dari hasil

analisis tersebut, selanjutnya strategi dapat dirumuskan melalui analisis SWOT.

Menurut Rangkuti (2006), analisis SWOT merupakan salah satu metode analisis

yang didasarkan pada kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang

(Opportunities), dan ancaman (Threats) untuk memperoleh strategi yang tepat dan

sesuai dengan kondisi agroindustri saat ini serta alternatif pengembangan

agroindustri kelanting pada masa yang akan datang.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat keuntungan usaha agroindustri kelanting di Desa

Gantimulyo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

2. Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam

pengembangan agroindustri kelanting di Desa Gantimulyo Kecamatan

Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

3. Merumuskan alternatif strategi pengembangan agroindustri kelanting di Desa

Gantimulyo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.
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1.3 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pelaku usaha dan

bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh instansi pemerintah

dalam strategi pengembangan agroindustri kelanting saat ini dan mendatang.

1.4 Kerangka Pemikiran

Agroindustri kelanting di Desa Gantimulyo Kecamatan Pekalongan Kabupaten

Lampung Timur merupakan salah satu agroindustri berbasis rumah tangga yang

memiliki potensi cukup baik untuk dikembangkan. Kelanting merupakan salah

satu makanan tradisional yang disukai oleh kalangan anak-anak sampai orang

dewasa sebagai makanan ringan karena memiliki rasa yang enak, gurih, dan

renyah.  Selain itu, kelanting mengandung karbohidrat dari pati singkong yang

memiliki indeks glikemik rendah sehingga dapat dijadikan makanan alternatif

yang sehat dan baik untuk dikonsumsi.

Harga jual produk kelanting pada umumnya relatif cukup terjangkau.  Penentuan

harga jual produk kelanting tentu tidak terlepas dari perhitungan biaya produksi

yang dikeluarkan.  Besarnya biaya produksi dapat mempengaruhi besarnya harga

jual kelanting dan tingkat keuntungan yang akan diperoleh.  Oleh sebab itu, dalam

penentuan harga jual kelanting perlu dilakukan perhitungan harga pokok produk

terlebih dahulu.  Penentuan harga pokok produk menjadi sangat penting, karena

jika harga yang diperhitungkan terlalu tinggi akan menyebabkan harga jual

kelanting dipasaran menjadi mahal dan kesulitan dalam pemasaran kelanting.

Namun, apabila harga pokok produknya terlalu rendah agroindustri kelanting akan
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mengalami kerugian karena harga jualnya pun menjadi lebih rendah sehingga

hasil penjualan produk tidak dapat menutupi biaya yang dikeluarkan untuk proses

produksi.

Strategi menjadi salah satu alat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan

agroindustri sesuai dengan kondisi agrindustri kelanting Strategi-strategi yang

tepat dapat digunakan sebagai pandangan arah dalam keberlangsungan usaha dan

upaya pengembangan agroindustri. Penentuan strategi pengembangan

agroindustri kelanting dilakukan dengan mengidentifikasi dan menganalisis faktor

internal dan eksternal agroindustri.  Faktor-faktor internal terdiri  dari kekuatan

dan kelemahan agroindustri kelanting yang berupa kondisi keuangan, produksi,

pemasaran, manajemen dan SDM.  Adapaun faktor eksternal terdiri dari peluang

dan ancaman yang berupa kondisi perekonomian, kebijakan pemerintah, sosial

dan budaya, teknologi, keadaan alam, pemasok dan konsumen serta perubahan

pasar dan pesaing.

Penelitian diawali dengan melakukan analisis perhitungan biaya produksi,

penerimaan, keuntungan, dan analisis R/C.  Selanjutnya dilakukan identifikasi dan

analisis terhadap kondisi lingkungan agroindustri yang meliputi faktor internal

dan faktor eksternal pendukung maupun penghambat pertumbuhan agroindustri

kelanting.  Hasil dari identifikasi faktor internal kemudian dianalisis dengan

matriks Internal Factor Evaluation (IFE) dan faktor eksternal dianalisis dengan

matriks Eksternal Factor Evaluation (EFE).  Berdasarkan hasil dari matriks IFE

dan EFE dapat diperoleh matriks posisi yang menunjukkan posisi agroindustri

kelanting.  Berdasarkan indentifikasi tersebut, alternatif strategi dapat dirumuskan
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melalui analisis SWOT untuk menggambarkan bagaimana peluang dan ancaman

yang dihadapi agroindustri sesuai dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki.

Strategi yang diprioritaskan yaitu berdasarkan hasil analisis SWOT dan posisi

agroindustri kelanting.  Diagram kerangka pemikiran pengembangan agroindustri

kelanting disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1.  Diagram kerangka pemikiran pengembangan agroindustri kelanting

Matirks IFE Matirks EFE

Agroindustri
Kelanting

Analisis Usaha
(Biaya, Penerimaan, Keuntungan, R/C)

Identifikasi Faktor Internal dan Ekternal

Faktor Eksternal:
1. Kondisi Perekonomian
2. Sosial dan Budaya
3. Kebijakan Pemerintah
4. Teknologi
5. Pesaing
6. Pelanggan
7. Pemasok
8. Keadaan Alam (Cuaca)

Faktor Internal:
1. Manajemen
2. Pemasaran
3. Kondisi Keuangan
4. Produksi
5. SDM

Matriks SWOT
(Alternatif Strategi Pengembangan Agroindustri Kelanting)

Analisis SWOT
(Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman)

Penyesuaian Strategi Pengembangan
Agroindustri Kelanting

Strategi Pengembangan
Agroindustri Kelanting


