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ABSTRAK 

Penilitian ini bertujuan untuk: 

(1) Menganalisis pendapatan dan 

kelayakan usaha agroindustri 

temerodok di Kecamatan Sakra 

Kabupaten Lombok Timur; (2) 

Menganalisis faktor internal dan 

eksternal yang dapat mempengaruhi 

pengembangan agroindustri temerodok 

di Kecamatan Sakra Kabupaten 

Lombok Timur; (3) Menentukan 

alternatif strategi pengembangan 

agroindustri temerodok di Kecamatan 

Sakra Kabupaten Lombok Timur. 

Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode deskriptif. 

Penentuan lokasi sampel dilakukan 

dengan metode purposive sampling. 

Penentuan responden dilakukan secara 

sensus. Analisis data yang digunakan 

diantaranya adalah analisis 

pendapatan, analisis kelayakan usaha 

dan analisis SWOT. Jenis data yang 

digunakan yaitu data kualitatif dan 

kuantitatif. Sumber data terdiri dari 

dua sumber yaitu data primer dan 

skunder.  

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa: (1) Rata-rata pendapatan usaha 

agroindustri temerodok adalah Rp 

4.759.780/bulan dan layak untuk 

diusahakan, dilihat dari RC ratio 

sebesar 1,59, BEP produksi sebesar 

146 Kg/bulan, BEP harga sebesar Rp 

34.962/Kg, BEP penerimaan sebesar 

Rp 5.104.452/bulan dan rentabilitas 

usaha sebesar 58,74%; (2) Faktor 

internal yang menjadi kekuatan 

agroindustri temerodok adalah lokasi 

usaha strategis, harga produk 

terjangkau, ketersediaan bahan baku, 

tenaga kerja yang terampil dan 

berpengalaman, serta merupakan 

sentra industri temerodok, sedangkan 

faktor internal yang menjadi 

kelemahannya adalah pengemasan 

produk serta teknologi produksi 

sederhana, belum tercantum label halal 

dan sertifikat BPOM, kurangnya 

distributor dalam menyebarluaskan 

produk dan keterbatasan permodalan. 

Sementara faktor eksternal yang 

menjadi peluang adalah inovasi 
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produk, adanya perhatian pemerintah, 

merupakan komoditi khas sakra, 

sebagai produk cemilan dan oleh-oleh 

dan pangsa pasar yang masih luas 

sedangkan yang menjadi ancamanyya 

adalah fluktuasi harga bahan baku, 

jumlah konsumen akhir berfluktuasi 

dan adanya pesaing antar sesama 

pengusaha temerodok; (3) Alternatif 

strategi pengembangan agroindustri 

temerodok diantaranya; (a) Strategi SO 

yaitu mempertahankan dan 

memperluas pemasaran, (b) Strategi 

ST yaitu meningkatkan kualitas 

produksi, (c) Strategi WO yaitu 

peningkatan akses permodalan bagi 

agroindustri temerodok, dan (d) 

Strategi WT yaitu menjalin kerjasama 

dengan distributor agroindustri 

temerodok. 

Dari hasil penelitian disarankan 

bagi pengusaha agroindustri 

temerodok supaya memperbaiki 

kelemahan-kelemahan yang ada pada 

usaha tersebut agar dapat berkembang 

lebih baik lagi  salah satunya dengan 

cara meningkatkan kualitas produk dan 

menjalin kerjasama dengan distributor. 

Bagi pemerintah diharapkan terus 

mendukung usaha agroindustri 

temerodok dengan menyediakan akses 

permodalan guna pengembangan 

usaha agroindustri temerodok 

kedepannya. Bagi peneliti diharapkan 

di masa yang akan datang dapat 

digunakan sebagai salah satu sumber 

data untuk penelitian selanjutnya dan 

dilakukan penelitian lebih lanjut 

berdasarkan faktor lainnya yang 

berhubungan dengan penelitian 

sejenis. 

____________________________ 

Kata Kunci: Agroindustri 

Temerodok, Kelayakan Usaha, 

Strategi Pengembangan 

 

ABSTRACT 

This research aims to: (1) 

Analyze the income and feasibility of 

agroindustry temerodok in Sakra 

subdistrict East Lombok regency; (2) 

Analyzing internal and external factors 

that can influence the development of 

agroindustry temerodok in Sakra Sub 

district East Lombok Regency; (3) 

Determine alternative strategy of 

developing agroindustry temerodok in 

Sakra Subdistrict East Lombok 

Regency. 

The method used is descriptive 

method. Determination of sample 

location is done by purposive sampling 

method. Determination of the 

respondents conducted by census. 

Analysis of data used among them is 

income analysis, business feasibility 

analysis and SWOT analysis. Types of 

data used are qualitative and 

quantitative data. The data source 

consists of two sources namely 

primary and secondary data. 

The result of the research 

shows that: (1) The average of 

agroindustry business income is Rp 

4.759.780/month and it is feasible to 

be cultivated based on RC ratio of 

1,59, production BEP of 146 

Kg/month, BEP price of Rp 34.962/Kg, 

BEP revenue of Rp 5.104.452/month 

and operating profitability of 58,74%; 

(2) Internal factors which become the 

strength of agroindustry temerodok is 

strategic business location, affordable 
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product price, availability of raw 

materials, skilled and experienced 

labor, and is the center of temerodok 

industry, while internal factors that 

become weakness is the packaging of 

products and technology of simple 

production, not yet contained halal 

labels and BPOM certificates, lack of 

distributors in disseminating products 

and limited capital. While the external 

factor that becomes an opportunity is 

product innovation, the attention of the 

government, is a typical commodity of 

sakra, as snack products and souvenirs 

and market share are still wide while 

the threat is the fluctuation of raw 

material prices, the number of end 

consumers fluctuate and the 

interfellow entrepreneurs temerodok; 

(3) Alternative strategy for developing 

agroindustry temerodok among others; 

(a) SO Strategy that is to maintain and 

expand the marketing, (b) ST strategy 

that is to improve the quality of 

production, (c) WO Strategy namely 

increasing access to capital for 

agroindustry temerodok, and (d) WT 

Strategy is to establish cooperation 

with distributors agroindustry 

temerodok. 

From the research results 

suggested for entrepreneurs 

agroindustry temerodok to improve the 

weaknesses that exist in the business in 

order to develop better one of them by 

improving the quality of the product 

and establish cooperation with the 

distributor. For the government is 

expected to continue to support the 

agroindustry temerodok business by 

providing access to capital for the 

development of agroindustry 

temerodok future. For the researcher 

is expected in the future can be used as 

one of the data source for further 

research and conducted further 

research based on other factors 

related to similar research. 

_________________________ 

Keywords: Agroindustry Temerodok, 

Feasibility, Development Strategy. 

 

I. PENDAHULUAN 

Perkembangan industri di NTB 

setiap tahunnya mengalami 

peningkatan. Jumlah perusahaan 

industri yang terdapat di NTB pada 

tahun 2014 mencapai 87.279 unit 

perusahaan/usaha dengan menyerap 

tenaga kerja sebanyak 262.841 orang 

dan jumlah perusahaan industri yang 

tumbuh pada tahun 2014 sebanyak 

1.806 unit perusahaan dengan rincian 

1.246 unit perusahaan non formal dan 

560 unit perusahaan formal. Jumlah 

investasi sangat meningkat dari tahun-

tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 

836.418 dengan nilai produksi 

sebanyak Rp 9.209.383 (NTB Dalam 

Angka 2015). 

Kabupaten Lombok Timur 

merupakan salah satu Kabupaten di 

Provinsi Nusa Tenggara Barat  yang 

terdapat banyak industri rumah tangga 

atau industri kecil dengan jumlah 

perusahaan industri tahun 2016 

mencapai 2.386 unit dan menyerap 

tenaga kerja sebanyak 23.430 orang, 

terdiri dari 16.477 orang  tenaga kerja 

laki-laki dan 6.953 orang tenaga kerja 

perempuan (Dinas  ESDM Perindag 

Lombok Timur 2017). 

Keberadaan Agroindustri kecil 

dan industri rumah tangga di 
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Kecamatan Sakra diharapkan dapat 

menjadi penggerak pertumbuhan 

ekonomi lokal di wilayah tersebut 

selain sektor pertanian terutama dalam 

rangka peningkatan kemampuan 

ekonomi masyarakat pedesaan. Seperti 

halnya di Desa Sakra terdapat 

agroindustri pengolahan makanan 

seperti Temerodok, Apon-apon dan 

Jaje Tarek yang terkenal sebagai jajan 

khas desa tersebut yang  pada 

umumnya berawal dari usaha keluarga 

turun temurun dan pada akhirnya 

meluas sehingga menjadi mata 

pencaharian penduduk kampung.  

Temerodok merupakan jajan 

yang terbuat dari ketan dan telur yang 

memiliki bentuk unik seperti jakun. 

Cara pembuatan temerodok masih 

sangat sederhana yaitu dengan 

menggunakan kedua jempol tangan 

sehingga butuh kesabaran dan 

ketelatenan. Dalam kegiatan 

agroindustri tentu saja tidak pernah 

lepas dari faktor internal maupun 

eksternal dalam pengembangan usaha 

tersebut agar tetap eksis ditengah 

persaingan yang semakin ketat. 

Agroindustri temerodok masih 

dihadapkan pada berbagai masalah 

sehingga menyebabkan layak atau 

tidaknya diusahakan. Pada umumnya 

kendala yang sering dihadapi oleh 

usaha kecil adalah modal dan 

teknologi sehingga dapat 

mempengaruhi kontinuitas dan 

kualitas produk.  

Berdasarkan uraian diatas 

maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah (1) Menganalisis 

pendapatan dan kelayakan usaha 

agroindustri Temerodok di Kecamatan 

Sakra Kabupaten Lombok Timur; (2) 

Menganalisis faktor internal dan 

eksternal yang dapat mempengaruhi 

pengembangan agroindustri temerodok 

di Kecamatan Sakra Kabupaten 

Lombok Timur; (3) Menentukan 

alternatif strategi pengembangan 

agroindustri Temerodok di Kecamatan 

Sakra Kabupaten Lombok Timur. 

II. METODOLOGI PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif.  

Unit analisis dari penelitian ini adalah 

usaha agroindustri temerodok di Desa 

Sakra Kabupaten Lombok Timur. 

Penelitian ini dilaksanakan di 

Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok 

Timur  yang ditetapkan secara 

“purposive sampling” dengan alasan 

Desa Sakra merupakan daerah satu-

satunya terdapat usaha agroindustri 

temerodok. Dalam penelitian ini 

metode penentuan responden 

menggunakan metode sensus yaitu 

melibatkan seluruh responden 

agroindustri  temerodok sebanyak 20 

orang yang masih aktif berproduksi. 

Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian adalah data kualitatif dan 

kuantitatif dan sumber datanya terdiri 

dari dua sumber yaitu data primer dan 

data sekunder. Cara pengumpulan data 

dalam penelitian ini adalah dengan 

cara wawancara langsung. 

2.1. Analisis Data 

1. Untuk menghitung pendapatan 

usaha agroindustri temerodok 

digunakan rumus (Soekartawi 

2006): 

Pd = TR –T C  
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Keterangan: 
Pd = Pendapatan Usaha 

TR = Total Penerimaan 

TC = Total biaya 

2. Untuk menghitung kelayakan 

usaha agroindustri temerodok 

menggunakan rumus: 

RC Ratio 

  Untuk mengetahui kelayakan 

usaha temerodok menguntungkan atau 

tidak dilakukan perbandingan antara 

besarnya penerimaan yang diperoleh 

dengan besarnya biaya yang harus 

dikeluarkan (Pasaribu, 2011): 

RC ratio = 
  

  
 

Keterangan : 
TR = Total penerimaan yang diperoleh 

dari berusaha temerodok 

TC = Total Pengeluaran yang digunakan 

dalam berusaha temerodok 

Break Even Point  (BEP) 

Titik impas tersebut dapat 

diketahui apabila total pendapatan atau 

total revenue/TR sama dengan total 

biaya atau total cost/TC (TR=TC). 

Penentuan BEP Produksi, BEP Harga 

dan BEP Penerimaan:  

BEP Produksi =     
  

 
   

     

 
 

BEP Harga = p* = 
  

 
  
     

 
 

BEP Penerimaan =           

 Keterangan : 

Y = Produksi (Kg) 
P = Harga Produksi (Rp/Kg) 

FC = Biaya Tetap (Rp) 

VC = Biaya Variabel (Rp)  

TC = Biaya Total (Rp) 

TR = Penerimaan (Rp) 

Rentabilitas Usaha Temerodok 

Untuk mengetahui nilai 

rentabilitas usaha temerodok di 

Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok 

Timur digunakan analisis Rentabilitas 

dengan formulasi sebagai berikut 

(Riyanto, 2008) : 

 R = 
 

 
          

 Keterangan : 
R =  Rentabilitas 

L =  Laba usaha yang diperoleh setelah 

pajak 

M=  Modal atau aktiva yang digunakan 

untuk menghasilkan laba 

3. Analisis SWOT adalah identifikasi 

berbgai faktor secara sistematis 

untuk merumuskan strategi 

perusahaan (Rangkuti, 2016). 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Biaya Produksi dan Pendapatan 

Agroindustri Temerodok 

  Dalam penelitian ini analisis 

biaya dan pendapatan difokuskan pada 

analisis biaya tetap (fixed cost), biaya 

variabel (variabel cost), produksi dan 

nilai produksi pada agroindustri 

temerodok di Desa Sakra Kecamatan 

Sakra Kabupaten Lombok Timur 

Tahun 2018.  

3.1.1. Biaya Produksi 

  Adapun rincian biaya produksi 

yang dikeluarkan pada agroindustri 

temerodok dapat dilihat pada Tabel 

3.1. 



 

6 
 

Tabel 3.1. Rata-rata Total Biaya Produksi  Per Bulan Pada Agroindustri 

Temerodok di Desa Sakra Kecamatan Sakra Lombok Timur, Tahun 

2018 

No Jenis Biaya Jajan Temerodok 

Nilai (Rp) Persentase (%) 

1 Biaya Variabel (BV) 

a. Bahan Baku (Rp) 

b. Bahan Penolong (Rp) 

c. Tenaga Kerja (HKO) 

Subtotal Biaya Variabel 

 

4.562.512 

2.127.452 

1.390.500 

8.080.464 

 

   56,31 

  26,26 

  17,16 

2 Biaya Tetap (FC) 

a. Penyusutan Alat 

Subtotal Biaya Tetap 

 

     21.880 

     21.880 

 

    0,27 

3 Total Biaya Produksi 8.102.345 100,00 

Sumber : Primer Data Diolah, 2018 

  Berdasarkan Tabel 3.1. total 

biaya produksi per bulan untuk jajan 

temerodok sebesar Rp 8.102.345 

dengan biaya variabel sebesar Rp 

8.080.464 dan biaya tetap sebesar Rp 

21.880. Biaya variabel terdiri dari 

biaya bahan baku, biaya bahan 

penolong, dan biaya tenaga kerja. 

Biaya bahan baku merupakan biaya 

yang paling banyak yaitu Rp 

4.562.512 (56,31%) dengan bahan 

baku dalam bentuk tepung ketan, telur, 

gula pasir, vanili dan morison. 

Kemudian biaya terkecil yaitu biaya 

tenaga kerja sebesar Rp 1.390.500 

(17,16%).  

3.1.2. Analisis Pendapatan Usaha 

Agroindustri Temerodok  

  Pendapatan adalah selisih 

antara nilai produksi dikurangi dengan 

biaya produksi pada agroindustri 

temerodok yang dinyatakan dalam 

satuan rupiah. Hasil penilitian terhadap 

jumlah produksi, nilai produksi, 

keuntungan pada agroindustri jajan 

temerodok di Desa Sakra Kecamatan 

Sakra Kabupaten Lombok Timur 

disajikan pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Rata-rata Produksi, Nilai Produksi, dan Pendapatan Pada Agroindustri 

Temerodok Per Bulan di Desa Sakra Kecamatan Sakra Lombok Timur, 

Tahun 2018 

No Uraian Nilai 

1 

2 

3 

4 

5 

Produksi (Kg) 

Harga (Rp/Kg) 

Nilai Produksi (Rp) 

Total Biaya Produksi (Rp) 

Pendapatan (Rp) 

       231,75 

      5 5.500 

12.862.125 

  8.102.345 

  4.759.780 

Sumber : Data Primer Diolah, 2018 
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  Tabel 3.2. menunjukkan bahwa 

rata-rata produksi agroindustri 

temerodok sebesar 231,75 Kg/bulan 

dengan harga produk sebesar Rp 

55.500/Kg dengan rata-rata nilai 

produksi sebesar Rp 12.862.125/bulan. 

Selisih rata-rata nilai dikurangi total 

biaya produksi diperoleh rata-rata 

pendapatan agroindustri temerodok 

sebesar         Rp 4.759.780/bulan. 

3.2. Analisis Kelayakan Usaha 

Agroindustri Temerodok  

3.2.1. RC Ratio Agroindustri 

Temerodok 

  Analisis return cost ratio 

merupakam perbandingan antara total 

penerimaan (Revenue) dengan total 

biaya (Total cost). Besarya niali RC 

ratio usaha agroindustri temerodok di 

Desa Sakra Kecamatan Sakra Lombok 

Timur dapat dilihat pada      Tabel 3.3. 

Tabel 3.3. Return Cost Ratio (RC ratio) Agroindustri Temerodok Per Bulan di 

Desa Sakra Kecamatan Sakra Lombok Timur, Tahun 2018 

No Uraian Jajan Temerodok 

(Rp/Bln) 

1 

2 

3 

Nilai Produksi (TR) 

Total Biaya Produksi (TC) 

Kalayakan Usaha (RC) 

12.862.125 

  8.102.345 

          1,59 

Sumber : Primer Data Diolah, 2018 

  Berdasarkan Tabel 3.3. dapat 

diketahui bahwa nilai RC ratio sebesar 

1,59. Angka ini bermakna setiap Rp 1 

yang dikorbankan untuk memproduksi 

jajan temerodok, dapat memberikan 

penerimaan sebesar Rp 1,59. Dengan 

demikian usaha agroindustri 

temerodok secara finansial layak untuk 

dikembangkan karena berdasarkan 

hasil analisis RC ratio angka yang 

diperoleh   > 1. 

3.2.2. Analisis BEP Agroindustri 

Temerodok 

  Untuk menghitung nilai BEP 

pada agroindustri temerodok 

diperlukan sejumlah produksi, harga 

produk, total biaya produksi (total 

biaya variabel dan total biaya tetap). 

  Perincian analisis Break Even 

Point (BEP) pada agroindustri 

temerodok per bulan di Desa Sakra 

Kecamatan Sakra Lombok Timur 

disajikan pada Tabel 3.4. 
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Tabel 3.4. Nilai BEP Agroindustri Temerodok Per Bulan di Desa Sakra 

Kecamatan Sakra Lombok Timur, Tahun 2018 

No Uraian Satuan Jajan Temerodok 

(Rp/Bulan) 

1 Biaya Produksi 

a. Biaya Variabel (VC) 

b. BiayaVariabel Per/Unit (AVC) 

c. Biaya Tetap (FC) 

d. Total Biaya (TC) 

 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

 

    8.080.465 

         34.861 

        21.880 

    8.102.345 

2 Produksi 

a. Produksi Total (Y) 

b. Harga per unit (P) 

c. Penerimaan (S) 

 

Kg 

Rp/Kg 

Rp 

 

        231,75 

        55.500 

  12.862.125 

3 BEP 

a. Produksi 

b. Harga 

c. Penerimaan 

 

Kg 

Rp/Kg 

Rp 

 

              146 

         34.962 

    5.104.452 

Sumber : Data Primer diolah, 2018 

  Berdasarkan Tabel 3.4. 

menunjukkan bahwa nilai BEP pada 

usaha jajan temerodok yaitu: 

a. BEP Produksi 

  Nilai BEP produksi usaha 

agroindustri temerodok tercapai 

pada jumlah produksi 146 

Kg/bulan. Jumlah produksi aktual 

yang dicapai sebanyak               

231,75 Kg/bulan, hal ini berarti 

dengan memproduksi agroindustri 

temerodok produsen memperoleh 

keuntungan. 

b. BEP Harga 

  Nilai BEP harga usaha 

agroindustri temerodok adalah Rp 

34.962/Kg. Apabila dibandingkan 

dengan harga jual jajan temerodok 

Rp 55.500/Kg, maka BEP Harga 

lebih kecil dari pada harga jual rata-

rata jajan temerodok, oleh karena 

itu usaha pembuatan jajan 

temerodok sudah memperoleh 

keuntungan karena harga jual rata-

rata lebih besar dari BEP Harga. 

c. BEP Penerimaan 

 Nilai BEP penerimaan pada 

usaha agroindustri temerodok 

sebesar Rp 5.104.452/bulan. 

Penerimaan aktual yang diperoleh 

sebesar Rp12.862.125/bulan.  

Apabila dibandingkan dengan BEP 

penerimaan, maka penerimaan 

aktual yang diperoleh lebih besar 

dari BEP penerimaan sehingga 

usaha jajan temerodok memperoleh 

keuntungan. 

 

3.2.3. Rentabilitas Usaha 

Agroindustri Temerodok 

  Rentabilitas usaha agroindustri 

temerodok dalam penelitian ini adalah 

perbandingan antara laba yang 

diperoleh per proses produksi dengan 
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jumlah modal yang digunakan untuk 

menghasilkan pendapatan yang 

dinyatakan dalam persen. Hasil 

analisis rentabilitas usaha agroindustri 

temerodok dapat dilihat pada Tabel 

3.5. 

Tabel 3.5. Rentabilitas Usaha Agroindustri Temerodok Per Bulan di Desa Sakra 

Kecamatan Sakra Lombok Timur, Tahun 2018 

No Uraian Jajan Temerodok 

(Rp/Bln) 

1 

2 

3 

Laba Bersih 

Modal Sendiri 

Rentabilitas Usaha (%) 

4.759.780 

8.102.345 

      58,74 

Sumber : Data Primer Diolah, 2018 

  Berdasarkan Tabel 3.5. dapat 

diketahui bahwa rentabilitas usaha 

agroindustri temerodok sebesar 

58,74%. Angka ini bermakna bahwa 

setiap modal yang diinvestasikan 

sebesar Rp100 untuk memproduksi 

jajan temerodok dapat menghasilkan 

laba sebesar Rp 58,74%. Dengan 

demikian usaha agroindustri 

temerodok dikategorikan layak untuk 

dikembangkan, karena RE yang 

diperoleh        > 0.93%/bln. 

3.3. Analisis SWOT 

3.3.1. Identifikasi 

FaktorLingkungan Internal 

  Faktor lingkungan internal 

adalah faktor yang berada di dalam 

usaha agroindustri temerodok itu 

sendiri. Adapun faktor internal pada 

agroindustri temerodok adalah sebagai 

berikut: 

1) Faktor Internal Kekuatan yaitu: 

(a) lokasi usaha yang strategis, 

(b) harga produk terjangkau, 

(c) ketersediaan bahan baku, 

(d), memiliki tenaga kerja yang 

terampil dan berpengalaman, 

dan (e) merupakan sentra 

industri temerodok. 

2) Faktor Internal Kelemahan 

yaitu: (a) pengemasan produk 

masih sederhana, (b) teknologi 

produksi sederhana, (c) belum 

tercantum label halal dan 

sertifikat BPOM, (d) 

kurangnya distributor dalam 

menyebarluaskan produk, dan 

(e) keterbatasan permodalan. 

3.3.2. Identifikasi Faktor 

Lingkungan Eksternal 

  Faktor lingkungan eksternal 

adalah faktor yang berada diluar 

agroindustri temerodok yang dapat 

mempengaruhi usaha tersebut. Adapun 

unsur-unsurnya dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1) Faktor Eksternal Peluang yaitu: 

(a) inovasi produk, (b) adanya 

perhatian pemerintah, (c) 

merupakan komoditi khas 

sakra, (d) sebagai produk 

cemilan dan oleh-oleh, dan (e) 

pangsa pasar masih luas. 

2) Faktor Eksternal Ancaman 

yaitu: (a) fluktuasi harga bahan 

baku, (b) jumlah konsumen 

akhir yang berfluktuasi, dan (c) 
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3) adanya pesaing antar sesama 

pengusaha temerodok. 

3.3.3. Strategi Pengembangan 

Agroindustri Temerodok 

3.3.4. Hasil Evaluasi Faktor Strategi 

Lingkungan Internal 

  Faktor-faktor strategi internal 

memilki nilai yang bervariasi. Faktor 

kekuatan yang sangat berpengaruh 

adalah harga produk terjangkau dan 

ketersediaan bahan baku dengan 

perolehan nilai skor yang sama sebesar 

0,33. Kedua faktor tersebut memiliki 

nilai bobot sebesar 0,11dan nilai rating 

3 yang berarti nilai kedua faktor 

tersebut kuat (Tabel 3.6). 

Tabel 3.6. Penghitungan Matriks Evaluasi Faktor Internal Strategi Pengembangan 

Agroindustri Temerodok di Desa Sakra Kecamatan Sakra Lombok 

Timur, Tahun 2018 

Faktor Internal 

No Kekuatan Bobot Rating Skor 

1 Lokasi usaha yang strategis 0.10   3 0.30 

2 Harga produk terjangkau 0.11   3 0.33 

3 Ketersediaan bahan baku 0.11   3 0.33 

4 Memiliki tenaga kerja yang terampil & berpengalaman 0.10   3 0.30 

5 Merupakan sentra industri temerodok 0.08   3 0.24 

  Kelemahan    

1 Pengemasan produk masih sederhana 0.10   3 0.30 

2 Teknologi produksi sederhana 0.07   2 0.14 

3 Belum tercantum label halal & Sertifikat BPOM 0.12   3 0.36 

4 Kurangnya distributor dalam menyebar luaskan produk 0.11   3 0.33 

5 Keterbatasan permodalan 0.10   3 0.30 

Total Kekuatan + Kelemahan 1.00 29 2.93 

Sumber :Data Primer Diolah, 2018  

  Adapun kelemahan dalam 

pengembangan agroindustri temerodok 

yaitu belum tercantum label halal dan 

sertifikat BPOM dengan niai skor 

sebesar 0,36 serta nilai bobot sebesar 

0,12 dan faktor kelemahan kedua 

adalah kurangnya distributor dalam 

menyebarluaskan produk dengan nilai 

skor 0,33 dan nilai bobot sebesar 0,11. 

Dengan total skor faktor internal 

sebesar 2,93 menandakan bahwa 

agroindustri temerodok telah mampu 

memanfaatkan kekuatan untuk 

mengatasi kelemahan. 

3.3.5. Hasil Evaluasi Faktor Strategi 

Lingkungan Eksternal 

  Faktor eksternal yang terdiri 

dari peluang dan ancaman memiliki 

nilai yang bervariasi. Faktor peluang 

terpenting adalah  merupakan komoditi 

khas sakra dengan nilai skor sebesar 

0,33, niai bobot 0,11dan rating 3 yang 

berarti kuat (Tabel 3.7). 
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Tabel 3.7. Penghitungan Matriks Evaluasi Faktor Internal Strategi Pengembangan 

Agroindustri Temerodok di Desa Sakra Kecamatan Sakra Lombok 

Timur, Tahun 2018 

Faktor Eksternal 

No Peluang Bobot Rating Skor 

1 Inovasi produk 0.10   3 0.30 

2 Adanya perhatian pemerintah 0.09   3 0.27 

3 Merupakan komoditi khas sakra 0.11   3 0.33 

4 Sebagai produk cemilan & oleh-oleh 0.10   3 0.30 

5 Pangsa pasar masih luas 0.10   3 0.30 

  Ancaman    

1 Fluktuasi harga bahan baku 0.19   3 0.57 

2 Jumlah konsumen akhir yang berfluktuasi 0.17   2 0.34 

3 Adanya pesaing antar sesama pengusaha temerodok 0.14   2 0.28 

Total Peluang + Ancaman 1.00 22 2.69 

Sumber: Data Primer Diolah ,2018 

  Adapun ancaman yang dapat 

mempengaruhi pengembangan 

agroindustri temerodok yaitu fluktuasi 

harga bahan baku dengan nilai skor 

sebesar 0,57 dan nilai bobot sebesar 

0,19.  Total skor faktor eksternal pada 

perhitungan matriks EFAS adalah 2,69 

yang tergolong cukup kuat. Hal 

tersebut membuktikan bahwa 

agroindustri telah mampu 

memanfaatkan peluang untuk 

mengatasi ancaman. 

3.3.6. Analisis Matrik Internal-

Eksternal (I-E) 

  Mengetahui arah dan posisi 

dari pengembangan agroindustri 

temerodok, maka dapat dilakukan 

dengan menggunakan analisis matriks 

Internal-Eksternal (I-E). Analisis 

matriks I-E menggunakan dua dimensi 

yaitu hasil perhitungan matriks IFAS 

(IFE) dan hasil perhitungan matriks 

EFAS (EFE). 

  Adapun hasil perhitungan 

matriks I-E terhadap pengembangan 

usaha agroindustri temerdok dapat 

dilihat pada Gambar 3.1 
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             Gambar 3.1. Matriks Internal – Eksternal 

  Berdasarkan Gambar 3.1. 

pemetaan terhadap masing-masing 

total skor, baik dari faktor internal dan 

faktor eksternal menggambarkan 

posisi agroindusri temerodok saat ini 

berada pada posisi sedang yaitu sel V 

dalam matriks I-E. Strategi yang dapat 

dijalankan adalah strategi pertahankan 

dan pelihara; penetrasi pasar, 

pengembangan produk merupakan dua 

strategi yang terbanyak dilakukan 

untuk tipe-tipe divisi ini (David, 

2000). 

3.3.7. Strategi Alternatif 

Pengembangan Agroindustri 

Temerodok 

  Salah satu alat yang digunakan  

untuk menentukan strategi 

pengembangan usaha adalah dengan 

menggunakan Analisis SWOT 

(Strengths, Weakness, Opportunities, 

Threats) mengidentifikasi berbagai 

faktor internal dan eksternal secara 

sistematis. Aspek-aspek internal dan 

eksternal di analisis untuk 

mendapatkan informasi yang akurat, 

untuk dievaluasi  sehingga dapat 

dirumuskan strategi suatu perusahaan 

yakni dalam penelitian ini adalah 

usaha agroindustri temerodok dan dari 

hasil penelitian yang dilakukan 

diperoleh elemen-elemen yang 

menjadi faktor internal dan eksternal 

dalam pengembangan usaha  

agroindustri temerodok, faktorfaktor 

tersebut dapat dilihat Pada Tabel 4.18. 
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Tabel 3.8. Penyusunan Alternatif Strategi (Matriks SWOT) Pada Agroindustri  

Temerodok di Kecamatan Sakra Lombok Timur, Tahun 2018 

                                                                  

IFAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFAS 

Kekuatan (S) Kelemahan (W) 

Faktor Skor Faktor Skor 

1. Lokasi usaha       

yang strategis 

2. Harga produk 

terjangkau 

3. Ketersediaan 

bahan baku 

4. Memiliki 

Tenaga kerja 

yang terampil 

dan 

berpengalaman 

5. Merupakan 

sentra industri 

temerodok 

 

0.30 

 

0.33 

 

0.33 

 

 

 

 

0.30 

 

 

0.24 

1. Pengemasan 

produk masih 

sederhana 

2. Teknologi 

produksi 

sederhana 

3. Belum tercantum 

label halal & 

sertifikat BPOM 

4. Kurangnya 

distributor dalam 

menyebarluaskan 

produk  

5. Keterbatasan moda 

 

 

0.30 

 

 

0.14 

 

 

0.36 

 

 

 

0.33 

0.30 

Peluang (O)  

Strategi S-O 

 

Strategi W-O Faktor Skor 

1. Inovasi produk 

2. Adanya 

perhatian 

pemerintah 

3. Merupakan 

komoditi khas 

sakra 

4. Sebagai produk 

cemilan & oleh-

oleh 

5. Pangsa pasar 

masih luas 

0.30 

 

 

0.27 

 

 

0.33 

 

 

0.30 

 

0.30 

 

 

 

Strategi mempertahankan 

dan memperluas srategi 

pemasaran 

(S1+S2+S3+S4+S5+O1+O

3+O4+O5) 

 

 

 

 

Strategi peningkatan akses 

permodalan bagi agroindustri 

temerodok (W5+O2+O4+O5) 

 

Ancaman (T)   

Strategi S-T 

 

Strategi W-T 
Faktor Skor 

1. Fluktuasi harga 

bahan baku 

2. Jumlah 

konsumen akhir 

yang 

berfluktuasi 

3. Adanya pesaing 

sesama 

pengusaha 

temerodok 

 

0.19 

 

 

 

0.17 

 

 

 

0.14 

 

 

 

Strategi meningkatkan 

kualitas produksi 

(S1+S2+S3+S4+ T1+T3) 

 

 

 

 

Strategi menjalin kerjasama 

dengan distributor 

agroindustri temerodok 

(W4+T2) 

Sumber : Data Primer Diolah, 2018 
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3.3.8. Diagram Analisis SWOT 

Agroindustri Temerodok 

  Membuat diagram analisis 

SWOT dapat dilakukan setelah 

mengetahui hasil skor total dari 

masing- masing faktor internal dan 

eksternal.Berikut adalah diagram 

analisis SWOT pengembangan progam 

KRPL pada KWT Karya Harum di 

Desa Karang Sidemen dapat dilihat 

pada Gambar 3.2. 

 

Gambar 3.2. Diagram SWOT Agroindustri Temerodok, 2018 

Berdasarkan Gambar 3.2. dapat 

diketahui bahwa posisi pengembangan 

agroindustri temerdok saat ini di titik I. 

Pengembangan usaha yang berada 

pada posisi kuadran I, merupakan 
posisi yang sangat menguntungkan 

karena memiliki kekuatan dan peluang 

sehingga dapat dimanfaatkan untuk 

mengatasi kelemahan dan ancaman. 

Strategi yang diterapkan dalam kondisi 

ini adalah mendukung kebijakan 

agresif (growth oriented strategy) atau 

menggunakan strategi Strengths - 

Opportunities (Strategi S-O). Strategi 

SO dapat dilakukan yaitu dengan 

strategi mempertahankan dan 

memperluas strategi pemasaran. 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan 

pembahasan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Rata-rata pendapatan yang 

diperoleh pengusaha agroindustri 

temerodok di Kecamatan Sakra 

sebesar Rp 4.759.780/bulan dan 

dilihat dari aspek finansial layak 

untuk dikembangkan dengan nilai 

RC ratio 1,59; produksi rill 

231,75 Kg/bulan, harga rill Rp 

55.500/Kg, penerimaan rill Rp 

12.862.125/bulan  lebih besar dari 

produksi BEP 146 Kg/bulan, 

harga BEP Rp 34.962 Kg, 

penerimaan BEP Rp 

5.104.452/bulan ; dan rentabilitas 

usaha sebesar 58,74% lebih besar 

dari suku bunga bank 0,93%/bln.  
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2. Faktor internal yang menjadi 

kekuatan agroindustri temerodok 

di Kecamatan Sakra adalah lokasi 

usaha strategis, harga produk 

terjangkau, ketersediaan bahan 

baku, tenaga kerja yang terampil 

dan berpengalaman, serta 

merupakan sentra industri 

temerodok, sedangkan faktor 

internal yang menjadi 

kelemahannya adalah pengemasan 

produk serta teknologi produksi 

sederhana, belum tercantum label 

halal dan sertifikat BPOM, 

kurangnya distributor dalam 

menyebarluaskan produk dan 

keterbatasan permodalan. 

Sementara faktor eksternal yang 

menjadi peluang adalah inovasi 

produk, adanya perhatian 

pemerintah, merupakan komoditi 

khas sakra, sebagai produk 

cemilan dan oleh-oleh dan pangsa 

pasar yang masih luas, sedangkan 

yang menjadi ancamannya adalah 

fluktuasi harga bahan baku, 

jumlah konsumen akhir 

berfluktuasi dan adanya pesaing 

antar sesama pengusaha 

temerodok. 

3. Alternatif strategi pengembangan 

pengusaha agroindustri temerodok 

di Kecamatan Sakra antara lain; 

(a) Strategi SO yaitu 

mempertahankan dan memperluas 

strategi pemasaran; (b) Strategi 

ST yaitu meningkatkan kualitas 

produksi; (c) Strategi WO yaitu 

peningkatan akses permodalan 

bagi agroindustri temerodok; (d) 

Strategi WT yaitu menjalin 

kerjasama dengan distributor 

agroindustri temerodok. 

4.2. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian 

dan kesimpulan yang telah diuraikan 

maka dapat diajukan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi pengusaha agroindustri 

temerodok supaya memperbaiki 

kelemahan kelemahan yang ada 

pada usaha tersebut agar dapat 

berkembang lebih baik lagi salah 

satunya dengan cara meningkatkan 

kualitas produk dan menjalin 

kerjasama dengan distributor baik 

didalam maupun diluar daerah. 

2. Bagi pemerintah diharapkan terus 

mendukung usaha agroindustri 

temerodok dengan menyediakan 

akses permodalan guna 

pengembangan agroindustri 

temerodok kedepannya. 

3. Bagi peniiti diharapkan di masa 

yang akan datang dapat digunakan 

sebagai salah satu sumber data 

untuk penelitian selanjutnya dan 

dilakukan penelitian lebih lanjut 

berdasarkan faktor lainnya yang 

berhubungan dengan penelitian 

sejenis. 
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