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ABSTRACT

CONTROLLING SUPPLY STRATEGY OF CASSAVA RAW MATERIAL OF
CASSAVA CRACKER AGROINDUSTRY IN RAMAN FAJAR VILLAGE

NORTH RAMAN DISTRICT EAST LAMPUNG REGENCY

By

Nisya Prita Karnila

This research aims to 1) analyze the value added, 2) analize the optimum raw material
purchase amount, 3) to formulate the strategy control of cassava raw materials stock
in cassava cracker agroindustry. The research was located in Raman Fajar Village,
North Raman District, East Lampung Regency. The analyzed method used in this
research was value-added analysis, economic order quantity (EOQ) analysis, and
SWOT analysis. The research was conducted by survey method. Sampling was done
by census, which means that all the population become respondents in the research.
The number of respondents in this study were 37 households of cassava crackers. The
results showed that 1) processing of cassava materials into cassava crackers in Raman
Fajar Village gave added value of 73,89 percent for micro scale, and 73,37 percent
for small scale; 2) the average amount of optimum raw material purchase every order
was 185,20 kg for micro scale, and 242 kg for small scale of cassava with frequency
of purchase 7 times a month for micro scale and 8 times for small scale, 3) material
inventory control strategy that can be done was to use quality local cassava material
to produce a quality product, strive for raw materials procurement planning, and do
not purchase raw materials in excessive amount although the amount of cassava
production was high.

Keywords: cassava crackers, EOQ, SWOT analysis, value added.



ABSTRAK

STRATEGI PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU UBI KAYU
PADA KLASTER AGROINDUSTRI KERUPUK SINGKONGDI DESA

RAMAN FAJAR KECAMATAN RAMAN UTARA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Oleh

Nisya Prita Karnila

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui nilai tambah, 2) mengetahui jumlah
pembelian bahan baku optimum, 3) menyusun strategi pengendalian persediaan
bahan baku ubi kayu pada agroindustri kerupuk singkong.  Lokasi penelitian terletak
di Desa Raman Fajar, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur.  Metode
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis nilai tambah model
Hayami, analisis economic order quantity (EOQ), dan analisis SWOT. Penelitian
dilakukan dengan metode survei.  Pengambilan sampel dilakukan secara sensus.
Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 37 industri kerupuk singkong yang
terdiri dari 35 responden skala usaha mikro dan 2 sisanya skala kecil. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa 1) pengolahan bahan baku ubi kayu menjadi kerupuk
singkong di Desa Raman Fajar memberikan nilai tambah sebesar 73,89 persen mikro
dan 73,37 persen untuk skala kecil, 2) rata-rata jumlah pembelian bahan baku yang
optimum setiap satu kali pesan adalah 185,20 kg ubi kayu dengan frekwensi
pembelian bahan baku sebanyak 7 kali untuk skala mikro, dan 242 kg untuk skala
kecil dengan frekwensi pembelian 8 kali dalam satu bulan, 3) strategi pengendalian
persediaan bahan baku yang dapat dilakukan adalah menggunakan bahan baku ubi
kayu lokal yang berkualitas sehingga menghasilkan produk yang berkualitas,
pengupayakan perencanaan pengadaan bahan baku, dan tidak melakukan pembelian
bahan baku dalam jumlah yang terlalu banyak.

Kata kunci: kerupuk singkong, nilai tambah, EOQ, analisis SWOT
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor agroindustri dalam perekonomian nasional dapat memberikan

beberapa hal yang menunjukkan keunggulan yang dapat dipertimbangkan,

antara lain meningkatkan output, nilai tambah, dan penyerapan tenaga kerja

dibandingkan dengan hanya mengandalkan sektor pertanian primer

(Susilowati, 2007). Mengingat sifat produk pertanian yang tidak tahan lama,

maka peran industri pengolahan sangat diperlukan untuk meningkatkan nilai

tambah komiditi pertanian tersebut dan meningkatkan keawetan produk

pertanian melalui proses pengolahan produk pertanian.

Industri pengolahan yang berpotensi untuk bisa dikembangkan di Provinsi

Lampung adalah industri pengolahan berbasis komoditi pertanian atau biasa

dikenal sebagai agroindustri.  Sektor agroindustri yang mengalami

pertumbuhan antara lain adalah sektor dengan basis kelapa sawit, pengolahan

ubi kayu, serta industri pengolahan ikan.  Sektor-sektor tersebut dapat terus

tumbuh karena dalam pelaksanaannya, para pelaku ekonomi tidak bergantung

pada bahan baku dan bahan tambahan yang berasal dari sektor impor luar

negeri.  Bahkan sektor agroindustri tersebut berpeluang dalam menciptakan

peluang ekspor sehingga dapat menjadi sumber pendapatan devisa negara.



2

Tabel 1. Perkembangan produksi ubi kayu oleh lima provinsi penghasil ubi
kayu terbesar di Indonesia 2011-2015

Tahun Produksi (ton)
Lampung Jawa

Timur
Jawa
Tengah

Jawa
Barat

Jogjakarta Indonesia

2011 9.193.676 4.032.081 3.501.457 2.058.784 867.596 24.044.025
2012 8.387.351 4.245.984 3.848.462 2.131.123 866.357 22.677.866
2013 8.329.201 3.601.074 4.089.635 2.138.532 1.013.565 23.908.459
2014 8.034.016 3.635.454 3.977.810 2.250.024 884.931 24.044.025
2015 7.387.084 3.161.573 3.571.594 2.000.224 873.362 22.677.866

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2015

Tabel 1 menunjukkan bahwa Provinsi Lampung merupakan provinsi yang

konsisten dalam mengembangkan budidaya tanaman ubi kayu, hal tresebut

ditunjukkan dengan semakin bertambahnya jumlah produksi ubi kayu dari

tahun ke tahun selama periode 2011-2015.  Empat provinsi lainnya

mengalami penurunan hasil produksi dari tahun ke tahun.  Produksi yang

cenderung meningkat menjadikan komoditi ubi kayu sebagai bahan baku

yang terkenal dalam kegiatan agroindustri, khususnya pada skala rumah

tangga. Provinsi Lampung merupakan wilayah yang memiliki produksi

terbesar di Indonesia, sehingga Provinsi Lampung memiliki potensi untuk

mengembangkan industri-industri pengolahan yang berbahan baku produk

pertanian terutama ubi kayu atau yang dikenal dengan agroindustri berbasis

sumber daya alam (Soekartawi, 1991). Data tentang perkembangan produksi

ubi kayu di Provinsi Lampung, dapat dilihat pada Tabel 2.
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Tabel 2. Produksi Tanaman ubi kayu menurut kabupaten/kota (ton) tahun
2011-2015

Kabupaten/Kota Produksi (ton)
2011 2012 2013 2014 2015

Lampung Barat 14.863 13.680 5.694 5.263 5.529
Tanggamus 16.396 12.270 13.849 12.344 10.311
Lampung Selatan 283.225 214.730 210.175 150.920 248.978
Lampung Timur 1.360.303 1.236.925 1.342.254 1.433.094 1.244.711
Lampung Tengah 3.183.153 3.371.618 2.968.247 2.401.090 2.523.230
Lampung Utara 1.281.005 1.357.275 1.556.199 1.999.026 1.526.969
Way Kanan 388.290 373.832 448.207 400.772 399.810
Tulang Bawang 847.575 532.395 570.405 600.954 472.557
Pesawaran 76.833 71.001 86.429 104.072 107.636
Pringsewu 19.125 12.850 13.606 18.039 19.823
Mesuji 301.219 126.661 120.778 125.947 97.682
Tulang Bawang
Barat

1.416.060 1.058.194 982.294 770.367 741.497

Pesisir Barat - - 4.643 4.014 2.755
Bandar Lampung 3.579 3.390 4.234 2.551 2.637
Metro 2.050 2.530 2.187 5.563 2.958
Lampung 9.193.676 8.387.351 8.329.201 8.034.016 7.387.084

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

Tabel 2 menunjukkan bahwa perkembangan produksi ubi kayu pada masing-

masing kabupaten/kota mengalami fluktuasi selama periode 2011-2015.

Terhitung sejak tahun 2012 sampai tahun 2014 produksi ubi kayu di

Kabupaten Lampung Timur terus naik dan menjadikan Kabupaten Lampung

Timur sebagai daerah penghasil ubi kayu terbesar ketiga di Provinsi Lampung

setelah Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Utara.

Provinsi Lampung dan khususnya Kabupaten Lampung Timur berpotensi

untuk dikembangkannya agroindustri berbasis ubi kayu, meningat bahwa

Provinsi Lampung merupakan daerah penghasil ubi kayu terbesar di

Indonesia dan Lampung Timur yang merupakan daerah penghasil ubi kayu

terbesar ketiga di Lampung. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa produk

ubi kayu akan tersedia sepanjang tahun di Kabupaten Lampung Timur.
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Pengembangan agroindustri ubi kayu akan diikuti dengan berkembangnya

variasi produk olahan yang akan dihasilkan dan juga akan diikuti oleh

berkembangnya jumlah unit usaha pengolahan hasil pertanian dan tentunya

akan memberikan kontribusi pada pendapatan daerah Kabupaten Lampung

Timur. Data jumlah usaha industri menurut jenisnya di Kabupaten Lampung

Timur disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah usaha industri menurut Jenisnya di Kabupaten Lampung
Timur tahun 2015

Jenis
Industri

Jumlah
Unit

Usaha
Tenaga
Kerja

Nilai Investasi Nilai Produksi

Industri
Hasil
Pertanian
dan
Kehutanan
(IHPK)

4.409 13.993 49.351.165.000 868.287.563.000

Industri
Logam,
Mesin, dan
Elektronika
(ILME)

83 314 3.822.210.000 9.491.725.000

Industri
Kimia dan
Aneka
(IKA)

1.364 7.985 88.731.505.000 1.396.794.811.000

Jumlah 5.856 22.292 141.904.880.000 2.274.574.099.000
Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten

Lampung Timur, 2016

Tabel 3. menunjukkan bahwa jumlah unit industri terbanyak terdapat pada

industri yang bergerak dengan memanfaatkan hasil pertanian yaitu sebesar

4.409 unit usaha dan juga paling banyak menyerap tanaga kerja dibandingkan

dengan industri logam, mesin, dan elektronika dan industri kimia dan aneka.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa industri hasil pertanian dan kehutanan
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memiliki kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan

penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Lampung Timur khususnya. Industri

pengolahan ubi kayu merupakan salah satu industri yang memanfaatkan hasil

pertanian dan industri ini sudah mengalami banyak kemajuan signifikan

dibuktikan dengan banyaknya jenis industri baik dalam skala rumah tangga,

kecil maupun skala menengah yang membuat produk olahan berbahan dasar

ubi kayu, antara lain keripik singkong, bioetanol, tepung tapioka, kelanting,

dan kerupuk singkong. Industri pengolahan makanan ringan di Lampung

Timur didominasi oleh industri skala rumah tangga atau mikro.

Salah satu kecamatan di Lampung Timur yang banyak mengusahakan industri

pengolahan makanan ringan skala rumah tangga adalah Kecamatan Raman

Utara. Raman Utara sendiri terdiri dari 11 desa yaitu; Desa Raman Aji, Rukti

Sediyo, Ratna Daya, Kota Raman, Rejo Binangun, Rantau Fajar, Raman

Endra, Raman Fajar, Restu Rahayu, Rejo Katon, dan Raman Puja.

Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung

Timur menyatakan bahwa terdapat 115 industri rumah tangga yang terdapat

di Kecamatan Raman Utara, 69 diantaranya terdapat di Desa Raman Fajar.

Industri rumah tangga yang terdapat di Desa Raman Fajar merupakan industri

makanan ringan olahan yang menggunakan ubi kayu sebagai bahan baku

industri. Salah satu makanan ringan berbahan baku ubi kayu yang terdapat di

Desa Raman Fajar adalah kerupuk singkong.  Banyaknya pengerajin kerupuk

singkong di Desa Raman Fajar menjadikan Desa Raman Fajar sebagai sentra
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pembuatan kerupuk singkong di Kabupaten Lampung Timur (Dinas Koperasi

UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur, 2014).

Data persebaran pelaku agroindustri kerupuk singkong di Desa Raman Fajar

akan disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Jumlah unit usaha dan persebaran pelaku agroindustri kerupuk
singkong di Desa Raman Fajar

No Alamat Responden Banyaknya Unit Usaha
Kerupuk SingkongDesa

1 Dusun 1 Desa Raman Fajar -
2 Dusun 2 Desa Raman Fajar 16
3 Dusun 3 Desa Raman Fajar 37
4 Dusun 4 Desa Raman Fajar 16
5 Dusun 5 Desa Raman Fajar -
6 Dusun 6 Desa Raman Fajar -
Jumlah 69

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Peindustrian Kabupaten
Lampung Timur, 2014

Dari Tabel 4. tersaji bahwa terdapat 69 agroindustri pengolahan kerupuk

singkong yang terdapat di Desa Raman Fajar, Raman Utara, Lampung Timur.

Dari keseluruhan jumlah agroindustri tersebut, terdapat klaster agroindustri

yang terbentuk yaitu sebanyak 37 unit usaha yang terdapat di Dusun 3 Desa

Raman Fajar, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur.

Terbentuknya klaster agroindustri kerupuk singkong di Desa Raman Fajar

tersebut dikarenakan adanya para pengerajin kerupuk singkong yang

mengelompok dalam jumlah yang besar pada suatu kawasan tertentu serta

hubungan kekerabatan antar pengerajin kerupuk.  Selain itu, melimpahnya

bahan baku ubi kayu yang terdapat di desa Raman Fajar membuat banyak

masyarakat tertarik untuk membuat produk olahan berbahan dasar ubi kayu.
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Besarnya jumlah bahan baku ubi kayu yang terdapat di sekitar daerah

Lampung Timur menentukan jumlah kapasitas produksi industri rumah

tangga tersebut.  Data mengenai kapasitas produksi kerupuk singkong per

industri skala rumah tangga di Desa Raman Fajar disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Produksi Industri Kerupuk Singkong di Desa Raman Fajar

Tahun Hasil Produksi
(kg/bulan)

Nilai Investasi
(Rp/bulan)

2012 400 3.375.250
2013 450 3.977.500
2014 550 4.047.750
2015 400 3.630.000

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Peindustrian Kabupaten
Lampung Timur, 2016

Tabel 5. menunjukkan bahwa hasil produksi agroindustri kerupuk singkong

pada setiap tahunnya mengalami perubahan yang fluktuatif.  Hal tersebut

disebabkan oleh jumlah ketersediaan bahan baku ubi kayu.  Tahun 2014

merupakan tahun dengan kapasitas produksi terbesar dalam empat tahun

terakhir disebabkan oleh prestasi Lampung Timur yang berhasil

meningkatkan jumlah produksi ubi kayu menjadi 1.433.94 ton.  Data

ketersediaan tanaman ubi kayu Lampung Timur per subround (ton) tersaji

pada tabel dibawah ini.

Tabel 6. Produksi Tanaman ubi kayu Lampung Timur per Subround (ton)
Tahun 2012-2015

Periode 2012 2013 2014 2015
Jan-Apr 407.239 497.203 568.211 437.570

Mei-Agst 399.547 341.636 400.531 369.638
Sep-Des 430.139 503.415 464.352 437.503
Jumlah 1.236.925 1.342.254 1.433.094 1.244.711

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Timur, 2016
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Proses penciptaan nilai tambah yang terjadi pada agroindustri kerupuk

singkong di Desa Raman Fajar dilakukan dengan cara tradisional dan masih

menggunakan teknologi yang sangat sederhana, hal tersebut juga

menyebabkan rendahnya hasil produksi yang dapat dihasilkan oleh industri

rumah tangga kerupuk singkong.  Proses pengolahan bahan baku menjadi

barang jadi maupun barang setengah jadi menciptakan nilai tambah pada

komoditi singkong sebagai bahan baku.

Ubi kayu segar tidak dapat disimpan lama dan akan membusuk dalam waktu

48 jam dari panen karena mengandung kadar air sekitar 60%.  Gejala

kerusakan ubi kayu akan ditandai dengan munculnya warna biru gelap akibat

terbentuknya asam sianida yang bersifat racun bagi manusia, sehingga ubi

kayu yang digunakan sebagai bahan baku kerupuk singkong harus segera

diolah.  Jumlah bahan baku yang harus dimiliki pelaku agroindustri harus

sesuai dengan kemampuan rumah tangga berproduksi.

Kuantitas bahan baku agroindustri sebaiknya jangan terlalu banyak agar

modal para pelaku agroindustri yang digunakan dalam persediaan bahan baku

tidak silang karena adanya kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh

rusaknya bahan baku.  Apabila bahan baku yang rusak tetap digunakan akan

menurunkan kualitas kerupuk singkong yang pada akhirnya akan menurunkan

harga jual produk kerupuk singkong.  Menurunnya harga jual berarti resiko

berupa kerugian bagi industri rumah tangga.  Agar pelaku industri kerupuk

singkong tidak mengalami kerugian, maka perlu adanya strategi penyediaan

bahan baku ubi kayu.
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B. Rumusan Masalah

Agroindustri pembuatan kerupuk singkong merupakan salah satu kegiatan

yang diusahakan di Desa Raman Fajar, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten

Lampung Timur. Kegiatan agroindustri ini sendiri diharapkan membantu

meningkatkan pendapatan para pengerajin kerupuk singkong dan diharapkan

bahwa usaha untuk menambah nilai jual komoditi ini mampu menutupi biaya

produksi yang terdapat selama proses pembuatan kerupuk singkong.

Agroindustri kerupuk singkong ini memiliki sejumlah permasalahan yang

harus diselesaikan mulai dari proses penciptaan nilai tambah, pengendalian

persediaan bahan baku ubi kayu, hingga strategi dalam mengandalikan

persediaan bahan baku ubi kayu.

Pada tabel 5. tersaji data yang menunjukkan bahwa hasil produksi kerupuk

singkong pada setiap tahunnya mengalami perubahan yang fluktuatif yang

disebabkan oleh ketersediaan jumlah bahan baku yaitu ubi kayu. Sentra

agroindustru kerupuk singkong yang berada pada Desa Raman Fajar

membuat kebutuhan agroidnustri ini terhadap ubi kayu menjadi besar.

Ditambah lagi bahwa ubi kayu yang digunakan haruslah ubi kayu varietas

tertentu saja seperti Cimanggu dan Adira 1.  Ubi kayu yang digunakan

sebagai bahan baku pembuatan kerepuk singkong haruslah ubi kayu yang

tidak memiliki rasa pahit, warna dagingnya cerah dan dipanen pada usia 8-9

bulan.

Jumlah produksi ubi kayu yang tinggi di Lampung Timur tidak dibarengi

dengan tingginya jumlah produski ubi kayu (singkong) makan.  Para petani
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singkong lebih senang memproduksi singkong racun yang biasanya langsung

dijual ke pabrik besar penghasil tepung tapioka karena harga jualnya yang

relatif tinggi dan umumnya pabrik memiliki gudang penyimpanan bahan baku

sehingga mampu menampung ubi kayu hasil panen petani dalam jumlah

banyak.

Penyusunan strategi pengendalian persediaan bahan baku dibutuhkan agar

pelaku agroindustri dapat menggunakan bahan baku secara efisien dan

mengurangi pemborosan sehingga keuntungan yang didapatkan oleh pelaku

agroindustri lebih besar karena telah mengetahui adanya program

pengandalian bahan baku agar usaha yang dijalankan agroindustri kerupuk

singkong dapat berjalan berkelanjutan bahkan dapat dikembangkan lebih luas

lagi.  Perushaan juga diharpakan mengatahui batas-batas pembelian yang

terkoordinasi dengan melihat lingkungan internal dan eksternal dari segi

bahan baku yang digunakan oleh perusahaan tersebut agar kegiatan produksi

kerupuk singkong dapat terus berjalan dengan baik

.
Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas pada

penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar nilai tambah yang dihasilkan pada agroindustri kerupuk

singkong di Desa Raman Fajar, Kabupaten Raman Utara, Lampung

Timur?

2. Seberapa besar pengendalian persedian bahan optimum yang dilakukan

oleh pengerajin kerupuk singkong di Desa Raman Fajar, Kabupaten

Raman Utara, Lampung Timur?
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3. Bagaimana strategi pengendalian bahan baku ubi kayu yang terdapat pada

klaster agroindustri kerupuk singkong di Desa Raman Fajar, Kabupaten

Raman Utara, Lampung Timur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui nilai tambah pada agroindustri kerupuk singkong dengan

skala rumah tangga.

2. Mengetahui jumlah pembelian bahan baku optimum pada agroindustri

kerupuk singkong.

3. Mengetahui strategi pengendalian bahan baku ubi kayu pada klaster

agroindustri kerupuk singkong.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Pemerintah, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan

kebijakan mengenai agroindustri di Provinsi Lampung.

2. Agroindustri kerupuk singkong, sebagai sumber informasi, dan referensi

masukan kepada pelaku agroindustri sejenis dalam menentukan langkah

yang akan diambil dalam rangka mengembangkan usahanya.

3. Peneliti lain, sebagai referensi, bahan pembanding, atau pustaka untuk

penelitian sejenis.
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II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Pustaka

1. Agroindustri

Agroindustri merupakan salah satu subsistem penting dalam sistem

agribisnis, karena memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi yang tinggi dan nilai tambah relatif besar dalam produksi

nasional. Agroindustri dapat menjadi wahana bagi usaha mengatasi

kemiskinan karena daya jangkau kegiatannya sangat luas (Saragih,

2004).

Agroindustri merupakan kegiatan dengan ciri: (a) meningkatkan nilai

tambah, (b) menghasilkan produk yang dapat dipasarkan atau digunakan

atau dimakan, (c) meningkatkan daya simpan, dan (d) menambah

pendapatan dan keuntungan produsen. Sifat kegiatannya mampu

menciptakan lapangan pekerjaan, memperbaiki pemerataan pendapatan

dan mempunyai kapasitas yang cukup besar untuk menarik

pembangunan sektor pertanian (Tarigan, 2007).

Menurut Rahmat (1995) struktur agroindustri menurut kriteria jumlah

tenaga kerja adalah sebagai berikut:
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(1) Industri Rumah Tangga dengan tenaga kerja berjumlah 1-4 orang

(2) Industri Kecil 5–19 orang

(3) Industri Menengah 20–99 orang; dan

(4) Industri Besar 100 orang ke atas

Agroindustri dalam skala rumah tangga memiliki kemampuan yang

cukup besar dalam upaya mengentaskan kemiskinan karena memiliki

peranan besar dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan menyerap

tenaga kerja hingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan

masyarakat.  Sedangkan agroindustri skala menengah dan besar lebih

mengacu pada peranannya untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

Kemampuan agroindustri adalah mengoptimalkan nilai tambah produk

primer (bahan baku) menjadi produk akhir dalam skala besar (Iswanto,

2001).

Soekartawi (2000) mengatakan bahwa agroindustri dapat diartikan

dalam 2 hal, yaitu :

- Agroindustri adalah industri yang berbahan baku utama dari produk

pertanian. Studi agroindustri pada konteks ini adalah menekankan

pada food processing management dalam suatu perusahaan produk

olahan yang bahan baku utamanya adalah produk pertanian. Menurut

FAO (Hicks, 1996) suatu industri yang menggunakan bahan baku

dari pertanian dengan jumlah minimal 20% dari jumlah bahan baku

yang digunakan adalah agroindustri.
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- Agroindustri diartikan sebagai suatu tahapan pembangunan sebagai

kelanjutan dari pembangunan pertanian, tetapi sebelum tahapan

pembangunan tersebut mencapai tahapan pembangunan industri.

2. Klaster Industri

Proses pembentukkan klaster pertama kali diamati oleh Alfred Marshal

tahun 1919. Manfaat dari berkumpulnya perusahaan dalam sebuah

ruang lingkup geografis tertentu.  Karakteristik manfaat ini tidak

dinikmati secara pribadi oleh dan mikro oleh sebuah perusahaan,

melainkan dapat dinikmati perusahaan lain.  Manfaat seperti ini sering

disebut sebagai economies of localization (Marshal, 1991).

Menurut Doeringer dan Terkla (1995), klaster industri lahir karena

terdapat pengaruh luar yang menguntungkan (positive externalities).

Lokasi yang spesifik untuk setiap klaster terjadi secara kebetulan saja

(historical accident) atau dikarenakan biaya untuk membangun

perusahaan di lokasi tersebut lebih rendah dibandingkan membangun di

tempat lain.

Suatu kalster dapat lahir di suatu lokasi tertentu karena di lokasi tersebut

terdapat bagian dari Porter’s diamond yang dapat dimanfaatkan.

Motivasi utama yang mendorong terbentuknya klaster adalah

tersedianya sejumlah faktor yang mendukung seperti adanya permintaan

pasar yang spesifik, teknologi, keahlian atau keterampilan khusus,

fasilitas riset dan pengembangan, lokasi yang baik atau tersedianya
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sumber daya dan infrastruktur yang sesuai, atau karena timbulnya

kesempatan (chance factor) (Porter, 1998).

Cheney (2002) menguraikan manfaat yang diperoleh dari klaster yaitu

diantaranya 1) persiangan antara perusahaan tertentu dalam suatu klaster

akan menjalar dan menimbulkan suasana persiangan antara perusahaan

lain dalam klaster sehingga memicu timbulnya diversifikasi, 2)

pendatang baru dalam klaster menyebabkan peningkatan melalui

diversifikasi dalam pengembangan dan memperkenalkan strategi dan

kemampuan baru, 3) informasi mengalir secara bebas dan menyebar

dengan cepat kepada para pemasok, 4) klaster akan mendorong

pertumbuhan dan berperan dalam menimbulkan diferensiasi.

Klaster industri adalah perkiraan pengelompokan geografis dari

sejumlah industri yang saling terkait kegiatannya dan terhubungkan

dalam satu komunitas serta slaing melengkapi.  Komponen klaster

industri yaitu 1) produk akhir atau layanan sebuah perusahaan, 2)

pemasok input yang khusus seperti komponen mesin, alat, keuangan dan

layanan, 3) perusahaan terkait atau perusahaan hilirnya, seperti jalur

jaringan distribusi, pelanggan, produsen produk-produk pelengkap, dan

4) pemerintah atau institusi lainnya yang menyediakan program-

program pelatihan khusus, pendidikan, informasi, penelitian, dan

dukungan teknis (Porter, 1998).

Menurut Porter (1979), terdapat lima kekuatan yang menentukan

intensitas persaingan dalam suatu industri yaitu; ancaman produk
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pengganti, ancaman pesaing, ancaman pendatang baru, daya tawar

pemasok, serta daya tawar konsumen.  Analisis ini biasanya dilakukan

dengan kombinasi dengan analisis SWOT.

Kebijakan pengembangan klaster industri di Indonesia secara formal

tercantum dalam program pengembangan nasional 1999-2004.  Dalam

program pembangunan nasional tersebut dijelaskan bahwa dalam rangka

mengkonsolidasikan pembangunan sektor-sektor primer, sekunder, dan

tersier, termasuk keseimbangan persebaran pembangunan ditempuh

pendekatan klaster industri.  Melalui pendekatan ini, diharapkan pola

keterkaitan antar kegiatan, baik di dalam sektor industri (keterkaitan

horizontal), maupun antar sektor industri dengan seluruh jaringan

produksi dan distribusi terkait (keterkaitan vertikal) akan dapat secara

responsif menjawab tantangan persaingan glabal yang semakin ketat

(Affandi, 2009).

3. Usaha Mikro

Usaha mikro merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas

lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada

masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan

peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi,

dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha

mikro adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus

memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan

pengembangan seluas- luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas
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kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan

usaha besar dan badan usaha milik pemerintah.

Menurut Aristanto (1996), sektor industri di Indonesia dibagi menjadi

empat kelompok yaitu :

a. Industri besar yaitu industri yang proses produksinya secara

keseluruhan sudah menggunakan mesin dengan tenaga kerja lebih

dari 100 orang.

b. Industri sedang yaitu industri yang proses produksinya

menggunakan mesin sebagian dan tenaga kerja yang digunakan

berkisar 20-99 orang.

c. Industri kecil yaitu umumnya memakai sistem pekerja upahan,

dengan jumlah tenaga kerja 5-19 orang.

d. Industri rumah tangga atau mikro merupakan industri yang

mempunyai tenaga kerja kurang dari 5 orang dan terdapat di

pedesaan.

Menurut Soekartawi (1990), industri skala rumah tangga dan indusri

kecil yang mengolah hasil pertanian mempunyai peranan penting, yaitu:

a. Meningkatkan nilai tambah

b. Meningkatkan kualitas hasil

c. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja

d. Meningkatkan ketrampilan produsen

e. Meningkatkan pendapatan produsen

Usaha Mikro sebagaimana dimaksud menurut Keputusan Menteri

Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, yaitu usaha
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produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesiadan

memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta

rupiah) per tahun. Usaha Mikro dapat mengajukan kredit kepada bank

paling banyak Rp.50.000.000,-.

Kriteria usaha mikro antara lain:

1) Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu

dapat berganti;

2) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah

tempat;

3) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun,

dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha;

4) Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa

wirausaha yang memadai;

5) Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah;

6) Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari

mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank;

7) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas

lainnya termasuk NPWP.

Selanjutnya, Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 6

menjelaskan tentang kriteria perbedaan usaha mikro, kecil dan

menengah, yaitu sebagai berikut:
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1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorang atau

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro

sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,

yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi

kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang

ini.

3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri

sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha

yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun

tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahuan sebagaimana diatur

dalam Undang-undang ini.

Kriteria ketiga kategori tersebut di atas disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Kriteria jenis usaha

No Uraian Kriteria
Asset Omzet

1. Usaha mikro Max 50 juta Max 300 juta
2. Usaha kecil >50 juta - 500 juta >300 juta - 2,5 M
3. Usaha menengah >500 juta - 10 M >2,5 M-50 M

Sumber: Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UMKM
Provinsi Lampung
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4. Agroindustri Berbasis Singkong

Ubi kayu dapat diolah langsung dari bentuk segarnya (ubi kayu segar),

maupun diproses terlebih dahulu menjadi berbagai produk antara

(setengah jadi) dan produk yang langsung dapat dikonsumsi (produk

jadi). Dalam bentuk bahan setengah jadi, ubi kayu diolah menjadi

tepung tapioka, tepung singkong (kasava), gaplek dan oyek yang

berfungsi sebagai pengawetan.  Sedangkan dalam bentuk jadi, industri

pengolahan berbahan dasar ubi kayu menghasilkan produk seperti

keripik singkong, kelanting, dan kerupuk singkong.

Tanaman ubi kayu atau yang lebih biasa dikenal sebagai singkong

merupakan tanaman pangan musiman yang memiliki beberapa

keunggulan antara lain sebagai penghasil karbohidrat, harganya murah

dan dapat digunakan sebagai suplemen bahan pangan pokok beras dan

terigu.  Bahan pangan ubi kayu dalam bentuk segar memiliki kandungan

kalori dan protein yang rendah.  Karakteristik tersebut dapat dihilangkan

dengan memprosesnya menjadi bahan kering berupa irisan atau tepung

terigu sehingga menghasilkan jumlah kalori yang hampir sama dengan

beras (Supriadi, 2008).  Adapun gambar pohon industri ubi kayu

disajikan pada Gambar 1. berikut:
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Gambar 1. Pohon Industri Ubi Kayu (Supriadi, 2008)
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5. Agroindustri Kerupuk Singkong

Banyak pihak yang belum familiar dengan produk olahan berbahan

dasar ubi kayu yang satu ini.  Kerupuk singkong merupakan salah satu

makanan berasal dari ampas ubi kayu.  Di Lampung sendiri, sentra

pembuatan produk kerupuk singkong berada di Lampung Timur,

tepatnya di Desa Raman Fajar, Kecamatan Raman Utara.

Umumnya orang indonesia mengkonsumsi kerupuk sebagai makanan

pelangkap atau pendamping ketika mengkonsumsi nasi.  Selain itu,

kerupuk juga bisa dikonsumsi sebagai makanan ringan atau cemilan.

Bahan pembuat kerupuk singkong adalah ampas ubi kayu yang telah

diperas sehingga telah berkurang kadar airnya.  Selanjutnya,

ditambahkan dengan bahan pelengkap seperti garam dan pewarna

makanan menambah cita rasa kerupuk dan mempercantik tampilan

kerupuk singkong. Setelah itu, adonan kerupuk didiamkan beberapa

saat, dan ketika kadar air sudah semakin berkurang, adonan siap untuk

dirajang atau dipotong sesuai dengan bentuk kerupuk.

Proses pembuatan ubi kayu menjadi kerupuk singkong adalah sebagai

berikut:

(1) Ubi kayu yang telah dikupas kulitnya kemudian digiling hingga

halus dengan menggunakan mesin penggiling
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(2) Hasil penggilingan ubi kayu kemudian dipres dengan menggunakan

mesin dongkrak sehingga terpisah antara ampas ubi kayu dan air dari

ubi kayu

(3) Ampas ubi kayu diberi bumbu dan pewarna makanan kemudian

dicetak dan didiamkan selama kurang lebih 1 sampai 2 malam

(4) Adonan ubi kayu yang telah semakin mengurang kadar airnya siap

untuk dirajang

(5) Kerupuk ubi kayu yang telah dirajang dijemur selama kurang lebih 1

hari setelah itu siap untuk dikemas dan dipasarkan

Tahapan pembuatan kerupuk singkong dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Proses pengolahan kerupuk singkong di Desa Raman Fajar

Pengupasan kulit ubi kayu
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6. Sistem Pengendalian Bahan Baku dan Manajemen Persediaan

Herjanto (2008) mengartikan sistem pengendalian persediaan sebagai

serangkaian kebijakan pengendalian untuk menetukan tingkat

persediaan yang harus dijaga, kapan pesanan untuk menambah

persediaan harus dilakukan, dan berapa besar jumlah pesanan yang

harus diadakan.  Pengandalian persediaan meneentukan dan menjamin

tersedianya persediaan yang tepat dalam kuantitas, maupun dalam

waktu.

Menurut Chase dan Aquilano (2005), sistem pengendalian persediaan

adalah serangkaian kebijakan dan pengendalian yang dibuat dalam

rangka memonitor tingkat persediaan dan menentukan titik persediaan

yang harus dijaga dnegan tujuan untuk menentukan dan menjamin

sumber daya yang tepat jumlah dan tepat waktu, sehingga dapat

meminimalkan jumlah biaya yang harus dikeluarkan.

Indrajit dan Djokopranoto (2003) menyatakan bahwa manajemen

persediaan (inventory management) diartikan sebagai kegiatan yang

berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan

penentuan kebutuhan material sedemikian rupa sehingga di satu pihak,

kebutuhan operasional dapat dipenuhi tepat wkatu dan di pihak lain,

investasi penyediaan material dapat dioptimalkan.  Manajemen

persediaan mengacu pada proses mengkoordinasikan dan

mengintegrasikan kegiatan pengendalian persediaan agar diselesaikan
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secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain, untuk masa

kini dan masa yang akan datang.

Menurut Assauri dalam Ruauw (2011), tujuan pengendalian persediaan

dapat diartikan sebagai usaha untuk:

1. Menjaga jangan sampai perusahaan kehabisan persediaan yang

menyebabkan proses produksi terhenti.

2. Menjaga agar penentuan persediaan perusahaan tidak terlalu besar

sehingga biaya yang berkaitan dengan persediaan dapat ditekan.

3. Menjaga agar pembelian bahan baku secara kecil-kecilan dapat

dihindari.

Salah satu metode pengendalian persediaan adalah metode Economic

Order Quantity (EOQ).  Metode ini dapat digunakan untuk menganalisis

bahan baku yang dibeli ataupun yang diproduksi sendiri oleh pelaku

industri.  Model EOQ biasa digunakan untuk melihan kuantitas pesanan

persediaan yang meminimumkan biaya penyimpanan bahan baku serta

biaya kebalikannya (inverse cost) pemesanan bahan baku.

Metode EOQ merupakan metode yang banyak digunakan sampai saat ini

karena mudah diterapkan meskipun harus mempehatikan beberapa

asumsi sebagai berikut:

1. Barang yang dipesan dan disimpan hanya satu macam

2. Kebutuhan/permintaan bahan baku adalah konstan dan telah

diketahui
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3. Biaya pemesanan dan biaya penyimpanan adalah konstan dan

diketahui

4. Barang yang dipesan segera dapat tersedia

5. Harga barang adalah tetap dan tidak tergantung dari jumlah yang

dipesan

6. Waktu tenggang (lead time) adalah konstan dan diketahui

Menurut Ma’arif (2003), rumus EOQ yang digunakan adalah:

EOQ =

Keterangan:

EOQ = Jumlah pembelian yang ekonomis

D = penggunaan atau permintaan yang diperkirakan per

periode

S = biaya pemesanan per pesanan

H = biaya penyimpanan per periode waktu ( Biaya

penyimpanan = 10% x harga beli bahan baku)

EOQ merupakan volume pembelian paling ekonomis untuk

dilaksanakan pada setiap pembelian (Gitosudarmo, 2002).  Untuk

memenuhi kebutuhan, maka dapat diperhitungkan pemenuhan

kebutuhan yang paling ekonomis yaitu sejumlah barang yang akan

didapat dengan pembelian menggunakan biaya yang paling minimal.

EOQ merupakan jumlah pesanan yang dapat meminimalkan total biaya
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persediaan pembelian optimal. Tujuan EOQ adalah untuk mencari

jumlah bahan baku yang tetap dibeli untuk mencukupi kebutuhan selama

satu periode produksi.

7. Konsep Nilai Tambah

Nilai tambah (value added) adalah pertambahan nilai suatu komoditas

karena mengalami proses pengolahan, pengangkutan ataupun

penyimpanan dalam suatu produksi.  Dalam proses pengolahan nilai

tambah dapat didefinisikan sebagai selisih antara nilai produk dengan

nilai biaya bahan baku dan input lainnya, tidak termasuk tenaga kerja.

Marjin adalah selisih antara nilai produk dengan harga bahan bakunya

saja.  Dalam marjin ini tercakup komponen faktor produksi yang

digunakan yaitu tenaga kerja, input lainnya dan balas jasa pengusaha

pengolahan (Hayami et al, 1987).

Menurut Hayami (1987), tujuan dari analisis nilai tambah adalah untuk

menaksir balas jasa yang diterima oleh tenaga kerja langsung dan

pengelola. Analisis nilai tambah metode Hayami memperkirakan

perubahan bahan baku setelah mendapatkan perlakuan. Analisis nilai

tambah menurut Hayami mempunyai kelebihan, yaitu :

a) produktivitas produksi, di mana rendemen, pangsa ekspor dan

efisiensi tenaga kerja dapat diestimasi.

b) balas jasa terhadap pemilik-pemilik faktor produksi
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Konsep pendukung dalam analisis nilai tambah metode Hayami pada

subsistem pengolahan adalah :

a)  faktor konversi, menunjukkan banyaknya keluaran (output) yang

dihasilkan dari satu satuan masukan (input).

b)  koefisien tenaga kerja, menunjukkan banyaknya tenaga kerja

langsung yang diperlukan untuk mengolah satu satuan masukan

c)  nilai keluaran, menunjukkan nilai keluaran yang dihasilkan dari satu

satuan masukan.

Berdasarkan pengertian tersebut, perubahan nilai bahan baku yang telah

mengalami perlakuan pengolahan besar nilainya dapat diperkirakan.

Dengan demikian, atas dasar nilai tambah yang diperoleh, marjin dapat

dihitung dan selanjutnya imbalan bagi faktor produksi dapat diketahui.

Nilai tambah yang semakin besar atas produk pertanian khususnya ubi

kayu tentunya dapat berperan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi

masyarakat pelaku industri pengolahan ubi kayu.  Pertumbuhan ekonomi

tersebut  tentu saja berdampak bagi peningkatan lapangan usaha dan

pendapatan masyarakat yang muara akhirnya adalah meningkatkan

kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Untuk menjawab besarnya nilai tambah dari ubi kayu menjadi kerupuk

singkong pada agroindustri gula kelapa di Desa Raman Fajar,

Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, dapat dilakukan

dengan menggunakan metode nilai tambah Hayami pada seperti Tabel 8.
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Tabel 8. Prosedur perhitungan nilai tambah metode Hayami

Variabel Nilai
I. Output, Input dan Harga

1. Output (Kg) A
2. Input (Kg) B
3. Tenaga Kerja (HOK) C
4. Faktor Konversi D = A/B
5. Koefisien Tenaga Kerja (HOK) E = C/B
6. Harga Output (Rp/Kg) F
7. Upah Tenaga Kerja Langsung (Rp/HOK) G

II. Peneriman dan Keuntungan
8. Harga Bahan Baku (Rp/Kg) H
9. Sumbangan Input Lain (Rp/Kg) I

10. Nilai Output (Rp/Kg) J = D x F
11.a. Nilai Tambah (Rp/Kg) K = J – I – H
b. Rasio Nilai Tambah (%) L % = (K/J) x 100%
12.a. Pendapatan Tenaga Kerja Langsung

(Rp/Kg)
M =  E x G

b. Pangsa Tenaga Kerja (%) N % = (M/K) x 100%
13.a. Keuntungan (Rp/Kg) O = K – M

b. Tingkat Keuntungan (%) P% = (O/K) x 100%
III. Balas Jasa Pemilik Faktor-Faktor Produksi
14. Marjin (Rp/Kg) Q = J – H

a. Pendapatan Tenaga Kerja Langsung (%) R = (O/Q) x 100%
b. Sumbangan Input Lain (%) S = (M/Q) x 100%
c. Keuntungan Pemilik Perusahaan (%) T = (I/Q) x 100%

Sumber: Hayami, 1987

Keterangan :

A = Output/total produksi kerupuk singkong yang dihasilkan oleh

industri rumah tangga

B = Input/bahan baku yang digunakan untuk memproduksi kerupuk

singkong

C = Tenaga kerja yang digunakan dalam memproduksi kerupuk

singkong dihitung dalam satuan HOK (Hari Orang Kerja) dalam

satu periode analisis

F = Harga produk yang berlaku pada satu periode analisis
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G = Jumlah upah rata-rata yang diterima oleh pekerja dalam setiap satu

periode produksi,yang dihitung berdasarkan upah per HOK

H = Harga input bahan baku utama ubi kayu per kilogram (kg) pada

saat periode Analisis

I = Sumbangan/biaya input lainnya yang terdiri dari biaya bahan baku

penolong, biaya penyusutan, dan biaya pengemasan.

Adapun kriteria nilai tambah adalah:

1)  Jika NT > 0, berarti pengembangan agroindustri kerupuk singkong di

Desa Raman Fajar memberikan nilai tambah hasilnya positif

2)  Jika NT < 0, berarti pengembangan agroindustri kerupuk singkong

tidak memberikan nilai tambah hasilnya negatif.

8. Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan salah satu metode yang digunakan untuk

menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek atau

konsep bisnis yang berdasarkan faktor internal (dalam) dan faktor

eksternal (luar) yaitu Strengths, Weakness, Opportunities dan Threats.

Analisis SWOT terdiri dari empat faktor, yaitu:

a. Strengths (kekuatan)

Merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi, proyek

atau konsep bisnis yang ada.  Kekuatan yang dianalisis merupakan

faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek atau konsep

bisnis itu sendiri.
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b. Weakness (kelemahan)

Merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi,

proyek atau konsep bisnis yang ada.  Kelemahan yang dianalisis

merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek

atau konsep bisnis itu sendiri.

c. Opportunities (peluang)

Merupakan kondisi peluang berkembang di masa datang yang

terjadi.  Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari luar

organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri. misalnya

kompetitor, kebijakan pemerintah, kondisi lingkungan sekitar.

d. Threats (ancaman)

Merupakan kondisi yang mengancam dari luar.  Ancaman ini dapat

mengganggu organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri.

Proses penyusunan strategi peningkatan kinerja agroindustri kerupuk

singkong akan melalui tiga tahap analisis, yaitu tahap pengumpulan

data, tahap analisis dan tahap pengambilan keputusan.  Setelah data dan

informasi terkumpul, kemudian dilanjutkan dengan menganalisis semua

informasi tersebut.  Kemudian tahap terakhir adalah proses pengambilan

keputusan.

1) Jenis-jenis Analisis SWOT:

a. Model Kuantitatif

Sebuah asumsi dasar dari model ini adalah kondisi yang berpasangan

antara S dan W, serta O dan T. Kondisi berpasangan ini terjadi
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karena diasumsikan bahwa dalam setiap kekuatan selalu ada

kelemahan yang tersembunyi dan dari setiap kesempatan yang

terbuka selalu ada ancaman yang harus diwaspadai.  Ini berarti setiap

satu rumusan Strength (S), harus selalu memiliki satu pasangan

Weakness (W) dan setiap satu rumusan Opportunity (O) harus

memiliki satu pasangan satu Threath (T).

Kemudian setelah masing-masing komponen dirumuskan dan

dipasangkan, langkah selanjutnya adalah melakukan proses

penilaian.  Penilaian dilakukan dengan cara memberikan skor pada

masing -masing subkomponen, dimana satu subkomponen

dibandingkan dengan subkomponen yang lain dalam komponen yang

sama atau mengikuti lajur vertikal.  Subkomponen yang lebih

menentukan dalam jalannya organisasi, diberikan skor yang lebih

besar.

b. Model Kualitatif

Urutan-urutan dalam membuat Analisa SWOT kualitatif, tidak

berbeda jauh dengan urut-urutan model kuantitatif, hanya saja

subkomponen pada masing-masing komponen (S-W-O-T) adalah

berdiri bebas dan tidak memiliki hubungan satu sama lain.

Besarnya persentase dalam komponen tergantung pada besarnya

pengaruh langsung komponen tersebut pada agroindustri kerupuk

singkong dan jumlah komponen harus 100%.
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2) Tahap Analisis SWOT

a. Faktor-faktor internal dan eksternal yang didapatkan dari identifikasi

yaitu faktor kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang kemudian

dimasukkan ke dalam matrik SWOT untuk dianalisis.  Analisis

SWOT ini menggambarkan peluang dan ancaman eksternal yang

dihadapi agroindustri, yang disesuaikan dengan kekuatan dan

kelemahan yang dimiliki. Bentuk matrik SWOT dapat dilihat pada

Gambar 3.

b. Silangkan masing-masing faktor sehingga didapat strategi SO, ST,

WO, dan strategi WT.

c. Pilihlah strategi yang sesuai dengan kuadran I, II, III, dan IV

Strengths (S)

Tentukan 5-10 faktor
yang menjadi kekuatan

Weakness (W)

Tentukan 5-10 faktor
yang menjadi
kelemahan

Opportunities (O)

Tentukan 5-10 faktor
yang menjadi peluang

Strategi (SO)

Ciptakan strategi yang
menggunakan kekuatan
untuk memanfatkan
peluang

Strategi (WO)

Ciptakan strategi
yang meminimalkan
kelemahan untuk
memanfaatkan
peluang

Threats (T)

Tentukan 5-10 faktor
yang menjadi ancaman

Strategi (ST)

Ciptakan strategi yang
menggunakan kekuatan
untuk mengatasi
ancaman

Strategi (WT)

Ciptakan strategi
yang meminimalkan
kelemahan untuk
menghindari
ancaman

Gambar 3. Bentuk matrik SWOT
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B. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Terdahulu Mengenai Agroindustri Ubi Kayu

Beberapa penelitian terdahulu yang menganalisis tentang agroindustri

berbasis ubi kayu, antara lain:

Hasil penelitian yang dilakukan Prawiyanti (2011) tentang strategi

pengembangan industri tapioka pada skala kecil di Desa Pogalan,

Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggelek menunjukkan bahwa nilai

tambah yang didapatkan pada agroindustri tapioka skala kecil adalah

sebesar Rp 9.568,3 per kuintal produk tapioka yang dihasilkan, dengan

rasio nilai tambah sebesar 19.137%.

Hasil penelitian Ayu (2012) pada agroindustri kerupuk singkong di Desa

Sukosari, Lampung tengah menunjukkan bahwa nilai tambah yang

diperoleh dari pengolahan 1 kg ubi kayu menjadi kerupuk singkong

adalah sebesar Rp 396,05 per kg kerupuk singkong.  Rasio nilai tambah

yang diperoleh adalah 32,89%, hal ini berarti dalam pengolahan ubi

kayu menjadi kerupuk singkong, dapat memberikan peningkatan nilai

tambah sebesar 32,89% dari nilai produk.

Penelitian Fadillah (2004), menyimpulkan bahwa besarnya nilai tambah

yang diperoleh dalam proses pengolahan ubi kayu menjadi kerupuk

singkong di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu adalah Rp

635 per kg, dengan rasio nilai tambah 61% dari nilai produk.
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2. Penelitian Terdahulu dengan Metode Analisis yang Sama

Beberapa penelitian terdahulu yang menganalisis tentang pola rantai

pasok, analisis nilai tambah dengan metode Hayami, manajemen

pengendalian persediaan bahan baku, serta strategi peningkatan kinerja

agroindustri antara lain:

Hasil penelitian Yutiara (2012) tentang rantai pasok, nilai tambah dan

peningkatan kinerja agroindustri keripik pisang di Kota Bandar

Lampung menunjukkan bahwa rantai pasok pada agroindustri keripik

pisang terdiri petani pisang, pedagang pengumpul, dan agroindustri

keripik pisang.  Harga bahan baku sebesar Rp.3.500,00 per sisir.

Produksi keripik pisang dilakukan sebanyak tiga kali dalam seminggu.

Pemesanan bahan baku disesuaikan dengan kebutuhan.  Untuk

meningkatkan kinerja pada rantai pasok perlu diadakan kerjasama

dengan pihak lain dalam menerapkan teknologi guna meningkatkan

kualitas dari produksi agar dapat memberikan nilai tambah yang lebih

baik pada keripik pisang. Nilai tambah rata-rata keripik pisang sebesar

Rp. 5.668,09 per kilogram dengan rasio nilai tambah sebesar 46,24%.

Hasil penelitian Ade (2011) tentang analisis nilai tambah dan strategi

pengembangan klaster agroindustri tahu di Desa Candiretno

menunjukkan bahwa nilai tambah rata-rata per kilogram bahan baku

tahu putih dan tahu goreng adalah sebesar Rp 4.099,69 dan Rp 3.117,88.

Strategi prioritas pengembangan klaster agorindustri yaitu

memanfaatkan bahan baku dengan baik dan didukung oleh teknologi
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yang telah dimiliki oleh agroindustri tersebut, memanfaatkan peluang

pasar yang menjadi tujuan pemasaran, serta memanfaatkan produk yang

baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang meningkat.

Hasil penelitian Dinar (2012) tentang perencanaan dan pengendalian

bahan baku kedelai menunjukkan bahwa pemesanan kedelai dilakukan

secara periodik dengan jumlah pemesanan yang sama, yaitu 7500 kg.

Pemesanan kedelai dilakukan sebanyak dua kali dalam satu bulan. Dan

melalui metode EOQ, diperoleh tingkat pemesanan yang ekonomis

adalah 5772,73 kg. Persediaan pengaman (safety stock) kedelai untuk

periode selanjutnya adalah 320,21 kg. Perhitungan titik pemesanan

kembali (reorder point) adalah 670,90 kg. Jumlah persediaan maksimal

adalah 6092,94 kg dan jumlah persediaan minimal adalah 50,10 kg.

C. Kerangka Pemikiran

Agroindustri merupakan industri pengolahan hasil pertanian untuk

menghasilkan suatu produk agar berdaya guna dan memiliki nilai tambah

melalui proses pengolahan yang harus terus dikembangkan, karena sebagian

besar produk pertanian harus melalui proses pengolahan untuk bisa

dikonsumsi.  Kegiatan dari sistem agroindustri meliputi penyediaan bahan

baku, kegiatan pengolahan, dan pemasaran hasil produksi.  Kegiatan ini

diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan nilai jual

produk pertanian yang digunakan sebagai bahan baku, sehingga dapat

menambah pendapatan pelaku agroindustri, dan meningkatkan pertumbuhan

ekonomi suatu wilayah dalam hal ini adalah Desa Raman Fajar, Kecamatan
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Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur yang dijadikan sebagai lokasi

penelitian.

Agroindustri kerupuk singkong merupakan kegiatan industri pengolahan

skala rumah tangga yang menggunakan input bahan baku utama ubi kayu,

bahan penunjang berupa garam dan pewarna makanan, serta tenaga kerja

dan teknologi yang digunakan dalam proses pengolahan.

Jumlah ubi kayu yang digunakan dalam satu kali proses produksi dikalikan

dengan harga beli akan menghasilkan nilai biaya produksi.  Jumlah

pembelian bahan baku ubi kayu harus disesuaikan dengan kemampuan

rumah tangga dalam memproduksi kerupuk singkong. Ubi kayu merupakan

komoditi pertanian yang memiliki sifat meruah.  Artinya pada setiap kali

proses pemanenan akan diperoleh jumlah ubi kayu yang banyak. Sifat ubi

kayu yang lainnya adalah ubi kayu segar tidak dapat disimpan lama dan

akan membusuk dalam waktu 48 jam dari panen karena mengandung kadar

air sekitar 60%.  Gejala kerusakan ubi kayu akan ditandai dengan

munculnya warna biru gelap akibat terbentuknya asam sianida yang bersifat

racun bagi manusia, sehingga ubi kayu yang digunakan sebagai bahan baku

kerupuk singkong harus segera diolah.

Jumlah bahan baku yang harus dimiliki pelaku agroindustri harus sesuai

dengan kemampuan rumah tangga berproduksi. Sebaiknya bahan baku ubi

kayu segar langsung segera diolah menjadi kerupuk singkong, namun

umumnya para pelaku agroindustri menyimpan terlebih dahulu ubi kayu



38

yang telah dibeli sehingga menimbulkan biaya penyimpanan.  Biaya

penyimpanan akan mengurangi pendapatan rumah tangga, selain itu resiko

rusaknya bahan baku selama proses penyimpanan akan timbul dan akan

merugikan rumah tangga. Pengendalian bahan baku diperlukan untuk

mengurangi resiko tingginya biaya penyimpanan dan rusaknya bahan baku

selama proses penyimpanan. Pelaku agroindustri tidak bisa membeli bahan

baku dalam jumlah yang terlalu besar dikarenakan sifat ubi kayu yang tidak

bisa disimpan dalam jangka waktu yang relatif lama.

Pengendalian persediaan bahan baku dapat mencegah berkurangnya suplai

bahan baku ubi kayu pada tingkat produsen kerupuk singkong.  Pembeliaan

bahan baku yang secara tiba-tiba dan dalam jumlah yang sedikit dapat

menyebabkan kesulitan mencari bahan baku yang sesuai serta tingginya

harga beli bahan baku yang akan diterima produsen kerupuk singkong, hal

tersebut dapat mengurangi kontribusi nilai tambah yang akan diterima

pelaku agroindustri kerupuk singkong.

Harga bahan baku ubi kayu akan menentukan besarnya biaya produksi yang

dikeluarkan oleh produsen kerupuk singkong.  Proses pengolahan ubi kayu

menjadi kerupuk singkong akan memberikan kontribusi nilai tambah pada

produk ubi kayu.  Output yang dihasilkan berupa kerupuk singkong akan

memberikan penerimaan pada produsen kerupuk singkong.  Dan

pengurangan penerimaan yang didapatkan dari hasil penjualan kerupuk

singkong dengan seluruh biaya produksi yang digunakan selama proses

pembuatan kerupuk singking akan menghasilkan pendapatan bagi pelaku
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industri rumah tangga.  Analisis nilai tambah yang dilakukan akan melihat

seberapa besar kontribusi nilai tambah yang dihasilkan kerupuk singkong

terhadap bahan baku ubi kayu.

Analisis menegenai nilai tambah ubi kayu menjadi produk kerupuk

singkong menggunakan perhitungan dengan metode Hayami.  Apabila dari

hasil analisis yang dilakukan, diperolah jumlah nilai tambah yang lebih

besar dari 0, maka pengembangan agroindustri kerupuk singkong di Desa

Raman Fajar memberikan nilai tambah yang baik dan hasilnya positif,

sehingga menguntungkan para pelaku agroindustri kerupuk singkong

tersebut.  Sedangkan apabila hasil analisis nilai tambah yang dilakukan

menunjukkan bahwa nilai tambah kurang dari 0, maka pengembangan

agroindustri kerupuk singkong tidak memberikan nilai tambah dan tidak

memberikan kontribusi keuntungan para pelaku agroindustri.

Menurut Assauri (1998), manajemen produksi merupakan kegiatan yang

berguna untuk mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan input bahan

baku secara efektif dan efisien. Agroindustri perlu memiliki strategi

pengendalian persediaan bahan baku untuk menjamin agar proses

produksinya tidak akan terhambat akibat kekurangan suplai bahan baku.

Penyusunan strategi pengendalian bahan baku dapat dilihat dengan

meninjau lingkungan internal dan eksternal dari sisi bahan baku ubi kayu itu

sendiri.  Lingkungan internal terbagi menjadi dua aspek yaitu kekuatan dan

kelemahan.  Sedangkan lingkungan eksternal terdiri dari peluang dan

ancaman yang akan dihadapi agroindustri kerupuk singkong ditinjau dari
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sisi bahan baku.  Strategi yang terbentuk nantinya akan digunakan oleh

agroindustri sebagai dasar pengendalian persediaan yang jelas untuk

mengatur agar persediaan bahan baku yang ada dapat tetap menjaga

kontinuitas proses produksi.

Kerangka berfikir penelitian tersaji dalam Gambar 4.
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Gambar 4. Kerangka Pemikiran Penelitian

Agroindustri Kerupuk Singkong Skala Rumah Tangga
di Desa Raman Fajar, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur

Input:
- Bahan baku
- Bahan penunjang
- Tenaga kerja

Proses Pengolahan Output:
Kerupuk Singkong

Penyediaan
Bahan Baku

Pengendalian
Persediaan Bahan Baku

Biaya

Jumlah Pembelian
Bahan Baku Optimum

Nilai Tambah
R/C Rasio

Harga Jual Kerupuk
Singkong

Penerimaan
Agroindustri

Pendapatan
Agroindustri

Strategi Pengendalian Persediaan Bahan Baku Ubi Kayu Pada Agroindustri
Kerupuk Singkong Di Desa Raman Fajar, Kabupaten Lampung Timur

Lingkungan Internal Lingkungan Eskternal

Harga Bahan Baku
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III. METODE PENELITIAN

A. Konsep Dasar dan Batasan Operasional

Konsep dasar dan definisi operasional merupakan pengertian dan petunjuk

mengenai variabel apa saja yang akan diteliti guna memperoleh data untuk

selanjutnya dilakukan analisis data yang berhubungan dengan penelitian.

Agroindustri merupakan subsistem dari agribisnis yang mengubah bahan

baku berbasis pertanian menjadi barang jadi atau barang setengah jadi yang

memiliki nilai ekonomis lebih tinggi.

Kerupuk singkong adalah salah satu hasil olahan berbahan baku ubi kayu

yang diolah hingga menjadi produk akhir yang sifatnya lebih dekat dengan

konsumen yaitu berupa makanan ringan kerupuk singkong.

Klaster adalah konsentrasi spasial dari idnustri-industri yang sama atau

sejenis yang mengelompok pada suatu tempat dikarenakan jumlah bahan

baku yang banyak.

Proses produksi adalah suatu proses mentransformasikan berbagai faktor

produksi untuk menghasilkan output berupa produk barang atau produk jasa

tertentu.
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Proses produksi kerupuk singkong adalah suatu kegiatan mengubah bahan

baku ubi kayu, ditambah dengan bahan penunjang menjadi produk olahan

berupa kerupuk singkong dengan jumlah produk kerupuk singkong yang

dihasilkan setiap satu kali proses produksi yang diukur dengan satuan

kilogram (kg).

Bahan baku adalah bahan yang digunakan dalam proses produksi untuk

membentuk suatu produk kerupuk singkong.  Bahan baku yang dimaksudkan

disini adalah ubi kayu dan diukur dalam satuan kilogram (kg).

Bahan penunjang adalah bahan-bahan tambahan yang dipakai bersamaan

dengan bahan baku ubi kayu untuk meghasilkan produk kerupuk singkong.

Bahan penunjang yang digunakan dalam agroindustri kerupuk singkong ini

adalah garam dan pewarna makanan yang diukur dalam satuan bungkus.

Ketersediaan bahan baku adalah banyaknya ubi kayu yang tersedia pada

industri rumah tangga untuk proses produksi yang digunakan dalam satu

periode produksi yang diukur dengan satuan kilogram (kg).

Industri pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengubah suatu

bahan dasar secara mekanis, kimia atau dnegan tangan sehingga menjadi

barang jadi atau barang setengah jadi yang memiliki nilai ekonomis yang

lebih tinggi serta memiliki sifat yang paling dekat dengan konsumen.

Sistem pengendalian persediaan adalah suatu cara pengawasan terhadap

jumlah bahan baku yang dilkukan secara teratur meliputi prosedur
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pengendalian persediaan, manajemen dalam pengendalian bahan baku, serta

jumlah pemesan yang ekonomis dengan biaya persediaan yang minimum.

Jumlah pesanan ekonomis (EOQ) adalah jumlah pembelian bahan baku ubi

kayu pada setiap kali pemesanan dengn biaya yang paling rendah yang

dihitung dengan satuan kilogram (kg).

Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi dikurangi nilai bahan

baku dan nilai input lainnya selain tenaga kerja dan diukur dengan satuan

rupiah per kilogram (Rp/kg).

Rasio nilai tambah adalah perbandingan nilai tambah dengan nilai produk

diukur dengan satuan persen (%).

Penerimaan adalah sejuamlah uang yang diterima produsen dari suatu proses

produksi yang didapatkan dengan mengalikan jumlah produksi (output)

dengan harga jual yang berlaku yang diukur dengan satuan rupiah (Rp).

Keuntungan adalah selisih antara total penerimaan dengan total biaya yang

dinyatakan dengan satuan rupiah (Rp).

Biaya tetap adalah biaya yang besar kecilnya tidak tergantung pada besar

kecilnya produksi dan dapat digunakan lebih dari satu kali proses produksi

yang diukur dengan satuan rupiah (Rp).

Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan

besarnya volume produksi kerupuk sinkong yang dihasilkan dalam satu kali

proses produksi yang diukur dengan satuan rupiah (Rp).
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Biaya total adalah penjumlahan biaya tetap dengan biaya variabel yang

dihabiskan dalam satu kali proses produksi kerupuk singkong yang dihitung

dengan satuan rupiah (Rp).

Masukan (input) adalah bahan yang digunakan dalam proses produksi

kerupuk singkong.  Masukan (input) dapat berupa bahan baku, bahan

penunjang, tenaga kerja dan peralatan.

Tenaga kerja adalah orang yang bekerja untuk membantu kegiatan dalam

proses pembudidayaan rumput laut. Tenaga kerja yang digunakan adalah

tenaga kerja dalam keluarga dan tenaga kerja luar keluarga.

Upah rata – rata tenaga kerja adalah biaya upah yang dikeluarkan perusahaan

untuk tenaga kerja per satu hari orang kerja (HOK), yang diukur dalam satuan

Rp/HOK.

Lingkungan internal agroindustri merupakan sumber daya dan sarana yag ada

di dalam sebuah agroindustri dimana secara langsung dapat mempengaruhi

perkembangan dan peningkatan kinerja agroindustri.

Lingkungan eksternal agroindustri adalah sumber daya dan sarana yag ada di

dalam sebuah agroindustri dimana secara tidak langsung dapat mempengaruhi

perkembangan dan peningkatan kinerja agroindustri.

Kekuatan adalah sumberdaya, keterampilan, atau keunggulan lainnya yang

relatifterhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani atau yang ingin

dilayani oleh pelaku agroindustri.
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Kelemahan adalah keterbatasan sumber daya, keterampilan dan kapabilitas

yang secara serius menghambat kinerja agroindustri.

Peluang adalah situasi penting yang berasal dari luar agroindustri yang

menguntungkan dalam lingkungan agroindustri.

Ancaman adalah faktor-faktor yang berasal dari luar agroindustri kerupuk

singkong yang dapat menganggu keberlanjutan usaha agorindustri.

B. Lokasi, Responden, dan Waktu penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Desa Raman Fajar, Kecamatan Raman Utara,

Kabupaten Lampung Timur.  Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara

sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa klaster industri khusus

industri kerupuk singkong di Kabupaten Lampung Timur terdapat di

Kecamatan Raman Utara, khususnya di Desa Raman Fajar.  Desa Raman

Fajar memiliki jumlah unit usaha agroindusti kerupuk singkong paling

banyak yaitu sebanyak 69 unit usaha yang tersebar pada tiga diantara enam

dusun yang terdapat di desa tersebut. Desa Raman Fajar Dusun 3 memiliki

jumlah unit agroindustri kerupuk singkong terbesar yaitu sebesar 37 unit

usaha.  Hal yang melatarbelakangi klaster agroindustri ini adalah jarak lokasi

usaha yang dekat dengan keberadaan bahan baku yang melimpah, serta

adanya hubungan kekerabatan sehingga usaha kerupuk singkong ini berdiri

secara berdekatan dan mengelompok dalam jumlah yang banyak.

Responden penelitian adalah pengusaha agroindustri kerupuk singkong di

Desa Raman Fajar, tepatnya pada Dusun 3 sebanyak 37 orang.  Pengambilan
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data dengan menggunakan kuisioner bertujuan agar pertanyaan yang diajukan

dapat terstruktur dan diperoleh informasi yang lengkap dari responden.

Waktu penelitian adalah bulan Maret-April 2015. Analisis nilai tambah dan

EOQ akan dibedakan menjadi dua stratifikasi yaitu pada skala mikro dan

skala kecil.  Stratifikasi inti terjadi berdasarkan perbedaan nilai investasi awal

yang dilakukan oleh para pelaku agroindustri.

C. Jenis Data Dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan metode survei.  Pengambilan sampel dilakukan

dengan cara sensus, yaitu semua populasi dijadikan responden dalam

penelitian.

Menurut Arikunto (2002), apabila subjek penelitian kurang dari 100, maka

lebih baik diambil semua populasi yang ada sehingga penelitian merupakan

penelitian populasi.

Dusun 3 Desa Raman Fajar memiliki 37 unit usaha kerupuk singkong, dan

dalam penelitian ini responden adalah semua rumah tangga yang

mengusahakan industri kerupuk singkong. Hal yang melatarbelakangi klaster

industri kerupuk singkong di Desa Raman Fajar adalah kedekatan lokasi

usaha dengan sumber bahan baku yaitu perkebunan singkong dan pasar

sehingga usaha pengolahan ubi kayu menjadi kerupuk singkong berdiri secara

berdekatan dan dalam jumlah yang banyak.  Selain itu hubungan kekerabatan

antar pelaku agroindustri juga turut melatarbelakangi adanya klaster industri.
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Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data

sekunder.  Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan pengerajin

kerupuk singkong (responden) dengan menggunakan kuesioner (daftar

pertanyaan) yang telah disiapkan telebih dahulu, sekaligus melakukan

pengamatan (observasi) langsung di lokasi penelitian.  Data sekunder

diperoleh dari lembaga/instansi terkait seperti Badan Pusat Stastistik, Dinas

Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, laporan-laporan, publikasi, dan

pustaka lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. Alat Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dan analisis

deskriptif kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis

mekanisme rantai pasok serta melihat strategi pengendalian persediaan bahan

baku agroindustri kerupuk singkong.  Sedangkan analisis deskriptif

kuantitatif untuk mengetahui manajemen pengendalian persediaan bahan

baku serta melihat nilai tambah yang dihasilkan oleh agroindustri kerupuk

singkong. Metode pengolahan data dilakukan dengan metode tabulasi dan

komputerisasi (Microsoft Excell).

1. Analisis Nilai Tambah

Untuk menjawab tujuan penelitian yang pertama mengenai besarnya nilai

tambah dari ubi kayu menjadi kerupuk singkong pada agroindustri kerupuk

singkong di Desa Raman Fajar, peneliti menggunakan metode nilai tambah

Hayami. Menurut Hayami (1987), nilai tambah adalah pertambahan nilai
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suatu komoditi karena adanya perlakuan yang diberikan pada komoditi yang

bersangkutan.  Kegiatan mengolah ubi kayu menjadi suatu produk makanan

ringan seperti kerupuk singkong menyebabkan bertambahnya nilai ekonomis

dari komoditi tersebut. Penghitungan nilai tambah dengan metode Hayami

dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Prosedur Perhitungan Nilai Tambah Metode Hayami

Variabel Nilai
I. Output, Input dan Harga

1. Output (Kg) A
2. Input (Kg) B
3. Tenaga Kerja (HOK) C
4. Faktor Konversi D = A/B
5. Koefisien Tenaga Kerja (HOK) E = C/B
6. Harga Output (Rp/Kg) F
7. Upah Tenaga Kerja Langsung (Rp/HOK) G

II. Peneriman dan Keuntungan
8. Harga Bahan Baku (Rp/Kg) H
9. Sumbangan Input Lain (Rp/Kg) I

10. Nilai Output (Rp/Kg) J = D x F
11.a. Nilai Tambah (Rp/Kg) K = J – I – H
b. Rasio Nilai Tambah (%) L % = (K/J) x 100%
12.a. Pendapatan Tenaga Kerja Langsung (Rp/Kg) M =  E x G

b. Pangsa Tenaga Kerja (%) N % = (M/K) x 100%
13.a. Keuntungan (Rp/Kg) O = K – M

b. Tingkat Keuntungan (%) P% = (O/K) x 100%
III. Balas Jasa Pemilik Faktor-Faktor Produksi
14. Marjin (Rp/Kg) Q = J – H

a. Pendapatan Tenaga Kerja Langsung (%) R = (O/Q) x 100%
b. Sumbangan Input Lain (%) S = (M/Q) x 100%
c. Keuntungan Pemilik Perusahaan (%) T = (I/Q) x 100%

Sumber: Hayami, 1987

Keterangan :

A = Output/total produksi kerupuk singkong yang dihasilkan oleh industri

rumah tangga

B = Input/bahan baku yang digunakan untuk memproduksi kerupuk singkong

C = Tenaga kerja yang digunakan dalam memproduksi kerupuk singkong
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dihitung dalam satuan HOK (Hari Orang Kerja) dalam satu periode

analisis

F = Harga produk yang berlaku pada satu periode analisis

G = Jumlah upah rata-rata yang diterima oleh pekerja dalam setiap satu

periode produksi,yang dihitung berdasarkan upah per HOK

H = Harga input bahan baku utama ubi kayu per kilogram (kg) pada saat

periode Analisis

I = Sumbangan/biaya input lainnya yang terdiri dari biaya bahan baku

penolong, biaya penyusutan, dan biaya pengemasan.

Adapun kriteria nilai tambah adalah:

1)  Jika NT > 0, berarti pengembangan agroindustri kerupuk singkong di

Desa Raman Fajar memberikan nilai tambah hasilnya positif

2)  Jika NT < 0, berarti pengembangan agroindustri kerupuk singkong

tidak memberikan nilai tambah hasilnya negatif.

2. Metode Economic Order Quantity (EOQ)

Tujuan kedua tentang pengandalian persediaan bahan baku dapat dijawab

melalui penghitungan jumlah pembelian ekonomis (Economic Order

Quantity). Economic Order Quantity (EOQ) merupakan salah satu metode

yang digunakan untuk menganalisis bahan baku yang dibeli ataupun yang

diproduksi sendiri oleh pelaku industri.  Model EOQ biasa digunakan untuk

melihat kuantitas pesanan persediaan yang meminimumkan biaya

penyimpanan bahan baku serta biaya kebalikannya (inverse cost) pemesanan
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bahan baku. Metode EOQ merupakan metode yang banyak digunakan

sampai saat ini karena mudah diterapkan meskipun harus mempehatikan

beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Barang yang dipesan dan disimpan hanya satu macam

2. Kebutuhan/permintaan bahan baku adalah konstan dan telah

diketahui

3. Biaya pemesanan dan biaya penyimpanan adalah konstan dan

diketahui

4. Barang yang dipesan segera dapat tersedia

5. Harga barang adalah tetap dan tidak tergantung dari jumlah yang

dipesan

6. Waktu tenggang (lead time) adalah konstan dan diketahui

Menurut Ma’arif (2003), rumus EOQ yang digunakan adalah:

EOQ =

Keterangan:

EOQ = Jumlah pembelian yang ekonomis

D = penggunaan atau permintaan yang diperkirakan per periode

S = biaya pemesanan per pesanan

H = biaya penyimpanan per periode waktu ( Biaya penyimpanan =

10% x harga beli bahan baku)
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EOQ merupakan volume pembelian paling ekonomis untuk dilaksanakan

pada setiap pembelian (Gitosudarmo, 2002).  Untuk memenuhi kebutuhan,

maka dapat diperhitungkan pemenuhan kebutuhan yang paling ekonomis

yaitu sejumlah barang yang akan didapat dengan pembelian menggunakan

biaya yang paling minimal.  EOQ merupakan jumlah pesanan yang dapat

meminimalkan total biaya persediaan pembelian optimal.  Tujuan EOQ

adalah untuk mencari jumlah bahan baku yang tetap dibeli untuk mencukupi

kebutuhan selama satu periode produksi.

3. Analisis SWOT

Alat analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian yang ketiga

mengenai strategi pengendalian persediaan bahan baku pada agroindustri

kerupuk singkong di Desa Raman Fajar adalah analisis SWOT. Analisis

SWOT merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menggambarkan

kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek atau konsep bisnis yang

berdasarkan faktor internal (dalam) dan faktor eksternal (luar) yaitu

Strengths, Weakness, Opportunities dan Threats.

Analisis SWOT terdiri dari empat faktor, yaitu:

a. Strengths (kekuatan)

Merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi, proyek atau

konsep bisnis yang ada.  Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang

terdapat dalam tubuh organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri.



53

b. Weakness (kelemahan)

Merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi, proyek

atau konsep bisnis yang ada.  Kelemahan yang dianalisis merupakan

faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek atau konsep bisnis

itu sendiri.

c. Opportunities (peluang)

Merupakan kondisi peluang berkembang di masa datang yang terjadi.

Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari luar organisasi, proyek atau

konsep bisnis itu sendiri. misalnya kompetitor, kebijakan pemerintah,

kondisi lingkungan sekitar.

d. Threats (ancaman)

Merupakan kondisi yang mengancam dari luar.  Ancaman ini dapat

mengganggu organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri. Proses

penyusunan strategi pengembangan melalui tiga tahap analisis, yaitu

tahap pengumpulan data, tahap analisis dan tahap pengambilan keputusan.

Setelah data dan informasi terkumpul, kemudian dilanjutkan dengan

menganalisis semua informasi tersebut.  Kemudian tahap terakhir adalah

proses pengambilan keputusan.

1. Jenis-jenis Analisis SWOT:

a. Model Kuantitatif

Sebuah asumsi dasar dari model ini adalah kondisi yang berpasangan

antara S dan W, serta O dan T.  Kondisi berpasangan ini terjadi karena

diasumsikan bahwa dalam setiap kekuatan selalu ada kelemahan yang
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tersembunyi dan dari setiap kesempatan yang terbuka selalu ada

ancaman yang harus diwaspadai.  Ini berarti setiap satu rumusan

Strength (S), harus selalu memiliki satu pasangan Weakness (W) dan

setiap satu rumusan Opportunity (O) harus memiliki satu pasangan

satu Threath (T).

Kemudian setelah masing-masing komponen dirumuskan dan

dipasangkan, langkah selanjutnya adalah melakukan proses penilaian.

Penilaian dilakukan dengan cara memberikan skor pada masing -

masing subkomponen, dimana satu subkomponen dibandingkan

dengan subkomponen yang lain dalam komponen yang sama atau

mengikuti lajur vertikal.  Subkomponen yang lebih menentukan dalam

jalannya organisasi, diberikan skor yang lebih besar.

b. Model Kualitatif

Urutan-urutan dalam membuat Analisa SWOT kualitatif, tidak

berbeda jauh dengan urut-urutan model kuantitatif, hanya saja

subkomponen pada masing-masing komponen (S-W-O-T) adalah

berdiri bebas dan tidak memiliki hubungan satu sama lain.

Besarnya persentase dalam komponen tergantung pada besarnya

pengaruh langsung komponen tersebut pada pengendalian bahan baku

agroindustri kerupuk singkong dan jumlah komponen harus 100%.

Penentuan komponen serta bobot mengacu pada hasil prasurvey yang

telah penulis lakukan sebelumnya. Matriks evaluasi internal dan

eksternal analisis SWOT untuk mengetahui kondisi agroindustri
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kerupuk singkong serta menentukan strategi peningkatan kinerja

agroindustri dapat dilihat pada Tabel 10.
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Tabel 10. Matriks evaluasi faktor internal dan eksternal

Faktor Internal Bobot Rating Skor

Kekuatan

Pelaku agroindustri memiliki kebun
singkong sendiri

Ketersediaan bahan baku ubi kayu yang
ada sepanjang tahun

Lokasi agroindustri yang dekat dengan
bahan baku

Bahan baku ubi kayu yang tidak bisa
disimpan dalam jangka waktu relatif lama

Pembelian bahan baku yang terlalu
banyak akan menimbulkan biaya
penyimpanan

Pelaku agroindustri tidak memiliki
perencanaan pengadaan bahan baku

Total Faktor Internal 100%

Faktor Eksternal

Peluang

Harga bahan baku yang relatif stabil

Jumlah produksi ubi kayu Lampung
Timur terus meningkat

Jumlah pesaing dengan industri berbahan
baku ubi kayu yang relatif sedikit

Ancaman

Kegagalan panen membuat harga bahan
baku naik

Banyaknya pesaing agroindustri lain
dengan menggunakan bahan baku ubi
kayu

Iklim dan cuaca yang tidak dapat
diprediksi

Total Faktor Eksternal 100%
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2. Tahap Analisis SWOT

a. Faktor-faktor internal dan eksternal yang didapatkan dari identifikasi

yaitu faktor kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang kemudian

dimasukkan ke dalam matrik SWOT untuk dianalisis.  Analisis

SWOT ini menggambarkan peluang dan ancaman eksternal yang

dihadapi agroindustri, yang disesuaikan dengan kekuatan dan

kelemahan yang dimiliki. Bentuk matrik SWOT dapat dilihat pada

Gambar 5.

b. Silangkan masing-masing faktor sehingga didapat strategi SO, ST,

WO, dan strategi WT.

c. Pilihlah strategi yang sesuai dengan kuadran I, II, III, dan IV

Strengths (S)

Tentukan beberapa
faktor yang menjadi
kekuatan

Weakness (W)

Tentukan beberapa
faktor yang menjadi
kelemahan

Opportunities (O)

Tentukan beberapa
faktor yang menjadi
peluang

Strategi (SO)

Ciptakan strategi yang
menggunakan
kekuatan untuk
memanfatkan peluang

Strategi (WO)

Ciptakan strategi
yang meminimalkan
kelemahan untuk
memanfaatkan
peluang

Threats (T)

Tentukan beberapa
faktor yang menjadi
ancaman

Strategi (ST)

Ciptakan strategi yang
menggunakan kekuatan
untuk mengatasi
ancaman

Strategi (WT)

Ciptakan strategi
yang meminimalkan
kelemahan untuk
menghindari
ancaman

Gambar 5. Bentuk matrik SWOT
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IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

1. Keadaan Umum Kecamatan Raman Utara

a. Letak Geografis

Berdasarkan Raman Utara dalam Angka (2011), Kecamatan Raman Utara

merupakan bagian Kabupaten Lampung Timur yang memiliki luas wilayah

90,58 Km2 yang terdiri dari 11 (sebelas) desa, yaitu Desa Raman Aji, Rukti

Sudiyo, Ratna Daya, Kota Raman, Rejo Binangun, Rantau Fajar, Raman

Endra, Raman Fajar, Restu Rahayu, Rejo Katon, dan Raman Puja.  Ibukota

Kecamatan Raman Utara berkedudukan di Desa Kota Raman.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Raman Utara sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batanghari Nuban.

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Purbolinggo dan Kecamatan

Way Bungur.

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah.

b. Keadaan Sosial Ekonomi

1. Mata pencaharian

Pada umumnya sumber mata pencaharian penduduk yang utama adalah

Pertanian yang terdiri dari pertanian tanaman padi sawah, tanaman musiman,



59

pertanian peternakan, dan pertanian tanaman perkebunan.  Selain itu banyak

juga masyarakat yang sumber mata pencahariannya dari nonpertanian

diantaranya ada yang bekerja pada bidang pertambangan dan penggalian,

industri pengolahan, kontruksi, perdangan, penginapan dan restoran,

pengangkutan dan komunikasi, guru, pegawai negeri, dan lainnya.

2. Sumber Air

Keadaan sumber air di Kecamatan Raman Utara pada umumnya cukup baik,

sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari warga masyarakatnya, dan

kebutuhan tersebut tercukupi sebagaimana kebutuhan mereka, seperti air

minum, keperluan mencuci pakaian, dan masih banyak lainnya. Sebagian

besar masyarakat menggunakan air sumur, air dari PDAM, dan air dari

sumber mata air yang disalurkan di rumah tangga secara permanen.

c. Topografi dan Iklim

Secara topografi Kecamatan Raman Utara berada pada ketinggian tanah 10-

30 Mdpl dan memiliki jarak menuju pusat pemerintahan Kabupaten Lampung

Timur yaitu Sukadana sejauh 30 km yang dapat ditempuh dalam waktu satu

jam. Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya

tempat tersebut dari permukaan air laut dan jaraknya dari pantai. Kecamatan

Raman Utara pada tahun 2011, suhu rata-rata berkisar antara 25oC sampai

32oC dan dengan curah hujan sedang.

d. Demografi, Jenis Lahan Pertanian, Sarana dan Prasarana

Menurut monografi Kecamatan Raman Utara (2011), jumlah penduduk

Kecamatan Raman Utara adalah 35.972 jiwa, terdiri dari 18.373 jiwa

penduduk laki-laki dan 17.599 jiwa penduduk wanita.
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Jenis lahan pertanian di Kecamatan Raman Utara meliputi tanah latosal, pasir

dan patolit (yang terdiri dari pekarangan, tegal/kebun dan ladang). Sarana

dan prasarana yang terdapat di Kecamatan Raman Utara terdiri dari

sarana/prasarana pengangkutan, perhubungan, perekonomian seperti pasar,

toko/kios, koperasi, bank dan rumah makan, sarana pendidikan, tempat

ibadah, kesehatan dan olah raga.

2. Keadaan Umum Desa Raman Fajar

a. Letak Geografis

Luas wilayah Desa Raman Fajar adalah 1.003 Ha yang terdiri dari 8 dusun,

20 RW (Rukun Warga) dan 20 RT (Rukun Tetangga).  Desa Raman Fajar

memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Restu Rahayu

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Ratna Daya

Sebelah Barat :Berbatasan dengan Desa Raman Endra

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Purbolinggo

b. Topografi, Iklim, Jenis Lahan Pertanian dan Keadaan Demografi

Desa Raman Fajar berada pada ketinggian kurang lebih 16-20 meter diatas

permukaan laut. Jenis lahan pertanian di Desa Raman Fajar meliputi latosal,

pasir, patolit. Suhu udara rata-rata adalah 28oC serta memiliki curah hujan

2.083 mm/thn.  Jumlah penduduk Desa Raman Fajar adalah 2.953 jiwa yang

terdiri dari 1.516 jiwa penduduk laki-laki dan 1.437 jiwa peduduk perempuan

(Raman Utara Dalam Angka, 2014).
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c. Penggunaan Lahan Pertanian, Sarana dan Prasarana

Tanah persawahan di Desa Raman Fajar diusahakan untuk usaha tani padi

dan sayur-sayuran seluas 226 Ha, sedangkan tanah kering diusahakan untuk

tanaman semusim (seperti tanaman singkong dan jagung) seluas 109 Ha,

tanaman perkebunan (seperti kelapa sawit, kelapa dalam dan kakao) seluas

447 Ha dan sisanya digunakan sebagai lahan pemukiman dan jalan.

Penggunaan lahan di Desa Raman Fajar dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11. Luas wilayah menurut penggunaan di Desa Raman Fajar Kecamatan
Raman Utara Kabupaten Lampung Timur

Keterangan Luas (Ha)
Lahan Pemukiman 116
Lahan Persawahan 226
Lahan Kering (Jagung dan Singkong) 109
Lahan Perkebunan Sawit, Karet, dan Kakao 447
Lahan Jalan 105
Total 1003
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2014

Akses menuju Desa Raman Fajar dapat menggunakan alat transportasi ojek,

angkutan umum, serta mobil.  Jarak tempuh dari Desa Raman Fajar menuju

pusat pemerintahan Lanpung Timur, Sukadana adalah sejauh 20 km, atau

dapat ditempuh dalam waktu 30-45 menit.  Keadaan jalan di Desa Raman

Fajar umumnya masih berupa jalan onderlagh, serta jalan tanah. Masih

jarang ditemukan jalan beraspal di Desa Raman Fajar. Sarana dan prasarana

yang tersedia di tempat ini seperti sarana transportasi, jalan umum, rumah

ibadah, gedung sekolah, pasar tradisional, dan puskesmas.
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan

bahwa :

1. Pengolahan kerupuk singkong di Dusun 3 Desa Raman Fajar, Kabupaten

Lampung Timur telah memberikan nilai tambah terhadap ubi kayu sebesar

73,89 persen pada skala mikro dan 73,37 persen pada skala kecil.

2. Sistem pengendalian bahan baku ubi kayu di Desa Raman Fajar dapat

dilakukan dengan melakukan jumlah pembelian bahan baku yang

ekonomis setiap kali pesan per periode produksi dalam satu bulan yaitu

185,20 kg ubi kayu pada skala mikro dan 242 kg pada skala kecil dengan

frekuensi pembelian bahan baku yang dilakukan sebanyak 7 kali dalam

satu bulan untuk skala mikro dan 8 kali untuk skala kecil.

3. Strategi pengembangan kerupuk singkong di Desa Raman Fajar yaitu (a)

menjaga kualitas produk kerupuk singkong dengan menggunakan bahan

baku berkualitas sesuai dengan standar bahan baku pembuatan kerupuk

singkong yang dibutuhkan (b) perencanaan bahan baku dibuat dengan

peningkatan luas area tanam ubi kayu varietas Cimanggu dan Adira, sesuai

dengan kebutuhkan bahan baku pembuatan kerupuk singkong (c) menjalin

kemitraan dengan petani ubi kayu varietas Cimanggu dan Adira sehingga
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kebutuhan bahan baku ubi kayu untuk kerupuk singkong dapat terjaga dan

agroindustri berjalan berkelanjutan (sustainable).

B. Saran

1. Pelaku agroindustri diharapkan melakukan upaya peningkatan jumlah

produksi, meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan melalui

penggunaan bahan baku yang berkualitas, meningkatkan modal usaha,

dan memperluas jaringan pemasaran agar dapat meningkatkan

pendapatan dari agroindustri tersebut dan mampu bersaing dengan

industri lainnya

2. Pihak pemerintah daerah, melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura Kabupaten Lampung Timur mengatur rancangan zonasi

untuk area tanam ubi kayu, sehingga jumlah produksi ubi kayu varietas

makan seperti Cimanggu dan Adira yang memiliki rasa tidak pahit bisa

meningkat, meningat bahwa komoditi kerupuk singkong memberikan

nilai tambah pada bahan baku ubi kayu

3. Peneliti lain diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai pemasaran

yang dilakukan pelaku agroindustri kerupuk singkong karena produk ini

telah dipasarkan sampai ke luar daerah akan tetapi di Provinsi Lampung,

produk ini belum terlalu dikenal.
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