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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui macam dari pangan lokal olahan, produksi, 
harga, nilai produksi, kelebihan dan kekurangan serta bentuk dukungan pemerintah terhadap 
pangan lokal olahan Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini menggunakan metode 
deskriftif dan dilakukan di Kabupaten Lombok Timur dengan responden penelitian adalah 
produsen dan atau pedagang pangan lokal olahan. Penelitian ini berusaha melihat nilai 
keseluruhan dari produk pangan lokal olahan Lombok Timur dengan cara mengalikan rata-
rata produksi perpelaku dengan populasi yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
produk pangan lokal olahan kabupaten Lombok Timur terdiri dari; opak-opak ubi kayu, 
opak-opak ketan, bantal, kerupuk kulit, rengginang, tempeyek, jajan matahari, tape ubi kayu, 
temberodok, apon-apon, gula gaet, dipang jahe dan kerake. Nilai keseluruhan produk pangan 
lokal olahan tersebut sebesar Rp 9.418.091.880 pertahun. 

Kata kunci: Pangan Lokal Olahan, Produksi, Harga dan Nilai Produksi 

 
ABSTRACT 

 
This study aims to determine kinds of local processed food, production, price, 

production value, advantages and disadvantages, and forms of government support for local 
food processed in Eastern Lombok Regency. This research used descriptive method and 
performed in Eastern Lombok Regency with respondents were  manufacturer and trader of 
local processed food. This study tried to look at the overall value of local processed food 
products East Lombok calculaing the avarage production valuefrom sample with the existing 
population. The results of research showed that local processed food in Eastern Lombok 
Regency consists of: opak-opak ubi kayu, opak-opak ketan, bantal, kerupuk kulit, rengginang, 
tempeyek, jajan matahari, tape ubi kayu, temberodok, apon-apon, gula gaet, dipang jahe dan 
kerake. The overall value of local processed food amounted to Rp 9.418.091.880 per year. 

Keywords: Local Processed Food, Production, Price, Production Value and Tourism.   
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PENDAHULUAN 

Perkembangan ekonomi dan bisnis dewasa ini, mendorong para pelaku usaha untuk 
menerapkan tiga strategi bisnis yakni diversifikasi, intensifikasi, dan ekstensifikasi yang 
kemudian dikemas dalam suatu bentuk usaha waralaba yang dikenal dengan istilah frinchise 
(Agusaman, 2002). Selanjutnya Agustaman (2002) menyatakan bahwa Frinchise merupakan 
suatu bentuk usaha waralaba yang mengembangka konsep identitas kekhasan berupa 
keunikan yang membedakannya dari pesaing dengan menawarkan kekuatan brand name 
(merk), logo dan warna kepada calon pelaku usaha baru. Bercemin dari konsep di atas, sudah 
seharusnya bangsa Indonesia dengan budaya yang beranekaragam dengan aneka makanan 
khas masing-masing di setiap daerah, maka sudah semestinya masalah yang ditimbulkan oleh 
jumlah penduduk yang cukup padat seperti masalah sosial, ekonomi dan pendidikan dapat 
terselesaikan melalui kreatifitas dan inovasi sebagaimana konsep tersebut.  

Fadel (2008) menyatakan bahwa, pemahaman dan pengenalan terhadap faktor-faktor 
endowment daerah seperti potensi dan peluang yang ada di daerah merupakan modal untuk 
meningkatkan inovasi dan kreatifitas masyarakat dalam berwirausaha, selanjutnya salah satu 
dari kewajiban pemerintah daerah adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat 
melalui peningkatan daya saing daerah. Hal ini dapat dicapai hanya dengan meningkatkan 
kualitas kehidupan masyarakat yang salah satu instrumennya adalah pertumbuhan ekonomi. 
Pertumbuhan ekonomi merupakan wahana untuk melakukan perubahan, yakni dengan cara 
menumbuh kembangkan semangat kewirausahaan dengan mengenali potensi-potensi daerah  
atau factor endowment daerah sebagai sarana untuk mencapai kemakmuran. Semangat 
kewirausahaan berlandaskan factor endowment daerah harus diarahkan untuk mengubah 
mindset masyarakat terutama para pelaku usaha agar lebih memilki rasa percaya diri untuk 
mengembangkan potensi-potensi daerahnya untuk mencapai kesejahteraan. Pada dasarnya 
sikap dan pola pikir (mindset) inilah yang harus dikembangkan dalam sistem perekonomian 
setiap daerah untuk menjadi sumber kemakmuran. Namun dalam faktanya, hingga sekarang 
ini semangat kewirausahaan berlandaskan factor endowment daerah belum difahami sebagai 
sarana penciptaan lapangan usaha untuk penyerapan tenaga kerja. Padahal semangat 
kewirausahaan melalui prinsip tersebut merupakan suatu bentuk orientasi sikap dan 
pandangan yang menghargai dan memanfaatkan berbagai peluang yang dimiliki daerah untuk 
dibungkus dalam tindakan yang nyata dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah. 

Kaitan dengan apa yang disampaikan Fadel (2008), Menteri Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif juga mengatakan bahwa salah satu peluang untuk meningkatkan inovasi dan 
kreatifitas masyarakat dengan memanfaatkan factor endowment daerah yakni melalui sektor 
pariwisata. Sebagaimana yang dikatakannya pada Koran Tempo, bahwa daerah  NTB, NTT 
dan Bali sebagai koridor V dalam Masterplan Percepatan Dan Perlusan Pembangunan 
Ekonomi Indonesia (MP3EI) sejak tahun 2013, tercatat mengalami pertumbuhan pesat dalam 
berinovasi dan berkreatifitas karena sektor pariwisata. Ketiga pulau tersebut sebagai koridor 
V pengembangan MP3EI, sekarang menjadi gerbang pariwisata untuk Indonesia bagian 
timur, kata Mari Elka Pangestu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2014. 
Menurut dia juga, dalam dua tahun terakhir atau setelah ditetapkannya NTB sebagai wilayah 
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koridor V MP3EI, jumlah kunjungan wisatawan asing dan domestik ke Provinsi ini naik 
tajam dari 887 ribu orang pada 2011 menjadi 1,2 juta orang pada tahun 2013 (Menpar, 2014).  

Kemudian menurut Embasari (2014) keberadaan perajin kuliner berbasis budaya 
sangatlah penting dalam pengembangan pariwisata, yaitu sebagai pendongkrak dan pemikat 
wisatawan untuk berkunjung dan juga sebagai pelengkap kebutuhan wisatawan dalam 
menikmati perjalanannya. Oleh karena itu, untuk mencapai hal  tersebut tentu harus ditopang 
oleh sumber daya manusia (SDM) yang handal, kreatif dan inovatif dalam menciptakan 
produk inti pariwisata penentu daya saing industri kuliner. Sehingga dengan berkembangnya 
sektor pariwisata sudah semestinya masyarakat dapat terlepas dari permasalahan 
perekonomian, karena dapat terciptanya peluang usaha seperti industri kerajinan dan 
makanan khas sebagai cinderamata, restauran dan kegiatan lain yang dapat meningkatkan 
kesejahteraan.      
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode deskriftif dan dilakukan di Kabuaten Lombok 
Timur dengan unit analisis adalah produk pangan lokal olahan yang berupa makanan dan 
jajanan khas Kabupaten Lombok Timur yang diusahakan. Selanjutnya, keberadaan produk 
pangan lokal olahan ditelusuri (snowballing) dari informasi-informasi seperti produsen, 
pedagang di pasar-pasar tradisional atau pihak lainnya ( seperti pegawai Disperindag dan 
BPS Lombok Timur). 

Penentuan Responden 
Pada penelitan ini yang menjadi responden adalah pelaku usaha pangan lokal olahan 

yang terdiri dari produsen dan pedagang yang mengusahakan pangan lokal olahan di 
Kabupaten Lombok Timur. Dari sejumlah pelaku usaha pangan lokal olahan yang ada pada 
setiap lokasi  pusat usaha pangan lokal olahan, diambil sebanyak 3 (tiga) orang sebagai 
responden jika populasi pada lokasi tersebut mencapai 3 (tiga) atau lebih. Tetapi bila populasi 
kurang dari 3 (tiga) maka semua diambil sebagai responden. Dengan cara ini diperoleh 
jumlah responden untuk masing-masing produk seperti pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Jumlah Responden Untuk Masing-Masing Produk Pangan Lokal Olahan di 

Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014 

No Produk 
Populasi Sample 

Lokasi 
 (Orang) (Orang) 

1 Opak-opak ubi kayu 12 3 Desa Masbagik Timur, Kec. Masbagik 
2 Opak-opak ketan  12 3 Desa Masbagik Timur, Kec. Masbagik 
3 Bantal  50 3 Desa Gapuk, Kec. Suralaga 
4 Kerupuk kulit  10 3 Desa Apitaik, Kec. Pringgabaya 
  Kerupuk kulit  1 1 Desa Masbagik Selatan, Kec. Masbagik  
5 Rengginang  4 3 Desa Masbagik Utara, Kec. Masbagik 
  Rengginang  2 1 Desa Pohgading, Kec. Pringgabaya 
6 Jajan Matahari 4 3 Desa Masbagik Utara, Kec. Masbagik 
7 Tempeyek  4 3 Desa Masbagik Utara, Kec. Masbagik 
8 Tape ubi kayu  8 3 Desa Mamben Daya, Kec. Wanasaba 
  Tape ubi kayu  7 3 Desa Masbagik Timur, Kec. Masbagik   
9 Temberodok  25 3 Desa Sakra, Kec. Sakra 
10 Apon-Apon  25 3 Desa Sakra, Kec. Sakra 
11 Gula Gaet  5 3 Desa Kembang Kerang, Kec. Aikmel 
12 Dipang Jahe  1 1 Desa Aikmel, Kec. Aikmel 
13 Kerake  1 1 Desa Kelayu Jorong, Kec. Selong 

Jumlah  171    40   
Sumber: Data primer diolah. 

 
Variabel dan Cara Pengukuran 

Variabel-variabel dan cara pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  
1. Jenis atau macam Produk  

Jenis atau nama produk adalah jenis atau sebutan lokal dari berbagai jajanan dan makanan 
khas Kabupaten Lombok Timur di Lombok Timur. 
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2. Harga Produk 
Harga produk adalah nilai jual per unit dari berbagai jajanan dan makanan khas 
Kabupaten Lombok Timur yang dinyatakan dalam satuan rupiah perunit.  

3. Jumlah Produksi 
Jumlah produksi pangan lokal olahan adalah jumlah atau total dalam unit tertentu dari 
berbagai jajanan dan makanan khas Kabupaten Lombok Timur yang dibuat oleh produsen 
disetiap proses produksi yang dinyatakan dalam satuan unit 

4. Nilai Produksi 
Nilai produksi adalah sejumlah penerimaan yang diperoleh produsen makanan dan 
jajanan khas Kabupaten Lombok Timur yang dinyatakan dalam satuan rupiah. 

5. Kelebihan dan Kelemahan Produk 
Kelebihan dan kekurangan produk adalah kelebihan dan kelemahan dari jajanan atau 
makanan khas Kabupaten Lombok Timur baik dari cita rasa, kemasan, keunikan, masa 
kadaluarsa untuk disimpan, bahan yang digunakan, peluang pasar dan lain-lain yang 
disajikan dalam bentuk tabel keterangan. 

6. Bentuk Dukungan Pemerintah 
Bentuk dukungan pemerintah adalah segala bentuk dukungan pemerintah kepada 
produsen jajanan dan makanan khas Kabupaten Lombok Timur baik berupa bantuan 
modal, penyuluhan, pameran-pameran (expo) serta perlombaan dan lain-lain yang 
disajikan dalam bentuk tabel keterangan. 
   

Analisis Data 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan tujuan 

penelitian yaitu : 
1. Harga produk 

Untuk mengetahuai harga produk pangan lokal olahan di Kabupaten Lombok Timur 
dianalisis dengan rumus: 

Harga rata-rata (H) =	∑퐡퐚퐫퐠퐚	퐝퐚퐫퐢	퐬퐞퐦퐮퐚	퐬퐚퐦퐩퐞퐥퐉퐮퐦퐥퐚퐡	퐬퐚퐦퐩퐞퐥  
2. Jumlah Produksi 

Untuk mengetahui jumlah produksi pangan lokal olahan Kabupaten Lombok Timur, 
maka digunakan analisis dengan rumus (Purnama, 2015): 
 

TP = P.Pop 
Keterangan : 
TP = Total produksi 
P = Produksi rata-rata 
Pop = Populasi masing-masing produk pangan lokal olahan (PLO) 

3. Nilai produksi 
Untuk mengetahui besarnya total penerimaan adalah dengan cara mengalikan total 
produksi dengan harga per satuannya : 
  
 
Keterangan : 
TR = Total Penerimaan produk pangan lokal olahan pertahun 
TP = Jumlah Produksi 
H = Harga Produk pangan lokal olahan perunit 
 
 

TR= TP × H 
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4. Jenis atau macam Produk, Kelebihan dan Kelemahan Produk serta Bentuk Dukungan 
Pemerintah 

Untuk mengidentifikasi jenis atau nama produk pangan lokal olahan, kelebihan dan 
kelemahan produk pangan lokal olahan serta bentuk-bentuk dukungan pemerintah 
terhadap agroindustri pangan lokal olahan dilakukan analisis deskriptif. 
 

PEMBAHASAN 
 

Hasil penelitian yang berjudul “ Analisis Keanekaragaman Produksi Pangan Lokal 
Olahan Di Kabupaten Lombok Timur” disajikan dalam pokok-pokok bahasan sebagai 
berikut: (1) gambaran umum pangan lokal olahan, (2) macam dan harga pangan lokal olahan, 
(3) jumlah produksi pangan lokal olahan, (4) nilai produksi pangan lokal olahan dan (5) 
kelebihan dan kelemahan serta bentuk dukungan pemerintah. 

 
Gambaran Umum Produk Pangan Lokal Olahan 

Produk pangan lokal olahan merupakan suatu produk yang dihasilkan dan diusahakan 
oleh masyarakat lokal yang ada disuatu daerah tertentu sebagai sebuah cara hidup dengan 
memanfaatkan potensi dan sumberdaya alam yang mereka miliki serta memnggunakan resep 
dan metode pengolahan tertentu dalam memproduksinya. Produk pangan lokal olahan dalam 
penelitian ini yakni makanan dan jajanan khas khusus masyarakat lokal yang ada di 
Kabupaten Lombok Timur. Pada umumnya di Kabupaten Lombok Timur, produk pangan 
lokal olahan diusahakan dan diproduksi dalam skala rumah tangga, yang betujuan untuk 
meningkatkan pendapatan keluarga dan membuka lapangan kerja.  Dan perlu diketahui 
bahwa usaha pangan lokal olahan Kabupaten Lombok Timur berdiri dan berkembang tidak 
lepas dari resep leluhur, keterampilan dan pengalaman selama menjalankan kegiatan usaha 
tersebut.   

Namun, hal yang paling mendasar yang memndorong responden melakukan kegiatan 
usaha pangan lokal olahan yaitu (1) tersedianya bahan baku yang cukup melimpah, (2) 
menjadi sebuah keterampilan hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, (3) resep 
tradisi yang dipertahankan sebagai kekayaan budaya daerah (4) memiliki segmen pasar 
tersendiri.  

Akan tetapi jika ditinjau dari segi permintaan pasar, produk pangan lokal olahan 
memiliki prospek yang bagus untuk dikembangkan, karena produk pangan lokal merupakan 
refresentasi dari masyarakat tertentu mengenai cara hidupnya, sehingga tidak menutup 
kemungkinan untuk menembus pasar antar daerah maupun pasar mancanegara melalui 
kegiatan pariwisata. Selanjutnya pangan lokal olahan Kabupaten Lombok Timur sebagai 
menu pelengkap perjalanan para wisatawan belum memenuhi standar makanan impor dalam 
pengemasannya. Padahal untuk mampu bersaing dengan berbagai menu makanan impor, 
maka pangan lokal olahan Kabupaten Lombok Timur harus memenuhi standar higienis, 
memenuhi standar bahan, penyajian yang menarik, pengolahan yang baik dan sehat serta rasa 
yang khas. Setidaknya perlu diketahui bahwa pangan lokal olahan Kabupaten Lomok Timur 
memiliki cita rasa yang khas dan nikmat seperti menu makanan impor, tetapi para pemangku 
kepentingan di Kabupaten Lombok Timur belum memberikan perhatian yang serius akan 
keberlangsungan produk pangan lokal olahan yang menjadi warisan kekayaan budaya 
masyarakat.      

Hasil penelitian terhadap produksi pangan lokal olahan sebagaimana disajikan pada 
Tabel 2, di Kabupaten Lombok Timur pelaku usaha pangan lokal olahan merupakan usaha 
perorangan yang berjumlah 171 orang yang tersebar disebagian besar wilayah Kabupaten 
Lombok Timur, selanjutnya dalam penelitian tersebut diambil sebanyak 40 orang pelaku 
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usaha pangan lokal olahan sebagai sampel penelitian (Tabel1), yang terdiri dari  pengusaha 
opak-opak ubi kayu, pengusaha opak-opak ketan,  pengusaha kerupuk kulit,  pengusaha 
bantal, pengusaha jajan rengginang, pengusaha tempeyek, pengusaha jajan matahari, 
pengusaha tape ubi kayu, temberodok, apon-apon, kerake, gula gaet dan dipang jahe.  
Selanjutnya produk pangan lokal olahan Kabupaten Lombok Timur dapat ditemukan di 
sentra-sentra produksinya, pasar-pasar tradisional dan toko-toko di Kabupaten Lombok 
Timur, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.  

 
Tabel 2. Jumlah Pelaku Usaha dan Lokasi Produksi Produk Pangan Lokal Olaha 
  Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014 

No Macam Produk Lokasi 
 

Pelaku Usaha 
 (Org) 

1 Opak-opak ubi kayu Desa Masbagik Timur, Kec. Masbagik 12 
2 Opak-opak ketan  Desa Masbagik Timur, Kec. Masbagik 12 
3 Bantal  Desa Gapuk, Kec. Suralaga 50 
4 Kerupuk kulit  Desa Apitaik, Kec. Pringgabaya 10 
  Kerupuk kulit  Desa Masbagik Selatan, Kec. Masbagik  1 
5 Rengginang  Desa Masbagik Utara, Kec. Masbagik 4 
  Rengginang  Desa Pohgading, Kec. Pringgabaya 2 
6 Jajan matahari  Desa Masbagik Utara, Kec. Masbagik 4 
7 Tempeyek  Desa Masbagik Utara, Kec. Masbagik 4 
8 Tape ubi kayu  Desa Mamben Daya, Kec. Wanasaba 8 
  Tape ubi kayu  Desa Masbagik Timur, Kec. Masbagik   7 
9 Temberodok  Desa Sakra, Kec. Sakra 25 
10 Apon-apon  Desa Sakra, Kec. Sakra 25 
11 Gula gaet  Desa Kembang Kerang, Kec. Aikmel 5 
12 Dipang jahe  Desa Aikmel, Kec. Aikmel 1 
13 Kerake Desa Kelayu Jorong, Kec. Selong 1 

Jumlah   171 
Sumber: Data primer diolah  

Macam-Macam atau Jenis  dan Harga Perunit  Produk Pangan Lokal Olahan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 

2014 mengenai keanekaragaman produksi pangan lokal olahan ditemukan sebanyak 13 
macam produk pangan lokal olahan khas yang tersebar di Kabupaten Lombok Timur yakni 
opak-opak ubi kayu, opak-opak ketan, bantal, kerupuk kulit, rengginang, tempeyek, jajan 
matahari, tape ubi kayu, temberodok, apon-apon, gula gaet, dipang jahe dan kerake 
sebagaimana data pada tabel 4.8. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya mengenai macam atau 
jenis produk pangan lokal olahan Kabupaten Lombok Timur beserta harga perunitnya, maka 
dapat dilihat pada Tabel 3.   
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Tabel 3. Macam Atau Jenis Produk Pangan Lokal Olahan Kabupaten Lombok Timur Beserta 
Harga Perunitnya Pada Tahun 2014    

No Macam atau Jenis 
Produk Satuan 

Harga 
(Rp/ Unit) 

1 Opak-opak ubi kayu kg 60.000 
2 Opak-opak ketan  kg 90.000 
3 Bantal  Biji 1000 
4 Kerupuk kulit kg 115.000 

  Kerupuk kulit  kg 100.000 
5 Rengginang  kg 60.000 
  Rengginang  kg 37.500 
6 Jajan matahari kg 64.000 
7 Tempeyek kg 64.000 
8 Tape ubi kayu kg 20.000 
  Tape ubi kayu kg 20.000 
9 Temberodok kg 40.000 

10 Apon-apon kg 40.000 
11 Gula gaet kg 50000 
12 Dipang jahe Lusin 5000 
13 Kerake  Biji 1000 
 Sumber: Data primer diolah 

Dari Tabel 3 diketahui bahwa harga untuk masing-masing produk bevariasi antara 
lain untuk 1 kg opak-opak ubi kayu yang berjumlah 300 biji dijual seharga Rp 60.000 per 
kilogramnya, sedangkan untuk 1 kg opak-opak ketan sebanyak 450 biji dijual seharga Rp 
90.000 per kilogram. Harga untuk 1 kg rengginang yang berjumlah 150 biji dijual seharga Rp 
60.000 dan Rp 37.000 perkilogramnya di masing-masing lokasi, begitu juga dengan jajan 
matahari dan tempeyek harga untuk 1 kg yang masing-masing berjumlah 160 biji dijual 
seharga Rp 64.000 perkilogramnya, sedangkan untuk produk pangan lokal olahan lainnya 
yakni bantal dan kerake dijual seharga Rp 1000 perbijinya. Namun dari ke-13 macam produk 
pangan lokal olahan Kabupaten Lombok Timur yang telah terdata, kerupuk kulit memiliki 
harga jual yang paling mahal untuk perkilogramnya yakni Rp 100.000 dan Rp 115.000 
perkilogramnya unuk masing-masing lokasi.    

 
 Jumlah Produksi Pangan Lokal Olahan (PLO) 

Jumlah produksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah dari produk 
pangan lokal olahan Kabupaten Lombok Timur yang dihasilkan selama satu tahun oleh 
semua pelaku usaha unuk masing-masing produk PLO. Akan tetapi sebagaimana hasil 
penelitian, setiap poduk pangan lokal olahan memiliki jumlah produksi yang berbeda-beda 
selama satu tahun, hal ini dikarenakan oleh jumlah hari berproduksi dari tiap pelaku usaha 
pangan lokal olahan yang berbeda dalam satu bulannya, sehingga dari hasil penelitian 
ditemukan bahwa jumlah hari berproduksi untuk setiap produk pangan lokal olahan kurang 
dari dan sama dengan 365 hari dalam satu tahunnya, kondisi ini disebabkan oleh beberapa 
fakor diantaranya: (1) ada dan tidak adanya hari libur berproduksi untuk  hari-hari besar 
keagamaan, (2) adanya pebedaan jangka waktu proses produksi untuk masing-masing 
produk, (3) adanya perbedaan tingkat permintaan. Oleh karena itu, berdasarkan ketiga faktor 
tersebut, maka jumlah hari berproduksi untuk pangan lokal olahan paling banyak selama 355 
hari dan 335 hari dalam setahun serta paling rendah selama 175 hari berproduksi dalam 
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setahun sebagaimana pada tabel 4 Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah produksi dan 
jumlah hari berproduksi produk pangan lokal olahan Kabupaten Lombok Timur selama satu 
tahun dapat dilihat pada Tabel 4. 

 
Tabel 4. Jumlah Produksi Pangan Lokal Olahan Kabupaten Lombok Timur Selama Satu 

Tahun Untuk Tahun 2014 

No Produk PLO 

Jumlah Hari 
Berproduksi 

Pertahun 

Produksi Rata-Rata  
Pertahun 

(Hari) (Unit) 
1 Temberodok (kg) 365 97.325 
2 Apon-apon (kg) 365 48.675 

3 
Tape ubi kayu (kg) 355 7.104 
Tape ubi kayu (kg) 355 5.796 

4 
Kerupuk kulit (kg) 175 5.104 
Kerupuk kulit (kg) 335 3.769 

5 Opak-opak ubi kayu (kg) 355 4.076 
6 Gula gaet (kg) 355 3.550 

7 Rengginang (kg) 335 1.340 
Rengginang (kg) 335 1.006 

8 Opak-opak Ketan (kg) 355 1.364 
9 Jajan Matahari (kg) 335 1.676 
10 Tempeyek (kg) 335 1.676 
11 Bantal (Biji) 310 1.237.233 
12 Kerake (biji) 307 214.900 
13 Dipang Jahe (Lusin) 355 5.325 

Sumber: Data primer diolah 
 

Dari Tabel 4 di atas terlihat bahwa produk pangan lokal olahan diproduksi dalam tiga 
kategori satuan yakni kilogram, biji dan lusin. Dari ketiga kategori produksi tersebut maka 
jumlah produksi tertinggi dalam kilogram ialah temberodok sebanyak 97.325 kg pertahun, 
diikuti apon-apon sebanyak 48.675 kg pertahun  dengan hari berproduksi masing-masing 
selama 365 hari dalam setahun, sedangkan jumlah produksi paling rendah ialah tempeyek dan 
jajan matahari yang keduanya sebanyak 1.676 kilogram pertahun. Kemudian pangan lokal 
olahan yang diproduksi dalam biji antara lain bantal dengan jumlah produksi pertahun 
sebanyak 1.237.233 biji dengan hari berproduksi selama 310 hari dalam setahun dan kerake 
sebanyak 214.900 biji pertahun dengan hari berproduksi selama 307 hari. Namun untuk 
produk dalam satuan lusin yakni dipang jahe jumlah produksi pertahun sebanyak 5.325 lusin, 
dengan hari berproduksi selama 355 hari.   

     
Nilai Produksi Produk Pangan Lokal Olahan 

Nilai produksi produk pangan lokal olahan Kabupaten Lombok Timur merupakan 
sejumlah penerimaan yang diperoleh dari hasil kali antara harga produk perunit dengan total 
produksi. Adapun total produksi yang dimaksud dalam penelitian ini ialah keseluruhan dari 
jumlah produk pangan lokal olahan yang dihasilkan oleh semua pelaku usaha untuk masing-
masing produk pangan lokal olahan Kabupaten Lombok Timur dalam satu tahun. 
Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa total nilai produksi yang diproleh dari keseluruhan 
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produk pangan lokal olahan Kabupaten Lombok Timur dalam satu tahun yakni sebesar                         
Rp 9.418.091.880 pertahun. Adapun nilai produksi dari masing-masing produk pangan lokal 
olahan kabupaten Lombok timur yang nilai penjualan mencapai miliaran lebih Ialah 
temberodok dengan nilai produksi tertinggi mencapai Rp 3.893.000.000 pertahun, kemudian 
apon-apon dengan nilai produksi pertahun mencapai  Rp 1.947.000.000 dan ketiga bantal 
dengan nilai produksi mencapai Rp 1.237.233.000 pertahun. sedangkan produk pangan lokal 
olahan yang nilai produksinya mencapai ratusan juta lebih yakni sebanyak sembilan produk, 
salah satunya kerupuk kulit dengan total penerimaan sebesar Rp 963.854.550 pertahun. Oleh 
karena itu, untuk lebih terperincinya mengenai nilai produksi dari masing-masing produk 
pangan lokal olahan Kabupaten Lombok Timur selama satu tahun dapat dilihat pada Tabel 5. 

 
Tabel 5. Nilai Produksi Produk Pangan Lokal Olahan (PLO) di Kabupaten Lombok Timur 

Tahun 2014 

No  Produk PLO 

Produksi 
Rata-Rata  
Pertahun 

Harga Nilai produksi 
pertahun 

Pertahun 
(Unit) 

(Rp/ 
unit) (Rp) 

1 Temberodok (kg) 97.325 40.000 3.893.000.000 
2 Apon-apon (kg) 48.675 40.000 1.947.000.000 

3 
Kerupuk kulit (kg) 5.104 115.000 586.979.550 
Kerupuk kulit (kg) 3.769 100.000 376.875.000 

4 
Tape ubi kayu (kg) 7.104 20.000 142.080.000 
Tape ubi kayu (kg) 5.796 20.000 115.920.000 

5 Opak-opak ubi kayu (kg) 4.076 60.000 244.555.200 
6 Gula gaet (kg) 3.550 50.000 177.500.000 

7 Rengginang (kg) 1.340 60.000 80.400.000 
Rengginang (kg) 1.006 37.500 37.725.000 

8 Opak-opak Ketan (kg) 1.364 90.000 122.770.800 
9 Jajan Matahari (kg) 1.676 64.000 107.264.000 
10 Tempeyek (kg) 1.676 64.000 107.264.000 
11 Bantal (Biji) 1.237.233 1.000 1.237.233.000 
12 Kerake (Biji) 214.900 1.000 214.900.000 
13 Dipang Jahe (Lusin) 5.325 5.000 26.625.000 

Total Nilai Produksi 9.418.091.880 
Sumber: Data primer diolah 
 

Dari Tabel 5 di atas terlihat jelas bahwa nilai produksi terendah yakni sebesar Rp 
26.625.000 pertahun untuk produk Pangan Lokal Olahan dipang jahe. Tetapi dari ketiga belas 
produk Pangan Lokal Olahan Kabupaten Lombok Timur nilai produksinya (omset produksi) 
rata-rata mencapai di atas ratusan juta rupiah hingga miliaran rupiah pertahun. Oleh karena 
itu berdasarkan nilai produksi (omset produksi) maka produk pangan lokal olahan Kabupaten 
Lombok Timur dapat dikatakan memiliki prospek yang bagus untuk dikembangkan menjadi 
penggerak perekonomian daerah, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan 
Tenaga Kerja keluar negeri atau TKI serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  
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Kelebihan, Kelemahan dan Bentuk Dukungan Pemerintah Terhadap Produk Pangan 
Lokal Olahan 

 
Kelebihan dan Kelemahan Produk Pangan Lokal Olahan  

Kelebihan dan kelemahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kelebihan dan 
kelemahan yang dimiliki produk pangan lokal olahan Kabupaten Lombok Timur yang berupa 
rasa (renyah, gurih, manis, dan menghangatkan),  kemasan produk (menarik dan tidak 
menarik serta terkesan higienis), masa kadaluarsa produk yakni relatif cepat rusak atau tahan 
disimpan, kemudian bentuk produk (unik atau biasa) dan pemintaan pasar (tinggi atau 
rendah). Oleh karenanya berdasarkan kelebihan dan kelemahan yang dimaksud tersebut, 
maka dari hasil penelitian sebagaimana pada Tabel 6 diketahui bahwa yang termasuk kategori 
kelebihan produk pangan lokal olahan Kabupaten Lombok Timur ialah rasa produk sebanyak 
13 produk, bentuk produk sebanyak 3 produk, masa kadaluarsa (tahan disimpan) sebanyak 8 
produk dan peluang pasar yang besar sebanyak 11 produk, sedangkan yang termasuk kategori 
kelemahan dari 13 (tiga belas) produk pangan lokal olahan yang terdata antara lain kemasan 
sebanyak 11 produk dan masa kadaluarsa produk (cepat rusak) sebanyak 3 produk. Kemudian 
untuk lebih jelasnya mengenai kelebihan dan kelemahan produk pangan lokal olahan  
Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat pada Tabel 6.    
 
Tabel 6. Kelebihan dan Kelemahan Produk Pangan Lokal Olahan Kabupaten Lombok Timur 

Pada Tahun 2014 
No Macam produk Kelebihan Kelemahan 
1 Opak-opak ubi kayu a. Rasa enak a. Kemasan tidak menarik 

   c. Tidak cepat kadaluarsa atau 
rusak   

   d. Peluang pasar besar   
2 Opak-opak ketan a. Rasa enak a. Kemasan tidak menarik 

   c. Tidak cepat kadaluarsa atau 
rusak   

   d. Peluang pasar besar   

3 Bantal a. Rasa enak a. Cepat rusak atau 
kadaluarsa 

   b. Kemasan menarik atau unik  

   c. Peluang pasar besar   
4 Kerupuk Kulit a. Rasa enak a. Kemasan tidak menarik 

   b. Tidak cepat kadaluarsa 
ataurusak 

   c. Peluang pasar besar   
5 Rengginang a. Rasa enak a. Kemasan tidak menarik 

   b. Tidak cepat kadaluarsa atau 
rusak   

   c. Peluang pasar besar   
6 Tempeyek a. Rasa enak a. Kemasan tidak menarik 

   b. Tidak cepat kadaluarsa atau 
rusak   

   c. Peluang pasar besar   
Sumber: Data primer diolah 
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Tabel. 6. (Lanjutan) 

No Macam Produk Kelebihan Kelemahan 
7  Jajan Matahari a. Rasa enak a. Kemasan tidak menarik 

   
b. Tidak cepat kadaluarsa atau 

rusak   

    c. Peluang pasar besar   
8 Tape ubi Kayu a. Rasa enak a. Kemasan tidak menarik 
    b. Peluang pasar besar b. Cepat rusak atau kadaluarsa 
9 Dipang Jahe a. Rasa enak a. Kemasan tidak menarik 

   
b. Tidak cepat kadaluarsa atau 

rusak   

10 Gula gaet a. Rasa enak a. Kemasan tidak ada 

    b. Tidak cepat kadaluarsa atau 
rusak   

11 Temberodok a. Rasa enak a. Kemasan tidak menarik 

   
b. Tidak cepat kadaluarsa atau 

rusak   

    c. Peluang pasar besar   
12 Apon-apon a. Rasa enak a. Kemasan tidak menarik 

   
b. Tidak cepat kadaluarsa atau 

rusak   

    c. Peluang pasar besar   
13 Kerake a. Rasa enak a. Cepat rusak atau kadaluarsa 
   b. Peluang pasar besar  
   c. Kemasan menarik atau unik   
    d. Bentuk unik atau menarik   

Sumber: Data primer diolah 
 

Berdasarkan kelebihan dan kelemahan produk pangan lokal olahan Kabupaten 
Lombok Timur sebagaimana pada Tabel 6 di atas maka dapat dikatakan bahwa produk 
pangan lokal olahan memiliki cita rasa yang khas, menarik, enak dan memiliki peluang pasar 
yang bagus serta mampu bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa bahan 
pengawet. Dengan demikian produk pangan lokal olahan seharusnya mampu bersaing dengan 
produk-produk pangan lokal olahan dari luar daerah khususnya dan produk makanan olahan 
yang modern umumnya jika memiliki kemasan yang menarik dan unik.  

 
Bentuk Dukungan Pemerintah Terhadap Produk Pangan Lokal Olahan 

Adapun bentuk dukungan pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini ialah 
bentuk-bentuk dukungan pemerintah yang berupa permodalan, peralatan, penyuluhan dan 
platihan serta pameran-pameran produk (expo). Untuk lebih jelasnya mengenai bentuk-
bentuk dukungan pemerintah terhadap produk pangan lokal olahan Kabupaten Lombok 
Timur dapat dilihat pada Tabel 7.  
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Tabel. 7. Bentuk Dukungan Pemerintah Terhadap Produk Pangan Lokal Olahan Kabupaten 
Lombok Timur Pada Tahun 2014 

No Macam Produk Bentuk Dukungan Pemerintah 
1 Opak-opak ubi kayu Tidak ada 
2 Opak-opak ketan Tidak ada 
3 Bantal Bantuan permodalan 
4 Kerupuk kulit Tidak ada  
5 Rengginang Tidak ada 
6 Tempeyek Tidak ada 
7 Jajan matahari Tidak ada 
8 Tape ubi kayu Tidak ada 
9 Temberodok Tidak ada 

10 Apon-apon Tidak ada 
11 Gula gaet Tidak ada 
12 Dipang jahe Tidak ada 
13 Kerake Bantuan peralatan 

Sumber: Data primer diolah 
 

Dari Tabel 7 terlihat bahwa dari keseluruhan produk pangan lokal olahan Kabupaten 
Lombok Timur, bentuk dukungan pemerintah ialah berupa permodalan dan peralatan yakni  
bantuan permodalan terhadap pengusaha bantal di Desa Gapuk Kecamatan Suralaga dan 
bantuan  peralatan yang hanya pernah didapatkan oleh pengusaha kerake di Desa Kelayu 
Jorong Kecamatan Selong. Sedangkan bentuk dukungan yang lain seperti penyuluhan, 
pelatihan dan pameran-pameran produk lokal olahan selama tahun 2014 tidak ada menurut 
keterangan responden sebab Pemerintah Kabupaten Lombok Timur belum pernah melakukan 
kegiatan tersebut. pernyataan responden tersebut sesuai dengan pendapat yang disampaikan 
oleh Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengatakan bahwa unuk tahun 2014 
pemerintah belum mampu mengadakan kegiatan pameran-pameran produk, penyuluhan 
maupun pelatihan terhadap produk lokal olahan Kabupaten Lombok Timur disebabkan oleh 
pemerintah khususnya BUMD sebagai penyelenggara masih memperbaiki manajemen 
kelembagaan atau instansi.   

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 
1. Produk pangan lokal olahan Kabupaten Lombok Timur terdiri dari 13 macam atau jenis 

produk yaitu: opak-opak ubi kayu, opak-opak ketan, bantal, kerupuk kulit, rengginang, 
tempeyek, jajan matahri, tape ubi kayu, temberodok, apon-apon, gula gaet, dipang jahe 
dan kerake. 

2. Jumlah produksi pangan lokal olahan Kabupaten Lombok Timur yakni (1) produk yang 
diproduksi dalam kilogram, jumlah produksi tertinggi yaitu temberodok sebanyak 97.325 
kg pertahun dan produksi terendah yaitu opak-opak ketan sebanyak 1.364 kg pertahun; 
(2) produk yang diproduksi dalam biji ialah bantal dan Kerake dengan jumlah produksi 
masing-masing sebanyak 1.237.233 dan 214.900 biji pertahun; (3) produk yang 
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diproduksi dalam lusin yakni dipang jahe dengan jumlah poduksi sebanyak 5.325 lusin 
pertahun.       

3. Harga produk pangan lokal olahan Kabupaten Lombok Timur cukup bervariasi dengan 
harga terendah yakni sebesar Rp 20.000/kg (tape ubi kayu) dan harga tertinggi yakni 
sebesar Rp 115.000/kg (kerupuk kulit).  

4. Total nilai produksi pangan lokal olahan Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp 
9.418.091.880 pertahun dengan nilai produksi terendah sebesar Rp 26.625.000 pertahun 
(dipang jahe) dan nilai produksi tertinggi sebesar Rp 3.893.000.000 pertahun 
(temberodok). 

5. Kelebihan produk pangan lokal olahan Kabupaten Lombok Timur yakni berupa cita rasa 
(renyah, gurih, manis dan menghangatkan), bentuk yang unik, tidak cepat rusak dan 
peluang pasarnya besar. Sedangkan kelemahan produk ialah berupa kemasan dan terdapat 
3 jenis produk yang cepat rusak.  

6. Bentuk dukungan pemerintah terhadap keberlangsungan pangan lokal olahan Kabupaten 
Lombok Timur ialah berupa bantuan permodalan untuk pengusaha bantal di Desa Gapuk 
Kecamatan Suralaga dan bantuan peralatan untuk pengusaha kerake di Desa Kelayu 
Jorong Kecamatan Selong. 

Saran 
Berdasarkan kesimpulan penelitian maka disarankan untuk: 

1. Para pengusaha pangan lokal olahan khususnya yang ada di Kabupaten Lombok Timur 
agar sekiranya dapat meningkatkan dan mengembangkan skala usahanya, sebab produk 
pangan lokal olahan memiliki prospek yang bagus untuk meningkatkan kesejahteraan. 

2. Kepada pemerintah setempat agar lebih memberikan perhatian dan dukungan kepada para 
pengusaha pangan lokal olahan guna meningkatkan perekonomian masyarakat dan 
menjaga keberlangsungan produk pangan lokal olahan sebagai warisan kekayaan budaya 
Kabupaten Lombok Timur.   

3. Kepada para peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan 
mengenai biaya dan keuntungan dari usaha pangan lokal olahan,  efisisnsi penggunaan 
input produksi produk pangan lokal olahan khususnya pangan lokal olahan yang dominan 
di Kabupaten Lombok Timur.    
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