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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui  serta 

mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman usaha kripik ubi 

jalar pada UMKM di Desa Dopang Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok 

Barat dan (2) Untuk mengetahui strategi usaha yang digunakan oleh para 

pengusaha kripik ubi jalar di Desa Dopang Kecamatan Gunungsari Kabupaten 

Lombok Barat. Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1). Faktor internal dan 

faktor eksternal yang mempengaruhi pemasaran keripik ubi jalar pada industri 

rumah tangga di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat berdasarkan 

matriks IFAS dan matriks EFAS adalah kekuatan  : kualitas terjaga; kelemahan  : 

terbatasnya modal operasional dan kurang promosi; peluang : minat konsumen 

tinggi dan kegunaan keripik ubi jalar bagi konsumen; ancaman : persaingan 

produk antar daerah, dan (2) Alternatif strategi yang dapat diterapkan dalam 

memasarkan keripik ubi jalar pada industri rumah tangga di Kecamatan 

Gunungsari Kabupaten Lombok Barat adalah : (a) Memanfaatkan musim liburan 

dengan bekerjasama antar pengusaha untuk memenuhi permintaan pasar dan 

Mengusahakan bahan baku dengan menanam ubi jalar sendiri sehingga 

menghemat biaya produksi; (b) Pengusaha menjaga kualitas dan kontinuitas 

keripik ubi jalar dengan memanfaatkan dukungan pemerintah dan Pemerintah 

lebih terbuka dan berhubungan baik dengan pengusaha keripik ubi jalar; (c) 

Pengusaha meningkatkan produksi dengan menambah kemampuan dan 

keterampilan; (d) Pemerintah menambah dukungan modal bagi pengusaha; (e) 

Pengusaha memberi merk untuk media promosi terutama saat keripik ubi jalar 

dibeli dan dibawa konsumen dari luar daerah; dan (f) Menjaga kualitas keripik ubi 

jalar dan menambah pemasaran keluar daerah. 

 

ABSTRACT 

 

This research to: (1) To know and also identify the strength, weakness, 

opportunity and threat of effort kripik of parsnip jalar of UMKM in Countryside 

of Dopang of Subdistrict of Gunungsari of Regency of Lombok island [of] West 
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and ( 2) To know the effort strategy used by all entrepreneur of kripik of parsnip 

jalar in Countryside of Dopang of Subdistrict of Gunungsari of Regency of 

Lombok island West. Result of research menunjukan that : ( 1). Internal factor and 

factor eksternal influencing marketing of flaky of parsnip jalar at home industry in 

Subdistrict of Gunungsari of Regency of Lombok island of West of pursuant to 

matrix of IFAS and matrix EFAS is strength : quality awaked; weakness : the 

limited operational capital and less promotion; opportunity : high consumer 

enthusiasm and usefulness of flaky of parsnip jalar for consumer; threat : 

interregional product emulation, and (2) strategy Alternative which can be applied 

in marketing flaky of parsnip jalar of home industry [in] Subdistrict of Gunungsari 

of Regency of Lombok island of West is : ( a) Exploit the vacation season worked 

alongly usher the entrepreneur to fulfill market request and Labour the raw 

material by planting parsnip jalar by xself so that cost effective the production;     

(b) Entrepreneur take care of the quality and kontinuitas of flaky of parsnip jalar 

by exploiting governmental support and barer Government and good correlate 

with the entrepreneur of flaky of parsnip jalar; (c) Entrepreneur increase product 

by adding ability and skill; ( governmental to D) add the capital support for 

entrepreneur; (e) Entrepreneur give the merk for the media of promotion 

especially moment of flaky of parsnip jalar bought and brought by a consumer 

from outside area; and ( f) Take care of the quality of flaky of parsnip jalar and 

add the marketing go out area. 

Keyword : Strategy, Parsnip of Jalar and Agroindustry 

PENDAHULUAN 

 Pengolahan kripik ubi jalar di desa Dopang Kecamatan Gunungsari 

Kabupaten Lombok Barat, umumnya dilakukan pada skala industri rumah tangga 

(industri kecil) yang kebanyakan dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga, bersifat 

turun-temurun dan dengan menggunakan peralatan yang relatif sederhana. 

Adapun tujuannya adalah meningkatkan pendapatan keluarga, perluasan lapangan 

kerja, dan menyerap tenaga kerja. Ada pun tujuan penelitian: 1. Untuk mengetahui  

serta mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman usaha kripik 

ubi jalar pada UMKM di Desa Dopang Kecamatan Gunungsari Kabupaten 

Lombok Barat, dan 2. Untuk mengetahui strategi usaha yang digunakan oleh para 

pengusaha kripik ubi jalar di Desa Dopang Kecamatan Gunungsari Kabupaten 

Lombok Barat. 

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka penelitian dilakukan pada 

pengusaha yang memproduksi kripik ubi jalar di Desa Dopang Kecamatan 

Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. Penentuan lokasi penelitian dilakukan 

secara Purposive sampling (sengaja), yaitu berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan 

di Desa Dopang Kecamtan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, sesuai dengan 

informasi yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan Lombok 

Barat serta pengamatan lapangan, Pertimbangan pemilihan Desa Dopang sebagai 

tempat penelitian karena sudah cukup mewakili keadaan semua industri kripik ubi 

jalar dalam Kecamatan Gunungsari. Penentuan Responden Dalam penelitian ini 

metode penentuan responden yaitu menggunakan metode sensus. Pengambilan 

data melibatkan seluruh responden/produsen kripik ubi jalar di Desa Dopang 

sebanyak 14 orang yang masih aktif berproduksi. 
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Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif, jenis 

data yang digunakan yaitu data kualitatif dan data kuantitatif, sumber data yang 

digunakan yaitu data sekunder dan data primer, dan teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah teknik survei dan wawancara langsung dengan responden 

petani ikan dan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. 

Adapun analisis data yang digunakan yaitu Anlisis SWOT (Faktor Internal dan 

Eksternal)  

 

METODOLOGI  PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Diskriftif, 

yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada pada 

saat sekarang dengan cara mengumpulkan data, menyusun, menganalisa dan 

menginterpretasikan data tersebut untuk dapat diambil kesimpulan (Naszir, 2003).  

Tehnik penelitian yang digunakan ini adalah tehnik survey yaitu penelitian 

yang dilakukan dengan turun ke lapangan secara langsung dan menggunakan 

kuesioner sebagai alat pengumpul data. Unit analisis dalam penelitian ini adalah 

pengusaha yang memproduksi kripik ubi jalar di Desa Dopang Kecamatan 

Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. Penentuan lokasi penelitian dilakukan 

secara Purposive sampling (sengaja), yaitu berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan 

di Desa Dopang Kecamtan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, sesuai dengan 

informasi yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan Lombok 

Barat serta pengamatan lapangan, Pertimbangan pemilihan Desa Dopang sebagai 

tempat penelitian karena sudah cukup mewakili keadaan semua industri kripik ubi 

jalar dalam Kecamatan Gunungsari. Dalam penelitian ini metode penentuan 

responden yaitu menggunakan metode sensus. Pengambilan data melibatkan 

seluruh responden/produsen kripik ubi jalar di Desa Dopang sebanyak 14 orang 

yang masih aktif berproduksi. 

 

Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis “Swot”. yang 

dalam menggunakan analisis ini terlebih dahulu menyusun proses perencanaan 

strategis melalui tiga tahap analisis, yaitu : 

a. Tahapa pengumpulan data (evaluasi faktor eksternal dan internal) 

         Tahap pengumpulan data adalah tahap pada dasarnaya tidak hanya sekedar 

kegiatan mengumpulkan data  tetapi juga suatu kegiatan pengklasifikasian objek 

yang didata dan para analis dimana tahap ini data dibagi menjadi dua bagian yaitu 

data internal dan eksternal perusahaan. 

b. Tahap analisis SWOT (Matriks SWOT, Matriks Internal Eksternal) 

  Tahap analisis adalah tahap dimana setelah mengumpulkan data semua 

informasi yang berpengaruh terhadap kelangsungan usaha, tahap selanjutunya 

adalah memanfaatkan semua informasi tersebut dalam model-model kuantitatif 

perumusan strategi, yaitu matriks SWOT dan matriks internal eksternal. 

Kemudian dari hasil yang ada maka ditentukan pengambilan keputusan yang 

tepat.   

c. Tahap pengambilan keputusan  
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  Analisis SWOT membandingkan antara faktor internal dan ekternal suatu 

perusahaan dengan menggunakan Tabel 3.1 :  

 

Tabel 3.1 Analisis SWOT  membandingkan antara faktor internal dan ekternal. 

Faktor Strategi Bobot Rating Nilai 

Internal : 

 Strenght (S) 

 Weakness (W) 

 

  S2 (1-4) 

  W2 (1-4) 

 

    S1 (0,0-1,0) 

 W1 (0,0-1,0) 

 

 

S1 x S2 = S3 

W1 x W2 = W3 

Total 1,0   

Eksternal : 

 Opportunity (O) 

 Threats (T) 

 

  O2 (1-4) 

    T2 (1-4) 

 

 

O1 (0,0-1,0) 

  T1 (0,0-1,0) 

    

 

 

O1 x O2 = O3 

T1 x T2 = T3 

Total 1,0   

Keterangan :  

a. Bobot dari internal dan eksternal antara 0,0 sampai dengan 1,0 

b. Rating dari internal dan eksternal antara 1 sampai 4  

c. Nilai dari internal dan eksternal adalah hasil perkalian antara bobot dengan 

rating. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan Usaha Keripik Ubi Jalar 

Ubi Jalar yang digunakan untuk pembuatan keripik ubi jalar adalah ubi 

jalar lokal yang sebagian besar didatangkan dari Lombok Utara dan pasar 

Gunungsari setempat. Pengusaha memakai ubi jalar dari Lombok Utara karena 

harganya yang relatife murah dan kualitas ubi yang baik serta menjadikan 

kuantitas keripik ubi jalar lebih banyak. Biasanya bahan baku di beli dengan 

volume dalam skala besar yang diangkut dengan pick up sebagai alat 

transportasinya. Ubi yang di beli dari pasar Gunungsari hanya antisipasi, apabila 

permintaan dari pasar tinggi dan bahan baku menipis atau kehabisan stok. 

Tahapan-tahapan dalam pembuatan keripik ubi jalar adalah sebagai 

berikut: 

a. Menyediakan ubi jalar kemudian ubi jalar dipilah-pilah buang ubi jalar yang 

rusak atau busuk.  

b. Pencucian dan pengupasan 

c. Mengiris tipis ubi jalar 

d. Pencampuran bahan dengan garam 

e. Penjemuran. 

f. Penggorengan 

g. Pembungkusan/packing 
h. Pemasaran 
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Adapun proses pembuatan Kripik Ubi Jalar yang dilakukan dari hasil penelitian 

disajikan pada Gambar 4.1. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4.1. Proses Pembuatan Kripik 

Dari Gambar 4.4.1. dapat dijelaskan bahwa proses pembuatan kripik ubi 

jalar adalah sebagai berikut:  

a. Pengupasan dan pencucian 

Ubi dicuci kemudian dikupas. Ubi yang telah dikupas, tapi tidak diproses 

lebih lanjut harus direndam didalam air selama +15 menit. Setelah itu ubi 

baru diiris sesuai dengan ukuran yang diinginkan. 

b. Pencampuran bahan dengan garam 

Ubi yang sudah diiris direndam di dalam air garam selama beberpa menit, 

kemudian irisian ubi itu diangkat dan ditiriskan sampai kering. 

c. Penjemuran. 

Setelah ubi jalar dijemur selama beberapa menit dengan alat pengering 

dengan cukup kering, tanda bila diremas akan patah. 

d. Penggorengan 

Ubi yang sudah kering dari penjemuran, kemudian digoreng didalam 

minyak (70
0
C). 

e. Pemasaran  

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemasaran kripik ubi jalar 

yang dilakukan oleh pengusaha langsung ke pedagang mendapatkan 

pembayaran terlebih dahulu. 
 

 

 

 

Ubi jalar mentah 

Pemilihan dan 

Pengupasan 

Pencucian 

Penggorengan 

dan bumbu 

Pengemasan 

Pemasaran 
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Analisis Lingkungan 

Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) 

1. Produksi 

Produksi keripik ubi jalar pada UMKM/industri rumah 

tangga di Desa Dopang Kecamatan Gunungsari Kabupaten 

Lombok Barat hanya memakai peralatan sederhana. Peralatan 

sederhana memberi manfaat serta kualitas keripik ubi jalar yang 

tetap terjaga. Pengusaha tidak dapat memperbanyak jumlah 

produksi karena keterbatasan modal untuk membeli bahan baku 

keripik ubi jalar. 

Kontinuitas produksi atau produksi yang mudah merupakan 

kekuatan dari usaha ini yang didukung dengan bahan baku yang 

selalu tersedia karena pembelian dalam skala besar ada juga yang 

menenam sendiri. Bahan baku pokok ubi jalar yang dipakai 

pengusaha untuk membuat keripik ubi jalar adalah ubi jalar lokal 

yang ada di NTB terutama di Kawasan Lombok yaitu dari Lombok 

Utara yang sebagian besar  menanamnya, sehingga tidak pernah 

mengalami kekurangan pasokan. Keunggulan kedua ubi jalar 

tersebut adalah harga yang terjangkau, mudah didapat, dan sangat 

cocok untuk membuat ubi jalar yang akan dijadikan keripik ubi 

jalar sehingga pengusaha tidak merisaukan ketersediaan bahan 

baku dan tetap dapat menjaga kontinuitas produksi keripik ubi 

jalar. 

Musim liburan, musim panen, dan musim hajatan 

meningkat karena banyak konsumen yang datang langsung ke 

Kecamatan Gunungsari terutama Desa Dopang. Produksi keripik 

ubi jalar tidak dapat ditambah, namun kontinitas yang tinggi dapat 

menutupi lonjakan permintaan tersebut. 

2. Sumber Daya Manusia 

Tabel 4.6 Lama Usaha Pengusaha Keripik Ubi Jalar di Desa 

Dopang Kecamatan Kabupaten Lombok Barat. 

 

Sumber: Data primer diolah, 2015. 

 

Pada tabel 4.6 menjelaskan bahwa pengusaha keripik ubi 

jalar yang menjadi responden kebanyakan sudah lama 

mengusahakan keripik ubi jalar. Kebanyakan telah berjalan selama 

5 –9 tahun, bahkan ada yang telah hampir 15 tahun karena 

usahanya yang makin hari terus berkembang bahkan telah 

diwariskan kepada anaknya atau penerusnya. 

No Lama Usaha (Th) Jumlah (Org) 
Persentase 

(%) 

1 < 5 3 21,42 

2 5 – 9 7 50,00 

3 10 – 14 4 28,57 

4 >15 - - 

 Jumlah 14 100 
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Tabel 4.7 Jumlah Tenaga Kerja Pengusaha Keripik ubi jalar di 

Desa Dopang Kecamatan Gunungsari Kabupaten 

Lombok Barat. 

No Tenaga Kerja Jumlah (Org) Persentase (%) 

1 Dalam  98 96,07 

2 Luar 4 3,92 

 Jumlah 102 100 

  Sumber: Data primer diolah, 2015. 

 

Tenaga kerja yang bekerja pada usaha keripik ubi jalar 

adalah tenaga kerja dalam. Banyak pengusaha keripik ubi jalar 

yang ingin mempekerjakan tenaga kerja luar, namun hanya sedikit 

yang mampu karena masalah modal. Para pengusaha memilih 

menjalankan industri dengan tenaga kerja dalam yang tidak 

memerlukan biaya tambahan.  

Terdapat beberapa tenaga kerja yang membantu 

pengusaha keripik ubi jalar dalam produksi yang tercatat, namun 

dalam pelaksanaannya tenaga kerja luar ini hanya terkadang 

membantu, tidak setiap hari dan jam kerja sedikit. Tenaga kerja 

luar berasal dari tetangga sekitar. 

3. Pemasaran 

Tabel 4.8 Cara Memasarkan Keripik Ubi Jalar Pengusaha Keripik 

Ubi Jalar di Desa Dopang Kecamatan Gunungsari 

Kabupaten Lombok Barat. 

 

 Sumber: Data primer diolah, 2015. 

 

Pada tabel 4.8 diatas menjelaskan bahwa dalam 

memasarkan, pengusaha memiliki lebih dari satu cara 

memasarkan produknya. Pengusaha memiliki kemampuan yang 

terbatas mengenai informasi pasar, promosi, dan kemampuan 

untuk melakukan penjualan keluar daerah sehingga pengusaha 

menjual keripik Ubi Jalar melalui pengumpul atau dijual sendiri 

di pasar tradisional yang dekat dengan rumah. Yang paling 

dominan pengusaha banyak yang menitipkan produknya pada 

pemasar yaitu sejumlah 11 org (78,57%), namun banyak pula 

pemasar yang mengambil sendiri keripik Ubi Jalar sejumlah 1 org 

(7,14%) dari tempat produksi. Peran pemasar sangat membantu 

dalam pemasaran karena dapat memperluas cakupan pemasaran 

yang kadang sampai keluar daerah. Pemasar juga mendapat 

keuntungan dalam menjual keripik Ubi Jalar karena banyak 

konsumen baik dari wilayah Kecamatan Gunungsari maupun 

No Cara Memasarkan 
Jumlah 

(Org) 
Persentase (%) 

1 Dijual sendiri di pasar 2 14,28 

2 Dijual ke pemasar 11 78,57 

3 Konsumen datang sendiri 1 7,14 

 Jumlah 14 100 
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diluar kabupaten Lombik Barat yang meminati dan membeli 

keripik ubi jalar. 

 

4. Kondisi Keuangan  

Tabel 4.9. Modal Awal Pengusaha Keripik Tempe di Desa Dopang 

Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. 

No Modal Awal 
Jumlah 

(Org) 

Persentase 

(%) 

1 Sendiri 11 78,57 

2 Pinjaman 3 21,42 

 Total 14 100 

          Sumber: Data primer diolah, 2015. 

Tabel 4.9 menjelaskan bahwa sebagian besar pengusaha kripik ubi 

jalar di Desa Dopang Kecamtan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat 

ada 11 orang (78,57%) modal sendiri yang digunakan dalam memulai 

sendiri dan 3 orang (21,42%) lainnya dari modal pinjaman. Modal awal 

industri rumah tangga keripik ubi jalar tidak menjadi masalah karena 

para pengusaha sudah lama mengusahakan, terbukti dengan modal awal 

para pengusaha keripik ubi jalar yang kebanyakan berasal dari modal 

sendiri. Harga yang ditetapkan pengusaha keripik ubi jalar rata-rata per 

bungkus Rp. 1.000, hanya mengikuti harga pasar, tidak dapat 

menetapkan harga sendiri sehingga keuntungan yang didapat kurang 

memuaskan. Biaya operasional yang cukup tinggi menjadikan sedikit 

masalah sehingga kebanyakan pengusaha mendapatkan hasil penjualan 

produk mereka hanya untuk produksi selanjutnya. 

Analisis Lingkungan Ekternal (Peluang dan Ancaman) 

1. Pesaing 

Persaingan antar pengusaha keripik Ubi Jalar tidak menjadi sebuah 

masalah karena rasa kekeluargaan yang ada di desa masih sangat kental. 

Para pengusaha malah saling membantu untuk proses produksi dan saling 

melengkapi apabila bahan baku yang dibutuhkan kurang atau tidak ada. 

Informasi-informasi yang menyangkut keripik Ubi Jalar dapat lebih 

mudah menyebar dengan hubungan antar sesama pengusaha keripik Ubi 

Jalar. 

Keripik Ubi Jalar dari daerah lain, seperti keripik Ubi Jalar dari 

Lombok Barat dan Timur memberikan ancaman untuk keripik Ubi Jalar 

Gunungsari terutama saat keripik Ubi Jalar Gunungsari dijual keluar 

daerah. Keripik Ubi Jalar daerah lain sudah bisa beredar luas di pasaran 

dalam negeri, sedangkan keripik Ubi Jalar Gunungsari masih berkutat di 

dalam Lombok Barat sendiri. Perbedaan manajemen serta strategi 

pemasaran menjadikan keripik Ubi Jalar daerah lain lebih unggul 

daripiada keripik Ubi Jalar Gunungsari. 

2. Bahan baku 

Tabel 4.10 Sumber Bahan Baku Pengusaha Keripik Ubi Jalar di 

Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat 

No Sumber Bahan Baku 
Jumlah 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1 Beli di pasar 2 14,28 
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2 Beli dari petani 11 78,57 

3 Tanam sendiri 1 7,14 

 Jumlah 14 100 

      Sumber: Data primer diolah, 2015. 

Bahan baku utama keripik ubi jalar adalah ubi jalar yang ditanam 

oleh petani setempat dan ubi jalar Lombok Utara yang berada di pasar. 

Permasalahan bahan baku adalah ada masa persediaan bahan baku 

berkurang, seperti saat cuaca yang tidak menentu sehingga bahan baku 

mudah rusak, saat musim liburan karena pemakaian bahan baku untuk 

keperluan lain.  

Pengusaha kripik Ubi Jalar memiliki tempat memperoleh bahan 

baku lebih dari satu sehingga tidak pernah kesulitan mendapatkan bahan 

baku. Stok yang selalu terjaga ini menyebabkan kontinuitas produksi 

keripik Ubi Jalar terjaga sehingga tidak pernah ada kelangkaan keripik 

Ubi Jalar Gunungsari. 

3. Konsumen 

Hampir semua masyarakat Kecamatan Gunungsari, khususnya 

Desa Dopang mengonsumsi keripik ubi jalar. Pertimbangannya selain 

harga yang sangat terjangkau, mudah didapat, rasa yang enak, juga 

mudah didapatkan. Penduduk Gunungsari yang bekerja di luar daerah , 

apabila mudik terutama saat Idul Fitri juga sangat menggemari keripik 

Ubi Jalar. Tidak hanya dikonsumsi, namun juga dibawa ke daerah 

bekerjanya sebagai oleh-oleh, baik yang bekerja di Jakarta, Jawa Barat, 

Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan hingga Sumatera dan Singapura.  

Hal ini yang menjadikan peluang pemasaran yang sangat baik 

untuk pengusaha keripik Ubi Jalar untuk memperluas daerah 

pemasarannya. Permintaan keripik Ubi Jalar meningkat saat musim libur, 

seperti libur kenaikan kelas dan libur Idul Fitri adalah waktu penjualan 

keripik Ubi Jalar yang paling baik. dimana banyak orang luar yang 

sengaja menyempatkan membeli keripik Ubi Jalar ke Gunungsari 

disamping konsumen Gunungsari sendiri. Konsumen saat libur 

membutuhkan banyak camilan yang dapat mengisi waktu bersama 

keluarga karena waktu berkumpul menjadi lebih banyak. 

Memproduksi berapapun pasti habis terjual sehingga sangat 

menguntungkan pengusaha keripik ubi jalar. Peminat yang banyak untuk 

pasar diluar Gunungsari menjadi sebuah pemikiran tersendiri bagi 

pengusaha keripik Ubi Jalar yang harus dapat mengusahakan produk 

keripik Ubi Jalar dapat secara kontinyu dikonsumsi oleh konsumen diluar 

Gunungsari. Pengusaha harus memiliki strategi yang benar agar tetap 

dapat berproduksi dengan menjaga kualitas namun dapat meningkatkan 

kuantitas serta penambahan jalur pemasaran supaya dapat menjangkau 

pasar yang lebih luas. 

Konsumen mengalami penurunan saat hari-hari biasa atau tidak 

saat libur, musim panen, dan musim hajatan karena kebanyakan 

konsumen memilih membelanjakan uang untuk kebutuhan pokok yang 

lain. Masalah ini tidak begitu terasa karena meskipun mengalami 

penurunan, semua produk keripik Ubi Jalar dapat habis terjual. 
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4. Kebijakan pemerintah 

Tabel 4.11.Peran Pemerintah untuk Industri Keripik Ubi Jalar 

Rumah Tangga di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. 

No Uraian Kecamtan Gunungsari 

1 Dukungan dalam 

memajukan Industri 

pada UMKM 

 Pinjaman modal dengan bunga  

ringan dan pinjaman peralatan tepat 

guna 

 Penyuluhan tentang sentra industry 
dan teknologi tepat guna. 

2 Dukungan dalam 

memasarkan produk 

Kripik Ubi Jalar 

 Penyuluhan tentang packing and 

labeling 

 Memberikan himbuan untuk 
menjadikan produk Kripik Ubi jalar 

sebagai Ole-ole. 

       Sumber: Data primer diolah, 2015. 

Tabel 4.10 menunjukkan pemerintah Kecamatan Gunungsari yang 

dilaksanakan DISPERINDAGKOP (Dinas Perindustrian Peradagangan 

dan Koperasi) sangat mendukung terhadap keberlangsungan industri 

keripik Ubi Jalar karena dianggap dapat memajukan nama Gunungsari 

sendiri serta mengangkat kesejahteraan masyarakat Gunungsari. 

Pemerintah mengusahakan untuk lebih mengangkat industri keripik Ubi 

Jalar sebagai aset berharga Kecamatan Gunungsari dan Desa Dopang.  

Usaha pemerintah sejauh ini adalah pinjaman dengan bunga lunak 

bagi para pengusaha keripik ubi jalar baik berupa uang maupun barang 

dan pengamanan stok bahan baku untuk keripik Ubi Jalar yang beredar di 

pasar serta penyuluhan tentang manajemen industri dan teknologi tepat 

guna (TTG) yang diadakan berkala. Pinjaman dalam bentuk uang dengan 

bunga yang sangat ringan, yaitu 1% per bulan dengan besaran 1 juta –5 

juta per kelompok pengusaha dengan dasar banyaknya anggota 

kelompok. 

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat turut membantu pemasaran 

keripik Ubi Jalar dengan mengadakan pameran Produk-produk industri 

rumah tangga (hari ulang tahun Kabupaten Lombok Barat), gelar potensi 

tiap Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat setiap tahun sekali sehingga 

sangat baik untuk media promosi keripik Ubi Jalar Gunungsari dengan 

memajang keripik Ubi Jalar sebagai produk khas Dopang. Pemerintah 

Gunungsari sendiri telah melakukan promosi dengan wawancara di 

sebuah radio pemerintah. 

Kendala yang dihadapi pemerintah adalah masih kurangnya minat 

pengusaha untuk menerima program pemerintah karena dianggap lebih 

rumit birokrasi dan anggapan bahwa industri keripik Ubi Jalar dengan 

kondisi yang sekarang masih dapat menjalankan produksi dan sudah 

mendapatkan laba. Para pengusaha keripik Ubi Jalar juga enggan 

mengajukan pinjaman kepada pemerintah karena masih ada oknum 

petugas yang menarik pungli. 
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Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang Dan Ancaman Dalam 

Pemasaran Keripik Ubi Jalar Skala Industri Rumah Tangga Di Kecamatan 

Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. 

 

Pemaparan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam 

pemasaran keripik Ubi Jalar skala industri rumah tangga di Kecamatan 

Gunungsari Kabupaten Lombok Barat dapat diringkas agar mudah 

mengidentifikasi pada analisis berikutnya adalah seperti terlihat pada tabel 4.12 

berikut: 

Tabel 4.12 Identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam 

pemasaran keripik Ubi Jalar skala industri rumah tangga di 

Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. 

Faktor Internal Kekuatan Kelemahan 

Produksi  Kualitas terjaga 

 Kontinuitas produksi 

Terjaga 

 Kuantitas kurang 

Sumber Daya Manusia  Sudah lama 

mengusahakan 

 Anggota keluarga yang 
ikut serta dalam proses 

produksi banyak 

 Kurang tenaga 

professional 

 Latar belakang 
pendidikan Rendah 

Pemasaran  Pengusaha menjual 

sendiri 

 Kurang promosi 

 Kurang alat 
transportasi 

 Pemasaran 
kebanyakan di tingkat 

lokal 

Kondisi keuangan  Modal awal sendiri  Terbatasnya modal 
operasional 

Faktor Eksternal Peluang  Ancaman 

Pesaing  Koordinasi antar 
pengusaha keripik ubi 

jalar 

 Persaingan produk 
antar daerah 

Bahan baku  Bahan baku selalu ada  Musim tertentu 
kurang Persediaan 

Konsumen  Minat konsumen tinggi 

 Banyak konsumen 
diluar daerah 

 Permintaan meningkat 

pada musim tertentu 

 Konsumen kurang 
berminat saat bukan 

hari besar atau hari 

libur 

Kebijakan pemerintah  Pinjaman modal, 
penyuluhan, dan ajang 

promosi dari 

pemerintah 

 Penyuluhan 
pemerintah kurang 

diterima pengusaha 

 Peminjaman modal 

kurang merata 

Sumber: Data primer diolah, 2015. 
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Matriks IFAS dan Matriks EFAS 

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal diatas dapat 

diidentifikasi faktor-faktor yang mempunyai pengaruh terhadap kesuksesan atau 

kegagalan agroindustri keripik ubi jalar. Faktor-faktor kekuatan dan kelemahan 

diperoleh dari analisis lingkungan internal, sedangkan faktor-faktor peluang dan 

ancaman diperoleh dari analisis lingkungan eksternal. Faktok-faktor ini kemudian 

dirangkum kedalam matriks IFAS (faktor internal) dan matriks EFAS (faktor 

eksternal) untuk mengetahui faktor mana yang mempunyai pengaruh besar atau 

kecil terhadap kegiatan usaha keripik ubi jalar pada industri rumah tangga di Desa 

Dopang Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. 

Kekuatan usaha keripik ubi jalar adalah Proses produksi mudah, sumber 

Daya Manusia yang memadai, Produk tahan lama, Kebutuhan modal kecil, 

Mempunyai ciri khas produk dan Sudah memiliki izin usaha sedangkan 

Kelamahan yang dimiliki yaitu Kualitas dan Kontiunitas Produksi Terjaga, Lama 

Mengusahakan dan Tenga Kerja dalam Keluarga, Pengusaha Dominan Menjual 

Sendiri, dan Modal Awal Sendiri. Matriks IFAS Usaha keripik ubi jalar di Desa 

Dopang Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.13. Matriks IFAS Usaha Keripik Ubi Jalar Pada Industri Rumah Tangga 

di Desa Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. 

No Faktor Internal Rating 

 

Bobot 

 

Nilai 

   Kekuatan 

1 

 
Kualitas dan Kontiunitas Produksi 

Terjaga 
4 0.18 0.73 

2 Lama Mengusahakan dan Tenga Kerja 

dalam Keluarga 1 0.05 0.05 

3 Pengusaha Dominan Menjual Sendiri 4 0.18 0.73 

4 Modal Awal Sendiri 3 0.14 0.41 

  Kelemahan 
   

1 Kuantitas Kurang 1 0.05 0.05 

2 
Tenaga Kurang Profesional dan 

Pendidikan Rendah 
4 0.18 0.73 

3 Kurang Promosi 3 0.14 0.41 

4 Terbatasnya Modal Oprasional 2 0.09 0.18 

  Total 22 1.00 3.27 

Sumber: Data primer diolah, 2015. 

Berdasarkan tabel 4.13 diketahui bahwa agroindustri keripik ubi jalar 

diatas dapat diketahui bahwa posisi internal industri keripik ubi jalar di Desa 

Dopang Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombik Barat termasuk kuat 

ditunjukkan dengan nilai terbobot 3,27. Nilai ini menunjukkan bahwa kekuatan 

yang dimiliki agroindustri keripik ubi jalar sudah mampu mengatasi kelemahan. 

Kekuatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap pemasaran keripik ubi jalar 
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adalah Kualitas dan Kontiunitas Produksi Terjaga dan Pengusaha Dominan 

Menjual Sendiri  yaitu dengan sama-sama nilai terbobot 0.73 sedangkan 

Kontuinitas Produk Berkurang merupakan kelemahan yang mempunyai pengaruh 

besar terhadap Usaha Agroindustri keripik ubi jalar dengan nilai terbobot 0.05. 

Peluang Usaha keripik ubi jalar adalah Ada Koordinasi Antar Kelompok 

Kripik Ubi Jalar, Bahan Baku Selalu Tersedia, Minat Konsumen Tinggi akan 

Kripik terutama di luar daerah, dan Pinjaman Modal dan ajang Pameran dari 

Pemerintah. Sedangkan ancamannya adalah Persainagan Produk Antar daerah, 

Musim Tertentu Kurang Tersedia, Konsumen Kurang berminat saat bukan hari 

besar dan libur, dan Peminjaman Kurang Merta serta penyuluhan kurang diterma 

Pengusaha. 

Berdasarkan faktor-faktor strategi eksternal tersebut kemudian dirangkum 

dalam matriks EFAS dengan memberikan rating dan perhitungan bobot kemudian 

mengalikannya sehingga diperoleh nilai terbobot seperti terlihat pada tabel 4.14. 

Tabel 4.14. Matriks EFAS Pemasaran Keripik Ubi Jalar Agroindustri di Desa 

Dopang Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. 

No Faktor Internal Rating 

 

Bobot 

 

Nilai 

   Peluang 

1 
Ada Koordinasi Antar Pengusaha 

Kripik Ubi Jalar 4 0.19 0.76 

2 Bahan Baku Selalu Tersedia 3 0.14 0.43 

3 
Minat Konsumen Tinggi akan 

Kripik terutama di luar daerah 2 0.10 0.19 

4 
Pinjaman Modal dan ajang Pameran 

dari Pemerintah 3 0.14 0.43 

  Ancaman       

1 
Persainagan Produk Antar daerah 

4 0.19 0.76 

2 
Musim Tertentu Kurang Tersedia 

1 0.05 0.05 

3 

Konsumen Kurang berminat saat 

bukan hari besar dan libur  1 0.05 0.05 

4 

Peminjaman Kurang Merta serta 

penyuluha kurang diterma 

Pengusaha 
3 0.14 0.43 

  Total 21 1.00 3.10 

Sumber: Data primer diolah, 2015. 

Dari Tabel 4.14 dapat diketahui bahwa pengusaha agroindustri keripik ubi 

jalar di Desa Dopang Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat juga 

sudah merespon peluang dapat mengatasi ancaman dengan baik. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai terbobotnya yaitu 3.10. Peluang terbesar agroindustri 

keripik ubi jalar ini adalah Ada Koordinasi Antar Pengusaha Kripik Ubi Jalar 
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yang tujuannya dapat meningkatkan pendapatan Pengusaha keripik ubi jalar bagi 

konsumen yaitu sebesar 0.76 sedangkan ancaman terbesar adalah Konsumen 

Kurang berminat saat bukan hari besar dan libur  yaitu sebesar 0.05. 

 

Alternatif Strategi Pemasaran Keripik Ubi jalar Pada Industri Rumah 

Tangga di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat 

Untuk merumuskan alternatif strategi yang diperlukan dalam memasarkan 

keripik ubi jalar skala industri rumah tangga di Kecamatan Gunungsari Kabupaten 

Lombok Barat digunakan analisis Matriks SWOT. Matriks SWOT 

menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal dapat 

dipadukan dengan kekuatan dan kelemahan internal sehingga dihasilkan rumusan 

strategi pengembangan usaha. Matriks ini menghasilkan empat sel kemungkinan 

alternatif strategi, yaitu strategi S-O, strategi W-O, strategi S-T, dan strategi W-T. 

Tabel 4.15 Alternatif Strategi Matriks SWOT Pemasaran Agroindustri Keripik 

Ubi Jalar di Desa Dopang Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok 

Barat. 

                    
                  Internal 
 

 

 

 

 

Eksternal 

Kekuatan- S 

1. Kualitas dan Kontiunitas 

Produksi Terjaga  

2. Lama Mengusahakan dan 

Tenga Kerja dalam 

Keluarga  

3. Pengusaha Dominan 

Menjual Sendiri 

4. Modal Awal Sendiri 

 

Kelemahan- W 

1. Kuantitas Kurang 

2. Tenaga Kurang 

Profesional dan 

Pendidikan Rendah 

3. Kurang Promosi 

4. Terbatasnya Modal 

Oprasional  

Peluang- O 

1. Ada Koordinasi Antar 

Pengusaha Kripik Ubi Jalar  

2. Bahan Baku Selalu Tersedia  

3. Minat Konsumen Tinggi akan 

Kripik terutama di luar daerah  

4. Pinjaman Modal dan 

Dukungan  dari Pemerintah  

 

- Pengusaha menjaga kualitas 

dan kontinuitas keripik ubi 

jalar dengan memanfaatkan 

dukungan pemerintah (S1O4) 

 

 Memanfaatkan musim 

liburan dengan bekerjasama 

antar pengusaha untuk 

memenuhi permintaan pasar 

(S3O1) 

 

- Pemerintah menambah 

dukungan modal bagi 

pengusaha (W4O4) 

 

- Pengusaha memberi merk 

untuk media promosi 

terutama saat keripik ubi 

jalar dibeli dan dibawa 

konsumen dari luar 

daerah (W3O3) 

Ancaman- T 

1. Persainagan Produk Antar 

daerah  

2. Musim Tertentu Kurang 

Tersedia  

3. Konsumen Kurang berminat 

saat bukan hari besar dan 

libur  

4. Peminjaman Kurang Merta 

serta penyuluha kurang 

diterima Pengusaha  

 

- Menjaga kualitas keripik 

ubi jalar dan menambah 

pemasaran keluar daerah 

(S1T1) 

 

- Pengusaha meningkatkan 

produksi dengan menambah 

kemampuan dan 

keterampilan (S1T4) 

 

- Pemerintah lebih terbuka 

dan berhubungan baik 

dengan pengusaha 

keripik ubi jalar dalam 

dukungan promosi 

(W3T4) 

- Mengusahakan bahan 

baku dengan menanam  

ubi jalar sendiri sehingga 

menghemat biaya 

produksi (W4T2) 

Sumber: Data primer diolah, 2015. 

Setelah mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi 

kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam pemasaran keripik ubi 

jalar pada industri rumah tangga di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok 
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Barat, maka diperoleh beberapa alternatif strategi yang dapat dipertimbangkan, 

antara lain: 

1. Strategi S-O 

Strategi S-O (Strength-Opportunity) atau strategi kekuatan-peluang adalah 

strategi yang menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang 

eksternal. Alternatif strategi S-O yang dapat dirumuskan adalah : 

a. Pengusaha menjaga kualitas dan kontinuitas keripik ubi jalar dengan 

memanfaatkan dukungan pemerintah (S1O4). 

Bantuan pemerintah harus dapat dimaksimalkan dan menjadi pemicu 

semangat pengusaha agar tetap dapat menjaga kualitas dan kontinuitas 

keripik ubi jalar karena kualitas dan kontinuitas keripik ubi jalar Gunungsari 

saat ini sangat baik. Pengusaha dapat membanggakan keripik ubi jalarnya 

karena dapat menjaga semua takaran bahan baku sehingga kualitas keripik 

ubi jalar tidak berkurang. Kontinuitas keripik ubi jalar dapat terjaga karena 

tercukupinya persediaan bahan baku sehingga pengusaha tidak kesulitan 

memproduksi keripik ubi jalar.  

b. Memanfaatkan musim liburan dengan bekerjasama antar pengusaha 

untuk memenuhi permintaan pasar (S3O1) 

Permintaan keripik ubi jalar meningkat saat musim liburan, seperti libur Idul 

Fitri dan libur kenaikan sekolah. Pada saat liburan banyak konsumen yang 

datang ke Gunungsari dan membeli keripik ubi jalar sebagai konsumsi 

sendiri atau oleh-oleh. Agar pengusaha dapat memanfaatkan waktu tersebut, 

koordinasi antar pengusaha keripik ubi jalar harus ditingkatkan dengan 

bekerja sama, sehingga proses produksi keripik ubi jalar lebih singkat dan 

produktivitas meningkat, maka besarnya permintaan dapat dipenuhi. 

 

a. Strategi W-O 

Strategi W-O (Weakness-Opportunity) atau strategi kelemahan-peluang adalah 

strategi untuk meminimalkan kelemahan yang ada untuk memanfaatkan 

peluang eksternal. Alternatif strategi W-O yang dapat dirumuskan adalah : 

 Pemerintah menambah dukungan modal bagi pengusaha (W4O4). 

Salah satu kelemahan besar pengusaha keripik ubi jalar Gunungsari adalah 

kekurangan modal untuk operasional, transportasi, dan mempekerjakan 

tenaga kerja luar. Pemerintah sebenarnya sudah memberikan program 

peminjaman modal bagi pengusaha keripik ubi jalar, namun birokrasi yang 

panjang dan rumit bagi kebanyakan pengusaha membuat program 

peminjaman modal kurang merata dan kurang diminati.  

Pemerintah diharap dapat mempermudah birokrasi dan membantu mengurus 

peminjaman sehingga pengusaha keripik ubi jalar langsung mendapat 

pinjaman tanpa mengurus peminjaman sendiri. 

 Pengusaha memberi merk untuk media promosi terutama saat keripik 

ubi jalar dibeli dan dibawa konsumen dari luar daerah (W3O3). 

Hingga saat ini hanya sedikit pengusaha keripik ubi jalar yang 

memperhatikan media promosi dalam memasarkan keripik ubi jalarnya, 

dengan tidak adanya merk dalam setiap bungkus keripik ubi jalar. Merk 

sebenarnya sangat penting untuk mengenalkan produk keripik ubi jalar, 

yang dapat diberikan informasi tentang asal keripik ubi jalar dibuat dan 

alamat yang dapat dihubungi sewaktu-waktu saat konsumen menginginkan 
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pesanan, juga dapat sebagai pelayanan konsumen sehingga pengusaha 

mendapat saran dan kritik yang membangun langsung dari konsumen. Merk 

juga menegaskan bahwa ada jaminan mutu dari pengusaha keripik ubi jalar 

terhadap produk keripik ubi jalar yang dibuat. Saat keripik ubi jalar dibeli 

dan dibawa konsumen dari luar daerah, merk dapat menjadi identitas 

produk, sehingga konsumen yang telah mengetahui rasa dan kualitas keripik 

ubi jalar dapat mengetahui pula asal keripik ubi jalar ini. Imbas yang didapat 

dari pemberian merk ini adalah keripik ubi jalar Gunungsari semakin 

dikenal masyarakat luas, sehingga pengusaha tidak mengeluarkan biaya 

tambahan untuk promosi karena banyak orang sudah mengetahui keripik ubi 

jalar Gunungsari. 

b. Strategi S-T 

Strategi S-T (Strength-Threat) atau strategi kekuatan-ancaman adalah strategi 

untuk mengoptimalkan kekuatan internal yang dimiliki dalam menghindari 

ancaman. Alternatif strategi S-T yang dapat dirumuskan adalah : 

 Pengusaha meningkatkan produksi dengan menambah kemampuan 

dan keterampilan (S1T4) 

Penyuluhan pemerintah sangat berguna bagi pengembangan industri dan 

pemasaran keripik ubi jalar. Kebanyakan pengusaha kurang dapat menerima 

dan melaksanakan penyuluhan dengan baik, sehingg industri keripik ubi 

jalar mereka hanya berada pada skala industri rumah tangga.  

Apabila penyuluhan pemerintah dapat diterapkan secara baik oleh 

pengusaha keripik ubi jalar Gunungsari, maka kemampuan dan 

keterampilan pengusaha dapat bertambah, baik dari segi pemasaran, 

manejemen, dan terutama produksi dapat meningkat. 

 Menjaga kualitas keripik ubi jalar dan menambah pemasaran keluar 

daerah (S1T1) 

Kualitas produksi keripik ubi jalar merupakan hal yang sangat penting bagi 

pengusaha keripik ubi jalar di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok 

Barat karena sangat berkaitan dengan kepercayaan konsumen terutama yang 

terdapat di luar daerah, jika konsumen merasa tidak puas maka dengan 

mudah konsumen berpindah ke produk dari daerah lain. Menjaga kualitas 

keripik ubi jalar dengan tidak merubah takaran bumbu dan bahan serta 

proses produksi yang telah terjaga hingga saat ini, juga pemilihan bahan 

baku berkualitas yang tepat untuk membuat keripik ubi jalar. Kualitas yang 

terjaga membuat konsumen dari berbagai daerah tertarik, tidak hanya 

konsumen di Gunungsari sendiri, sehingga perlu memperluas pemasaran 

hingga keluar daerah agar lebih banyak konsumen dapat menikmati keripik 

ubi jalar Gunungsari. Peran pemasar sangat penting dalam pemasaran 

hingga keluar daerah, karena pengusaha sendiri belum mampu memasarkan 

lebih jauh karena berbagai keterbatasan. Pengusaha harus memiliki jaringan 

pemasaran yang baik sehingga tanpa kemana-mana, pemasar sudah 

menyebarkan keripik ubi jalar ke berbagai daerah. 

c. Strategi W-T 

Strategi W-T (Weakness-Threat) atau strategi kelemahan-ancaman adalah 

strategi untuk meminimalkan kelemahan internal dan menghindari ancaman 

eksternal. Alternatif strategi W-T yang dapat dirumuskan adalah : 
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 Pemerintah lebih terbuka dan berhubungan baik dengan pengusaha 

keripik ubi jalar (W3T4) 

Salah satu permasalahan yang ada dalam pemasaran keripik ubi jalar pada 

industri rumah tangga di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat 

adalah kurang mengenanya bantuan pemerintah dalam upaya memajukan 

usaha keripik ubi jalar di Gunungsari. Pemerintah telah mengupayakan 

bantuan berupa pinjaman modal dengan bunga sangat ringan kepada para 

pengusaha, namun hanya sebagian yang memanfaatkan karena informasi 

yang diberikan pemerintah kurang menyebar. Pemerintah juga telah rutin 

melaksanakan pelatihan yang tujuannya meningkatkan profesionalisme 
pengusaha sehingga dapat mengelola industri keripik ubi jalar dengan lebih 

baik dengan tujuan meningkatnya pendapatan dan daya saing produk 

minimal satu tahun sekali. Pelatihan ini kurang dapat diterima dan tidak 

banyak yang menerapkan karena kurang tepat dengan kondisi yang ada 

sekarang. Dengan strategi pemerintah lebih terbuka dan berhubungan baik 

dengan pengusaha keripik ubi jalar ini diharapkan semua bantuan 

pemerintah baik bantuan modal maupun pelatihan diharapkan lebih 

mengena ke setiap pengusaha keripik ubi jalar sehingga kesejahteraan para 

pengusaha meningkat dan keripik ubi jalar Gunungsari dapat bersaing lebih 

baik dengan keripik ubi jalar daerah lain. 

 Mengusahakan bahan baku dengan menanam ubi jalar sendiri 

sehingga menghemat biaya produksi (W4T2) 
Modal yang kecil bagi pengusaha keripik ubi jalar dapat diatasi dengan cara 

menghemat biaya produksi sehingga anggaran produksi dapat ditabung atau 

untuk memperluas daerah pemasaran keripik ubi jalar. Penghematan biaya 

produksi dengan cara menanam kedelai sendiri sehingga pengusaha tidak 

perlu membeli kedelai di pasar. 

 

Prioritas Strategi yang digunakan usaha Agroindustri kripik ubi jalar di 

Desa Dopang Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat 

Matriks SWOT menghasilkan delapan alternatif strategi untuk kemajuan 

pemasaran keripik Ubi Jalar pada industri rumah di Kecamatan Gunungsari 

Kabupaten Lombok Barat. Delapan alternatif strategi tersebut dipilih tiga strategi 

terbaik dengan pertimbangan dapat dilaksanakan dengan mudah oleh setiap 

pengusaha dan paling sesuai dengan kondisi industri, kemudian melakukan 

wawancara dengan informan kunci, yaitu Pemerintah DISPERINDAGKOP 

Lombok Barat. 

Tabel 4.19  Penentuan alternatif  strategi usaha Agroindustri Kripik Ubi Jalar di 

Desa Dopang Kecamatan Gunungsari Tahun 2015 

Alternatif strategi Keterkaitan Total Skor 

Strategi S-O 

- Pengusaha menjaga kualitas dan kontinuitas 

keripik ubi jalar dengan memanfaatkan 

dukungan pemerintah  

- Memanfaatkan musim liburan dengan 

bekerjasama antar pengusaha untuk 

memenuhi permintaan pasar  

 

S1,O4 

 

 

S3,O1 

 

1.16 

 

 

1.49 

Strategi W-O   
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 Pemerintah menambah dukungan modal 
bagi pengusaha  

 Pengusaha memberi merk untuk media 
promosi terutama saat keripik ubi jalar 

dibeli dan dibawa konsumen dari luar 

daerah  

W4,O4 
 

 

 
W3,O3 

0.61 

 

 

0.60 

Strategi W-T 

 Pengusaha meningkatkan produksi dengan 
menambah kemampuan dan keterampilan. 

 Menjaga kualitas keripik ubi jalar dan 

menambah pemasaran keluar daerah  

 

W3,T4 

 

 

W4,T2 

 

0.84 

 

 

0.23 

Strategi S-T 

 Pemerintah lebih terbuka dan berhubungan 
baik dengan pengusaha keripik ubi jalar  

 Mengusahakan bahan baku dengan 
menanam ubi jalar sendiri sehingga 

menghemat biaya produksi  

 

S1,T4 

 

S1,T1 
 

 

1.16 

 

1.49 

 

Sumber: Data primer diolah, 2015. 
Dari total skor maka urutan strategi adalah sebagai berikut: 

1. Memanfaatkan musim liburan dengan bekerjasama antar pengusaha untuk 

memenuhi permintaan pasar dan Mengusahakan bahan baku dengan menanam 

ubi jalar sendiri sehingga menghemat biaya produksi (1.49); 

2. Pengusaha menjaga kualitas dan kontinuitas keripik ubi jalar dengan 

memanfaatkan dukungan pemerintah dan Pemerintah lebih terbuka dan 

berhubungan baik dengan pengusaha keripik ubi jalar  (1.16); 

3. Pengusaha meningkatkan produksi dengan menambah kemampuan dan 

keterampilan (0.84); 

4. Pemerintah menambah dukungan modal bagi pengusaha (0.61); 

5. Pengusaha memberi merk untuk media promosi terutama saat keripik ubi 

jalar dibeli dan dibawa konsumen dari luar daerah (0.60); 

6. Menjaga kualitas keripik ubi jalar dan menambah pemasaran keluar daerah 

(0.23). 

 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi pemasaran keripik 

ubi jalar pada industri rumah tangga di Kecamatan Gunungsari Kabupaten 

Lombok Barat berdasarkan matriks IFAS dan matriks EFAS adalah 

- kekuatan  : kualitas terjaga; 

- kelemahan  : terbatasnya modal operasional dan kurang promosi; 

- peluang : minat konsumen tinggi dan kegunaan keripik ubi jalar bagi 

konsumen; 

- ancaman : persaingan produk antar daerah. 

2. Alternatif strategi yang dapat diterapkan dalam memasarkan keripik ubi jalar 

pada industri rumah tangga di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok 

Barat adalah : 
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a. Memanfaatkan musim liburan dengan bekerjasama antar pengusaha untuk 

memenuhi permintaan pasar dan Mengusahakan bahan baku dengan 

menanam ubi jalar sendiri sehingga menghemat biaya produksi; 

b. Pengusaha menjaga kualitas dan kontinuitas keripik ubi jalar dengan 

memanfaatkan dukungan pemerintah dan Pemerintah lebih terbuka dan 

berhubungan baik dengan pengusaha keripik ubi jalar; 

c. Pengusaha meningkatkan produksi dengan menambah kemampuan dan 

keterampilan; 

d. Pemerintah menambah dukungan modal bagi pengusaha; 

e. Pengusaha memberi merk untuk media promosi terutama saat keripik ubi 

jalar dibeli dan dibawa konsumen dari luar daerah; 

f. Menjaga kualitas keripik ubi jalar dan menambah pemasaran keluar 

daerah. 

Saran 

1. Pemerintah mempermudah birokrasi saat pengusaha keripik ubi jalar industri 

rumah tangga di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat 

mengajukan permohonan pinjaman modal. 

2. Pengusaha keripik ubi jalar di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok 

Barat memberikan merk di setiap kemasan keripik ubi jalar dan memperbaiki 

kemasan keripik ubi jalar, yang sebelumnya memakai plastik dapat diganti 

dengan kardus. 

3. Untuk mempertahanakan strategi yang telah diterapkan dan menambah 
strategi pemasaran yaitu strategi investasi, dimana strategi ini lebih 

mengutamakan perkembangan usaha yang lebih besar. 

4. Untuk mengatasi kelemahan pada UMKM yaitu disarankan untuk membuat 

kas perusahaan dan menjalin hubungan kerjasama dengan pihak investor, 

sehingga UMKM-UMKM di Desa Dopang mempunyai uang cadangan untuk 

menutupi biaya produksi di bulan atau di tahun yang akan datang apabila 

terjadi krisis ekonomi serta penggunaan iklan non visual di jalan-jalan yang 

berisikan alamat, sehingga memberikan informasi bagi konsumen lainnya. 
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