Kajian Prospek Pengembangan Industri Kecil Tapioka
di Sukaraja Kabupaten Bogor
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Abstract
One of the sectors that has been able to survive during the eonomic crisis is the small sized
industry of tapioka. This industry has been able to do so because of the availability of the raw materials
and production facilities such as : tapioka mill, a place for drying and washing and the experienced
individuals who have been in the business for decades.
The purposes of this study are as follows : (1) to know the general view of the tapioka processing
industry in Sukaraja, Bogor and the impact of small-sized industry for the welfare of the business owner,
(2) to gain knowledge on the value added given by the tapioka industry, the contribution of the said value
added to the improvement of the financial condition of the business owner and the way it is allocated, (3)
to examine the prospect of developing tapioka industry from the input side and market opportunity.
The methodology used in this study is a case study with descriptive analysis. Data are being
analysed and administered using Microsoft Excel application then presented in tables. The analyses are
separated in to profitability analysis, value added analysis and Strengths, Weaknesses, Opportunities and
Threat (SWOT) analysis.
From the study it can be concluded tha the average business owners produce 100 kg of raw
tapioka which then will produce 20 kg tapioka and 6 kg waste. The revenue obtained from selling the
tapioka and the waste in high, medium and low scale respectively are as follows : Rp. 456.000.000 and
Rp. 40.000.000 per year, Rp. 239.400.000 and Rp. 20.000.000 per year, Rp. 30.096.000 and Rp.
2.400.000 per year. Total revenue and total cost for high, medium and low scale respectively are as
follows : Rp. 400.234.103,90 and Rp. 95.765.896,10 per year; Rp. 203.347,52 and Rp. 30.504.629,87
and Rp. 1.991.370,13 per year.
R/C ratio for total cost in high, medium and low scale respectively are 1,24; 1,28 and 1,07. Value
added for the high, medium and low scale respectively are Rp. 124,39 per kg, Rp. 131,04 per kg, Rp.
106,15 per kg. Break even value in selling for the high, medium and low scale respectively are Rp.
140.804.547,97, Rp. 53.371.589,59 and Rp. 32.476.984,40. Break even point will be reached at a selling
volume of 74.107,66 kg per year for the high scale, 28,.090,31 kg per year for the medium scale and
17.093,15 kg per year for the low scale.
Suggested alternatives to develop the tapioka industry are as follows : (1) Enhancing the
productivity of the distribution channels and raw materials suppliers in order to promote sales; (2)
Improving the quality of capital, human resources and business processes; (3) Carefully inspecting the
quality and product continuity; (4) Building a close relationship with the banking sector so that investment
loan and working capital loan can be obtained.

PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Salah satu sektor industri yang bertahan dalam masa krisis ekonomi adalah agroindustri
seperti industri kecil (IK) pengolahan ubi kayu (tapioka). Industri kecil tapioka berkembang karena
didukung selain tersedianya bahan baku, juga sarana prasarana produksi seperti mesin giling, tempat
pengeringan dan tempat pencucian. Selain itu, pekerja sebagai pengolah ubi kayu menjadi tepung
tapioka merupakan pekerjaan yang sudah turun temurun.
Dibandingkan dengan tepung jagung, kentang dan gandum atau terigu, komposisi zat gizi
tepung tapioka cukup baik. Tapioka yang diolah menjadi sirup glukosa dan dekstrin yang sangat
diperlukan oleh berbagai industri, antara lain industri kembang gula, penggalengan buah-buahan,
pengolahan es krim, minuman dan industri peragian. Tapioka juga banyak digunakan sebagai bahan
pengental, bahan pengisi dan bahan pengikat dalam industri makanan, seperti dalam pembuatan
puding, sop, makanan bayi, es krim, pengolahan sosis daging, industri farmasi dan lain-lain
(Situmorang, 1999).
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Sebagai bahan pangan langsung, ubi kayu tidak memberikan peranan yang besar terhadap
perekonomian Indonesia. Walaupun demikian, pengembangan ubi kayu perlu mendapat perhatian
sepenuhnya, mengingat komoditi ini mempunyai peranan yang lebih besar sebagai bahan baku
industri dan ekspor non migas. Beberapa produk olahan ubi kayu yang utama di Indonesia meliputi
gaplek, tapioka dan makanan. Produk olahan ubi kayu ini memiliki potensi permintaan yang cukup
tinggi dan cenderung meningkat.
Berdasarkan hasil penelitian Nenni (2000), produktivitas tanaman ubi kayu di Jawa Barat cukup
baik, namun masih lebih rendah dibandingkan di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Produktivitas
tanaman ubi kayu yang cukup baik seharusnya diikuti dengan permintaan akan ubi kayu yang
semakin besar pula. Namun dengan semakin baiknya tingkat kesejahteraan masyarakat, maka
permintaan terhadap ubi kayu sebagai makanan pokok atau sampingan terus mengalami penurunan.
Untuk meningkatkan permintaan akan ubi kayu, maka ubi kayu harus diolah terlebih dahulu ke
dalam berbagai bentuk produk perolehan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Jawa Barat
merupakan salah satu sentra produksi tepung tapioka dan Bogor adalah salah satu sumber produsen
tapioka (Maspiyati, 1996). Hal ini bisa dilihat dari perkembangan luas panen dan produktivitas dari
tanamannya.
2. Permasalahan
IK tapioka merupakan salah satu jenis IK yang memiliki peluang dan prospek pengembangan
yang baik untuk memenuhi permintaan pasar. IK tapioka termasuk industri hilir, dimana industri ini
melakukan proses pengolahan dari bahan baku ubi kayu yang berasal dari petani menjadi tepung
tapioka dan tepung asia. Tujuan dari industri pengolahan ubi kayu ini adalah untuk menciptakan nilai
tambah dan menambah umur simpan dari suatu produk.
Pengetahuan mengenai proses produksi, tingkat keuntungan berikut nilai tambahnya perlu
mendapat perhatian secara khusus. Dengan mengetahui nilai tambah yang dihasilkan, maka dapat
dilakukan kegiatan pemasaran yang lebih luas dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi
perusahaan dan meningkatkan daya saing produk di pasaran. Hal ini akan berdampak kepada
peningkatan permintaan terhadap ubi kayu yang dihasilkan oleh petani, sehingga memberikan
dampak positif bagi pendapatan petani dan peningkatan kesejahteraan pengrajin/pengusaha.
Dari penjelasan tersebut dapat dirumuskan beberapa masalah berikut :
a. Bagaimana proses pengadaan bahan baku dan proses produksi yang dilakukan oleh IK tapioka ?
b. Bagaimana tingkat keuntungan dan besar nilai tambah yang dihasilkan oleh IK tapioka ?
c. Bagaimana prospek pengembangan IK tapioka tersebut dilihat dari sisi input dan peluang pasar ?
3. Tujuan
Tujuan kajian secara umum adalah mengkaji prospek pengembangan IK tapioka di Sukaraja
Kabupaten Bogor. Secara khusus, kajian ini bertujuan untuk melakukan :
a. Kajian kondisi umum IK tapioka di Sukaraja Kabupaten Bogor.
b. Kajian besarnya nilai tambah yang diperoleh dari IK tapioka dan besarnya kontribusi nilai tambah
terhadap peningkatan pendapatan pengusaha, serta pengalokasiannya.
c. Kajian prospek pengembangan IK tapioka dilihat dari sisi input dan peluang pasar.

METODOLOGI
1. Lokasi
Kajian dilakukan di daerah Sukaraja Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang merupakan salah satu
pusat produksi tepung tapioka.
2. Metode Kerja
Pengumpulan data
Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data
primer diperoleh dari hasil wawancara langsung di lapangan dengan pengusaha IK tapioka di
Sukaraja Kabupaten Bogor. Jumlah populasi (pengusaha industri kecil tapioka) satu wilayah Sukaraja
sebanyak 25 orang. Dari populasi tersebut dipilih 13 orang secara purposif, dengan pertimbangan :
(1) merupakan pengrajin tetap (hidupnya bergantung pada industri kecil tapioka) dan (2) tersebar
secara merata di daerah kajian.
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Pengumpulan data dilakukan dengan cara : (1) wawancara terstruktur berdasarkan daftar
pertanyaan (kuesioner) yang telah disiapkan; (2) observasi lapangan, dengan melakukan pengamatan langsung pada aktivitas petani; (3) studi pustaka dan (4) menghimpun data dari instansi terkait.
Pengolahan dan analisis data
Pengolahan dan analisis data dilakukan pada data kuantitatif dalam bentuk tabulasi dengan
bantuan aplikasi Microsoft Excel. Analisis data dalam penelitian ini dibagi atas analisis profitabilitas,
analisis nilai tambah dan prospek pengembangan industri kecil tapioka.
a. Analisis Profitabilitas
Pendapatan industri kecil tapioka dianalisis dengan menggunakan pendekatan arus
pengeluaran dan arus penerimaan. Arus penerimaan terdiri dari penerimaan dari produk yang
dijual dan penerimaan dari produk yang dikonsumsi sendiri, namun tetap diperhitungkan. Arus
pengeluaran terdiri dari pengeluaran tunai dan pengeluaran yang diperhitungkan.
b. Analisis Nilai Tambah
Analisis nilai tambah dipandang sebagai usaha untuk melaksanakan prinsip-prinsip
distribusi dan berfungsi sebagai salah satu indikator keberhasilan suatu kegiatan berproduksi.
Dalam menganalisis nilai tambah yang diperoleh dari industri kecil tapioka ini digunakan metode
Hayami dalam Nenni (2000), karena dapat digunakan dalam menganalisis nilai tambah pada sub
sistem pengolahan atau produksi sekunder.
Kelebihan dari metode Hayami adalah : (1) dapat diketahui besarnya nilai tambah, nilai
output dan produktivitas produksi, (2) dapat diketahui besarnya balas jasa terhadap pemilik faktor
produksi, (3) prinsip analisis nilai tambah ini dapat diterapkan pada sub sistem lain di luar
pengolahan.
c. Analisis SWOT
Analisis SWOT digunakan untuk menyusun strategi perusahaan/organisasi dalam bentuk
matriks yang menggambarkan peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan yang
disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Matriks ini menghasilkan empat
kemungkinan alternatif strategi, yaitu strategi S-O, strategi W-O, strategi S-T dan strategi W-T
(Rangkuti, 1999).
Terdapat delapan langkah untuk membentuk matriks SWOT, yaitu :
1) Menentukan faktor-faktor peluang eksternal perusahaan
2) Menentukan faktor-faktor ancaman perusahaan
3) Menentukan faktor-faktor kekuatan perusahaan
4) Menentukan faktor-faktor kelemahan perusahaan
5) Menyesuaikan kekuatan internal dengan peluang eksternal untuk mendapatkan strategi S-O
6) Menyesuaikan kelemahan internal dengan peluang eksternal untuk mendapatkan strategi W-O
7) Menyesuaikan kekuatan internal dengan ancaman eksternal untuk mendapatkan strategi S-T
8) Menyesuaikan kelemahan internal dengan ancaman eksternal untuk mendapatkan strategi
W-T

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Keadaan Umum
Pembangunan industri di Kabupaten Bogor diarahkan untuk mendorong terciptanya struktur
ekonomi yang seimbang dan kokoh, dalam rangka menciptakan landasan perekonomian yang kuat.
Berkaitan dengan hal itu, pemerintah terus berupaya membangun sarana dan prasarana, sehingga
dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain sarana dan prasarana, faktor bahan baku dan
tenaga kerja merupakan faktor yang penting guna memperlancar jalannya industri.
a. Sejarah perkembangan
Usaha pengolahan tepung tapioka ini didirikan sejak tahun 1983, dengan dilatar belakang
adanya peluang mendapatkan keuntungan dengan berkecimpung dalam industri pengolahan
hasil pertanian untuk memenuhi daya konsumsi masyarakat.
Pemilihan lokasi usaha di Desa Sukaraja, Kedung Halang, Bogor, didasarkan pertimbangan letak geografis yang cukup baik dalam pembuatan produk ini, tenaga kerja 14 orang dan
tenaga pengulitan ubi kayu sebayak 6 orang yang semuanya berdomisili di daerah sekitar lokasi
produksi, harga tanah relatif murah dan fasilitas transportasi yang dapat diakses berbagai jenis
kendaraan.
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b. Tata letak dan fasilitas bangunan
Dalam kajian ini, bangunan, fasilitas dan alat yang diamati dibatasi pada industri kecil
pengolahan ubi kayu menjadi tepung kasar. Bangunan secara garis besar terdiri dari tiga bagian,
2
pertama dengan luas + 10 m digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan baku tepung
tapioka sekaligus tempat pengupasan ubi kayu. Bangunan kedua sebagai tempat pemarutan
2
2
atau penggilingan ubi kayu dengan luas + 20 m dan bangunan ketiga dengan luas + 100 m ,
dimana setengah dari luasnya berada dalam bangunan dan sisanya dibatasi dinding bangunan,
dilengkapi rak penjemuran dari anyaman bambu yang digunakan sebagai tempat pengeringan
tepung dan onggok sisa pengayakan. Mesin dan peralatan terdiri dari mesin/tenaga penggerak
listrik, mesin gilingan, alat pembantu berupa bak penampungan tepung dan timbangan duduk.
c. Pengadaan bahan baku
Pengadaan bahan baku untuk industri ini sangat bervariasi seiring kondisi musim atau iklim
di daerah produsen dan produksi. Untuk kebutuhan produksi, bahan baku didatangkan dari
Sukabumi, Labuan, Jasinga, Leuwiliang, Parung dan daerah sekitar Bogor.
d. Proses produksi tapioka
Proses produksi tepung tapioka yang dilakukan oleh masing-masing industri pengolahan
merupakan proses awal dari keseluruhan rangkaian pembuatan tepung tapioka. Proses
pembuatan tepung aci yang dilakukan oleh IK terbagi atas tiga tahap, yaitu tahap pengolahan
pendahuluan, tahap ekstraksi pati dan tahap pengolahan penyelesaian. Ketiga tahap itu
merupakan sebagian dari proses pembuatan tepung tapioka di IK pengolahan tapioka Sukaraja.
Proses selanjutnya akan dilakukan oleh industri pengolahan tepung tapioka halus.
e. Pemasaran secara umum
Pemasaran produk tepung aci tidak banyak menemui masalah, karena tepung aci yang
dihasilkan sudah mempunyai pasar jelas. Pada umumnya, tapioka yang dihasilkan dari Sukaraja
memiliki mutu B dan C. Hal ini dipengaruhi oleh iklim dan cuaca, serta bahan bakunya sendiri
yang sudah mulai biru dan kehitam-hitaman.
f. Pemasaran CV. Tapioka Setia I
Daerah pemasaran meliputi Bandung, Karawang, Bekasi dan Serang. Di daerah tersebut,
tepung tapioka digunakan sebagai bahan baku pembuatan roti dan saus. Daerah di Jakarta juga
merupakan daerah pemasaran CV. Tapioka Setia, juga diperjualbelikan secara eceran dalam
kemasan tepung per kilo di pasar-pasar tradisional. Saat ini pemasaran tepung sudah sampai ke
Palembang, dimana tepung dipergunakan sebagai bahan dasar pembuatan pempek.
2. Hasil Kajian
a.

Analisis Pendapatan Industri Kecil Tapioka
Analisis Pendapatan adalah selisih antara penerimaan usaha dengan biaya yang
dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu. Dalam kajian ini, analisis pendapatan dilakukan untuk
jangka waktu satu tahun. Analisis pendapatan memberikan gambaran produktif tidaknya suatu
usaha. Dalam kajian ini dilakukan pembagian skala usaha berdasarkan banyaknya bahan baku
yang diproduksi/hari. Hasil pembagian skala diperoleh sebagai berikut : Skala tinggi (5.000 kg
ubi kayu/hari), skala sedang (2.500 kg ubi kayu/hari) dan skala rendah (300 kg ubi kayu/hari).
1) Penerimaan Usaha
Penerimaan usaha adalah perkalian antara total produk yang dihasilkan dengan harga
yang berlaku (Soekartawi, 1986). Faktor yang menentukan besarnya penerimaan adalah
jumlah produk yang dihasilkan dan harga pasar dari produk yang dihasilkan. Produk yang
dihasilkan pengrajin responden terbagi dua, yaitu produk utama (aci), dan produk sampingan
(ampas). Produk utama yang dihasilkan oleh industri pengolahan tapioka dengan skala
tinggi adalah 240.000 kg per tahun dan produk sampingan yang dihasilkan 66.667 kg per
tahun. Sedangkan produk utama yang dihasilkan oleh skala menengah adalah 126.000 kg
per tahun dan produk sampingan yang dihasilkan rataannya 33.333 kg per tahun,
sedangkan untuk skala rendah produk utama yang dihasilkan 15.840 kg per tahun dan
produk sampingan 4.000 kg per tahun.
Harga rataan dari produk utama pada saat kajian adalah Rp. 1.900,- per kg dan produk
sampingan Rp. 600,- per kg. Penerimaan produk utama industri pengolahan skala tinggi
adalah 456.000.000 per tahun dan produk sampingan 40.000.000 per tahun. Skala
menengah Rp. 239.400.000,- per tahun untuk produk utama dan dari produk sampingan Rp.
20.000.000,- per tahun, serta untuk skala rendah Rp. 30.096.000,- per tahun untuk produk
utama dan dari produk sampingan Rp. 2.400.000,- per tahun.
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Penerimaan pengusaha IK tapioka skala tinggi Rp. 496.000.000,- per tahun, skala
menengah Rp. 259.400.000,- per tahun dan skala rendah Rp. 32.496.000,- per tahun
merupakan penjumlahan dari penerimaan produk utama dan produk sampingan.
2)

Pengeluaran Usaha
Pengeluaran usaha digolongkan menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel
(tidak tetap). Biaya tetap terdiri atas sewa penggilingan, biaya pemasaran, biaya
penyusutan, biaya tenaga kerja keluarga dan biaya lain-lain. Biaya variabel terdiri atas biaya
bahan baku, biaya upah dan biaya bahan solar. Harga rataan bahan baku tapioka (ubi kayu)
adalah Rp. 275,- per kg. Rataan kebutuhan bahan baku per hari untuk skala tinggi adalah
5.000 kg, skala sedang 2.500 kg dan skala rendah 300 kg. Biaya pengeluaran terhadap
biaya total untuk masing-masing skala dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Biaya pengeluaran dan persentasenya terhadap biaya total
Jenis Pengeluaran
A. Biaya Tetap
1. Biaya sewa
2. Biaya pemasaran
3. Total biaya penyusutan
4. Biaya lain-lain
5. Tenaga kerja keluarga
Total biaya tetap (A)
B. Biaya Tidak Tetap
1. Bahan baku
2. Tenaga kerja
3. Biaya bahan solar
Total biaya tidak tetap (B)
Total Pengeluaran (A+B)

Skala Tinggi
5.000 kg/hari
(Rp.)

Skala Sedang
2.500 kg/hari
(Rp.)

Skala Rendah
300 kg/hari
(Rp.)

1.500.000,00
3.200.000,00
17.061.818,18
30.000,00
3.120.000,00
24.911.818,18

750.000,00
1.600.000,00
4.848.349,09
25.000,00
3.120.000,00
10.343.349,09

200.000,00
400.000,00
1.843.772,73
10.000.00
3.120.000,00
5.573.772,73

325.714.285,71
47.520.000,00
2.088.000,00
375.322.285,71
400.234.103,90

171.428.571,43
20.880.000,00
696.000,00
193.004.571,43
203.347.920,52

19.542.857,14
5.040.000,00
348.000,00
24.930.857,14
30.504.629,87

Besarnya total pengeluaran biaya tetap untuk skala tinggi Rp. 24.911.818,18, skala
menengah Rp. 10.343.349,09 dan skala rendah Rp. 5.573.772,73. Total pengeluaran untuk
biaya tidak tetap adalah skala tinggi Rp. 375.322.285,71, skala menengah Rp.
193.004.571,43 dan skala rendah Rp. 24.930.857,14. Komponen biaya sewa dibayarkan
untuk lahan dan sementara yang termasuk ke dalam biaya penyusutan adalah biaya
alat/sarana yang dibutuhkan untuk proses produksi.
3)

Pendapatan Usaha
Satu kuintal bahan baku tapioka kasar (aci) mampu menghasilkan rataan 20% tapioka
kasar dan 6% ampas. Penerimaan atas produk utama untuk skala tinggi adalah Rp.
456.000.000,- per tahun dan dari produk sampingan Rp. 40.000.000,- per tahun, sehingga
penerimaan pengusaha industri tapioka skala tinggi Rp. 496.000.000,- per tahun.
Total pengeluaran untuk skala tinggi adalah Rp. 400.234.103,90 per tahun. Dengan
demikian, diperoleh total pendapatan atas biaya total Rp. 95.765.896,10 per tahun. Nilai
Revenue per Cost (R/C) ratio atas biaya total adalah 1,24, yaitu pengorbanan tiap satu
rupiah dari pengeluaran total dapat memberikan kontribusi Rp. 1,24.
Penerimaan atas produk utama untuk skala menengah adalah Rp. 239.400.000,- per
tahun dan dari produk sampingan Rp. 20.000.000,- per tahun, sehingga penerimaan
pengusaha IK tapioka skala menengah Rp. 259.400.000,- per tahun. Total pengeluaran
untuk skala menengah ini adalah Rp. 203.347.920,52 per tahun. Dengan demikian,
diperoleh total pendapatan atas biaya total Rp. 56.052.079,48 per tahun. Nilai R/C ratio atas
biaya total adalah 1,28, yaitu untuk pengorbanan tiap satu rupiah dari pengeluaran total,
maka industri ini mampu memberikan kontribusi Rp 1,28.
Penerimaan atas produk utama untuk skala rendah adalah Rp. 30,096,000 per tahun
dan dari produk sampingan Rp. 2.400.000,- per tahun, sehingga penerimaan pengusaha
industri tapioka skala rendah Rp. 32.496.000,- per tahun. Total pengeluaran untuk skala
rendah ini Rp. 30.504.629,87 per tahun. Dengan demikian, diperoleh total pendapatan atas
biaya total Rp. 1.991.370,13 per tahun. Nilai R/C ratio atas biaya total adalah 1,07, yaitu
untuk pengorbanan tiap satu rupiah dari pengeluaran total, industri ini mampu memberikan
kontribusi Rp. 1,07.
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b. Analisis Nilai Tambah
Analisis nilai tambah adalah untuk mengetahui besarnya nilai tambah dan besarnya balas
jasa terhadap faktor-faktor produksi akibat adanya aktivitas tambahan terhadap produk.
1) Output, Input dan Harga
Output IK tapioka adalah tapioka kasar (aci) dan ampas. Jumlah output yang
dihasilkan oleh industri dengan skala tinggi dalam setahun terdiri atas 240.000 kg Aci dan
66,667 kg produk ampas. Jumlah ini diperoleh karena dalam setahun diasumsikan hari efektif
adalah 240 hari atau 8 bulan. Jumlah output yang dihasilkan dalam setahun dipengaruhi oleh
berbagai faktor, diantaranya bahan baku, cuaca dan iklim serta proses pengolahan.
Jumlah output yang dihasilkan oleh industri dengan skala menengah dalam setahun
terdiri atas 126.000 kg produk aci dan 33.333 kg produk ampas. Sedangkan untuk industri
skala rendah terdiri atas 15.840 kg produk aci dan 4.000 kg produk ampas.
Kadar kandungan pati optimum dari ubi kayu diperoleh pada saat tanaman berumur 78 bulan setelah tanam. Bahan baku (ubi kayu) yang langsung diolah setelah dipanen akan
menghasilkan tepung tapioka yang lebih banyak, dibandingkan jika ditunda beberapa hari.
Cuaca dan iklim juga mempengaruhi jumlah output yang dihasilkan. Jika cuaca cerah, maka
produk tapioka yang dihasilkan dalam setahun akan lebih banyak. Hal ini disebabkan karena
cuaca cerah sangat dibutuhkan dalam proses pengeringan tepung basah yang telah digiling.
Input atau bahan baku (ubi kayu) adalah masukan yang diproses dalam suatu proses
produksi. Bahan baku IK atau ubi kayu yang digunakan setiap hari untuk skala pengusahaan
tinggi adalah 5.000 kg ubi kayu, maka dalam setahun 1.200.000 kg ubi kayu; skala
pengusahaan menengah adalah 2.500 kg ubi kayu, maka dalam setahun adalah 600.000 kg
ubi kayu; dan skala pengusahaan rendah adalah 300 kg ubi kayu, maka dalam setahun
72.000 kg ubi kayu. Rincian perhitungannya dapat dilihat pada Tabel 2.
Kebutuhan bahan baku atau input per hari dipengaruhi oleh cuaca, tenaga kerja dan
suplai dari daerah produsen. Jika cuaca cerah, maka kebutuhan bahan baku meningkat.
Ketersediaan tenaga kerja merupakan syarat utama dalam proses produksi tapioka. Suplai
dari daerah produsen juga menentukan bahan baku dalam proses produksi tapioka. Jika
suplai dari daerah produsen lancar, maka proses produksi juga lancar, dengan asumsi cuaca
cerah.
Kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan dalam proses produksi per hari untuk skala
tinggi 13,20 hari orang kerja (HOK), sehingga dalam setahun dibutuhkan tenaga kerja 3.168
HOK. Skala menengah membutuhkan tenaga kerja per hari 5,80 HOK, sehingga dalam satu
tahun dibutuhkan tenaga kerja 1.392 HOK. Untuk skala rendah dibutuhkan tenaga kerja per
hari 1,40 HOK, maka membutuhkan tenaga kerja dalam satu tahun 336 HOK.
Satu HOK adalah 8 jam kerja atau satu hari kerja orang dewasa. Tenaga kerja yang
digunakan sebagian besar berasal dari keluarga, termasuk pengelolanya (manajer).
Kebutuhan tenaga kerja terbesar dari industri pengolahan ubi kayu adalah pada saat
pengupasan ubi kayu. Tenaga kerja dari keluarga dibutuhkan saat penggilingan dan
pengendapan.
Faktor konversi adalah jumlah produk dibagi dengan jumlah input. Jika produk yang
dihasilkan dua macam, maka nilai faktor konversinya juga dua. Dalam kajian ini, faktor
konversi dibedakan menjadi dua, yaitu faktor konversi untuk produk utama adalah jumlah
produk utama dibagi dengan input yang digunakan dan faktor konversi untuk produk
sampingan adalah jumlah produk sampingan dibagi dengan input yang dihasilkan. Rataan
nilai faktor konversi dari responden adalah 20% untuk produk utama dan 6% untuk produk
sampingan. Faktor konversi ini dapat diartikan sebagai dari pengolahan 100 kg ubi kayu
diperoleh 20 kg tapioka kasar (20%) dan 6 kg ampas kering (6%).
Koefisien tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dibagi dengan
jumlah input yang diolah. Koefisien tenaga kerja menunjukkan jumlah tenaga kerja yang
diperlukan dalam melaksanakan kegiatan produksinya. Koefisien tenaga kerja juga
menunjukkan apakah suatu usaha merupakan padat modal atau padat karya. Koefisien
tenaga kerja untuk skala besar yang dibutuhkan dalam industri pengolahan ubi kayu menjadi
tapioka kasar membutuhkan 3.168 HOK setahun dan jumlah input yang dìolah sebesar
240.000 kg per tahun.
Harga rataan dari produk utama Rp. 1.900,- per kg dan Rp. 600,- per kg ampas kering.
Harga produk utama sangat ditentukan oleh mutu tepung yang dihasilkan. Sementara rataan
upah tenaga kerja pada tahun 2002 sebesar Rp. 15.000,- per HOK.
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Tabel 2. Perhitungan nilai tambah industri kecil tapioka di wilayah Sukaraja Kabupaten
Bogor pada tahun 2003
Komponen Perhitungan
Output, input dan harga
A

Skala Usaha (Rp.)
5.000 kg/hr
2.500 kg/hr 300 kg/hr

Output (kg/th)
Produk Utama (Aci)

240.000*

Produk Sampingan (onggok)

15,840

66,667**

33,333

4,000

1,200,000

600,000

72,000

3,168

1,392

336

Produk Utama (Aci)

0,200

0,210

0,220

Produk Sampingan (onggok)

0,056

0,056

0,056

0,003

0,002

0,005

1,900

1,900

1,900

600
15,000

600
15,000

600
15,000

271

286

271

18

16

74

380

399

418

33

33

33

J-H-I

124,39

131.04

106.15

B

Input (kg/th)

C

Tenaga Kerja (HOK)

D

Faktor konversi

E

Koefisien Tenaga Kerja

F

Harga Produk (Rp/kg)

A/B

C/B

Produk Utama (Aci)
G

126,000

Produk Sampingan (onggok)
Upah tenaga Kerja (Rp/HOK)

Penerimaan dan keuntungan (Rp/bh baku)
H Harga Bahan Baku (Rp/kg)
I

Harga Input lain (Rp/kg)

J

Nilai Output (Rp/kg)

DxF

Produk Utama (Aci)
Produk Sampingan (onggok)
K

a

Nilai Tambah (Rp/kg)

L

b

Rasio Nilai Tambah (%)

K/J

30,09

30,31

23,52

M

a

Pendapatan TK (Rp/kg)

ExG

39,60

34,80

70,00

N

b

Pangsa TK (%)

M/K

31,84

26,56

65,95

P

a

Keuntungan (Rp/kg)

K-M

84,79

96,24

36,15

Q b Tingkat Keuntungan (%)
P/J
20,51
Balas Jasa Pemilik Faktor Produksi
S Margin (Rp/kg)
J-H
141.90
T a Pendapatan TK (%)
M/S
27.91
U b Sumbangan Input Lain (%)
I/S
12.35
V c Keuntungan (%)
P/S
59.75
Sumber : Data telah diolah kembali.
Keterangan : * 5.000 kg/hari x 30 hari x 8 bln x 20%
** 5.000 kg/hari x 30 hari x 8 bln x 5,5%(=6%)

22,26

8,01

146.62
23.73
10.63
65.64

179.90
38.91
41.00
20.09

2) Penerimaan dan Keuntungan
Harga bahan baku ubi kayu yang dibeli oleh industri pada skala besar Rp. 275,- per kg,
skala menengah Rp. 286,- per kg dan skala rendah Rp. 271,- per kg ditangan pengrajin.
Harga bahan baku ditentukan oleh mutu ubi kayunya. Bila ubi kayu berasal dari Bogor dan
baru dipanen, maka akan dinilai lebih tinggi daripada ubi kayu berasal dari luar Bogor. Bahan
baku pada umumnya dibeli dari Bandar dengan sistem pembayaran adalah terima ubi kayu,
diolah, dijual dan dibayar.
Biaya input lain adalah biaya input yang digunakan dalam proses produksi selain bahan
baku, yaitu biaya reparasi, biaya pemeliharaan dan penyusutan peralatan. Biaya input lain
untuk skala tinggi Rp. 18,-per kg, skala menengah Rp. 16,- per kg dan skala rendah Rp. 74,per kg. Nilai ini diperoleh dengan membagi seluruh biaya selain bahan baku dan tenaga kerja
dengan total input yang diolah.
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Nilai output adalah perkalian antara faktor konversi dengan harga produk. Nilai output
utama adalah faktor konversi produk utama dikali dengan harga produk utama, demikian juga
nilai output sampingan. Faktor konversi produk sampingan dikali dengan harganya. Nilai
output utama skala tinggi Rp. 380,- per kg dan rataan nilai output sampingan Rp. 33,- per kg,
skala menengah Rp. 399,- per kg output utama dan Rp. 33,- per kg output sampingan, serta
skala rendah Rp. 418,- per kg output utama dan Rp. 33,- per kg output sampingan. Jadi nilai
output total untuk skala tinggi adalah Rp. 413,- per kg, skala menengah Rp. 432,- per kg dan
skala rendah Rp. 451,- per kg.
Nilai tambah adalah nilai output dikurangi biaya bahan baku dan biaya input lain. Nilai
tambah skala tinggi Rp. 124,39 per kg, dan rasio nilai tambahnya 30,09%. Artinya dari Rp.
413,- per kg nilai output, maka 30,09% merupakan nilai tambah dari pengolahan produk.
Nilai tambah skala menengah Rp. 131,04 per kg dan nilai rasio 30,31%. Artinya dari
Rp. 432,- per kg nilai output, maka 30,31% merupakan nilai tambah dari pengolahan produk.
Nilai tambah skala menengah Rp. 106,15 per kg dan nilai rasio 23,52%. Artinya dari Rp.
451,- per kg nilai output, maka 23,52% merupakan nilai tambah dari pengolahan produk.
Pendapatan tenaga kerja merupakan perkalian antara koefisien tenaga kerja dengan
upah tenaga kerja. Pendapatan tenaga kerja skala tinggi Rp. 39,60 per kg, artinya
pendapatan tenaga kerja dari setiap kg produk yang dijual adalah Rp. 39,60. Pendapatan
tenaga kerja skala menengah Rp. 34,80 per kg, artinya pendapatan tenaga kerja dari setiap
kg produk yang dijual adalah Rp. 34,80. Pendapatan tenaga kerja skala rendah Rp. 70,00
per kg, artinya pendapatan tenaga kerja dari setiap kg produk yang dijual adalah Rp. 70,00.
Pangsa tenaga kerja adalah pendapatan tenaga kerja dibagi dengan nilai tambah.
Pangsa tenaga kerja skala tinggi 31,84%, artinya dari Rp. 100,- nilai tambah per kg, maka Rp
31,84 adalah pendapatan tenaga kerja. Pangsa tenaga kerja skala menengah 26,56%,
artinya dari Rp. 100,- nilai tambah per kg, maka Rp. 26,56 adalah pendapatan tenaga kerja.
Pangsa tenaga kerja skala rendah 65,95%, artinya dari Rp. 100,- nilai tambah per kg maka
Rp. 65,95 adalah pendapatan tenaga kerja.
Besarnya keuntungan yang diperoleh dari proses produksi tepung tapioka kasar adalah
untuk skala tinggi Rp. 84,79 per kg, sehingga tingkat keuntungan yang diperoleh dari
pengolahan satu kilogram ubi kayu menjadi tepung aci sebesar 20,51%. Nilai keuntungan ini
adalah nilai tambah bersih dan merupakan imbalan bagi perusahaan sebagai pengolah.
Besarnya keuntungan untuk skala menengah Rp. 96,24 per kg, sehingga tingkat
keuntungan yang diperoleh dari pengolahan satu kilogram ubi kayu menjadi tepung aci
22,26%. Untuk skala rendah, besarnya keuntungannya Rp. 36,15 per kg, sehingga tingkat
keuntungan yang diperoleh dari pengolahan satu kilogram ubi kayu menjadi tepung aci
8,01%.
3) Balas Jasa Pemilik Faktor Produksi
Balas jasa pemilik faktor produksi terdiri atas balas jasa untuk faktor produksi tenaga
kerja, input lain dan tingkat keuntungan. Margin adalah nilai output dikurangi dengan harga
bahan baku yang merupakan total balas jasa terhadap pemilik faktor produksi.
Margin untuk skala tinggi Rp. 141,90 per kg, terdiri atas pendapatan tenaga kerja
27,91%, pendapatan input lain 12,35% dan keuntungan 59,75%. Jika diartikan bahwa margin
Rp. 100,- per kg terbagi atas pendapatan tenaga kerja Rp. 27,91, maka pendapatan input
lain Rp. 12,35 dan keuntungan Rp. 59,75.
Margin untuk skala menengah Rp. 146,62 per kg, terdiri atas pendapatan tenaga kerja
23,73%, pendapatan input lain 10,63% dan keuntungan 65,64%. Jika diartikan bahwa margin
Rp. 100,- per kg terbagi atas pendapatan tenaga kerja Rp. 23,73, maka pendapatan input
lain Rp. 10,63 dan keuntungan Rp. 65,64.
Margin untuk skala rendah Rp. 179,90 per kg, terdiri atas pendapatan tenaga kerja
38,91%, pendapatan input lain 41% dan keuntungan 20,09%. Jika diartikan bahwa margin
Rp. 100,- per kg terbagi atas pendapatan tenaga kerja Rp. 38,91, maka pendapatan input
lain Rp. 20,- dan keuntungan Rp. 20,09.
Besarnya nilai tambah ditentukan oleh besarnya nilai output, harga bahan baku, dan
harga input lain. Proporsi tenaga kerja dan keuntungan terhadap nilai tambah dapat
menunjukkan apakah usaha tersebut padat modal atau padat karya.

Jurnal MPI Vol. 2 No. 2. September 2007

35

c. Analisis Titik Impas
Analisis titiik impas merupakan suatu cara untuk mengetahui berapa volume produksi atau
penjualan agar IK tidak mengalami kerugian, tetapi belum memperoleh laba. Nilai impas dalam
rupiah penjualan pada kegiatan pengolahan ubi kayu dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Nilai impas pada IK tapioka wilayah Sukaraja
Skala Usaha (kg/hari)

Komponen Perhitungan

5,000

2500

300

1. Pendapatan Penjualan (Rp)

496.000.000,00

259.400.000,00

32.496.000,00

2. Biaya Variabel total (Rp)

375.322.285,71

193.004.571,43

24.930.857,14

3. Margin Kontribusi (Rp)

120.677.714,29

66.395.428,57

7.565.142,86

4. Biaya Tetap Total (Rp)

24.911.818,18

10.343.349,09

5.573.772,73

5. Laba/Rugi (Rp : 3-4)

95.765.896,10

56.052.079,48

1.991.370,13

140.804.547,97

53.371.589,59

32.476.984,40

6. Impas (Rp)

Berdasarkan Tabel 3. dapat dilihat nilai impas dalam rupiah penjualan pada kegiatan
industri kecil tapioka Rp. 140.804.547,97 untuk skala tinggi, Rp. 53.371.589,59 untuk skala
menengah dan Rp. 32.476.984,40 untuk skala rendah. Titik impas dalam jumlah kg tepung
tapioka yang harus dijual diperoleh dengan membagi nilai penjualan pada titik impas dengan
harga jual rataan per kg tepung tapioka, sehingga tingkat impas akan dicapai pada volume
penjualan 74.107,66 kg per tahun untuk skala tinggi, 28.090,31 kg per tahun untuk skala
menengah dan 17.093,15 kg per tahun untuk skala rendah.
d. Analisis Profitabilitas
Profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba perusahaan ditentukan oleh nilai Margin of
Safety (MOS) dan nilai Margin Income Ratio (MIR). Perolehan Nilai MOS dari kegiatan IK tapioka
selama periode kajian dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Nilai MOS pada kegiatan IK tapioka di Sukaraja
Komponen Perhitungan

5,000

Skala Usaha (kg/hari)
2500

300

1. Penjualan Aktual (Rp)

496.000.000,00

259.400.000,00

32.496.000,00

2. Penjualan Impas (Rp)

140.804.547,97

53.371.589,59

32.476.984,40

71,61

79,42

0,06

3. MOS (% = 2 : 1)

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa perolehan nilai MOS dari kegiatan IK tapioka
sebesar 71,61% untuk skala tinggi, 79,42% untuk skala menengah dan 0,06% untuk skala
rendah. Hal ini, menunjukkan bahwa perusahaan telah dapat mencapai batas keamanan untuk
menurunkan tingkat penjualannya sampai 71,61% dari tingkat penjualan aktual untuk skala
tinggi, 79,42% untuk skala menengah dan 0,06% untuk skala rendah. Perolehan nilai MOS
menunjukkan bahwa tingkat penjualan aktual perusahaan berada 71,61% di atas tingkat
penjualan impasnya untuk skala tinggi, tingkat penjualan aktual perusahaan berada 79,42% di
atas tingkat penjualan impasnya untuk skala menengah dan tingkat penjualan aktual perusahaan
berada 0,06% di atas tingkat penjualan impasnya untuk skala rendah.
Nilai MIR menunjukkan bagian pendapatan penjualan yang tersedia untuk menutupi biaya
tetap dan menghasilkan laba perusahaan. Nilai MIR dari kegiatan industri kecil tapioka dapat
dilihat pada Tabel 5.
Berdasarkan Tabel 5 terlihat bahwa perolehan nilai MIR dari kegiatan IK tapioka 24,33%
untuk skala tinggi, artinya bagian pendapatan penjualan perusahaan yang tersedia untuk
menutupi biaya tetap adalah 24,33%. Nilai MIR untuk skala menengah 25,60%, artinya bagian
pendapatan penjualan perusahaan yang tersedia untuk menutupi biaya tetap 25,60%. Nilai MIR
untuk skala rendah 23,28%, artinya bagian pendapatan penjualan perusahaan yang tersedia
untuk menutupi biaya tetap 23,28%.
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Tabel 5. Nilai MIR pada kegiatan IK tapioka di Sukaraja
Komponen Perhitungan

Skala Usaha (kg/hari)
2500

5,000

300

1. Pendapatan Penjualan (Rp)

496.000.000,00

259.400.000,00

32.496.000,00

2. Biaya Variabel total (Rp)

375.322.285,71

193.004.571,43

24.930.857,14

24,33

25,60

23,28

3. MIR (% = 2 : 1)

Dari perkalian nilai MOS dan nilai MIR, dapat diketahui nilai profitabilitas IK tapioka menurut
tingkat penjualan produk. Nilai profitabilitas dari kegiatan IK tapioka dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6. Nilai Profitabilitas kegiatan IK tapioka di wilayah Sukaraja
Komponen
Perhitungan

Skala Usaha (kg/hari)
5,000

2500

300

1. MOS (%)

71,61

79,42

0,06

2. MIR (%)

24,33

25,60

23,28

3. Profitabilitas (%)

1,.42

20,33

0,01

Pencapaian nilai profitabilitas 17,42% pada skala tinggi menunjukkan bahwa bagian
terbesar dari pendapatan penjualan sebesar 17,42% digunakan untuk menutupi biaya total
perusahaan; pada skala menengah mempunyai nilai profitabilitas 20,33% dan pada skala rendah
mempunyai nilai profitabilitas 0,01%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan IK untuk
pengembalian modal kurang baik.
Komponen biaya yang mendominasi struktur biaya perusahaan setelah biaya bahan baku
(ubi kayu) adalah biaya tenaga kerja. Upaya untuk meningkatkan nilai profitabilitas dapat
dilakukan dengan menurunkan biaya total terhadap pendapatan penjualan melalui upaya
penghematan atau efesiensi biaya, khususnya terhadap komponen biaya yang besarnya
mendominasi struktur biaya total perusahaan.
e. Analisis SWOT
Kekuatan dan kelemahan digolongkan ke dalam faktor internal perusahaan, karena faktorfaktor tersebut merupakan peubah-peubah yang dapat dikendalikan oleh perusahaan. Peluang
dan ancaman termasuk dalam faktor eksternal perusahaan, yang terdiri dari peubah-peubah di
luar kendali perusahaan.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan langsung di
lokasi industri, dapat diidentifikasi bahwa faktor-faktor strategis internal perusahaan, yaitu
kekuatan dan kelemahan IK tapioka; serta faktor-faktor strategis eksternal perusahaan, yaitu
peluang dan ancaman yang dihadapi IK tapioka. Faktor-faktor strategis tersebut kemudian
dianalisis dengan matriks analisis SWOT dan dihasilkan empat strategi, yaitu strategi SO,
strategi WO, strategi ST dan strategi WT. Matriks analisis SWOT industri kecil tapioka secara
deskriptif disajikan pada Tabel 7.
Identifikasi Faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman
Berikut ini disajikan analisis tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari IK
tapioka di Kabupaten Bogor, secara deskriptif kualitatif, yaitu tidak digunakan pendekatan rating
(skor) dan bobot yang memuat matriks Internal Factor Evaluation (IFE) dan matriks External
Factor Evaluation (EFE), karena data dan informasi yang digunakan bersumber dari kuesioner
terbuka yang hanya diajukan kepada responden terbatas (pemilik usaha tapioka tertentu) atau
cenderung bersifat kualitatif.
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Tabel 7. Matriks Analisis SWOT industri kecil tapioka
KEKUATAN (S)

KELEMAHAN (W)

Faktor Internal
S1. Mutu produk baik
S2. Tenaga kerja
setempat
S3. Kapasitas produksi
relatif cukup besar
Faktor Eksternal

W1. Produksi belum
optimal
W2. Keterbatasan modal
W3. Biaya poduksi
semakin tinggi
W4. Pemasaran belum
Optimal

PELUANG (O)

Strategi SO

Strategi WO

O1. Meningkatnya
permintaan
O2. Terbukanya pasar
ekspor
O3. Meningkatnya
konsumsi
O4. Pola konsumsi
masyarakat
berubah

1. Meningkatkan
produktivitas (O1,O2,O3;
S1,S2)
2. Memaksimalkan sumber
daya yang ada (O1,O3;
S1,S2)
3. Memperkuat
permodalan (O2; S2,S3)
4. Memperluas jaringan
pemasaran
(O1,O2,O3,O4; S3)

1. Memanfaatkan jasa
perbankan untuk
pengembangan usaha
(O1,O2; W2,W3)
2. Meningkatkan efisiensi
pengadaan bahan baku
(O1,O2; W1,W3)
3. Meningkatkan pengetahuan manajemen
usaha (O4; W1,W4)

ANCAMAN (T)

Strategi ST

Strategi WT

T1. Ketersediaan
bahan baku
T2. Nilai tukar rupiah
fluktuatif
T3. Inflasi tinggi
T4. Adanya produk
pengganti
T5. Pesaing dari
industri besar

1. Melakukan perluasan
1. Meningkatkan teknologi
pasar melalui
produksi dan mutu
diversifikasi produk
produk (T1,T4,T5;
(T1,T4,T5; S1)
W1,W3)
2. Mempertahankan dan
2. Memanfaatkan
menjaga mutu produk
lembaga permodalan
yang dihasilkan (T1;
alternatif (T2,T3,T4;
S1,S2)
W1,W2,W3)
3. Meningkatkan kerja3. Mengembangkan
sama dengan pemasok
kemitraan melalui pola
dan industri sejenis
sub kontrak (T4,T5;
(T1,T2,T3; S1,S3)
W2,W4)
Keterangan : - (Oi ; Si) atau (Oi ; Wi) atau (Ti ; Si) atau (Ti ; Wi) menunjukkan kombinasi
lingkungan eksternal dengan internal dalam menghasilkan pilihan strategi
- i = 1, 2, …….. n
1) Kekuatan
i. Mutu produk baik
Produk yang dihasilkan mempunyai mutu baik dan dapat bersaing di pasaran. Hal
ini dapat dilihat dari produk yang dihasilkan sudah memenuhi standar mutu yang
ditetapkan oleh pihak industri pengolahan lanjutan (perusahaan Setia). Selain itu tidak
adanya keluhan dari pihak perusahaan Setia tentang mutu.
ii. Tenaga kerja setempat
Tenaga kerja yang ada di lingkungan masyarakat sekitar industri pengolahan
tapioka merupakan sisi positif bagi kedua belah pihak, yaitu pihak pemilik IK tapioka
merasa diuntungkan dengan mempekerjakan tenaga kerja murah dan di pihak
masyarakat setempat diuntungkan dengan diberikannya kesempatan untuk menjadi
pekerja di industri pengolahan tersebut.
iii. Kapasitas produksi yang relatif cukup besar
Dibandingkan dengan IK-IK tapioka di daerah lain yang ada saat ini, industri kecil
tapioka di Kabupaten Bogor memiliki kapasitas produksi cukup besar. Saat ini IK
mempunyai rataan kapasitas produksi terpasang 1.131 kg/hari tepung kasar. Hal
tersebut masih sangat memungkinkan untuk dilakukan penambahan volume produksi,
tetapi dengan tetap memperhatikan permintaan pasar dan bahan baku.
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2) Kelemahan
i. Produksi belum optimal
Pemanfaatan kapasitas produksi terpasang belum bisa dilakukan dengan baik,
karena penggunaan mesin penggiling belum optimal (tidak aktif), sehingga industri sering
tidak dapat memenuhi permintaan pasar.
ii. Keterbatasan modal
Faktor modal merupakan faktor yang berpengaruh terhadap proses produksi
tapioka. Seluruh kegiatan produksi yang dilakukan sarat dengan biaya, maka sudah
dipastikan untuk memproduksi tepung dengan jumlah yang banyak diperlukan modal
tidak sedikit.
Kurangnya modal bagi IK tapioka dapat menjadi sumber kelemahan, yang pada
akhirnya berdampak pada terbatasnya kemampuan IK tapioka untuk meningkatkan
kapasitas produksi. Sumber daya modal yang ada pada sebagian besar industri kecil
tapioka yang ada di wilayah Sukaraja berasal dari pemilik usaha.
iii. Biaya produksi yang semakin tinggi
Biaya produksi yang tinggi disebabkan oleh volume produksi yang masih sedikit
dari kapasitas yang besar, sehingga biaya per satuan produk menjadi tinggi. Pada tiga
IK tapioka di wilayah Sukaraja adalah Bapak Oman, Bapak Awen dan Bapak Ugan dapat
menekan biaya produksi, karena volume produksi berjalan cukup besar, sehingga biaya
produksi lebih efisien. Tetapi sebagian besar dari IK tidak dapat mengefisienkan secara
maksimal biaya produksinya. Faktor lain yang memicu semakin tingginya biaya produksi
adalah karena naiknya harga bahan baku dan biaya tenaga kerja.
iv. Pemasaran belum optimal
Kegiatan pemasaran lebih banyak pada kegiatan penjualan, sedangkan komponen
lain yang ada dalam bauran pemasaran (marketing mix), yaitu penetapan harga dan
promosi belum dioptimalkan untuk meraih pangsa pasar yang masih luas. Secara mutu,
produk tapioka kasar yang dihasilkan sudah cukup baik
Adanya upaya untuk menghasilkan produk tapioka halus merupakan terobosan
berarti, karena dengan demikian tingkat pendapatan IK tapioka akan semakin meningkat.
Usaha untuk menghasilkan produk yang semula tepung kasar menjadi tepung halus
merupakan suatu terobosan yang harus diikuti dengan pemasaran yang memadai.
v. Penguasaan teknologi produksi masih terbatas dan tergolong sederhana
vi. Kemampuan manajerial masih belum profesional
3) Peluang
i. Meningkatnya permintaan
Disamping disebabkan oleh pertumbuhan penduduk, peningkatan permintaan
tapung tapioka juga disebabkan oleh perubahan pola konsumsi dan perubahan gaya
hidup yang telah memicu berkembangnya industri-industri makanan (biskuit, roti dan
makanan kecil lainnya) dengan bahan baku tepung tapioka. Kondisi ini membuat
perusahaan makanan semakin gencar dalam mempromosikan produknya, sehingga
permintaan terhadap tepung tapioka secara langsung meningkat.
ii. Terbukanya pasar ekspor
Pangsa pasar ekspor masih sangat luas dengan kecenderungan permintaan yang
terus meningkat, tentunya dengan memenuhi mutu dan keamanan pangan yang
disyaratkan. Selama ini ekspor tepung tapioka asal Indonesia baru mencapai negara di
Asia dengan ekspor terbesar ke Korea, yaitu 4.709.038 kg dan China, yaitu 6.902.392
kg (BPS, 2003).
iii. Meningkatnya konsumsi
Peningkatan konsumsi tepung tapioka sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan
penduduk. Pada saat ini konsumsi masyarakat terhadap tepung tapioka masih rendah,
karena konsumsi hanya ditujukan untuk membuat kue-kue atau bahan pencampur
kebutuhan rumah tangga. Untuk itu, perlunya promosi penyadaran kepada masyarakat
bahwa tepung tapioka juga memiliki kandungan gizi yang tidak kalah dengan tepung
lainnya.
iv. Pola konsumsi masyarakat yang berubah
Pola konsumsi berubah, karena masyarakat pada saat ini sudah lebih
mementingkan mengkonsumsi bahan pangan yang bersifat praktis dan siap konsumsi.
Kecenderungan ini akan terus meningkat seiring dengan peningkatan tingkat pendidikan
masyarakat. Dengan demikian, prospek dari tepung tapioka ini cukup menjanjikan.
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v.

Hubungan baik dengan pemasok
Selama ini IK selalu menjaga hubungan baik dengan pihak pemasok bahan baku,
maupun dengan pihak penampung pemasaran (pembeli tepung kasar). Hubungan baik
dijaga dengan cara menciptakan kondisi bisnis saling menguntungkan bagi kedua belah
pihak.

4) Ancaman
i. Ketersediaan Bahan Baku
Ketersediaan ubi kayu di wilayah Bogor untuk saat ini masih dapat memenuhi IK
tapioka, tetapi dengan semakin berkurangnya lahan pertanian setiap tahunnya dan
kecenderungan berkurangnya minat masyarakat di wilayah Bogor untuk membudidayakan ubi kayu, maka pasokan produksi ubi kayu di wilayah Bogor setiap tahunnya
terus mengalami penurunan. Kondisi tersebut menjadi ancaman IK tapioka.
ii. Inflasi yang tinggi
Inflasi yang tinggi pada barang dan jasa mengakibatkan daya beli masyarakat
menurun. Hal tersebut berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat terhadap bahan
pangan yang berasal dari tepung tapioka seperti biskuit dan roti, karena harga produk
tersebut meningkat. Kondisi ini secara langsung mempengaruhi jumlah permintaan
tepung tapioka oleh industri tersebut.
iii. Adanya produk pengganti
Walaupun tidak menjadi ancaman yang serius, produk pengganti tapioka seperti
terigu dapat menjadi ancaman produk tapioka.
iv. Pesaing dari Industri Besar
Disamping menghadapi persaingan dengan IK-IK lainnya di satu daerah dengan
segmen pasar yang sama, maka industri ini harus bersaing dengan pesaing besar yang
berasal dari daerah lain yang lebih maju dalam teknologi maupun pangsa pasar. Salah
satu pesaing yang perlu menjadi perhatian adalah industri tepung tapioka yang berada di
wilayah Lampung.
v. Kondisi pasar global
Perdagangan bebas yang akan diberlakukan, dapat menjadi ancaman tersendiri
bagi IK tapioka. Hal ini disebabkan oleh kondisi agribisnis nasional yang secara umum
belum siap menghadapi persaingan dengan produk-produk hasil pertanian dari negara
luar yang relatif lebih murah dan bermutu.
f.

Tindak lanjut
Kajian IK tapioka di wilayah Sukaraja Bogor selain melihat sampai sejauhmana
keberadaan IK tapioka mampu memberikan kontribusi keuntungan bagi masyarakat pelaku yang
berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum, juga melihat prospek
pengembangan IK tapioka untuk menyusun kebijakan strategis yang dapat menjadi bahan
pertimbangan, baik oleh pihak pelaku industri maupun pihak instansi yang berkepentingan di
wilayah Bogor.
1) Penyusunan mekanisme operasional pengembangan IK tapioka
Penyusunan mekanisme operasional merupakan batasan kegiatan yang perlu
dilakukan oleh IK dalam proses pengembangan usahanya. Formulasi kebijakan kualitatif
pada Tabel 8 dapat dirumuskan sebagai berikut :
i. Strategi S-O (kombinasi S 1 -S 3 dengan O 1 -O 4 )
Strategi ini didapatkan dengan memanfaatkan dan memaksimalkan kekuatan yang
dimiliki oleh IK untuk mengambil atau memanfaatkan peluang yang ada. Berdasarkan
hasil analisis diperoleh beberapa formulasi strategi berikut :
i) Meningkatkan produktivitas untuk meningkatkan laba
ii) Memanfaatkan potensi pasar yang masih besar dengan memaksimalkan sumber
daya yang ada
iii) Meningkatkan skala usaha dengan memperkuat permodalan.
iv) Memperluas jaringan pemasaran dengan bekerjasama dengan industri-industri
berbahan baku tepung tapioka
v) Memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan mutu
Kondisi IK tapioka di wilayah Bogor saat ini memiliki tingkat penjualannya dan
distribusi yang belum kuat, maka diperlukan upaya peningkatan produktivitas jaringan
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distribusi, baik itu bahan baku maupun hasil industri guna meningkatkan penjualan.
Dengan adanya kondisi ini, diharapkan IK tapioka dapat mengisi peluang dengan adanya
saluran pemasaran yang dimilikinya. Disamping itu, IK diharapkan mampu
memanfaatkan kebijakan pemerintah saat ini, yaitu program pemberdayaan usaha kecil
dan menengah dalam hal pembiayaan dan peminjaman kredit
ii.

Strategi S-T (kombinasi S 1 -S 3 dengan T 1 -T 5 )
Strategi ini didapatkan dengan memaksimalkan kekuatan yang dimiliki industri kecil
tapioka dalam mengantisipasi ancaman yang ada. Berdasarkan hasil analisis diperoleh
beberapa formulasi strategi berikut :
i) Melakukan pengembangan dan perluasan pasar untuk meningkatkan pemasaran
produknya
ii) Meningkatkan dan menjaga mutu produk yang dihasilkan untuk meningkatkan
loyalitas pelanggan
iii) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan yang saling menguntungkan dengan
pemasok dan industri sejenis
iv) Bersikap konsisten dalam mempertahankan mutu produk dan produktivitas, agar
dapat diterima di pasar global.
IK tapioka di wilayah Bogor saat ini kurang menunjukkan kondisi yang kuat untuk
menghadapi ancaman yang ada, maka strategi yang perlu dilakukan untuk menghadapi
persaingan dan pengembangan usaha adalah melakukan pemberdayaan secara optimal
terhadap sumber daya yang ada, baik modal, tenaga kerja maupun pengelolaan
usahanya.

iii. Strategi W-O (kombinasi W 1 -W 4 dengan O 1 -O 4 )
Strategi ini didapatkan dengan usaha menekan atau meminimalisasi kelemahan
yang dimiliki IK tapioka untuk memanfaatkan peluang yang ada saat ini.
Berdasarkan hasil analisis diperoleh beberapa formulasi strategi berikut :
i) Memanfaatkan lembaga perbankan untuk meningkatkan modal usaha dan
mengembangkan usaha
ii) Menekan biaya produksi dengan meningkatkan efisiensi, terutama dalam pengadaan
bahan baku untuk meningkatkan perolehan laba
iii) Memanfaatkan kepedulian lembaga pendidikan, LSM, atau pemerintah untuk
membantu meningkatkan pengetahuan manajemen petani/ pengusaha, terutama
dalam pengelolaan keuangan
iv) Memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan mutu produk atau untuk
pengolahan produk, dalam rangka meningkatkan nilai jual
v) Miningkatkan kerjasama dengan lembaga pemasaran guna mencari peluang pasar
baru, baik lokal maupun ekspor.
Secara umum, IK tapioka memiliki kelemahan yang sama dengan IK lainnya. IK
tapioka memiliki peluang yang sangat besar yang seharusnya mampu ditangkap oleh
industri, namun demikian strategi yang dapat dilakukan oleh IK tapioka adalah memenuhi
tuntutan peluang baik mutu maupun kuantitasnya. Strategi untuk mempertahankan mutu
adalah dengan pengendalian bahan baku dan pengawasan mutu produksi secara
konsisten.
iv. Strategi W-T (kombinasi W 1 -W 4 dengan T 1 -T 5 )
Strategi ini didapatkan melalui usaha meminimalisasi kelemahan yang dimiliki IK
tapioka untuk mengantisipasi ancaman atau untuk menghadapi kemungkinan ancaman
yang ada dari lingkungan eksternal IK tapioka. Berdasarkan hasil analisis diperoleh
beberapa formulasi strategi berikut :
i) Meningkatkan teknologi produksi dan mutu dengan standar mutu yang diinginkan
oleh pasar
ii) Memanfaatkan lembaga permodalan sebagai penunjang kegiatan industri
Kelemahan utama pada IK tapioka wilayah Sukaraja Bogor selain ketersediaan
modal investasi dan modal kerja, juga jaringan distribusi yang masih bersifat lokal. Oleh
karena itu, strategi yang dapat dilakukan adalah peningkatan kerjasama dengan pihak
perbankan, pemanfaatan fasilitas permodalan dan kerjasama dengan lembaga atau
industri berbahan baku tepung tapioka.
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2) Tahapan implementasi saran
i. Program teknis strategi internal
Penetapan program teknis merupakan langkah-langkah dan rencana tindakan bagi
pengembangan kegiatan yang telah dijalankan, yaitu meliputi kegiatan produksi,
pemasaran dan permodalan.
i) Kegiatan produksi
Produksi yang dilakukan harus lebih memperhatikan quality control terhadap
bahan baku, serta mempertahankan jaminan produksi. Selain itu, kegiatan produksi
harus dapat menekan biaya produksi, agar margin keuntungan yang diperoleh lebih
besar.
ii) Kegiatan pemasaran
IK tapioka dalam melakukan pemasaran produknya disarankan untuk
menggunakan strategi penetrasi pasar dengan memanfaatkan jaringan pemasaran
yang selama ini dimiliki, dengan mengembangkan jaringan yang telah ada. IK
tapioka dituntut untuk dapat memanfaatkan peluang pasar yang ada, baik peluang di
dalam negeri maupun pasar ekspor.
iii) Permodalan
Pihak IK harus dapat memanfaatkan kerjasama dengan pihak perbankan
maupun lembaga-lembaga lain yang bisa memberikan peluang fasilitas permodalan
untuk IK.
ii. Program teknis strategi eksternal
Perlu adanya pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh instansi terkait terhadap IK
tapioka mengenai permasalahn teknis, permodalan dan pemasaran. Selain itu, perlu
adanya pembinaan oleh instansi seperti dinas pertanian maupun dinas perindustrian
mengenai IK tapioka.
Peningkatan hubungan kerjasama dengan industri pemanfaatan tepung tapioka
dan kerjasama pemasaran. Dalam rangka menjamin pasokan ubi kayu perlu adanya
arahan dari pihak dinas pertanian mengenai teknologi budidaya dan jadwal tanam oleh
petani di wilayah Bogor.
Peran pemerintah setempat untuk menjembatani hubungan antara petani,
pengrajin (pengusaha IK tapioka) dan pengusaha besar (pengusaha tepung tapioka
halus), sehingga semua pihak mendapatkan manfaat yang saling menguntungkan.
Potensi dan prospek pasar tepung tapioka yang berasal dari IK di masa depan akan
sangat cerah, mengingat semakin berkembangnya industri-industri olahan makanan
disekitar wilayah Bogor dan disekitarnya. Selain itu, tidak menuntut kemungkinan adanya
perluasan ekspor dari komoditi tepung tapioka
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
1. Kesimpulan
a. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa satu kuintal bahan baku tapioka kasar (aci) rataannya
menghasilkan 20% tapioka kasar dan 6% ampas (onggok). Penerimaan atas produk utama untuk
skala tinggi Rp. 456.000.000,- per tahun dan dari produk sampingan Rp. 40.000.000,- per tahun,
sehingga penerimaan pengusaha industri tapioka skala tinggi Rp. 496.000.000,- per tahun.
Penerimaan atas produk utama untuk skala menengah adalah Rp. 239.400.000,- per tahun dan
produk sampingan Rp. 20.000.000,- per tahun, sehingga penerimaan pengusaha industri tapioka
skala menengah Rp 259.400.000,- per tahun. Penerimaan atas produk utama untuk skala rendah
Rp. 30,096,000,00 per tahun dan dari produk sampingan Rp. 2.400.000,- per tahun, sehingga
penerimaan pengusaha industri tapioka skala rendah Rp. 32.496.000,- per tahun.
b. Nilai tambah skala tinggi Rp. 124,39 per kg, dan rasio nilai tambahnya 30,09 %, yaitu dari Rp.
413,- per kg nilai output, maka 30,09% merupakan nilai tambah dari pengolahan produk; Nilai
tambah skala menengah Rp. 131,04 per kg, dan nilai rasio 30,31%, yaitu dari Rp. 432,- per kg
nilai output; Nilai tambah skala rendah Rp. 106,15 per kg, dan nilai rasio 23,52%, yaitu dari Rp.
451,- per kg nilai output; Nilai impas dalam rupiah penjualan pada kegiatan IK tapioka Rp.
140.804.547,97 atau 74.107,66 kg/th untuk skala tinggi, Rp. 53.371.589,59 atau 28.090,31
kg/tahun untuk skala menengah dan Rp. 32,476,984.40 atau 17.093,15 kg/tahun untuk skala
rendah.
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c.

Berdasarkan matriks analisis SWOT kondisi IK tapioka di wilayah Bogor saat ini memiliki tingkat
penjualannya dan distribusi yang belum kuat, maka IK dapat memanfaatkan kebijakan
pemerintah, dengan melakukan strategi seperti pemberdayaan secara optimal terhadap sumber
daya yang ada, baik modal, tenaga kerja maupun pengelolaan usahanya.

2. Saran
a. IK tapioka memiliki potensi dan prospek yang besar untuk dikembangkan, maka dalam rangka
pengembangan skala usahanya, diperlukan pembinaan manajemen dan kelembagaannya,
disamping peningkatan kerjasama dengan pihak perbankan dan pemanfaatan fasilitas
permodalan dan dukungan pemerintah setempat untuk menjamin ketersediaan produksi ubi kayu
melalui perencanaan tanam wilayah.
b. Untuk meningkatkan daya saing dengan produk lain, maka penanganan pengolahan ubi kayu
perlu meningkatkan mutu tapioka dengan cara pengendalian bahan baku dan pengawasan mutu
produksi secara konsisten
c. Perlunya pembenahan manajemen usaha, sehingga pengrajin lebih dapat meningkatkan nilai
tambah dan pendapatan yang diterima, disamping melihat kemungkinan-kemungkinan
pembentukan pola kemitraan antara petani-pengrajin tepung tapioka dengan perusahaan
pengguna.
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