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ABSTRAK 

Ana Yohana, dan M. Habib Abdilah, “Analisa Keuangan Usaha Tempe Produksi 

Rumahan “(Studi Kasus Di Usaha Home Industri Tempe Bapak Syam Desa Sirnajaya 

Kecamatan Tarogong Kaler Kab Garut). 

Tempe merupakan makanan berbahan baku kedelai yang mengalami proses 

fermentasi dan sering dikonsumsi dari berbagai kalangan masyarakat sebagai makanan 

pendamping nasi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sistim 

pengolahan usaha industri tempe, untuk mengetahui berapa nilai tambah yang 

diperoleh dari pengolahan kedelai menjadi tempe, dan untuk mengetahui strategi 

pengembangan usaha industri tempe. Analisis data yang digunakan adalah metode 

Deskriftif studi kasus. Tingginya permintaan pasar akan produk tempe menjadikan 

peluang bagi para pengusaha. Salah satunya yaitu Bapak Syam yang membuka usaha 

home industri tempe yang terletak di Desa Sirnajaya Kecamatan Tarogong Kaler 

Kabupaten Garut. Proses produksi yang dilakukan home industri ini masih secara 

tradisional. Pemasaran yang Bapak Syam lakukan yaitu dengan cara menjual ke 

masyarakat sekitar dan lebih banyaknya hasil olahan dijual ke pasar. Analisa usaha 

produksi rumahan tempe dilakukan dengan menjelaskan faktor-faktor ekstern dan 

factor intern yang mempengaruhi kegiatan usaha produksi rumahan tempe ini, sehingga 

dapat diketahui bagaimana strategi usaha yang dilakukan. Selain itu diperhitungkan 

pula nilai tambah   diperoleh nilai harga jual tempe sebesar Rp. 5.136/kg. dengan 

imbalan nilai tambah biaya tenaga yaitu sebesar Rp. 1.489/kg, penelitian dilakukan 

untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal yang 

ada. Untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, maka usaha ini harus 

meningkatkan produksi, serta mengoptimalkan penjualan dengan memanfaatkan media 

sosial sebagai sarana produksi.  

  

 

Kata kunci: strategi pengembangan, nilai tambah, tempe 
 



 

 

 

ABSTRACT 

Ana Yohana, and M. Habib Abdilah, “Finansial Analysis for Tempe Home Industry” 

(Case Study in the Tempe Home Industry of Mr. Syam, Sirnajaya Village, Tarogong Kaler 

District, Garut Regency). 

 Tempe is a food made from soybeans which undergoes a fermentation process 

and is often consumed by various groups of people as a side dish for rice. This research 

was conducted with the aim of knowing the tempe industrial business processing system, to 

determine the added value obtained from processing soybeans into tempe, and to determine 

the business development strategy of the tempe industry. The data analysis used was 

descriptive case study method. The high market demand for tempe products creates 

opportunities for entrepreneurs. One of them is Mr. Syam who opened a tempe home 

industry which is located in Sirnajaya Village, Tarogong Kaler District, Garut Regency. 

The production process carried out by this home industry is still traditional. The marketing 

that Mr. Syam does is by selling to the surrounding community and selling more processed 

products to the market. The results of the research is, to explain about extern and inter 

factor that influence the home industry product tempe, on the added value of tempe business 

is Rp. 5,136 / kg. And in exchange for the added value of the staff, namely Rp. 1,489 / kg.  

The focus of this strategy is aimed at correcting internal weaknesses by taking advantage 

of external opportunities. To get higher income, this business must increase production, 

and optimize sales by utilizing social media as a means of production. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Tempe merupakan makanan berbahan baku kedelai yang mengalami proses 

fermentasi dan sering dikonsumsi dari berbagai kalangan masyarakat sebagai 

makanan pendamping nasi. Berbagai kalangan masyarakat di Indonesia sangat 

menyukai tempe sebagai makanan pendamping nasi, karena tempe merupakan 

makanan yang memiliki kandungan gizi cukup tinggi serta harga yang relatif 

terjangkau oleh daya beli berbagai lapisan masyarakat.  

Tempe memiliki presentase tertinggi sebesar 50 persen dalam pengolahan 

makanan berbahan baku kedelai. Tempe termasuk makanan yang memiliki sumber 

protein tertinggi dari berbagai produk olahan kedelai lainnya seperti tahu, susu 

kedelai, kecap dan tauco.  

Kandungan nilai gizi tempe jauh lebih baik dibandingkan kedelai biasa. 

Keunggulan yang terdapat dalam tempe antara lain: sumber antioksidan yang 

mengandung isoflavon aglikon sebagai pencegah kanker, sumber antibiotik, zat 

antibakteri yang memperkecil peluang infeksi, hipokolesterolemik, menurunkan 

lipid atau lemak dalam darah, sumber vitamin B, mengandung vitamin B12, 

mengandung delapan macam asam amino esensial dan asam lemak tidak jenuh, 

mengandung serat tinggi, mudah dicerna oleh semua kelompok umur, dari bayi 

sampai usia lanjut (Anonima, 2008) 

Tempe tidak hanya memiliki sumber protein tertinggi, tetapi juga memiliki zat 

gizi yang penting untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Kandungan zat 

gizi yang terkandung dalam 100 gram tempe antara lain 20,8 g protein, 8,8 g lemak, 

12,7 g karbohidrat, 55,3 g air, 1,6 g abu, 201 kal energi, 155 mg kalsium, 326 mg 

fosfor, dan 4 mg zat besi (Badan Standarisasi Nasional, 2012). Berdasarkan data 

Susenas 2016, konsumsi tempe secara berturut-turut pada 2016 dan 2017 adalah 

sebesar 7,34 kg/kapita/tahun dan 7,64 kg/kapita/tahun.
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Salah satu penyebab tingginya tingkat konsumsi tempe di masyarakat yaitu 

meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia. Meningkatnya jumlah penduduk di 

Indonesia mengakibatkan tingginya kebutuhan dalam mengkonsumsi tempe, 

sehingga kebutuhan kedelai dalam negeri semakin meningkat. 

Kedelai merupakan salah satu komoditas pertanian yang penting setelah beras 

dan jagung. Konsumsi kedelai yang meningkat tidak diimbangi dengan tingkat 

produksinya, bahkan luas panen dari tahun 2009-2013 menurun dengan rata-rata 

laju sebesar -6,54% dan produksi kedelai juga menurun dengan rata-rata laju 

sebesar -5,38%. Terjadinya penurunan luas panen dan produksi sementara 

permintaan kedelai di dalam negeri terus meningkat, meng-akibatkan Indonesia 

harus mengimpor kedelai untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Untuk 

memenuhinya sejak tahun 1975 posisi Indonesia bergeser dari negara eksportir 

menjadi negara importer kedelai (Amang et all, 1996).  

Darmawan (1999) menyebutkan bahwa peningkatan harga kedelai impor 

memberikan dampak yang besar terhadap industri tempe yaitu bahan baku kedelai 

mengambil porsi sebanyak 82,99% dari total biaya produksi. 

Produksi kedelai pada tahun 2016 yang dihasilkan sebesar 887,75 ton tidak 

dapat memenuhi kebutuhan akan kedelai. Rendahnya produksi kedelai dalam 

negeri mengakibatkan terjadinya impor kedelai di Indonesia. Rendahnya produksi 

kedelai dalam negeri disebabkan oleh, lahan penanaman kedelai banyak mengalami 

transformasi alih fungsi dan harus bersaing dengan tanaman pokok lain seperti padi 

dan jagung. 

 Varietas kedelai kuning merupakan bahan baku utama industri produk olahan 

seperti tempe yang kurang optimal pertumbuhannya di Indonesia karena iklim yang 

kurang sesuai. Hal ini juga menjadi penyebab rendahnya produksi kedelai dalam 

negeri (Kementrian Pertanian, 2016). Pengolahan kedelai menjadi tempe dengan 

berbagai proses produksi dilakukan oleh suatu agroindustri.  

Agroindustri merupakan kegiatan indus-tri dengan memanfaatkan hasil-hasil 

per-tanian sebagai bahan baku. Perusahaan agro-industri pada umumnya tidak 

mempunyai lahan pertanian sendiri untuk memproduksi produk pertanian yang 

dijadikan sebagai bahan baku agroindustri tersebut, sehingga masalah pembelian 
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bahan baku menjadi amat penting bahkan menentukan keberlanjutan usaha 

agroindustri (Soekartawi, 2000). 

Agroindustri tempe merupakan kegiatan pengolahan kedelai dengan berbagai 

proses produksi, sehingga dapat menghasilkan produk berupa tempe. 

Agroindustritempe dalam menjalankan usahanya harus mengetahui apakah usaha 

yang dijalankan memperoleh keuntungan atau tidak. Pengrajin tempe atau 

agroindustri tempe harus dapat menguntungkan, agar agroindustri tersebut dapat 

berkembang dengan baik. Pengrajin tempe harus mengetahui besaran biaya yang 

dikeluarkan selama proses produksi, seperti biaya total produksi.  

Biaya total berasal dari biaya tetap dan biaya variabel yang ada di dalam 

kegiatan pengolahan tempe. Selain menghitung biaya total, pengrajin tempe juga 

harus menghitung biaya pokok yang dikeluarkan. Besarnya biaya pokok yang 

dikeluarkan berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha agroindustri tempe. 

Perhitungan biaya ini sangat penting sebagai acuan dalam menetapkan harga tempe 

yang dijual, agar harga tidak lebih rendah dari biaya produksi yang dikeluarkan. 

Tempat Produksi tempe  yang saya maksud bertempat di desa Sirnajaya 

Kecamatan Tarogong Kaler kab Garut. Kapasitas produksi yang di hasilkan seorang 

pengrajin tempe biasanya bisa meghasilkan 50-100 kg tempe tergantung situasi dan 

kondisi.  

 Penelitian ini dilakukan agar kita bisa mengetahui dan mengefaluasi 

kekurangan dan kelebihan home industri tempe terusebut. Salahsatu faktor yang 

penyebab penelitian ini terjadi karenya adanya keingin tahuan tentang 

pengembangan produksi kedelai menjadi tempe. Dengan adanya pengembangan 

produksi maka peneliti tertarik untuk melaksanakan dan mengambil judul skripsi 

tersebut. 

 Penetapan harga tempe yang dijual dapat berpengaruh terhadap penerimaan 

dan pendapatan yang didapatkan oleh pengrajin tempe. Agroindustri memiliki 

peran penting dalam menciptakan nilai tambah. Menurut Sudiyono (2004), nilai 

tambah merupakan pertambahan nilai yang terjadi karena suatu komoditas 

mengalami proses pengolahan, pengangkutan, dan penyimpanan dalam suatu 

proses produksi. Agroindustri tempe merupakan salah satu sektor industri 
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pengolahan yang memiliki peluang dan nilai ekonomis untuk dikembangkan karena 

agroindustri ini merupakan salah satu sektor penting dalam pertumbuhan ekonomi. 

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. Sedangkan 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).  

 Nilai tambah dapat berpengaruh terhadap perekonomian di daerah tersebut. 

Tempe yang dihasilkan menciptakan nilai tambah yang akan berpengaruh terhadap 

pendapatan yang didapat agroindustri atau pengrajin tempe di daerah tersebut. 

Agroindustri selain dapat menciptakan dan meningkatkan nilai tambah dalam 

mengolah kedelai menjadi tempe, juga dapat membuka kesempatan kerja di daerah 

tersebut. Kegiatan produksi tempe yang dilakukan oleh suatu agroindustri 

membutuhkan tenaga kerja yang mencukupi.  

Strategi pengembangan adalah bakal tindakan yang menuntut keputusan 

manajemen puncak dalam pengembangan usaha untuk merealisasikannya. 

Disamping itu, strategi pengembangan juga mempengaruhi kehidupan organisasi 

dalam jangka panjang, paling tidak selama lima tahun. Oleh karena itu, sifat strategi 

pengembangan adalah berorientasi ke masa depan. Strategi pengembangan 

mempunyai fungsi perumusan dan dalam mempertimbangkan faktor-faktor internal 

maupun eksternal yang dihadapi perusahaan (David, 2004). 

Terbukanya peluang kesempatan kerja ini dapat membantu masyarakat 

didaerah tersebut mendapatkan pekerjaan dan mengurangi pengangguran yang ada. 

Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di suatu daerah dapat meningkatkan kondisi 

perekonomian didaerah tersebut. Keberlanjutan usaha dapat dilihat dari bagaimana 

para pengrajin menjalankan usahanya, seperti besarnya biaya pokok yang 

dikeluarkan, besarnya pendapatan dan nilai tambah yang diperoleh pengrajin 

tempe. 
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 Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan analisis usaha yang terdiri 

dari pendapatan dan biaya pokok, analisis nilai tambah dan kesempatan kerja untuk 

mengetahui apakah agroindustri tempe yang dijalankan memberikan keuntungan 

atau tidak. Berdasarkan hal tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Nilai Tambah Usaha Industri Tempe Dan Strategi 

Pengembangannya”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Adapun masalah yang akan diangkat pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana sistem pengolahan usaha industri rumahan tempe. 

2. Berapa nilai tambah yang diperoleh dari pengolahan kedelai menjadi tempe. 

3. Bagaimana strategi pengembangan usaha industri rumahan tempe. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Untuk mengetahui sistem pengolahan usaha industri tempe. 

2. Untuk mengetahui berapa nilai tambah yang diperoleh dari pengolahan 

kedelai menjadi tempe. 

3. Untuk mengetahui strategi pengembangan usaha industri tempe. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk: 

1. Peneliti, yaitu sebagai bahan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan 

yang sudah didapatkan selama menempuh studi. 

2. Untuk pelaku usaha tempe, yaitu sebagai bahan informasi yang 

diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi yang bermanfaat. 

3. Sivitas akademik, yaitu sebagai bahan informasi dan referensi serta 

menjadi informasi yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Kedelai 

Kedelai (Glysine max (L) Mer.) merupakan salah satu jenis kacang-kacangan 

yang mengandung protein nabati yang tinggi, sumber lemak, vitamin, dan mineral. 

Apabila cukup tersedia di dalam negeri akan mampu memperbaiki gizi masyarakat 

melalui konsumsi kedelai segar maupun melalui konsumsi kedelai olahan seperti 

tahu, tempe, tauco, kecap, susu dan lain sebagainya (Kertaatmaja, 2001). 

Kedudukan tanaman kedelai dalam sistemik tumbuhan (taksonomi) 

diklasifikasikan sebagai berikut:  

Kingdom: Plantae  

Divisi: Spermatophyta 

Sub-divisi: Angiospermae 

Kelas: Dicotyledonae 

Ordo: Polypotales 

Famili: Leguminosae (Papilionaceae) 

Sub-famili: Papilionoideae 

Genus: Glycine 

Spesies: Glycine max (L) Merill. sinonim dengan G. Soya (L.) Sieb dan Zucc. atau 

Soya max atau S. hispida. (Rukmana, 1996).  

Kedelai mempunyai kegunaan yang luas dalam tatanan kehidupan manusia. 

Penanaman kedelai dapat meningkatkan kesuburan tanah, karena akar-akarnya 

dapat mengikat Nitrogen dari udara dengan bantuan bakteri Rhizobium sp, sehingga 

unsur nitrogen bagi tanaman tersedia dalam tanah. Limbah tanaman kedelai berupa 

brangkasan dapat dijadikan bahan pupuk organik penyubur tanah. Limbah dari 

bekas proses pengolahan kedelai, misalnya ampas tempe, ampas kecap dan lain-

lain, dapat dimanfaatkan untuk bahan makanan tambahan (konsentrat) pada pakan 

ternak (Rukmana, 1996). 
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Pengolahan kedelai dapat dikelompokan menjadi dua macam, yaitu dengan 

fermentasi dan tanpa fermentasi. Pengolahan melalui fermentasi akan 

menghasilkan kecap, oncom, tauco dan tempe. Bentuk olahan tanpa melalui 

fermentasi adalah yuba, sere, susu kedelai, tahu, tauge dan tepung kedelai (Kasryno 

et all, 1998). 

 

2.1.2 Tempe 

Menurut Sarwono (2000) tempe kedelai mengandung protein sekitar 19,5 %. 

Selain itu, tempe kedelai juga mengandung lemak sekitar 4 %, karbohidrat 9,4 %, 

vitamin B12 antara 3,9-5 mg per 100 g tempe. Adanya kandungan vitamin B12 

pada tempe, dipandang sebagai sesuatu yang unik. Vitamin B12 diduga berasal dari 

kapang yang tumbuh dalam tempe, tapi ada pula yang mengatakan berasal dari 

unsur lain. Menurut Curtis et all (1997) dalam Sarwono, vitamin B12 pada tempe 

diproduksi oleh sejenis bakteri yaitu Klabsiella pneumoniae. Bakteri itu sebetulnya 

merupakan mikroba kontaminasi. Vitamin B12 sangat berguna untuk membentuk 

sel-sel darah merah dalam tubuh sehingga dapat mencegah terjadinya anemia 

(kurang darah) dan tempe juga banyak mengandung mineral dan fosfor. Bahan baku 

utama membuat tempe adalah kacang kedelai jenis kuning. Daya tahan tempe 

minim sekali, yaitu paling lama hanya tiga hari. Setelah itu membusuk. 

Namun, tempe yang membusuk masih dapat diolah menjadi sayuran atau 

campuran bumbu sayuran. Karena bahan baku tempe adalah kacang kedelai maka 

tempe mempunyai nilai gizi yang cukup tinggi. Tempe yang baik ialah yang tidak 

banyak campuran-campurannya, misalkan ampas kedelai, onggok, dan sebagainya. 

Selain itu, tempe yang baik dibuat dari kacang kedelai yang tidak busuk dan tidak 

banyak batu-batu kecilnya, dan dipilah biji kedelai yang tua serta berkilat dan agak 

berminyak (Soedjono, 1995). 

Komposisi tempe yang baik adalah sebagai berikut: 

a. Kadar air: ± 66 % 

b. Kadar protein: ± 20% 

c. Abu: ±0,9 % 

d. Karbohidrat: ± 3,9 % 
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e. Lemak: ± 9,7 % 

f. Warna: putih keabu-abuan. 

g. Bau dan rasa : normal. 

h. Bahan tambahan : bahan pengikat ± 1 % zat warna negatif (Soedjono, 1995). 

 

Tempe mamiliki khasiat terhadap kelangsungan kesehatan tubuh yaitu : 

a. Tempe memiliki karakteristik sebagai makanan bayi yang baik. Selain 

pertumbuhan fisik, tempe juga berkhasiat menghindari diare akibat bakteri 

enteropatogenik.  

b. Tempe mangandung antibiotik alami yang dapat melindungi usus dan 

memperbaiki sistem pencernaan yang menyebabkan diare pada anak balita. 

c. Tempe dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan dapat membuat awet 

muda karena mengandung senyawa zat isoflavin yang mempunyai daya 

proteksi terhadap sel hati dan mencegah penyakit jantung. 

d. Tempe dapat melangsingkan tubuh karena dapat menghindari terjadinya 

penimbunan lemak dalam rongga perut, ginjal, dan dibawah kulit perut. 

Tempe merupakan hasil Fermentasi kapang dan mikroorganisme lain yang 

tidak bersifat patogen terhadap keselamatan manusia.(Sarwono, 2000). 

 

2.1.3 Sistem Pengolahan 

Sistem pengolahan merupakan proses, metode, atau tekhnik yang dilakukan 

untuk mengubah bahan mentah menjadi makanan atau mengubah makanan menjadi 

bentuk lain agar bisa dikonsumsi. Sistim pengolahan tempe mempunyai atau cara 

sebagai berikut: 

1. Agar benar-benar mendapatkan biji kedelai yang bagus, dilakukan penyortiran. 

Caranya tempatkan biji kedelai pada tampah, kemudaian ditampi. 

2. Biji kedelai dicuci dengan air yang mengalir. 

3. Biji kedelai yang sudah bersih ke dalam panci berisi air, kemudian direbus 

selama 30 menit atau sampai mendekati setengah matang. 

4. Kedelai yang sudah direbus direndam selama semalam hingga menghasilkan 

kondisi asam. 
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5. Keesokan harinya, kulit arinya dikupas. Caranya, kedelai dimasukkan ke dalam 

air, kemudian remas-remas sambil dikuliti hingga akhirnya didapatkan keping-

keping kedelai. 

6. Keping kedelai dicuci sekali lagi, dengan cara yang sama seperti mencuci beras 

yang hendak ditanak. 

7. Keping kedelai dimasukkan ke dalam dandang lalu ditanak, mirip seperti 

menanak nasi. 

8. Setelah matang, angkat, lalu dihamparkan tipis-tipis di atas tampah. Ditunggu 

sampai dingin, airnya menetes habis, dan keping kedelai mengering. 

9. Proses selanjutnya adalah menambahkan ragi. Pemberian ragi pada kedelai 

dicampurkan sambil diaduk hingga merata. Ukurannya, 1 kg kedelai 

menggunakan sekitar 1 gram ragi. 

10. Bungkus kedelai yang sudah bercampur rata dengan ragi menggunakan daun 

pisang atau plastik. 

11. Peram bungkusan kedelai. Bila pembungkusnya berupa plastik, pemeraman 

dilakukan di atas kajang-kajang bambu yang diletakkan pada rak-rak. Bila 

pembungkusnya berupa daun, pemeraman dilakukan pada keranjang bambu 

yang ditutup goni. 

12. Sesudah diperam semalaman, dilakukan penusukan dengan lidi. Tujuannya agar 

udara segar dapat masuk ke dalam bahan tempe. 

13. Peram lagi semalaman, keesokan harinya tempe yang dibuat telah jadi dan siap 

dikonsumsi. 

2.1.4 Teori Produksi 

Produksi merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai 

guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam 

memenuhi kebutuhan. Produksi tidak hanya terbatas pada pembuatannya saja tetapi 

juga penyimpanan, distribusi, pengangkutan, pengeceran, dan pengemasan kembali 

atau yang lainnya (Millers dan Meiners, 2000). 

Produksi adalah suatu proses dimana barang dan jasa yang disebut input diubah 

menjadi barang-barang dan jasa-jasa lain yang disebut output. Banyak jenis-jenis 

aktifitas yang terjadi di dalam proses produksi, yang meliputi perubahan-perubahan 
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bentuk, tempat, dan waktu penggunaan hasil-hasil produksi. Masing-masing 

perubahan-perubahan ini menyangkut penggunaan input untuk menghasilkan 

output yang diinginkan. Produksi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang 

menciptakan atau menabah nilai atau manfaat baru (Atje Partadiradja, 1979). Guna 

atau manfaat mengandung pengertian kemampuan barang atau jasa untuk 

memenuhi kebutuhan manusia. Jadi produksi meliputi semua aktifitas menciptakan 

barang dan jasa (Ari Sudarman, 1999). 

2.1.5 Industri 

Industri adalah bidang yang menggunakan keterampilan, dan ketekunan kerja 

(bahasa Inggris: industrious) dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil-

hasil bumi, dan distribusinya sebagai dasarnya. Maka industri umumnya dikenal 

sebagai mata rantai selanjutnya dari usaha-usaha mencukupi kebutuhan (ekonomi) 

yang berhubungan dengan bumi, yaitu sesudah pertanian, perkebunan, dan 

pertambangan yang berhubungan erat dengan tanah. Kedudukan industri semakin 

jauh dari tanah, yang merupakan basis ekonomi, budaya, dan politik. 

Perkembangan industri tentunya tidak saja ditujukan hanya kepada industri-

industri besar dan sedang tetapi perhatian yang sepadan harus pula diarahkan 

kepada industri-industri kecil atau rumah tangga. Sebab pada kenyataannya, 

industri jenis ini masih sangat diperlukan sampai waktu tidak tertentu untuk 

memberikan kesempatan kerja sekaligus pemerataan pendapatan. 

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 yaitu industri yang mempunyai tenaga kerja kurang 

dari 5 orang dan terdapat dipedesaan.  
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Kegiatan industri kecil lebih-lebih rumah tangga yang jumlahnya sangat banyak 

di Indonesia memiliki kaitan yang dekat dengan mata pencaharian pertanian 

didaerah pedesaan, serta tersebar diseluruh tanah air.  

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

mengolah hasil pertanian mempunyai peranan penting yaitu:   

1. Meningkatkan nilai tambah  

2. Meningkatkan kualitas hasil  

3. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja  

4. Meningkatkan keterampilan produsen 

5. Meningkatkan pendapatan produsen. 

2.1.6 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. Sedangkan 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).  

Nilai tambah suatu produk adalah hasil dari nilai produk akhir dikurangi dengan 

biaya antara yang terdiri dari biaya bahan baku dan bahan penolong (Hayami, Y., 

Y. Kawagoe, M. Morookadan, and Siregar. 1987). Nilai tambah merupakan nilai 

yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam 

proses produksi sebagai biaya antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan 

balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi. Bila komponen 

biaya antara yang digunakan nilainya semakin besar, maka nilai tambah produk 

tersebut akan semakin kecil. Begitu pula sebaliknya, jika biaya antaranya semakin 

kecil, maka nilai tambah produk akan semakin besar (M.F. Makki, 2001).  

Nilai tambah menggambarkan tingkat kemampuan menghasilkan pendapatan 

disuatu wilayah. Nilai tambah juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat 
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kemakmuran masyarakat setempat dengan asumsi seluruh pendapatan itu dinikmati 

masyarakat setempat (Tarigan, 2004). 

Nilai tambah dari setiap industri adalah harga pasar dari barang atau jasa yang 

diproduksi dikurangi dengan harga barang atau jasa material dan jasa yang dibeli 

dari pihak lain, yaitu selisih antara output bruto dengan nilai konsumsi sementara. 

Nilai tambah itu bisa berbentuk bruto maupun netto. Nilai tambah bruto meliputi 

pajak, bunga atas pinjaman, sewa, keuntungan usaha, cadangan untuk penyusutan, 

dan balas jasa untuk manajemen dan pegawai termasuk pada tunjangan sosial.  

Menurut Ravianto (1988), dalam menghitung nilai tambah yang perlu 

diperhatikan adalah: 

1. Perputaran penjualan  

Perputaran penjualan sering dicampuradukkan dengan lain-lain seperti gedung 

yang disewakan atau usaha sampingan, yang intinya pendapatan tersebut bukan 

dari hasil proses yang dihasilkan perusahaan. Untuk itu pendapatan tersebut 

tidak boleh dimasukkan sebagai penjualan atau penerimaan usaha yang akan 

dicari nilai tambahnya.   

2. Bahan yang Dibeli 

Bahan yang dibeli adalah bahan yang dibeli berkaitan dengan usaha tersebut 

harus dikurangi dari penjualan atau penerimaan. Mulai dari bahan baku, bahan 

bakar dan lain-lain yang habis sekali pakai harus diperhitungkan baik yang 

emplisit atau eksplisit.  

3. Jasa yang dibeli  

Jasa yang dibeli lebih rumit dibandingkan bahan-bahan yang dibeli. Biaya 

transportasi untuk mengangkut bahan baku atau produk akhir harus 

diperhitungkan. Biaya yang diperhitungkan adalah biaya yang bukan untuk 

keperluan pribadi. 

4. Depresiasi dan biaya penyewaan 

Dari analisis nilai tambah dapat diketahui besarnya imbalan yang diterima oleh 

pengusaha dan tenaga kerja. Analisis nilai tambah juga berguna untuk mengetahui 

berapa tambahan nilai yang terdapat pada satu satuan output yang dihasilkan (nilai 
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tambah produk). Pada prinsipnya nilai tambah ini merupakan keuntungan kotor 

sebelum dikurangi biaya tetap. 

2.1.7 Strategi Pengembangan 

A. Konsep strategi 

Strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan, serta 

pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang penting untuk mencapai 

tujuan tersebut (Chandler,1962:13dalam(Tri et al., 2013)Pemahaman yang baik 

mengenai konsep strategi dan konsep-konsep lain yang bersangkutan sangat 

menentukan suksesnya strategi apa yang akan disusun. Konsep-konsep tersebut 

adalah: 

1. Distinctive Competence: tindakan yang dilakukan perusahaan agar dapat 

melakukan kegiatan lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. Distinctive 

Competence ini meliputi keahlian tenaga kerja dan kemampuan sumber daya 

2. Competitive Advantage: kegiatan spesifik yang dikembangkan perusahaan 

untuk melakukan yang lebih baik dibanding dengan pesaingnya. Strategi yang 

digunakan untuk memperoleh keunggulan dalam bersaing adalah cost 

leadership, differensial dan focus. 

B. Perumusan strategi  

Perumusan strategi sangat diperlukan setelah mengetahui suatu ancaman yang 

dihadapi perusahaan, peluang atau kesempatan yang dimiliki serta kekuatan dan 

kelemahan yang ada diperusahaan. Perumusan strategi meliputi menentukan misi 

perusahaan, menentukan tujuantujuan yang dicapai, pengembangan strategi, dan 

penetapan pedoman kebijakan  

a) Misi 

Misi organisasi adalah tujuan atau alas an berdirinya suatu organisasi, 

pernyataan misi organisasi yang disusun dengan baik, mengidentifikasikan 

tujuan dan yang membedakan antara suatu perusahaan dengan perusahaan yang 

lain, dan mengidentifikasi jangkauan operasi perusahaan dalam produk yang 

ditawarkan dan pasar yang dilayani 

b) Tujuan 
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Tujuan merupakan hasil akhir aktivitas perencanaan. Tujuan merumuskan hal-

hal yang akan diselesaikan, dan sebaiknya diukur jika memungkinkan. 

Pencapaian tujuan perusahaan merupakan hasil dari penyelesaian misi. 

c) Strategi 

Strategi perusahaan merupakan rumusan perencanaan komprehenship tentang 

cara perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Strategi memaksimalkan 

keunggulan kompetitif dan meminimalkan keterbatasan kemampuan 

d) Kebijakan 

Kebijakan menyediakan pedoman luas untuk pengambilan keputusan organisasi 

secara keseluruhan. Kebijakan juga merupakan pedoman luas yang 

menghubungkan perumusan strategi dan implementasi. Kebijakan-kebijakan 

tersebut diinteprestasi dan diimplementasi melalui strategi dan tujuan divisi 

masing masing. Divisi-divisi kemudian akan, mengembangkan kebijakannya, 

yang akan menjadi pedoman bagi wilayah fungsional yang diikutinya. 

C. Tipe-tipe strategi 

Menurut Rangkuti (2009: 7)dalam(Tri et al., 2013), Strategi dapat 

dikelompokan menjadi 3 (tiga) tipe strategi yaitu: 

1. Strategi manajemen 

Strategi manajemen meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen 

dengan orientasi pengembangan strategi secara makro, misalnya strategi 

pengembangan produk, penerapan harga, akuisisi, pengembangan pasar dan 

sebagainya. 

2. Strategi investasi 

Strategi ini merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi, misalnya 

perusahaan ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau berusaha 

melakukan penetrasi pasar, strategi bertahan, strategi pembangunan kembali 

divisi baru dan sebagainya 

3. Strategi Bisnis 

Strategi ini sering disebut strategi bisnis secara fungsional karena strategi ini 

berorientasi pada fungsi- fungsi kegiatan manajemen, misalnya strategi 
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pemasaran, produksi atau operasional, distribusi, dan strategi yang berhubungan 

dengan keuangan. 

2.1.8 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang di lakukan Mohd. Harisudin (2013) yang berjudul 

Pemetaan dan strategi pengembangan agroindustri tempe di kabupaten Bojonegoro 

Jawa Timur menarik kesimpulan bahwa agroindustri tempe menempati urutan 

pertama sebagai agroindustri unggulan di Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan 

analisis matriks IE, maka posisi bersaing agroindustri tempe berada pada kuadran 

V (strategi pengembangan produk dan penetrasi pasar). Berdasarkan QSPM 

diperoleh rekomendasi strategi yang paling tepat dilakukan oleh pelaku agroindustri 

tempe di Bojonegoro adalah strategi pengembangan produk. 

Penelitian yang dilakukan oleh Erfano Agustian (2017) yang berjudul Analisis 

Nilai Tambah Dan Kelayakan Finansial Agroindustri Kripik Di Kota Metro. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa:  

(1) Agroindustri keripik tempe di Kota Metro menghasilkan nilai konversi 

sebesar1,53 dengan nilai tambah Rp 35.316, -per kilogram. 

(2) Secara finansial agroindustri keripik tempe di Kota Metro layak dijalankan 

dengan nilai NPV Rp761.086.742, IRR 33,70%, Net B/C3,90, Gross 

B/C1,45dan Pp 3,06 dan  

(3) Peningkatan harga bahan baku, biaya produksi serta penurunan harga produk 

dan jumlah produksi tidak mempengaruhi kondisi usaha agroindustri keripik 

tempe di Kota Metro. Dengan adanya fluktuasi harga bahan baku dan harga 

input, usaha agroindustri keripik tempe di Kota Metro tetap layak dijalankan 

dan menguntungkan meskipun marjin dan lama pengembalian biaya investasi 

semakin kecil dan bertambah lama. Nilai NPV, IRR, Net B/C, dan Gross B/C 

sensitive terhadap perubahan harga produk dan perubahan jumlah produksi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Winanti Puspa Arum (2016) yang berjudul 

Evaluasi Kelayakan Usaha Dan Nilai Tambah Agroindustri Tempe. Hasil 

Penelitian menunjukkan bahwa agroindustry tempe pada berbagai skala produksi 

(besar, menengah, kecil) secara keseluruhan menguntungkan dan layak untuk 

dikembangkan. Agroindustri tempe dalam penelitian ini memberikan nilai tambah 
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yang cukup besar, walaupun masih menggunakan teknologi yang tergolong 

sederhana dan modal terbatas. 

2.2 Pendekatan Masalah 

Proses pengolahan kedelai mejadi tempe akan memberikan nilai tambah bagi 

tempe itu sendiri. Sedangkan untuk menghasilkan produk tempe tersebut 

diperlukan faktor-faktor produksi lain mulai dari tenaga kerja, peralatan produksi, 

bahan-bahan tambahan dan lain-lain yang merupakan bagian dari proses pembuatan 

tempe.  

Didunia bisnis di Indonesia timbul begitu banyak persaingan dibidang usaha 

dan industri. Banyak terjadi perubahan dan ketidak pastian dilingkungan 

perusahaan. Keadaan ini memaksa perusahaan  untuk  lebih  baik  dalam  

merencanakan  dan merumuskan  strategi  bersaing,  agar  bertahan  dalam  pusar  

persaingan  masa  kini, dengan  cara  memperhatikan  perubahan-perubahan  

lingkungan  yang  dapat mempengaruhi kinerja pemasaran perusahaan. 

Manajemen dalam suatu organisasi meliputi perencanaan, pengarahan, 

pengorganisasian, dan pengendalian atas keputusan-keputusan atau tindakan 

organisasi yang berkaitan dengan strategi. Strategi merupakan rencana yang 

disatukan, menyeluruh dan terpadu yang berkaitan dengan keunggulan strategi. 

Keunggulan strategi dirancang sesuai dengan tantangan lingkungan sehingga tujuan 

utama dapat dicapai melalui suatu pelaksanaan yang tepat (Glueck dan Janch, 

1996).dalam(Sudarmayanti, 2011) 

Rangkuti (2005)dalam(Tri et al., 2013) menyebutkan strategi merupakan alat 

untuk mencapai tujuan. Suatu perusahaan dapat mengembangkan strategi untuk 

mengatasi ancaman eksternal dan merebut peluang yang ada. Proses analisis, 

perumusan dan evaluasi strategi-strategi itu disebut perencanaan strategis. Tujuan 

utama perencanaan strategis adalah agar suatu perusahaan dapat melihat secara 

objektif kondisi-kondisi internal dan eksternal, sehingga perusahaan dapat 

mengantisipasi perubahaan lingkungan eksternal. 

 Dalam hal ini dapat dibedakan secara jelas, fungsi manajemen, konsumen, 

distributor, dan pesaing. Jadi perencanaan strategis penting untuk memperoleh 
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keunggulan bersaing dan memiliki produk yang sesuai dengan keinginan konsumen 

dengan dukungan yang optimal dari sumberdaya yang ada. 

Upaya yang dapat dilakukan salah satunya adalah dengan melakukan analisis 

SWOT, analisis ini dapat dijadikan sebagai landasan pelaku usaha agar dapat 

mencapai target usahanya. Jika alat analisis ini digunakan dengan tepat, maka hal 

tersebut dapat berbanding lurus dengan keakuratan perumusan strategi dalam usaha 

untuk mencapai tujuannya, yang kemudian dapat meminimalisir resiko dalam 

menghadapi ancaman, serta memanfaatkan dan mengejar peluang yang ada. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Teknik Penelitian 

Metode dasar yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif, 

studi kasus. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status 

sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, 

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari metode deskriptif 

ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, 

faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena 

yang diselidiki. 

 Metode deskriptif bukan saja memberikan gambaran terhadap fenomena-

fenomena, Tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesis-hipotesis, 

membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang 

ingin dipecahkan (Nazir 2014). Dalam penelitian ini metode deskriptif akan 

digunakan untuk mendeskripsikan nilai tambah dan strategi pengembangan usaha 

industri tempe. 

3.2 Definisi dan Operasionalisasi Variabel 

Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang diungkap dalam 

definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam 

lingkup obyek penelitian/obyek yang diteliti. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 
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Tabel 1. Definisi dan Operasional Variabel 
No. Komponen Keterangan Satuan 

Pengukuran 

1. Output  produk yang dihasilkan dari suatu 

proses produksi  dalam hal ini berupa 

tempe dihitung dalam satuan. 

Kg/produksi 

2. Bahan baku bahan utama atau bahan pokok yang 

merupakan 

komponen utama dari suatu produk 

dihitung dalam satuan (Kg) dinilai 

dalam satuan rupiah 

Rp/Kg 

3. Tenaga Kera setiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan guna menghasilkan barang 

atau jasa, untuk mengolah bahan 

baku menjadi produk jadi, dihitung 

dalam hari orang kerja 

HOK 

4. Jumlah Produksi Volume atau jumlah tauge yang 

sudah dipanen yang dihasilkan dalam 

satu kali proses produksi. 

Kg/produksi 

5. Faktor konversi menunjukkan output yang dihasilkan 

dari bahan baku. Faktor konversi 

dapat dihitung dari output dibagi 

bahan baku dalam satu kali proses 

produksi. 

% 

6. Koefisien tenaga 

kerja 

banyaknya tenaga kerja yang 

diperlukan untuk mengolah tempe 

dalam satu kali proses produksi 

diukur dalam satuan 

HOK/kg 

7. Harga output adalah harga jual produk, dihitung 

dalam satuan rupiah per kilogram 

Rp/Kg 

8. Upah tenaga kerja  jumlah upah tenaga kerja kemudian 

dirata-ratakan dihitung dalam satuan 

rupiah per hari orang kerja 

Rp/HOK 

9. Harga bahan baku biaya yang harus dikeluarkan untuk 

membeli bahan baku dihitung dalam 

satuan rupiah per kilogram 

Rp/Kg 

10. Sumbangan Input 

Lain 

adalah biaya yang dikeluarkan untuk 

membeli bahan dalam proses 

produksi. 

Rp/Kg 

11. Nilai Output nilai perkalian antara harga output 

dengan faktor konversi yaitu jumlah 

output yang dihasilkan dari satu 

satuan input. 

Rp/Kg 

12. Nilai Tambah selisih antara nilai output dengan 

harga bahan baku dan sumbangan 

input lain dalam satu kali proses 

produksi 

Rp/Kg 

13. Rasio Nilai Tambah presentase nilai tambah dari nilai 

output 

% 
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No. Komponen Keterangan Satuan 

Pengukuran 

14. Imbalan tenaga 

kerja 
koefisien tenaga kerja dikali upah 

tenaga kerja 

Rp/Kg 

15. Pangsa tenaga kerja presentase pendapatan tenaga 

kerja dari nilai tambah 

% 

16. Keuntungan selisih antara nilai tambah dengan 

pendapatan tenaga kerja 

Rp/Kg 

17. Tingkat keuntungan adalah presentase keuntungan 

dari nilai tambah 

% 

18. Marjin pendapatan 

tenaga kerja 
nilai output dikurangi harga bahan 

baku 

Rp/Kg 

19. Marjin sumbangan 

input lain 
adalah presentase sumbangan 

input lain terhadap marjin 

% 

20. Marjin keuntungan 

pengusaha 
presentase keuntungan pengusaha 

terhadap marjin 

% 

Faktor internal adalah: 

a. Kekuatan, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam pemasar dan merupakan 

keunggulan bagi usaha pemasaran tempe. 

b. Kelemahan, yaitu-faktor yang berasal dari dalam pemasar dan merupakan 

keterbatasan/ kekurangan bagi usaha pemasaran tempe. Faktor eksternal adalah 

faktor-faktor di luar industri yang dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman 

bagi usaha pemasaran tempe meliputi bahan baku, konsumen, pemerintah, 

pesaing, dan sosial budaya.  

Faktor eksternal adalah: 

a. Peluang adalah faktor-faktor yang berasal dari luar pemasar dan bersifat 

menguntungkan bagi pelaksanaan pemasaran tempe. 

b. Ancaman, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar pemasar dan bersifat 

mengganggu bagi pelaksanaan pemasaran tempe. 

1. SWOT merupakan suatu alat analisis situasi yang menguji kondisi internal dan 

eksternal untuk mengidentifikasi kekuatan (strength), kelemahan (weakness), 

peluang (oppurtinities), dan ancaman (threath). 

2. Matriks Internal Eksternal (IE) menggambarkan posisi strategis perusahaan 

sehingga bisa diketahui dampak strategisnya. 

3. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk 

merumuskan suatu strategi. 
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4. Matriks SWOT adalah matriks yang digunakan untuk menyusun berbagai 

alternatif strategi pemasaran melalui strategi SO, WO, ST, dan WT. 

3.3 Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Berikut untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 2. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data 

No. Jenis Data Sumber Data Cara Pengumpulan Data 

1. Data Primer   

 Karakteristik Responden Perajin Wawancara/Observasi 

 Proses pembuatan tempe Perajin Wawancara/Kuesioner 

 Biaya dan keuntungan  Perajin Wawancara/Kuesioner 

 Jenis dan volume bahan baku Perajin Wawancara/Observasi 

 Analisis SWOT Perajin Wawancara/Kuesioner 

2. Data Sekunder   

 Keadaan umum daerah penelitian  Desa Terkait Observasi 

 Data perajin pembuatan keripik 

pakcoy 

Desa Terkait Observasi 

 Data-data pendukung yang 

diperoleh dari buku-buku, jurnal 

penelitian atau dengan 

mengambil dari sumber lain 

Buku, Jurnal 

Penelitian 

 

3.4 Teknik Penetapan Responden 

Teknik penetapan reponden dalam penelitian ini digunakan dengan metode 

puposive atau secara disengaja yaitu pada usaha Tempe Bapak Syam di Desa 

Sirnajaya Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut dengan alasan usaha tani 

tempe pada tempat tersebut sudah mulai berkembang sehingga diharapkan akan 

diperoleh apa yang ingin diketahui dan dicapai dari tujuan penilitian. 

3.5 Teknik Analisis 

Tabel 3. Analisis Nilai Tambah 

I. Output, Input, dan Harga  

1. 1. Output (kg) A 

2. 2. Bahan baku (kg) B 

3. 3. Tenaga Kerja (JOK/th) C 

4. 4. Faktor konversi (1/2) d = a/b 

5. 5. Koefisien tenaga kerja langsung (3/2) e = c/b 

6. 6. Harga output (Rp/kg) F 

7. 7. Upah rata-rata tenaga kerja (Rp/JKO) G 

II. Pendapatan dan keuntungan (Rp/kg bahan baku)  

8. 8. Harga bahan baku (Rp/kg) H 

9. 9. Sumbangan input lainnya (Rp/kg) I 
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        Sumber: Hayami Y, Kawagoe T, Morooka Y, Siregar M.1987 

 Teknik analisis data yang diterkumpul adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui gambaran dari usaha tempe, disajikan secara deskriptif. 

b. Mengetahui nilai tambah yang dihasilkan dari pengolahan keripik tempe yaitu 

dengan menggunakan tabel analisis nilai tambah Metode Hayami. 

c. Menurut Rangkuti (2013), langkah - langkah dalam menentukan nilai faktor 

internal dan eksternal adalah sebagai berikut: 

1. Susunlah dalam kolom masing – masing.  

2. Beri bobot masing-masing faktor dalam kolom 2, mulai dari 1,0 (sangat 

penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting). Faktor-faktor tersebut 

kemungkinan dapat memberikan dampak pada faktor strategis.  

3. Hitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor denagan 

memberikan skala mulai dari 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor) 

berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan yang 

bersangkutan. Pemberian nilai rating untuk faktor peluang bersifat positif 

(peluang yang semakin besar diberi rating +4, tetapi jika peluangnya kecil, 

diberi rating +1). Pemberian nilai rating ancaman adalah kebalikannya. 

Misalnya, jika nilai ancamannya sangat besar, ratingnya adalah 1. Sebaliknya, 

jika nilai ancamannya sedikit ratingnya 

4. Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk memperoleh 

faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk 

10. 10. Nilai output (4 x 6) (Rp/kg) j = d x f 

11. 11. a. Nilai tambah (10-9-8) (Rp/kg) 

b. Rasio nilai tamabah {(11.a/10)x 100%} 

k = j . h .i 

l = k/j x 100 % 

12. 12. a. Imbalan tenaga kerja (5x7) (Rp/kg) m = e x g 

 b. Bagian tenaga kerja {(12.a/11.a)x 100%} n = m/k x 100% 

13. 13. a. Keuntungan (11.a – 12.a) (Rp/kg) o = k-m 

 b. Tingkat keuntungan {(13.a/10)x 100%} p = o/j x 100 % 

III. Balas jasa terhadap faktor produksi  

14. 14. Marjin (10-8) (Rp/kg) q = j.h 

 a. a. Pendapatan tenaga kerja {(12.a/14) x 100 % 

b. b. Sumbangan input lain {(9/14) x 100 %} 

c. c. Keuntungan perusahaan {(13.a/14) x 100 %} 

r = m/q x 100% 

s = i/q x 100% 

t = o/q x 100% 
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masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4,0 (outstanding) 

sampai dengan 1,0 (poor). 

5. Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total skor 

pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan. Nilai total ini menunjukkan 

bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktor-faktor strategis 

eksternalnya. Total skor ini dapat digunakan untu membandingkan perusahaan 

ini dengan perusahaan lainnya dalam kelompok industri yang sama. 

6. Langkah selanjutnya setelah identifikasi faktor adalah perhitungan bobot dan 

rating yang berfungsi sebagai landasan penentuan posisi perusahaan dalam 

bisnis. Hal ini penting diketahui sebagai dasar perusahaan untuk menjalankan 

strategi bisnis yang sesuai dengan kondisi perusahaan (Wiagustini dan 

Permatawati, 2015). Penentuan bobot didasarkan pada angka 0 - 1, yaitu 

akumulasi dari kekuatan dengan kelemahan dan akumulasi antara peluang dan 

ancaman. Nilai pada bobot ditentukan dari hasil wawancara antara penulis 

dengan pemilik perusahaan. Sedangkan penentuan rating berdasarkan tingkat 

pengaruh faktor tersebut terhadap perusahaan. Rating dari 1 – 4, paling 

berpengaruh memiliki rating 1, sedangkan rating 4 merupakan yang paling 

sedikit berpengaruh. Penentuan rating tersebut berdasarkan diskusi dengan 

pemilik perusahaan. Bobot dan skor setiap elemen dijumlahkan. Untuk 

kekuatan dijumlahkan dengan kelemahan, sedangkan peluang dijumlahkan 

dengan ancaman (Saragih, 2014). 

Tabel 4. Matriks IFE 

Faktor Strategi Internal Rating Bobot Jumlah (Rating x Bobot) 

Kekuatan       

 -       

 -       

Kelemahan       

 -       

 -       

Tabel 5. Matriks EFE 

Faktor Strategi 

Eksternal 
Rating Bobot Jumlah (Rating x Bobot) 

Peluang       

 -       
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 -       

Ancaman       

 -       

 -       

Matriks Internal dan Eksternal 

Diagram Analisis SWOT 

 

 

 

1) 

Selanjutnya dilakukan penentuan alternatif strategi berdasarkan analisis SWOT. 

Untuk menentukan posisi dalam matriks SWOT, maka dilakukan dua perhitungan. 

Pertama, dengan menjumlahkan antara total skor kekuatan, dengan total skor 

kelemahan, diasumsikan bahwa skor kekuatan bernilai positif, sedangkan skor 

kelemahan bernilai dominan. Jika hasilnya positif, maka berarti faktor kekuatan 

lebih dominan. Kedua, menjumlahkan antara total skor peluang dengan total skor 

ancaman, diasumsikan skor peluang, bernilai positif, sedangkan skor ancaman 

bernilai dominan. Jika hasilnya positif, maka berarti faktor peluang lebih dominan. 

Sebaliknya, jika hasilnya dominan, maka berarti faktor ancaman lebih dominan. 

Dari matrik SWOT, dapat disusun 4 strategi utama, yaitu S-O, W-O, S-T, dan W-

T. Masing-masing strategi ini memiliki karakteristik tersendiri dan hendaknya 

dalam implementasi, selanjutnya dilaksanakan secara bersama-sama dan saling 

mendukung satu sama lain (Tjoe dan Sarjono, 2010) 

Tabel 6. Matriks SWOT 

  

Strengh (S) 

Menentukan faktor-

faktor kekuatan internal 

Weakness (W) 

Menentukan 5-10 faktorf-

aktor kelemahan internal 

Opportunities (O) 

Menentukan faktor-

faktor peluang eksternal 

Strategi S-O 

Menciptakan strategi 

yang menggunakan 

Strategi W-O 

Menciptakan strategi yang 

meminimalkan kelemahan 

ANCAMAN 

KEKUATAN KELEMAHAN 

Kuadran 1 Mendukung 

strategi Agresif 

Kuadran 2 Mendukung 

strategi Diversifikasi 

Diversifikasi 

Kuadran 3 Mendukung 

strategi Turn-around 

Kuadran 4 Mendukung 

strategi Defensive 

PELUANG 
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kekuatan untuk 

memanfaatkan peluang 

untuk memanfaatkan 

peluang 

Threats (T) 

Menentukan faktor-

faktor ancaman 

eksternal 

Strategi S-T 

Menciptakan strategi 

yang menggunakan 

kekuatan untuk 

mengatasi ancaman 

Strategi W-T 

Menciptakan strategi yang 

meminimalkan kelemahan 

dan 

menghindari ancaman 

Delapan tahapan dalam penentuan alternatif strategi yang dibangun melalui 

matriks SWOT adalah sebagai berikut: 

1. Menuliskan peluang faktor eksternal kunci industri rumah tangga tempe. 

2. Menuliskan ancaman faktor eksternal kunci industri rumah tangga tempe. 

3. Menuliskan kekuatan faktor internal kunci industri rumah tangga tempe. 

4. Menuliskan kelemahan faktor internal kunci industri rumah tangga tempe. 

5. Mencocokkan kekuatan faktor internal dengan peluang faktor eksternal 

eksternal dan mencatat Strategi S-O dalam sel yang sudah ditentukan. 

6. Mencocokkan kelemahan faktor internal dengan peluang faktor eksternal 

eksternal dan mencatat Strategi W-O dalam sel yang sudah ditentukan. 

7. Mencocokkan kekuatan faktor internal dengan ancaman faktor eksternal 

eksternal dan mencatat Strategi S-T dalam sel yang sudah ditentukan. 

8. Mencocokkan kelemahan faktor internal dengan ancaman faktor eksternal 

eksternal dan mencatat Strategi S-T dalam sel yang sudah ditentukan. 

3.6 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Usaha Tempe Bapak Syam di Desa 

Sirnajaya Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut. Adapun tahap persiapan 

dan pembuatan usulan penelitian dilakukan pada bulan Juni - Juli 2020 

1. Tahap pengumpulan data dilapangan dapat dilakukan pada bulan Juli 2020. 

2. Tahap pengolahan data dilakukan pada bulan Juli 2020. 

3. Tahap penulisan dan pelaporan skripsi bulan Agustus 2020.
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Letak Geografis 

Desa Sirnajaya merupakan salah satu desa yang berada dikecamatan 

Tarogong Kaler yang berada disebelah barat Kota Garut, jarak yang bisa di tempuh 

dari garut kota ke desa sirnajaya sekitar 7km , dengan menggunakan kendaraan roda 

empat hanya memerlukan waktu -+15 menit. Adapun Batas-batas Desa Sirnajaya 

adalah sebagai berikut :  

Sebelah Utara  : Desa Mekarjaya, Kecamatan Tarogong Kaler  

Sebelah Timur  : Desa Mekargalih, Kecamatan Tarogong kidul  

Sebelah Barat  : Desa Sukawangi, Kecamatan Tarogong Kaler  

Sebelah Selatan : Desa Mekarwangi, Kecamatan Tarogong Kaler 

4.1.2 Secara Fisik 

1. Penggunaan Lahan 

Desa Sirnajaya memiliki luas wilayah total sebesar 279,037 Hektar. Luas 

wilayah tersebut terbagi ke dalam beberapa jenis tata guna lahan terutama sebagai 

lahan pertanian dan lahan non pertanian. Berikut ini merupakan tabel luas desa 

Sirnajaya berdasarkan penggunaanya :  

 Pemukiman     :  133.9 Ha  

 Luas Persawahan     :  89.3 Ha  

 Luas Perkebunan     :  36.747 Ha 

 Luas Pekarangan     :  13.39 Ha  

 Tanah kuburan     :  2.1 Ha  

 Perkantoran/ prasarana umum lainnya  :  1.8 Ha  

 Carik Desa     :  2.4 Ha  

 Total Luas     :  279.037 Ha 

 

Luas wilayah menurut penggunaan: 

 Sawah irigasi ½ teknis   :  130 Ha  
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 Sawah tadah hujan   :  39 Ha  

 Sawah pasangsurut   :  133.9 Ha  

 Tegalan/lading    :  36.747 Ha  

 Permukiman    :  133.9 Ha  

 Pekarangan    :  13.39 Ha  

 Tanah Perkebunan perorangan  :  36.7 Ha  

 Tanah bengkok    :  2 Ha  

 Kebun Desa    :  0.4 Ha  

 Perkantoran Pemerintah   :  0.084 Ha  

 Jalan     :  2.8 Ha  

 Usaha perikanan    :  1.2 Ha  

Berdasarkan data di atas untuk luas wilayah Desa Sirnajaya yang dipergunakan 

sebagai lahan pertanian memiliki luas sebesar 126,047 Hektar. Lahan pertaniannya 

terbagi ke dalam dua jenis yaitu lahan pesawahan dan lahan pertanian bukan 

pesawahan untuk Lahan pesawahan di Desa Sirnajaya memiliki luas sebesar 89,3 

Hektar. Sementara lahan pertanian bukan pesawahan atau berupa lahan ladang, 

perkebunan dan huma mencakup wilayah seluas 36,747 Hektar. 

2. Topografi dan Iklim 

Wilayah Desa Sirnajaya berada di kawasan dengan bentang permukaan tanah 

berupa perbukitan. Ketinggian wilayah dimana kantor desa berada pada 850 meter 

di atas permukaan laut (mdpl). Kondisi iklim Desa Sirnajaya berhawa sejuk dengan 

rata-rata suhu harian (18ºC - 29ºC). Rata-rata curah hujan di Desa Sirnajaya adalah 

20mm. 

4.1.3 Keadaan Pertanian 

Desa Sirnajaya didominasi oleh sektor pertanian, sektor ini didukung oleh lahan 

pertanian yang subur. Lahan pertaniannya menghasilkan berbagai jenis hasil tani 

seperti padi baik padi sawah maupun padi huma, jagung, ubi kayu, kacang tanah, 

ubi jalar, dan berbagai jenis buah-buahan seperti alpukat, belimbing, dukuh, durian, 

jambu biji, jambu air, jeruk, rambutan, sawo, sirsak, sukun, melinjo, petai, pepaya, 

nangka, pisang dan mangga. Tak ketinggalan juga hasil tani berupa sayuran seperti 
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bawang daun, kubis, petsai, kacang panjang, cabai, tomat, kangkung, buncis, 

kacang merah, labu siam, dan terung. 

4.1.4 Kependudukan 

Jumlah penduduk di desa Sirnajaya dari tahun ketahun mengalami perubahan 

baik dari jumlah jenis kelamin laki laki maupun dari jenis kelamin perempuan untuk 

lebih jelasnya bisa dilihat pada data dibawah ini: 

Jumlah Penduduk  

 Laki-laki  

 Perempuan  

 Kepala Keluarga  

 KK Miskin  

:  

:  

:  

:  

:  

8.148 Jiwa  

4.249 Jiwa  

3.899 Jiwa  

2.335 Jiwa  

1.537 KK  

Berdasarkan data diatas pada tahun 2020 Desa Sirnajaya dihuni penduduk 

sebanyak 8.148 jiwa. Dengan komposisi 4.249 orang Laki-laki dan 3.899 orang 

berjenis kelamin Perempuan. Jumlah kepala keluarga sebanyak 2.335 KK.  

Tabel 7. Mata Pencaharian Penduduk 

Jenis Pekerjaan Laki-Laki Perempuan 

Petani 81 Orang 9 Orang 

Buruh tani 56 Orang 5 Orang 

PNS 97 Orang 67 Orang 

Pedagang Keliling 45 Orang 0 Orang 

Pembantu Rumah Tangga 0 Orang 1 Orang 

TNI 7 Orang 0 Orang 

POLRI 3 Orang 0 Orang 

Pensiunan PNS/ TNI/ 

POLRI 

39 Orang 27 Orang 

Dosen 1 Orang 1 Orang 

Honorer 14 Orang 23 Orang 

Karyawan Perusahaan 

Swasta 

308 Orang 128 Orang 

TKI 2 Orang 1 Orang 

Karyawan Perusahaan 

Pemerintah 

0 Orang 0 Orang 

Karyawan BUMN 15 Orang 3 Orang 

Karyawan BUMD 3 Orang 3 Orang 

Fotografer 1 Orang 0 Orang 

Pelukis 1 Orang 0 Orang 

Pedagang 162 Orang 41 Orang 

Guru 14 Orang 26 Orang 
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Wiraswasta 627 Orang 40 Orang 

Sopir 43 Orang 0 Orang 

Sumber: Profil Desa Sirnajaya (2020) 

Dari jumlah penduduk desa Sirnajaya mempunyai beragam pekerjaan atau mata 

pencaharian baik dari sektor pertanian maupun sektor non pertanian ,untuk lebih 

jelasnya disajikan pada tabel diatas 

4.1.5 Modal 

Modal yang digunakan bapak Syam berasal dari dana milik pribadi yang 

berumlah Rp. 1.500.000  terus berputar dan digunakan untuk pembelian bahan 

baku, bahan penunjang, biaya kemasan, bahan bakar, dan biaya tenaga kerja. 

4.1.6 Tenaga Kerja 

Proses pembuatan tempe masih menggunakan teknologi yang sederhana 

sehingga masih banyak menggunakan tenaga manusia. Kegiatan dalam proses 

produksi tempe antara lain pencucian kedelai, perendaman kedelai, pengupasan 

kulit kedelai, pengukusan, pembungkusan dan proses fermentasi. Pada pengolahan 

tempe terdapat pembagian kerja yaitu bagian proses produksi seperti pengupasan, 

pencucian, dan pemberian ragi untuk fermentasi dan ada yang hanya melakukan 

pengemasan.  

Tenaga kerja untuk pembuatan tempe sebanyak 4 orang. Untuk tenaga kerja 

olahan ini lebih dominan pada perempuan karena jenis pekerjaan ini lebih condong 

ke pekerjaan perempuan. Sehubungan dengan itu, perempuan merupakan bagian 

terbesar dalam tenaga kerja karena lebih banyak diperkerjakan khususnya pada 

usaha industri rumah tangga.  

Tabel 8. Pendidikan Tenaga Kerja Di Home Industri Tempe Bapak Syam 

Tingkat pendidikan Jumlah orang 

SD 0 

SMP 0 

SMA 4 

Kuliah/sarjana 0 

Sumber: Data Primer 

Dilihat dari Tabel 8. diatas, tenaga kerja sama rata sehingga mereka dapat 

diajarkan dan mudah untuk menjadi terampil. 
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4.1.7 Visi dan Misi 

Visi dari usaha home industri adalah “Bisa menciptakan lapangan kerja bagi 

warga sekitar” sedangkan misinya adalah “Memenuhi kebutuhan akan makanan 

murah yang bergizi tinggi”. 

4.1.8 Pemasaran Produk Tempe 

Subsistem pemasaran hasil produksi mencakup kegiatan distribusi dan 

pemasaran hasil-hasil olahan. Jalur pemasaran tempe ini merupakan saluran yang 

sederhana. Saluran pemasaran dalam menjual produk tempe yang dilakukan oleh 

bapak Syam terdiri dari dua saluran yaitu saluran langsung dan saluran tidak 

langsung. 

Saluran langsung merupakan saluran pemasaran yang terpendek yaitu dari 

pemilik langsung ke konsumen, dan hampir sebagian kecil (20%) melakukan 

pemasaran secara langsung. 

 

Gambar 1. Saluran secara Langsung Pemasaran tempe bapak Syam 

Selain pemasaran langsung yang dilakukan oleh bapak Syam, beliau juga 

menjual produknya kepada para penjual di pasar. yang dimana nanti tempe tersebut 

akan di jual lagi kepada para konsumen.   

 

  

Saluran pembayaran yang dilakukan secara langsung atau cash dari pasar 

kepada bapak Syam. Permintaan akan stok dipasar untuk dijual kembali selalu ada 

tidak pernah kosong atau bapak syam tidak pernah libur untuk mengirim barangnya 

ke pasar.  

Adapun harga Tempe dapat disajikan pada Tabel  9. 

Tabel 9. Harga Tempe Di Home Industri Bapak Syam 

Produk  Harga (Rp) 

Tempe Kecil 2.000 

Tempe Besar 4.000 

Produsen 

(Bapak Syam) 

Konsumen 

Produsen 

(bapak Syam) 
Pasar Konsumen 
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4.2 Karakteristik Responden 

Responden pada penelitian ini adalah para pelaku usaha tempe di tempat bapak 

syam yang bertempat di Desa Sirnajaya Kecamatan Tarogong Kaler kab Garut.  

Karakteristik responden mencakup umur, pendidikan formal, dan jumlah 

tanggungan keluarga. 

A. Umur Responden 

Keadaan umur responden dapat mempengaruhi tingkat produktivitas kerja 

seseorang dalam menjalankan suatu pekerjaan. Secara umum pegawai yang 

berumur muda keadaan fisiknya lebih kuat dari pegawai yang berumur lebih tua 

tetapi pegawai yang sudah berumur relatif lebih tua tentunya mempunyai 

keunggulan dalam menganalisis serta tingkat kematangan dalam menetapkan suatu 

keputusan yang lebih baik 

Begitu pula secara umum pegawai dalam melakukan kegiatannya lebih banyak 

mengikuti pengalaman yang telah diperolehnya, baik pengalaman dirinya atau 

pengalaman  para tokoh lainnya. Lebih rinci keadaan umur responden dapat di lihat 

pada Tabel 10 berikut: 

Tabel 10. Umur responden 

No Kelompok umur (tahun) Jumlah (orang) Persen (%) 

1 30-40 1 100 

Umur juga mempengaruhi pula respon terhadap suatu inovasi dimana semakin 

tua umur mereka, respon terhadap suatu inovasi memperlihatkan semakin menurun, 

sedangkan kapasitas petani dalam mengelola usahatani dan rumahtangganya seiring 

umur semakin bertambah maka bertambah pulalah kemampuan dalam mengelola 

usahanya. Begitu pula seiring umurnya bertambah tua maka pengambilan 

keputusan yang dilakukannya semakin matang, hal ini lebih di karenakan berbagai 

pengalaman pernah dilakukannya dan telah dicarikan berbagai alternatif dan 

solusinya. 

B. Pendidikan Responden 

Tingkat pendidikan responden tentunya mempengaruhi keadaan perilaku petani 

yang meliputi pengetahuan, sikap serta keterampilan petani dalam mengelola usaha 

taninya. Pendidikan untuk melakukan perubahan perilaku responden diantaranya 
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dilakukan melalui pendidikan formal, dan memperoleh pula pendidikan non formal 

diantaranya melalui kegiatan penyuluhan seperti pelatihan, kursus-kursus, sekolah 

lapang dan kegiatan sejenis lainnya. 

Idealnya pendidikan pada petani mampu memberi kematangan pada petani 

dalam berfikir, berbicara yang pada ahirnya mempengaruhi pengambilan keputusan 

termasuk dalam bertindak. Lebih jelasnya tingkat pendidikan formal petani 

responden dapat di lihat pada Tabel 11 di bawah ini. 

Tabel 11. Pendidikan responden 

No Tingkat pendidikan Jumlah (orang) Persen (%) 

1 SLTA/SMA 1 100 

Jumlah 1 100 

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa pendidikan para responden sama rata yaitu 

lulusan SLTA/SMA. 

C. Jumlah Tanggungan Keluarga 

Banyaknya anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab berarti semakin 

banyak atau semakin besar beban yang harus ditanggung keluarga. Besarnya 

anggota keluarga akan mempengaruhi dinamika dan kinerja responden dalam 

melakukan aktivitas kehidupannya sehingga harus lebih giat lagi dalam melakukan 

kegiatan usahanya sampai memperoleh pendapatan yang dapat mencukupi 

kebutuhan seluruh anggota keluarga responden. 

Banyaknya anggota keluarga tidak hanya menjadi beban, tetapi harus mampu 

menjadi asset baik sebagai tenaga kerja ataupun sebagai pencari sumber 

pendapatan. Lebih jelasnya tanggungan keluarga petani responden dapat di lihat 

pada Tabel 12 di bawah ini. 

Tabel 12. Tanggungan keluarga 

No Tanggungan keluarga 

(orang) 

Jumlah (orang) Persen (%) 

1 4 4 100 

Jumlah 4 100 

  Berdasarkan Tabel 12 di atas terlihat bahwa tanggungan keluarga responden 

berjumlah 4 orang Jumlah anggota keluarga menjadi asset keluarga apabila telah 
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berusia kerja dan mempunyai pekerjaan yang menjadi sumber pendapatan sehingga 

mampu memberi kontribusi terhadap keluarga sehingga kebutuhan keluarga 

tentunya terbantu menjadi lebih ringan. Jumlah tanggungan keluarga meliputi: 

isteri, anak dan anggota keluarga lainnya yang menjadi tanggungan. 

4.3 Gambaran Usaha 

A. Sejarah dan perkembangan usaha  

Home industri pembuatan tempe milik bapak Syam didirikan pada awal tahun 

2016 oleh bapak Syam awalnya usaha ini hanya untuk penghasilan sampingan 

berupa olahan rumahan yang dikelola sendiri dan dijual ke warung-warung terdekat 

atau warga sekitar. Seiring berjalanya waktu dari tahun ketahun mengalami pasang 

surut, dengan modal awal Rp 1.500.000 (satujuta limaratus ribu rupiah), seiring 

berjalannya waktu usaha tersebut mengalami perkembangan dan kemajuan yang 

baik ,bahkan sekarang pada tahun 2020 bapak Syam sudah mempunyai orang orang 

langganan di pasar . 

Home industri tempe milik bapak Syam merupakan unit usaha yang 

memproduksi kripik singkong dan sekaligus menjual produknya secara langsung 

maupun menjual ke beberapa toko langganan nya di pasar. Kondisi umum dari 

usaha industri tempe ini adalah untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan 

keuntungan yang besar sebagai tujuan dari setiap perusahaan dalam menjalankan 

usahanya. Untuk menghasilkan tujuan tersebut maka perusahaan diharapkan dapat 

merumuskan strategi melalui penetapan misi dan visi perusahaan dengan mengenali 

kondisi lingkungan internal dan eksternalnya. 

Perusahaan ini telah menjalankan usaha tempe dengan perkembangan yang 

stabil tetapi cenderung sangat peka terhadap seluruh problema yang kadang 

bermunculan secara mendadak dan kadang sulit untuk dikendalikan. Lokasi usaha 

Home indutrsi tempe ini terletak di Kp. Cukangkawung Desa Sirnajaya Kecamatan 

Tarogong Kaler Kab Garut, sekaligus menjadi rumah tinggal pemilik usaha yaitu 

Bapak Syam di daerah pemukiman masyarakat yang tidak terlalu padat . 

Berdasarkan pengamatan penulis selama mengadakan kunjungan ke lokasi 

diketahui bahwa manajemen yang diterapkan perusahaan masih bersifat sederhana 
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karena seluruh kemampuan dan tanggungjawab perusahaan bertumpu pada Bapak 

Syam sebagai pemilik perusahaan.  

B. Struktur organisasi dan management 

1. Struktur organisasi 

Struktur organisasi merupakan suatu komponen atau unit-unit kerja dalam 

sebuah organisasi atau perusahaan. struktur organisasi menunjukkan adanya 

pembagian kerja dan bagaimana fungsi dari setiap divisi yang ada di perusahaan 

tersebut dalam pelaksanaan kegiatan pengorganisasianya menerapkan sruktur 

organisasi sederhana dimana pelimpahan wewenang dan hanya mempunyai 

seorang pimpinan, sehingga menegaskan rantai komando yang jelas sederhana. 

Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi home industri tempe milik bapak 

Syamterlihat pada gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Struktur Organisasi 

Berikut ini merupakan uraian tugas dari struktur organisasi yang telah dibentuk 

sesuai dengan kebijakan dari usaha, antara lain sebagai berikut: 

1. Pemilik usaha: memimpin dan mengelola usaha, bertanggung jawab penuh atas 

segala kegitan perusahaan baik internal dan eksternal, mengeluarkan keputusan 

dan kebijakan agar kegiatan perusahaan dapat berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan 

2.  Keuangan: menghitung, mengontrol dan melaporkan segala bentuk keuangan 

3. Produksi: bertanggung jawab dari kegiatan produksi dari bahan baku sampai 

pengemasan 
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USAHA BPK 
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MA 
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PRODUKSI 
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4. Pemasaran: menjual dan mempromosikan produk dan menjalin kerjasama yang 

baik dengaan konsumen dan agen (toko oleh-oleh dll) 

2. Management 

Home industri milik bapak Syam ini merupakan perusahaan yang bergerak 

dalam industri pembuatan tempe yang bersifat tradisional karena dalam 

menjalankan usaha perusahaan masih dilaksanakan secara manual. Tenaga kerja 

yang bekerja di perusahaan ini merupakan orang lama yang bekerja secara loyal 

dan memenuhi kriteria yang ditetapkan perusahaan sehingga mampu menghasilkan 

produk yang cukup berkualitas dan memenuhi selera pasar. Tetapi seluruh aktivitas 

usaha sangat tergantung dari kemampuan manajerial dan pengetahuan dari yang 

bersangkutan selaku pemilik usaha. 

Pengalokasian tenaga kerja sangat memperhitungkan jenis kelaminnnya karena 

seluruh karyawan perusahaan kebanyakan berjenis kelamin wanita, kecuali untuk 

bagian kepemilikan sekaligus kepala produksi. Hal ini disebabkan karena aktivitas 

perusahaan menuntut untuk bekerja ulet dan tekun. Tingkat pendidikan pegawai 

perusahaan pada umumnya adalah tamatan SMA dengan rentang usia pegawai 

berkisar antara 30-50 tahun. Selain itu, sebagian besar pengangkatan pegawai 

menggunakan sistem kekeluargaan dan pendekatan secara personal, berikut ini 

gambaran umum tenaga kerja: 

Tabel 13. Gambaran Umum Tenaga Kerja 

Bagian Tingkat Pendidikan Jumlah 

(Orang) 

 Pemilik usaha SMA 1 

Keuangan SMA 1 

Produksi dan pengemasan SMA 1 

Pemasaran SMA 1 

JUMLAH 4 

Ketrampilan yang dimiliki seluruh karyawan diperoleh dari bimbingan yang 

diberikan perusahaan, adapun untuk pelaksanaan kegiatan pekerjaan dilakukan 

sejak pukul. 07.30 – 17.00 WIB setiap hari. 

C. Spesifikasi produk 

1. Bahan baku 
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Kedelai merupakan produk pertanian yang cocok dijadikan unit bisnis karena 

manfaat yang diperoleh dari komoditi tersebut cukup banyak dan bermanfaat. 

Melihat pangsa pasar yang cukup menggiurkan atas bahan baku kedelai, 

homeindustri ini mengambil bagian dalam manfaat komoditi kedelai. Karena 

kedelai sangat banyak diminati oleh masyarakat umum. Perusahaan ini bergerak 

dibidang pengolahan, memanfaatkan kedelai sebagai bahan baku utama dalam 

membuat produknya, yang kemudian diolah menjadi tempe. Karena cara 

pengolahannya cukup mudah dan sederhana, namun memiliki proses yang cukup 

baik untuk dikembangkan. Ini terlihat dari begitu banyak perminatan masyarakat 

akan makanan tersebut. 

Untuk menghasilkan tempe yang berkualitas maka perusahaan harus 

memperoleh bahan baku dengan kualitas unggul.  

2. Proses produksi 

Home industri tempe milik bapak Syam mempunyai kegiatan atau aktivitas 

yang dilakukan dalam menciptakan produknya dari bahan baku sampai barang jadi 

dan siap untuk dipasarkan berikut ini alur proses tempe dapat dilihat pada Gambar 

berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

Gambar 3. Alur proses produksi tempe 

KEDELAI PENCUCIAN PERENDAMAN 

PEREBUSAN PENGUPASAN PENGUKUSAN 

PEMBERIAN 

RAGI 
PEMBUNGKUSAN PROSES 

FERMENTASI 

PENDISTRIBUSIAN 
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Dapat dilihat pada gambar bahwa Proses produksi pembuatan tempe melalui 

beberapa tahapan dengan tujuan untuk menghasilkan tempe dengan cita rasa yang 

tinggi. 

4.4 Analisis Nilai Tambah 

Nilai tambah merupakan besarnya nilai yang diperoleh dari pengolahan kedelai 

menjadi tempe. Hasil analisis nilai tambah kedelai sebagai bahan baku tempe di 

pabrik Bapak Syam dapat dilihat pada tabel 13. 

Tabel 14. Nilai Tambah Tempe 

Nilai variabel untuk pengukuran nilai tambah Nilai 

1 Volume bahan baku (kg/proses produksi) 65,44 

2 Output/produk jadi (kg/proses produksi) 111,25 

3 Input tenaga kerja (HOK/proses produksi) 2,4 

4 Harga output atau produk jadi (Rp/proses prouksi) 8.591,24 

5 Upah rata-rata tenaga kerja (Rp/HOK) 40.613 

6 Harga bahan baku (Rp/kg) 7.723,53 

7 Biaya bahan penunjang (Rp/kg bahan baku) 1.745,44 

Besaran untuk mengukur nilai tambah  

1 Faktor konversi 1,7 

2 Koefisien tenaga kerja (HOK/kg bahan baku) 0,037 

3 Nilai produk 14.605,37 

4 Nilai tambah  

5 *)Dalam Rp/kg bahan baku 5.136,401 

6 *)Dalam persen (%) 35% 

7 Bagian nilai tambah untuk tenaga kerja  

8 *)Dalam Rp/kg bahan baku 1.489,474 

9 *)Dalam persen (%) 29% 

10 Bagian nilai tambah untuk pengelola  

11 *)Dalam Rp/kg bahan baku 3.646,926 

12 *)Dalam persen (%) 71% 

13 Pendapatan tenaga kerja/bulan (Rp) 44.684,23 

14 Keuntungan pengelola/bulan (Rp) 109.407,8 

Berdasarkan tabel menunjukan jumlah tempe yang dihasilkan per proses 

produksi oleh bapak Syam rata rata yaitu 111,25 kg tempe. Tempe dijual dengan 

rata rata Rp 8.591,24 per kg. Rata rata pemakaian bahan baku kedelai sebesar  65,44 

kg dengan harga kedelai Rp 7.723,53 per Kg. Perbandingan jumlah output dan input 
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akan dihasilkan nilai faktor konversi sebesar 1,70 yang artinya pengolahan satu kg 

kedelai akan dihasilkan 1,70 kg tempe. 

Pembuatan tempe menggunakan tenaga kerja keluarga. Jumlah tenaga kerja 

yang dibutuhkan untuk mengolah tempe rata rata sebesar 2,4 HOK per peoduksi. 

Perbandingan total tenaga kerja dengan kedelai yang digunakan menghasilkan 

koefisien sebesar 0,05 yang artinya untuk mengolah satu kg kedelai membutuhkan 

0,05 HOK. Tenaga kerja dibedakan menjadi tenaga kerja produksi (tahap 

perendaman sampai peragian) dan tahap pengemasan.  

Biaya rata rata tenaga kerja dihitung dari perbandingan antara biaya jumlah 

tenaga kerja dengan jumlah dalam sekali proses produksi tempe. Besarnya upah 

rata rata yang diterima pengrajin tempe sebesar Rp 40.613/ HOK. Upah yang di 

terima merupakan balas jasa dari pengolahan tempe.  

Biaya sumbangan input lain perkilogram kedelai yaitu sebesar Rp. 1.745,44. 

Nilai tambah yang dihasilkan sebesar Rp. 5.136,14 per kg kedelai dengan rasio 

sebesar 34,65%. Nilai rasio tersebut menunjukan bahwa nilai ouput sebesar 

Rp.100,00 menunjukan nilai tambah sebesar Rp. 34,65. 

Industri tempe di home industri bapak Syam mampu menghasilkan nilai tambah 

yang tergolong sedang karena lebih dari 15%. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Maulidah dan Kusumawardi (2011) yang dinyatakan bahwa rasio nilai tambah 

digolongkan menjadi tiga yaitu rasio nilai tambah rendah jika persentasi nya <15%, 

rasio nilai tambah sedang jika persentasenya antara 15-40% dan rasio nilai tambah 

tinggi jiga persentasenya >40%. 

4.5 Identifikasi Faktor Internal dan Faktor Eksternal 

Berdasarkan hasil wawancara dari pemilik usaha maka didapatkan beberapa 

indikator kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman seperti terlihat pada tebel 

berikut: 

Tabel 15. Hasil Identifikasi Faktor Internal dan Faktor Eksternal Usaha 
Kekuatan Kelemahan 

1. Harga cukup terjangkau 

2. Bebas bahan pengawet 

3. Kemampuan produksi yang 

mempuni 

4. Bergizi tinggi 

1. Promosi pemasaran belum maksimal 

2. Produk mudah rusak   

3. banyak pesaing 

4. Kemasan prduk sederhana 

5. Manajemen usaha yang lebih 
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5. Memahami selera konsumen dan 

kebutuhan akan pangan berkualitas 

dengan harga terjangkau 

menonjolkan manajemen keluarga 

kadang membuat pengeluaran tak 

terduga muncul dengan nilai yang lebih 

besar 

Peluang Ancaman 

1. Ketersediaan tenaga kerja melimpah 

2. Banyak digemari masyarakat 

3. Akses jarak ke pasar dekat 

4. Berkembangnya teknologi 

mempermudah penjualan 

5. Banyak olahan yang berbahan baku 

tempe 

1. Persaingan ketat 

2. Harga kedelai tidak stabil 

3. Kualitas bahan baku tidak menentu 

4. Kebosanan konsumen mengkonsumsi 

tempe 

5. Bahan baku kadang susah di dapat. 

 

Tabel 15. menunjukkan hasil identifikasi faktor internal dan eksternal, yaitu 

menggambarkan faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang 

mempengaruhi usaha tempe milik bapak Syam. 

4.6 Perumusan Strategi 

A. Faktor internal 

Tabel 16. Analisis matriks IFE 

NO 

Faktor internal 

Kekuatan Kondisi atau 

Pengaruh 
Skor Proporsi Rating Nilai 

1 
Harga cukup 

terjangkau 

Sangat tinggi 4 
0,13 

5 0,63 

2 
Bebas bahan 

pengawet 

Sangat Tinggi 4 
0,13 

5 0,63 

3 
Kemampuan produksi 

yang mempuni 

Cukup 2 
0,06 

4 0,25 

4 Bergizi tinggi Tinggi 3 0,09 4 0,38 

5 

Memahami selera 

konsumen dan harga 

kebutuhan akan 

pangan berkualitas 

dengan harga 

terjangkau 

Cukup 2 

0,06 

3 0,19 

 
Kelemahan    

 

1 
Promosi belum 

maksimal 

Sangat tinggi 4 
0,13 

-5 -0,63 

2 
Produk mudah rusak   Sangat 

Tinggi 

4 
0,13 

-4 -0,50 
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3 Banyak pesaing Tinggi 3 0,09 -5 -0,47 

4 
Kemasan produk 

masih sederhana 

Sangat tinggi 4 
0,013 

-5 -0,63 

5 

Menejemen usaha 

yang lebih 

menonjolkan 

menejemen keluarga 

kadang membuat 

pengeluaran tak 

terduga muncul 

dengan nilai yang 

lebih besar 

Cukup  2 

0,06 

-4 -0,25 

 Total   32 1  -0,41 

Berdasarkan hasil penilaian dari pengelola usaha tempe milik bapak Syam.  

terhadap kondisi atau pengaruh serta rating atau penilaian berdasarkan fakta pada 

masing-masing unsur kekuatan dan unsur kelemahan, maka hasil analisis faktor 

internal disampaikan pada tabel berikut. Tampak nilai total neto faktor internal di 

peroleh -0,41 yang artinya posisi internal perusahaan terancam oleh adanya 

kelemahan yang dimiliki perusahaan walaupun nilainya tidak terlalu besar. 

B. Faktor Eksternal 

Tabel 17. Analisis matriks EFE 

NO 

Faktor eksternal 

Peluang 
Kondisi atau 

Pengaruh 
Skor Proporsi Rating Nilai 

1 
Ketersediaan tenaga 

kerja  melimpah 

Sangat tinggi 4 
0,13 

5 0,67 

2 
Banyak digemari 

masyarakat 

Tinggi 3 
0,10 

4 0,40 

3 
Akses jarak ke pasar 

dekat 

Sangat tinggi 4 
0,13 

5 0,67 

4 

Berkembangnya 

tekhnologi 

mempermudah 

penjualan 

Tinggi 3 

0,10 

4 0,40 

5 
Banyak olahan yang 

berbahan baku tempe 

Cukup 2 
0,07 

4 0,27 

 Ancaman  
  

 

1 Persaingan ketat Sangat tinggi 4 0,13 -5 -0,67 

2 
Harga kedelai tidak 

stabil 

Tinggi 3 
0,10 

-4 -0,40 

3 Kualitas bahan baku Cukup 2 0,07 -3 -0,20 
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tidak tentu 

4 Kebosanan konsumen Cukup 2 0,07 -3 -0,20 

5 
Bahan baku kadang 

susah didapat  

Tinggi 3 
0,10 

-5 -0,50 

 Total   30 1  0,43 

Berdasarkan hasil penilaian dari pengelola usaha tempe milik bapak Syam 

terhadap kondisi atau pengaruh serta rating atau penilaian berdasarkan fakta pada 

masing-masing unsur peluang dan unsur ancaman, maka hasil analisis factor 

internal disampaikan pada table berikut. Tampak nilai total neto faktor eksternal   

diperoleh 0,43 yang menunjukan usaha tempe milik bapak Syam masih memiliki 

peluang walaupun masih relatif kecil. 

C. Penempatan Strategi Umum 

Hasil analisis lingkungan internal dan eksternal pada pengrajin diketahui faktor-

faktor yang mendukung kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman seperti yang 

diringkas dalam Tabel 14 dan Tabel 15. Berdasarkan nilai perhitungan yang telah 

dilakukan melalui analisis SWOT dengan menggunakan faktor matrik strategi 

internal dan faktor matrik strategi eksternal pada usahahome industri tempe milik 

bapak Syam dapat diperoleh data sebagai berikut: 

Nilai total dari lingkungan internal = -0,41 dan Nilai total dari lingkungan 

eksternal = 0,43.  Sehingga penempatan sel (kuadran) untuk menentukan strategi 

umum yang sesuai dengan nilai yang diperoleh tersebut terdapat pada diagram 

berikut ini. 
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Gambar 4. Penentuan Strategi Usaha Home Industri Tempe 
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Alternatif strategi umum yang dapat dilakukan oleh pengrajin dihubungkan 

dengan kondisi pengrajin yang ada adalah dengan memfokuskan seluruh 

sumberdaya pada pertumbuhan suatu produk atau pasar berdasarkan Kinerja 

keunggukan strategi, mengembangkan pengrajin, mengembangkan pasar serta 

memperluas pengembangan produk. 

Setelah mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman melalui 

analisis SWOT, didapat strategi umum pengrajin, selanjutnya disusun alternatif 

strategi operasional yang dapat dilakukan oleh pengrajin.  dengan menggunakan 

matriks SWOT. Dari strategi operasional yang dihasilkan maka dapat 

dikembangkan menjadi strategi fungsional untuk selanjutnya diperoleh tujuan 

operasional pengrajin. 

Sebagaimana disampaikan di atas bahwa strategi yang perlu diterapkan adalah 

strategi W-O (Weaknessis-Opportunity). Fokus strategi ini adalah bertujuan untuk 

memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal. 

Perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi dilain pihak 

menghadapi bebrapa kendala/kelemahan internal. Fokus strategi ini yaitu 

meminimalkan masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut pasar yang 

lebih baik (turn around). Implikasi strategi sebagai strategi operasional yang dapat 

dilakukan oleh pengrajin adalah: 

1. Memaksimalkan produksi dengan memanfaatkan tekhnologi informasi dan 

komunikasi. Dengan didukungnya kemajuan zaman dalam bidang tekhnologi 

sudah semakin canggih pengrajin bisa memanfaatkan tekhnologi untuk promosi 

contoh memasang iklan promosi pada market place agar jangkauan nya lebih 

luas dan konsumen dapat mengetahui produk tersebut. 

2. Menciptakan inovasi pada kemasan produk. Dengan adanya inovasi pada 

kemasan tersebut mungkin bisa menjadi daya tarik tersendiri pada tempe 

tersebut hingga dapat menjadikan konsumen tertarik untuk membelinya. 

3. Mempertahankan kualitas produk. Dengan adanya upaya mempertahankan 

kualitas produk, kemungkinan besar konsumen akan tetap membeli pruduk 

tersebut karena mereka sudah tau kualitas yang ada pada produk tersebut. 
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4. Melakukan kerjasama dengan produsen bahan baku , dengan adanya kerjasama 

dengan produsen bahan baku maka kita dapat mendapatkan bahan baku yg 

berkualitas dengan harga yang mungkin bisa relatif murah. 

5. Memaksimalkan kapasitas produksi, dengan adanya pemaksimalan pada proses 

produksi maka otomatis target pasar akan terpenuhi. 

. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan data hasil penelitian dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Kedelai yang didapat oleh bapak Syam yaitu dari suplier kedelai adapun proses 

pembuatan agar kedelai bisa menjadi tempe yaitu : 

 pencucian 

 perendaman 

 perebusan  

 pengupasan 

 pengukusan 

 pemberian ragi 

 pembungkusan 

 proses fermentasi 

bila proses fermentasi sudah selesai maka tempe siap di distribusikan. Adapun 

pendistribusian yang dilakukan oleh bapak syam yaitu dengan cara menjualnya 

ke masyarakat sekitar dan juga menjualnya ke pedagang langganannya di 

pasar. 

2. Nilai tambah yang didapatkan oleh home industri Bapak Syam diperoleh dari 

produk tempe dengan jumlah bahan baku 65kg kedelai maka yang 

menghasilkan nilai tambah sebesar Rp. 5.130,44/kg dengan rasio nilai tambah 

35%. 

3. Usaha tempe milik bapak Syam layak untuk dikembangkan karena 

menghasilkan nilai tambah walaupun nilai tambah tersebut tergolong sedang. 

Jumlah kedelai tidak berpengaruh secara nyata terhadap besarnya nilai tambah, 

sedangkan sumbangan input lain dan harga tempe berpengaruh secara nyata 

terhadap besarnya nilai tambah. 
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4. Hasil identifikasi dan evaluasi faktor lingkungan internal, Homeindustri tempe 

milik bapak Syam memiliki beberapa kekuatan yaitu harga cukup terjangkau, 

bebas bahan pengawet, kemampuan produksi yang mempuni, bergizi tinggi 

dan memahami selera konsumen akan pangan berkualitas dengan harga 

terjangkau, serta kelemahan yaitu promosi belum maksimal, produk mudah 

rusak, banyak pesaing, kemasan sederhana dan produk kurang higienis 

5. Berdasarkan hasil identifikasi dan evaluasi faktor strategi internal dan eksternal 

lingkungan Sebagaimana disampaikan di atas bahwa strategi yang perlu 

diterapkan adalah strategi W-O (Weaknessis-Opportunity). Fokus strategi ini 

adalah bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan 

memanfaatkan peluang eksternal. 

Perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi dilain pihak 

menghadapi bebrapa kendala/kelemahan internal. Fokus strategi ini yaitu 

meminimalkan masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut pasar yang 

lebih baik (turn around). Implikasi strategi sebagai strategi operasional yang dapat 

dilakukan oleh pengrajin adalah: 

 Memaksimalkan produksi dengan memanfaatkan tekhnologi informasi dan 

komunikasi. Dengan didukungnya kemajuan zaman dalam bidang tekhnologi 

sudah semakin canggih pengrajin bisa memanfaatkan tekhnologi untuk 

promosi contoh memasang iklan promosi pada market place agar jangkauan 

nya lebih luas dan konsumen dapat mengetahui produk tersebut. 

 Menciptakan inovasi pada kemasan produk. Dengan adanya inovasi pada 

kemasan tersebut mungkin bisa menjadi daya tarik tersendiri pada tempe 

tersebut hingga dapat menjadikan konsumen tertarik untuk membelinya. 

 Mempertahankan kualitas produk. Dengan adanya upaya mempertahankan 

kualitas produk, kemungkinan besar konsumen akan tetap membeli pruduk 

tersebut karena mereka sudah tau kualitas yang ada pada produk tersebut. 

 Melakukan kerjasama dengan produsen bahan baku , dengan adanya 

kerjasama dengan produsen bahan baku maka kita dapat mendapatkan bahan 

baku yg berkualitas dengan harga yang mungkin bisa relatif murah. 
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 Memaksimalkan kapasitas produksi, dengan adanya pemaksimalan pada 

proses produksi maka otomatis target pasar akan terpenuhi. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan analisis nilai tambah diketahui bahwa dari pendapatan yang 

diperoleh terdapat balas jasa yang didapat baik dari sisi pengusaha maupun 

tenaga kerja. Persentase bagian untuk keuntungan pengusaha sebesar 71% dan 

bagian imbalan tenaga kerja hanya sebesar 29% artinya masih ada kesenjangan 

cukup besar antara keuntungan yang didapat oleh pengusaha dengan biaya yang 

dikeluarkan untuk tenaga kerja.  

2. Untuk meningkatkan penerimaan dari nilai tambah produk disarankan untuk 

memperluas pangsa pasar dan menambah modal untuk menambah jumlah 

produksi. 

3. Meningkatkan kapasitas produksi agar dapat memenuhi kebutuhan pasar dan 

menambah banyak langganan. 

4. Melakukan promosi yang lebih giat , baik melalui pemanfaatan media sosial 

atau yang lainnya agar masyarakat lebih mengetahui tentang produk tempe 

tersebut. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Kuisioner 

Nomor Responden: 

Tanggal Pengisian: 

IDENTITAS RESPONDEN DAN PROFIL USAHA 

1.Nama Pemilik  :  

2. Jenis Kelamin  : 

3.Umur   : 

4. Alamat   :  

5. Pendidikan Terakhir :  

6. Jumlah Anggota Keluarga :  

7. Nama Usaha  :  

8. Tahun Berdiri  :  

9. Lama jadi pengusaha :  

10. Status Kepemilikan Usaha:  

11. Jenis Produk   :  

 

                                                                                                             TTD 
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A. Pengusaha/responden
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Variabel Sumber Daya Manusia (Tenaga Kerja) 

1. Berapa jumlah tenaga kerja yang ada pada usaha anda? 

a. > 7 orang 

b. 6 - 7 orang 

c. 4 - 5 orang 

d. 2 - 4 orang 

2. Bagaimana tingkat ketersediaan jumlah angkatan kerja yang ada di daerah 

anda? 

a. Sangat banyak 

b. Banyak 

c. Cukup banyak  

d. Tidak banyak 

3. Bagaimana dalam mendapatkan kebutuhan tenaga kerja? 

a. Sangat mudah 

b. Mudah 

c. Cukup mudah 

d. Tidak mudah 

4. Darimana tenaga kerja yang ada pada usaha anda berasal? 

a. Dari keluarga sendiri 

b. Dari masyarakat sekitar desa 

c. Dari masyarakat luar desa/ luar Kecamatan 

d. Dari masyarakat luar Kabupaten 

5. Apa lulusan tenaga kerja yang ada pada usaha anda? 

a. Universitas,......... orang  

b. SMA,.........orang 

c. SMP,...........orang 

d. SD, ............orang 

6. Berapa hari kerja karyawan dalam 1 minggu? 

a. 7 hari 

b. 6 hari 

c. 5 hari 

d. Tidak menentu 

7. Berapa jam kerja dalam 1 hari? 

a. > 9 jam 

b. 8 - 9 jam 

c. 6 - 7 jam 

d. Tidak terikat jam kerja. 

8. Apakah ada pelatihan keterampilan yang diberikan kepada tenaga kerja 

saudara untuk meningkatkan kualitas kerja? Jika ada diberikan oleh siapa? 

a. Ada, Diberikan oleh pemilik usaha 

b.  Ada, Diberikan oleh Pemerintah  

c. Ada, Pihak swasta 

d. Tidak ada pelatihan 
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9. Selama ini apakah anda selalu mengikuti pelatihan/pembinaan yang dilakukan 

pemerintah/pihak swasta? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Jarang 

d. Tidak pernah 

10. Apakah dengan mengikuti pelatihan/ pembinaan berpengaruh terhadan 

kualitas SDM (keterampilan dll)? 

a. Sangat berpengaruh 

b. Berpengaruh 

c. Kurang berpengaruh 

d. Tidak berpengaru 

B. Variabel Teknologi 
1. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dari proses awal sampai produk siap 

jual? 
a. > 4 jam 

b. 3 jam  

c. 2 jam 

d. 1 jam 

2. Bagaiman alat/ mesin yang anda gunakan dalam proses produksi pada usaha 

anda? 

a. Mesin/ alat teknologi modern, yaitu....... 

b. Mesin/ alat teknologi tepat guna, yaitu...... 

c. Mesin/ alat teknologi tradisional, yaitu....... 

d. tidak ada alat/ mesin yang digunakan. 

3. Berapa unit jumlah mesin/ alat yang anda gunakan dalam proses usaha anda? 

a. > 4 unit 

b. 3 unit 

c. 2 unit 

d. 1 unit 

C. Variabel Permodalan 

1. Berapa jumlah modal awal pada waktu mendirikan usaha yang Bpk/ Ibu 

keluarkan? 

a. > 4 juta  

b. 3 juta 

c. 2 juta 

d. 1 juta 

2. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk membayar karyawan per bulan? 

a. > Rp 700.000 

b. Rp 610.000 - Rp 700.000 

c. Rp 510.000 - Rp 600.000 

d. < Rp 500.000 

3. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk pembelian bahan baku perbulan? 

a. > 6 juta  

b. 5 juta - 6 juta 



53 

 

 

 

c.  3 juta - 4 juta 

d. 1 juta -2 juta 

4. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk biaya operasional (listrik, air, telepon, 

transportasi dll) per bulan? 

a. > Rp 250.000 

b. Rp 210.000 - Rp 250.000 

c. Rp 150.000 - Rp 200.000 

d.  < Rp 100.000 

5. Dari mana sumber modal yang bapak/ Ibu peroleh? 

a. Modal sendiri 

b. Modal sendiri dan pinjaman keluarga 

c. Modal sendiri dan pinjaman dari Bank 

d. Pinjaman bank 

6. Selama ini apakah ada bantuan pemerintah dalam hal permodalan? 

a. Ada, dalam bentuk Cuma- Cuma 

b. Ada, dalam bentuk bunga ringan 

c. Ada, dalam bentuk jangka pengembalian lama 

d. Tidak ada 

7. Apakah saudara melakukan pembukuan keuangan menyangkut modal, biaya 

produksi dan penjualan? 

a. Melakukan pembukuan setiap minggu 

b. Melakukan pembukuan setiap bulan 

c. Melakukan pembukuan setiap tahun 

d. Tidak pernah melakukan pembukuan 

8. Bagaimana sistem administrasi keuangan usaha anda? 

a. Memisahkan semua uang milik pribadi dengan uang usaha 

b. Masih ada sebagian yang tercampur antara uang pribadi dengan uang 

usaha 

c. Mencampuradukkan semua uang pribadi dengan uang usaha 

d. Tidak ada administrasi keuangan 

D. Variabel Pemasaran 

1. Bagaimana dalam mendapatkan bahan baku? 

a. Sangat mudah 

b. Mudah 

c. Cukup mudah 

d. Tidak mudah 

2. Berapa Jumlah hasil produksi keripik tiap bulan? 

a. >600 kg 

b. 450 - 600 kg 

c. 300 - 450 kg 

d. < 300 kg 

3. Berapa unit barang yang terjual (output) dari produk perbulan? 

a. > 600 kg 

b. 450 - 600 kg 

c. 300 - 450 kg 

d. < 300 kg 
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4. Berapa omset perbulan dari usaha anda? 

a. > 20 juta, yaitu...... 

b. 16 juta - 20 juta  

c. 10 juta -15 juta  

d. <10 juta 

5. Daerah pemasaran produk keripik? 

a. Lokal, luar kabupaten, luar provinsi, luar negeri 

b. Lokal, luar kabupaten, luar provinsi 

c. Lokal, luar kabupaten 

d. Lokal saja 

6. Upaya apa yang dilakukan saudara untuk menarik pembeli (promosi/ iklan)? 

a. Ikut dalam pameran 

b. Membuat pamflet, poster, media lainnya 

c. Secara lisan 

d. tidak pernah melakukan promosi 

7. Apakah dengan promosi/ iklan berpengaruh dalam meningkatkan penjualan? 

a. Sangat berpengaruh 

b. Berpengaruh 

c. Kurang berpengaruh 

d. Tidak berpengaruh 

8. Adakah kendala yang sangat berarti dalam pemasaran produk tempe? 

a. Tidak ada kendala, karena........ 

b. Sedikit ada kendala, karena....... 

c. Ada kendala, karena......  

d. Sangat ada kendala, karena...... 

9. Bagaimana tingkat persaingan dalam industri tempe? 

a. Sangat banyak pesaing  

b. Banyak pesaing 

c. Cukup pesaing 

d. Tidak ada pesaingkal 
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Lampiran 2. Dokumentasi Kegiatan 
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Lampiran 3. Peta Lokasi Penelitian 



 

 

 

 

 


