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STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA PANGAN OLAHAN BERBASIS
SINGKONG DI KOTA MATARAM

Strategic Development of Food Processed Business Based on Cassava in
The City of Mataram

I Gusti Bagus Satya Wiradharma*, Nurtaji Wathoni**, dan I Ketut
Budastra**

ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis pasar akhir; (2)

menganalisis isu-isu strategi pengembangan usaha pangan olahan
berbasis singkong; dan (3) merumuskan konsep akademis strategi
pengembangan usaha pangan olahan berbasis singkong.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan pengumpulan
data menggunakan teknik survey. Penelitian ini dilakukan di Kota Mataram
dengan responden penelitian adalah pengolah, pedagang pengecer dan
konsumen pangan olahan berbasis singkong di Kota Mataram.Jumlah
responden ditentukan secara quota sampling, proportional sampling,
purposive sampling dan accidental sampling, 10 orang responden
pengolah, 2 orang responden pedagang pengecer dan 2 orang responden
konsumen.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) jenis produk berbasis singkong di
Kota Mataram dalam penelitian ini terfokus pada jenis produk keripik
singkong, opak-opak dan singkong keju. Rata rata volume penjualan keripik
singkong Rp 530.000,-/hari dengan harga penjualan kisaran Rp1.000 – Rp
9.000,-/bungkus; Harga opak-opak Rp4.000,-/bungkus dan rata-rata
volume penjualan Rp 200.000,-/hari; dan harga singkong keju Rp 10.000,-
/bungkus dan rata-rata volume penjualan Rp 710.000,-/hari. Pelaku pasar
akhir usaha pangan olahan berbasissingkong ada 2, yaitu: produsen dan
pedagang pengecer; (2) Isu-isu strategi pengembangan usaha pangan
olahan berbasis singkong yaitu: aspek kekuatan meliputi: proses produksi,
harga bahan baku, tenaga kerja dalam keluarga tersedia, harga jual produk
terjangkau, kualitas produk dan lokasi penjualan strategis, aspek
kelemahan meliputi: bahan baku mudah rusak, belum memiliki ijin usaha
dan teknologi produksi masih sederhana, aspek peluang meliputi:
ketersediaan bahan baku banyak, perkembangan teknologi produksi,
produk pangan lokal menjadi trend masyarakat dan terbukanya peluang
pasar bagi produk, aspek ancaman meliputi: kendala kontinyuitas dan
kualitas, produk mudah ditiru, permintaan dan preferensi konsumen
berubah-ubah, kenaikan harga sarana produksi dan persaingan dengan
usaha sejenis; (3) Strategi pengembangan usaha pangan olahan berbasis
singkong di Kota Mataram yang diperlukan yaitu strategi adopsi inovasi
teknologi produksi yang dapat meningkatkan volume produksi,
mempertahankan kualitas produk dan melakukan inovasi produk.
Mendaftarkan ijin usaha agar mendapat bantuan dari pemerintah sehingga
usaha dapat menjadi lebih besar (meningkatnya volume produksi dan
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penjualan) dan pangsa pasar menjadi lebih luas serta menjalin kerjasama
dengan petani singkong agar kontinuitas dan kualitas bahan baku yang
diperoleh dari para petani tepat waktu, jumlah dan kualitas.
___________________________
Kata Kunci: Strategi, Singkong, SWOT.

ABSTRACT

The objectives of this research are: (1) to analyze the final market;
(2) to analyze issues of food cultivation business development strategy
based on cassava; and (3) to formulate the academic concept of food
cultivation business development strategy based on cassava.

The research methodology is descriptive and data collection using
survey technique. This research involving 10 respondents of processors, 2
traders and 2 cunsmers.Respondents is determined by quota sampling,
proportional sampling, purposive sampling and accidental sampling.

The results showed: (1) the type of cassava based snacks in
Mataram City in this study focused on the types of keripik singkong
(cassava chips), opak-opak and singkong keju (cassava cheese). Average
sales volume of cassava chips Rp 530.000,-/day with selling price range
Rp1.000 - Rp 9.000,-/pack; Opak-opak price Rp 4.000,-/pack and average
sales volume Rp 200.000,-/day; and cheese cassava price Rp 10.000,-
/pack and average sales volume Rp 710.000,-/day. Final market-based
cassava-based foodstuff business there are 2, namely: manufacturers and
retailers; (2) Issues of food cassava business development strategy based
on cassava are: power aspect include: production process, raw material
price, available family labor, selling price of affordable product, product
quality and strategic selling location, weakness aspects include: raw
materials easy to destroy, not yet have business license and production
technology is still simple, opportunity aspect include: availability of many
raw materials, development of production technology, local food product
become society trend and opening market opportunity for product, threat
aspect include: constraint continuity and quality, imitated, consumer
demand and preferences fluctuate, increases in prices of production
facilities and competition with similar businesses; (3) Strategy of
development of cassava based processed food business in Mataram City
that is needed is adoption strategy of production technology innovation
which can increase production volume, maintain product quality and
innovate product. Register a business license to get help from the
government so that the business can become bigger (increase in
production and sales volume) and market share become more widespread
and cooperate with cassava farmers so that the continuity and quality of
raw materials obtained from the farmers on time, quantity and quality .
____________________________
Key words: Strategy, cassava, SWOT
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Dari berbagai macam komoditas pertanian yang terdapat di

Indonesia, singkong merupakan salah satu komoditas potensial yang
dihasilkan di Nusa Tenggara Barat.  Produksi singkong di Provinsi NTB dari
tahun 2011 - 2014 mengalami fluktuasi, antara lain produksi singkong
tahun 2011 sebesar 75.336 ton, tahun 2012 sebesar 79.472 ton, tahun
2013 sebesar 59.085 dan tahun 2014 sebesar 92.643 ton (BPS Provinsi
NTB, 2016). Usaha produk olahan berbasis singkong yang ada di Kota
Mataram yaitu keripik singkong, singkong keju, opak-opak, tape, celilong
dan cigapo. untuk membantu agar usaha dapat berkembang, mampu
mengelola segala sumber daya yang dimiliki dengan baik, memiliki
keunggulan daya saing, memiliki inovasi pengembangan produk yang
sesuai dengan selera konsumen, memiliki kualitas produk yang baik,
meningkatkan produksi serta penjualan, meraih keuntungan yang besar
dan dapat bersaing di pasar maka diperlukan kajian mendalam tentang
strategi pengembangan usaha.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian yang
berjudul “Strategi Pengembangan Usaha Pangan Olahan Berbasis
Singkong di Kota Mataram”.
B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana
pasar akhir usaha pangan olahan berbasis singkong?; (2) Apa isu-isu
strategi pengembangan usaha pangan olahan berbasis singkong di Kota
Mataram?; (3) Bagaimana strategi pengembangan usaha pangan olahan
berbasis singkong.
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisa struktur produk dan
pelaku pasar akhir; (2) Menganalisa isu-isu strategi pengembangan usaha
pangan olahan berbasis singkong; dan (3) Merumuskan konsep akademis
strategi pengembangan usaha pangan olahan berbasis singkong.

Manfaat penelitian ini adalah: (1) Bahan pertimbangan bagi
pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam pengembangan usaha
pangan olahan berbasis singkong; (2) Bahan informasi bagi pengusaha
singkong dalam meningkatkan usahanya; dan (3) Bahan informasi bagi
peneliti lain yang berminat pada masalah yang sama.

II. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, pengumpulan data

menggunakan teknik survei dan analisis data menggunakan analisis
SWOT. Penelitian ini dilakukan di Kota Mataram dengan responden
penelitian yaitu responden pengolah, pengecer dan konsumen.Jenis data
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dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif, sedangkan
sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden
Karakteristi responden dalam penelitian ini meliputi kelompok umur,

jenis kelamin, jumlah anggota keluarga, pendidikan formal, status keluarga
dan pengalaman usaha.Responden dalam penelitian ini meliputi responden
pengolah, pedagang pengecer dan konsumen.

Rata-rata umur responden pengolah 36 th (kisaran 34- 41 th). Rata-
rata pendidikan formal responden pengolah adalah SMA.Rata-rata status
pengolah adalah sudah menikah.Rata-rata pengalaman usaha berada
pada kisaran 1–5 tahun.Rata-rata jenis kelamin pengolah adalah laki-laki.

Karakteristik responden pedagang pengecer dalam penelitian ini
terdiri dari 2 responden. Usia responden pengecer berkisar 42-49
tahun..Pendidikan terakhir pedagang pengecer rata-rata yaitu hanya
sampai sekolah dasar.Status dalam keluarga yaitu menikah serta memiliki
pengalaman berusaha berada pada kisaran 1-5 tahun dan respondennya
berjenis kelamin wanita.

Karakteristik konsumen dalam penelitian ini terdiri dari 2 orang
responden. karakteristik konsumen pada penelitian ini memiliki umur
berkisar 26-33 tahun 1 orang dan 50-57 tahun 1 orang dan keduanya
adalah berjenis kelamin wanita.

Karakteristik usaha responden pengolah, rata-rata modal yang
digunakan untuk melakukan kegiatan usaha berkisar Rp 1.000.000 -
Rp5.000.000 sebanyak 8 orang pengusaha dan 2 orang pengusaha lainnya
menggunakan modal lebih dari Rp 5.000.000. Modal tersebut berasal dari
dana pribadi masing-masing pengusaha yang belum melakukan pinjaman
lembaga keuangan.

Rata-rata jenis poduk yang dihasilkan oleh pengusaha pangan
olahan berbahan baku singkong dalam penelitian ini yaitu singkong keju
sebanyak 80%, dan 20% lainnya menghasilkan jenis produk keripik
singkong saja dan ada yang menghasilkan keripik singkong serta opak-
opak.

Rata-rata volume terbanyak produk yang mampu diproduksi dalam
sehari yaitu lebih dari 51 kotak hingga 300 kotak singkong keju dalam
sehari dan 51 bungkus hingga 2000 bungkus keripik singkong dan opak-
opak dalam sehari yang mampu di produksi 70% responden yang diteliti.
Hal tersebut terjadi karena alat produksi yang dimiliki cukup memadai,
banyaknya pembeli, jumlah bahan baku yang dibeli cukup banyak serta
tenaga kerja yang dimiliki cukup tersedia, namun untuk 30% lainnya hanya
mampu memproduksi  26-50 kotak perhari yang disebabkan karena
keterbatasan modal, pembeli yang masih kurang karena belum lama
berjualan serta tenaga kerja yang masih sedikit.
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Rata-rata penggunaan teknologi produksi yaitu menggunakan
teknologi yang masih sederhana. Hal tersebut terjadi karena proses
produksi masih secara manual dimulai dari proses pengupasan kulit
singkong masih manual, pemotongan singkong masih menggunakan pisau
pemotong yang dimodifikasi, proses menggoreng masih menggunakan
kompor seadanya, hingga pengemasan masih sederhana seperti
menggunakan lilin untuk mengeratkan plastik dan masih menggunakan
kertas kotak jajan.

B. Analisis Pasar Akhir
Analisis pasar akhir bertujuan untuk menganalisis atau mempelajari

berbagai masalah pasar.Masalah yang dianalisis dalam penelitian ini
meliputi jenis produk yang dihasilkan, harga produk, rata-rata produksi,
volume penjualan dan pelaku pasar akhir.

Jenis produk yang dihasilkan produsen atau pengolah yang menjadi
responden dalam penelitian ini yaitu produsen keripik singkong, singkong
keju dan opak-opak.

Rata-rata produksi untuk produk keripik singkong dengan bungkus
kecil yaitu 1.500 bungkus/hari dengan harga jual Rp 1.000,-/bungkus,
sehingga volume penjualan yang dihasilkan sebesar Rp1.500.000,-/hari.
Rata-rata produksi untuk produk keripik singkong 100 gram yaitu 100
bungkus/hari dengan harga jual Rp 4.000,-/bungkus, sehingga volume nilai
penjualan yang dihasilkan Rp 400.000,-/hari.Rata-rata produksi untuk
produk keripik singkong 160 gram yaitu 20 bungkus/hari dengan harga jual
Rp 6.500,-/bungkus, sehingga volume penjualan yang dihasilkan Rp
130.000,-/hari.Rata-rata produksi untuk produk keripik singkong 250 gram
yaitu 10 bungkus/hari dengan harga jual Rp 9.000,-/bungkus, sehingga
volume penjualan yang dihasilkan Rp 90.000,-/hari.Kemudian untuk produk
opak-opak rata-rata produksi yaitu 50 bungkus/hari dengan harga jual Rp
4.000,-/bungkus, sehingga volume penjualan Rp 200.000,-/hari. Dan untuk
produk singkong keju rata-rata produksi yaitu 71 kotak/hari, dengan harga
jual Rp 10.000,-/bungkus, sehingga volume penjualan sebesar Rp
710.000,-/hari sedangkan untuk harga keripik singkong di tingkat pedagang
pengecer yaitu Rp 750,-/bungkus dengan ukuran kecil, ukuran 100 gram
sebesar Rp 3.000,-/bungkus, ukuran 160 gram sebesar Rp 5.500,-
/bungkus, ukuran 250 gram sebesar Rp 8.000,-/bungkus dan harga opak-
opak di tingkat pedagang pengecer sebesar Rp 3.500,-/bungkus.

Pelaku pasar akhir dari hasil penelitian ini terdapat 2 pelaku pasar
yang terlibat dalam pendistribusian produk ke konsumen akhir, yaitu
produsen dan pedagang pengecer.Dalam mendistribusikan produknya,
terdapat produsen yang langsung mendistribusikan atau memasarkan
produknya ke konsumen akhir dan terdapat produsen yang
mendistribusikannya ke padagang pengecer terlebih dahulu kemudian
pedagang pengecer menjual ke konsumen akhir.
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C. Analisis Faktor Internal, Eksternal dan Strategi Pengembangan
Usaha   Pangan Olahan Berbasi Singkong

C.1. Analisis Lingkungan Internal
Analisis lingkungan internal ditujukan untuk menganalisis faktor-

faktor yang dapat menjadi kekuatan dan kelemahan dalam pengembangan
usaha pangan olahan berbasis singkong. Adapun faktor-faktor internal
tersebut adalah:
1) Kekuatan:

a. Proses Produksi
Proses produksi merupakan kekuatan yang dimiliki usaha pangan
olahan berbasis singkong, dimana olahan data dari hasil penelitian
menunjukkan bahwa rata-rata rating sebesar 4.8 yang artinya proses
produksi merupakan kekuatan yang sangat besar bagi usaha. Hal
tersebut terjadi karena dalam proses produksi tersebut mudah untuk
dilakukan, mulai dari proses pengupasan hingga penggorengan.

b. Harga Bahan Baku
Harga bahan baku menjadi kekuatan yang dimiliki oleh usaha
berbasis singkong di Kota Mataram. Dari olahan data hasil penelitian
menunjukkan bahwa rata-rata rating sebesar 4.5 yang artinya bahwa
harga bahan baku singkong merupakan kekuatan yang sangat besar
bagi usaha karena harganya yang relatif murah, terjangkau dan
stabil bagi pengusaha kecil sehingga mampu mendapatkan
keuntungan yang maksimal.

c. Tenaga Kerja dalam Keluarga Tersedia
Dari olahan data hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata rating
untuk tenaga kerja dalam keluarga tersedia sebesar 4.2 yang artinya
tenaga kerja dalam keluarga menjadi kekuatan yang besar bagi
usaha, hal tersebut terjadi karena usaha tidak mengalami kendala
atau kesulitan dalam mencari tenaga kerja, karena rata-rata tenaga
kerja yang digunakan oleh responden dalam penelitian ini adalah
tenaga kerja dalam keluarga.

d. Harga Jual Produk Terjangkau
Pada faktor ini memiliki rata-rata rating 4.1 yang artinya faktor
tersebut menjadi salah satu kekuatan besar yang dimiliki.Hal
tersebut terjadi karena harga jual produk berbasis singkong relatif
murah dan terjangkau sehingga semua golongan dapat membeli dan
mengkonsumsi produk tersebut.

e. Kualitas Produk
Pada faktor ini memiliki rata-rata rating sebesar 4 yang artinya faktor
ini menjadi kekuatan yang besar bagi usaha. Dari hasil penelitian
rata-rata responden menjaga kualitas produk yang dihasilkannya
seperti penggunaan bahan baku yang layak hingga menjaga
keheigenisan produk. Hal tersebut terjadi karena kualitas produk
dapat mempengaruhi penjualan, pelanggan hingga keuntungan yang
didapat.
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f. Lokasi Penjualan Strategis
Lokasi strategis merupakan kekuatan besar yang dimiliki oleh usaha
berbasis singkong, dimana dari olahan data hasil penelitian
menunjukkan bahwa rata-rata rating sebesar 3.8 yang artinya lokasi
penjualan strategis memiliki kekuatan yang besar bagi usaha.Hal
tersebut terjadi karena rata-rata usaha pangan olahan berbasis
singkong memiliki tempat olahan atau jualan yang strategis, dimana
lokasi terletak di pinggir jalan besar dan banyak masyarakat yang
melewati jalan tersebut sehingga usaha dapat terlihat dan diketahui
oleh masyarakat dengan jelas.

2) Kelemahan:
a. Bahan Baku Mudah Rusak

Bahan baku mudah rusak merupakan kelemahan yang sangat besar
yang dimiliki usaha pangan olahan berbasis singkong yang
menggunakan singkong sebagai bahan baku utama, dapat dilihat
dari olahan data hasil penelitian menunjukkan rata-rata rating faktor
ini sebesar 1. Nilai tersebut berarti kelemahan pada faktor tersebut
termasuk kelemahan yang sangat besar. Hal tersebut terjadi karena
daya tahan singkong setelah kulitnya dikupas memiliki daya tahan
hanya selama 1 hari, setelah itu singkong akan mengalami
kerusakan dan membusuk, kemudian bahan baku yang sudah diolah
(direbus/dikukus) juga memiliki daya simpan yang tidak lama,
berkisar 1-2 hari, setelah itu bahan baku akan rusak dan tidak bagus
untuk dijual.

b. Belum Memiliki Ijin Usaha
Pada faktor ini diperoleh nilai rata-rata rating 2,1. Nilai tersebut
berarti kelemahan pada faktor ijin usaha termasuk kelemahan yang
besar bagi usaha. Hal tersebut terjadi karena sebagian besar usaha
belum memiliki ijin usaha dari dinas terkait sehingga berdampak
pada belum mendapatkan bantuan modal, sarana dan prasarana
usaha hingga pelatihan dan atau penyuluhan tentang pengelolaan
usaha.

c. Teknologi Produksi Masih Sederhana
Pada faktor ini diperoleh nilai rata-rata rating 2,2. Nilai tersebut
berarti kelemahan pada faktor teknologi yang digunakan termasuk
kelemahan yang besar. Hal tersebut terjadi karena rata-rata
penggunaan teknologi dalam memproduksi masih manual dan
sederhana sehingga mengakibatkan diperlukan biaya tenaga kerja
yang cukup banyak untuk melakukan proses produksi, kapasitas
produksi yang belum maksimal dan kualitas produk dapat berubah-
ubah.
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C.2. Analisis Lingkungan Eksternal
Analisa lingkungan eksternal ditujukan untuk menganalisis faktor-

faktor yang dapat menjadi peluang dan ancaman dalam pengembangan
usaha pangan olahan berbasis singkong.
1) Peluang:

a. Ketersediaan bahan baku banyak
Pada faktor ini diperoleh nilai rata-rata rating 4,7, yang artinya faktor
ini memiliki peluang yang sangat besar bagi usaha. Hal tersebut
terjadi karena ketersediaan bahan baku di pasar maupun petani
selau tersedia sesuai dengan kebutuhan produsen.

b. Perkembangan Teknologi Produksi
Pada faktor ini diperoleh nilai rata-rata rating 4,2, yang artinya
bahwa faktor ini menjadi peluang yang sangat besar bagi usaha. Hal
tersebut terjadi karena dengan berkembangnya teknologi produksi
seperti teknologi pemotongan keripik singkong menggunakan mesin
potong hingga mesin goreng yang memiliki pengaturan suhu dan
waktu sehingga dapat menghemat biaya tenaga kerja serta mampu
memproduksi lebih banyak dan lebih cepat serta dapat
mempertahankan kualitas produk.

c. Produk Pangan Lokal Menjadi Trend Masyarakat
Pada faktor ini diperoleh rata-rata rating 4, yang artinya faktor ini
memiliki peluang yang besar bagi usaha. Hal tersebut terjadi karena
produk berbasis singkong saat ini menjadi panganan yang lagi trend
di masyarakat karena perkembangan inovasi akan produk
mengakibatkan tingkat kesukaan masyarakat terhadap panganan
lokal singkong menjadi meningkat sehingga penjualan juga dapat
meningkat.

d. Terbukanya Peluang Pasar Bagi Produk
Pada faktor ini diperoleh rata-rata rating 3,5, yang artinya bahwa
faktor ini menjadi peluang yang besar bagi usaha. Hal tersebut
terjadi karena produk singkong merupakan pangananan lokal yang
memiliki rasa yang familiar di masyarakat dan produk diterima oleh
masyarakat di berbagai wilayah, sehingga peluang pasar untuk dijual
kepasar yang lebih luas dapat dilakukan.

2) Ancaman:
a. Kendala Kontinuitas dan Kualitas Bahan Baku

Pada faktor ini deperoleh rata-rata rating sebesar 1,2, yang artinya
faktor ini menjadi ancaman yang sangat besar bagi usaha. hal
tersebut terjadi karena apabila kontinuitas bahan baku singkong
terhambat maka usaha tidak bisa memenuhi kebutuhan konsumen
dengan baik dan apabila kualitas bahan baku menurun maka hasil
produk menjadi tidak baik serta kesukaan konsumen akan menurun.
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b. Produk Mudah Ditiru
Produk olahan pangan berbasis singkong memiliki ancaman besar
yaitu produknya mudah ditiru, dapat dilihat rata-rata rating faktor ini
sebesar 1,9. Hal tersebut terjadi karena pengolahannya yang sangat
mudah untuk dilakukan.

c. Permintaan dan Prefensi Konsumen Berubah-ubah
Pada fakotr ini diperoleh rata-rata rating 2,2, yang artinya faktor ini
menjadi ancaman yang besar bagi usaha. Hal tersebut terjadi
karena permintaan dan prefensi konsumen akan mempengaruhi
penjualan dan pendapatan, jika permintaan dan prefensi konsumen
terhadap produk menurun maka penjualan dan pendapatan akan
menurun.

d. Kenaikan Harga Sarana produksi
Pada faktor ini diperoleh rata-rata rating 2,4, yang artinya bahwa
faktor ini menjadi ancaman yang besar bagi usaha. Hal tersebut
terjadi karena apabila harga sarana produksi meningkat maka akan
berpengaruh terhadap pendapatan  yang menjadi menurun.

e. Persaingan dengan Usaha Sejenis
Persaingan dengan usaha sejenis selanjutnya menjadi ancaman
yang besar, dapat dilihat pada faktor ini diperoleh rata-rata rating
sebesar 2,4. Hal tersebut terjadi karena banyaknya usaha sejenis
yang berjualan saling berdekatan satu sama lain mengakibatkan
persaingan untuk mendapatkan pembeli semakin meningkat.
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Dari hasil analisis faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal
dapat disimpulkan Matriks IFAS dan EFAS pada Tabel 1.

FAKTOR-FAKTOR STRATEGI INTERNAL BOBOT RATING BOBOT X
RATING

KEKUATAN:
1. Proses produksi 0,085 4,8 0,408
2. Harga bahan baku 0,089 4,5 0,401
3. Tenaga kerja dalam keluarga tersedia 0,078 4,2 0,328
4. Harga jual produk terjangkau 0,078 4,1 0,320
5. Kualitas produk 0,167 4,0 0,668
6. Lokasi penjualan strategis 0,111 3,8 0,422
Total 0,608 2,546
KELEMAHAN:
1. Bahan baku mudah rusak 0,163 -1,0 -0,163
2. Belum memiliki ijin usaha 0,133 -2,1 -0,279
3. Teknologi produksi masih sederhana 0,096 -2,2 -0,211
Total 0,392 -0,654
Total Faktor Internal 1,000 1,892

FAKTOR-FAKTOR STRATEGI EKSTERNAL BOBOT RATING BOBOT X
RATING

PELUANG:
1. Ketersediaan bahan baku banyak 0,076 4,7 0,357
2. Perkembangan teknologi produksi 0,097 4,2 0,407
3. Produk pangan lokal menjadi trend
masyarakat 0,106 4,0 0,424

4. Terbukanya peluang pasar bagi produk 0,106 3,5 0,371
Total 0,385 1,560
ANCAMAN:
1. Kendala kontinuitas dan kualitas bahan baku 0,131 -1,2 -0,157
2. Produk mudah ditiru 0,119 -1,9 -0,226
3. Permintaan dan prefensi konsumen berubah-
ubah

0,112 -2,2 -0,246
4. Kenaikan harga sarana produksi 0,122 -2,4 -0,293
5. Persaingan dengan usaha sejenis 0,131 -2,4 -0,314
Total 0,615 -1,237
Total Faktor Eksternal 1,000 0,323

Setelah semua faktor internal dan eksternal diketahui, maka
selanjutnya dapat mengetahui kondisi atau keadaan usaha pangan olahan
berbasis singkong di Kota Mataram saat ini dengan melihat Gambar 1
tentang kuadran analisis SWOT.
Gambar 1.

Ancaman

Kelemahan

Peluang

Kekuatan

0,323

1,892
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Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat bahwa kondisi usaha berada
pada posisi yang menguntungkan (kuadran I) karena usaha pangan olahan
berbasis singkong di Kota Mataram memiliki kekuatan dan peluang yang
lebih dominan dibandingkan dengan kelemahan dan ancaman.Strategi
yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan
pertumbuhan yang agresif (Growth Oriented Strategy).Usaha pada posisi
ini menghadapi pertumbuhan besar yang sangat cepat dan pangsa pasar
yang besar.Usaha ini memerlukan investasi untuk memertahankan bahkan
menambah pelanggannya dan memenuhi kebutuhan konsumen.

C.3. Strategi Pengembangan Usaha Pangan Olahan Berbasi Singkong
Hasil analisis matriks SWOT mengenai strategi pengembangan

usaha pangan olahan berbasis singkong untuk faktor internal dan eksternal
yaitu:
1. Strategi S – O (Strengths – Opportunities)

Strategi S–O merupakan strategi yang menggunakan kekutan internal
dalam memanfaatkan peluang eksternal yang ada untuk memperoleh
keuntungan dalam pengembangan usaha. Alternatif strategi yang
dihasilkan adalah:
a) Meningkatkan volume produksi untuk memanfaatkan peluang pasar

yang ada
Peluang ketersediaan bahan baku banyak, pangan lokal menjadi
trend serta terbukanya peluang pasar perlu dimanfaatkan oleh
pengusaha untuk melakukan strategi meningkatkan volume produksi
yang lebih banyak dari sebelumnya serta meningkatkan volume
penjualan dari sebelumnya. Hal tersebut dilakukan guna untuk
memperluas pangsa pasar, menambah jumlah konsumen dan
meningkatkan jumlah pandapatan yang akan diperoleh.

2. Strategi S - T (Strengths - Threats)
Strategi S-T adalah strategi yang menggunakan kekuatan internal
untuk
menghindari atau meminimalkan dampak ancaman eksternal dalam
pengembanganusaha pangan olahan berbasis singkong. Beberapa
alternatif strategi yang dihasilkan adalah:
a) Melakukan inovasi produk

Proses produksi yang mudah serta harga bahan baku yang murah
perlu dimanfaatkan untuk melakukan inovasi produk baik berupa
varian rasa, jenis produk, bentuk produk, hingga kemasan yang lebih
menarik. Hal tersebut mengakibatkan produk tidak mudah ditiru dan
usaha memiliki karakteristik atau keunggulan tersendiri sehingga
usaha dapat bersaing dan memenangkan pasar..

b) Mempertahankan kualitas dan harga produk
Kualitas dan harga produk menjadi salah satu hal yang perlu
diperhatikan agar permitaan dan kesukaan konsumen semakin
meningkat. Untuk itu perlu dilakukan strategi dengan
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mempertahankan kualitas produk yang dihasilkan yang sesuai
kesuakaan konsumen serta mempertahankan harga produk agar
harga tetap terjangkau disemua golongan masyarakat sehingga
konsumen menjadi puas dan akan menjadi pelanggan yang bisa
mengajak prefensi konsumen lain untuk menjadi pelanggan baru.

3. Strategi W - O (Weaknesses - Opportunities)
Strategi W-O merupakan strategi yang bertujuan mengatasi kelemahan
internal dengan memanfaatkan peluang eksternal dalam
pengembangan usaha
pangan olahan berbasis singkong. Beberapa alternatif strategi yang
dihasilkan adalah :
a) Adopsi inovasi teknologi produksi

Perkembangan teknologi masa sekarang sangat baik, dimana
inovasi teknologi produksi yang digunakan semakin berkembang,
semakin canggih dan mempermudah dalam melakukan pengolahan
suatu produk seperti teknologi produksi pemotongan keripik
singkong, teknologi pengupasan mengunakan mesin hingga
menggoreng menggunakan teknologi mesin yang memiliki waktu
dan suhu yang bisa diatur .. Untuk itu perlu dilakukan stategi yaitu
adopsi inovasi teknologi produksi  sesuai dengan perkembangan
jaman agar dapat lebih efisien waktu dan biaya tenaga kerja dalam
hal proses produksi.

b) Mendaftar ijin usaha
Salah satu kelemahan yang dimiliki pelaku usaha pangan olahan
berbasis singkong di Kota Mataram yaitu belum memiliki ijin
usaha.Untuk itu diperlukan strategi menendaftarkan ijin usaha ke
pemerintah terkait agar mendapat bantuan seperti permodalan,
sarana maupun prasarana produksi, penyuluhan dan pelatihan
tentang pengelolaan produk maupun usaha dan mendapatkan ijin
melakukan pemasaran ke luar daerah sehingga pangsa pasar
menjadi luas.

4. Strategi W - T (Weaknesses - Threats)
Strategi W-T merupakan strategi yang mengatasi kelemahan internal
dan
menghindari ancaman eksternal dalam pengembangan usaha pangan
olahan berbasis singkong . Adapunalternatif strategi yang dihasilkan
adalah:
a) Menjalin kerjasama dengan petani singkong

Kontinuitas dan Kualitas bahan baku menjadi hal yang sangat
penting bagi para pelaku usaha, untuk itu diperlukan strategi
menjalin kerjasama dengan petani singkong agar bahan baku
singkong dapat terpenuhi secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat
kualitas serta mendapatkan harga yang relatif lebih murah sehingga
pendapatan dapat meningkat.
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan dan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut :
1. Pasar akhir produk pangan olahan berbasis singkong di Kota Mataram

meliputi:
a. Jenis produk pangan olahan berbasis singkong yaitu keripik

singkong, opak-opak dan singkong keju. Untuk produk keripik
singkong memiliki harga mulai dari Rp1000 hingga
Rp9000/bungkus dan volume penjualan bervariasi mulai dari
Rp90000 hingga Rp1500000/hari, produk opak-opak memiliki
harga Rp4000/bungkus dan rata-rata volume penjualan produk
opak-opak sebesar Rp200000/hari dan produk singkong keju
memiliki harga harga Rp10000 dan rata-rata volume penjualan
singkong keju sebesar Rp710000/hari. Persentase penjualan yang
terbesar yaitu keripik singkong sebesar 70%, kemudian singkong
keju sebesar 23,4% dan opak-opak sebesar 6,6%.

b. Pelaku pasar akhir produk olahan berbasis singkong dalam
penelitian ini yaitu produsen dan pengecer atau penendak. Ada
produsen yang langsung memasarkan produknya ke konsumen
akhir dan terdapat produsen yang memasarkannya ke padagang
pengecer terlebih dahulu kemudian pedagang pengecer menjual ke
konsumen akhir.

2. Isu-isu strategi pengembangan usaha pangan olahan berbasis
singkong yaitu:
a. Aspek kekuatan meliputi: proses produksi, harga bahan baku,

tenaga kerja dalam keluarga tersedia, harga jual produk terjangkau,
kualitas produk dan lokasi penjualan strategis.

b. Aspek kelemahan meliputi: bahan baku mudah rusak, belum
memiliki ijin usaha dan teknologi produksi masih sederhana.

c. Aspek peluang meliputi: ketersediaan bahan baku banyak,
perkembangan teknologi produksi, produk pangan lokal menjadi
trend masyarakat, dan terbukanya peluang pasar bagi produk

d. Aspek ancaman meliputi: kendala kontinyuitas dan kualitas, produk
mudah ditiru, permintaan dan prefensi konsumen berubah-ubah,
kenaikan harga sarana produksi dan persaingan dengan usaha
sejenis.

3. Strategi pengembangan usaha pangan olahan berbasis singkong di
Kota Mataram yang diperlukan yaitu strategi adopsi inovasi teknologi
produksi yang dapat meningkatkan volume produksi, mempertahankan
kualitas produk yang disukai konsumen hingga dapat melakukan
inovasi produk baik berupa varian rasa, jenis produk, bentuk produk,
hingga kemasan yang lebih menarik dan mendaftarkan ijin usaha serta
menjalin kerjasama dengan petani singkong agar semua bantuan dari
pemerintah didapatkan sehingga usaha dapat menjadi lebih besar



14

*   Mahasiswa Program Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Mataram
** Dosen Fakultas Pertanian, Universitas Mataram

(meningkatnya volume produksi dan penjualan) dan pangsa pasar
menjadi lebih luas serta kontinuitas dan kualitas bahan baku yang
diperoleh dari para petani tepat waktu, jumlah dan kualitas.

B. Saran-saran
Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Pemerintah sebaiknya lebih intensif melakukan pelatihan kepada
produsen  sehingga dapat lebih meningkatkan jumlah, jenis, kualitas
produk dan pelatihan tentang metode penyimpanan bahan baku agar
dapat bertahan lama.

2. Produsen sebaiknya segera untuk memiliki ijin usaha (legalitas usaha)
dan mendapatkan ijin BPOM untuk menjamin kelayakan dan
kehigienisan produk.

3. Bagi peneliti lain yang berminat meneliti terkait dengan penelitian ini
untuk melakukan perbaikan atau pengembangan metodologi penelitian
terutama pada jenis produk pangan olahan berbasis singkong yang
lain, dan atau meneliti lebih mendalam tentang perubahan prefensi
konsumen terhadap produk lokal.
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