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SARI 

Mujiningsih, Mega Indah. 2013. “Analisis Kelayakan Usaha Dan Strategi 

Pengembangan Industri Kecil Di Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar”. 

Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I:  Dr. Sucihatiningsih D.W.P., M.Si., Pembimbing II: 

Kusumantoro, S.Pd, M.Si.   

 

Kata Kunci: Kelayakan Usaha, Strategi Pengembangan , Net Present Value 

(NPV), Benefit-Cost Ratio (BCR), Internal Rate of Return (IRR), SWOT. 

Modal, Tenaga Kerja, Teknologi, Produksi , Pemasaran. 

Industri kecil tempe di Kecamatan Matesih menghadapi permasalahan 

seperti permodalan, teknologi, pemasaran, akses informasi pasar dan sebagainya. 

Dengan berbagai permasalahan dan kelemahan itu industri kecil tempe di 

Kecamatan Matesih dapat mengalami resiko kegagalan. Kegagalan perencanaan, 

kesalahan dalam penaksiran pasar, kesalahan dalam memperkirakan kontinuitas 

bahan baku, dan sebagainya. maka analisis kelayakan dilakukan guna 

mengeliminasi besarnya resiko yang akan di tanggung para pelaku industri kecil 

tempe di Kecamatan Matesih, selain perlu di kaji strategi pengembangan yang 

tepat untuk dapat meningkatkan usaha industri kecil tempe di Kecamatan 

Matesih, Kabupaten Karanganyar. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui profil industri kecil tempe, 

untuk mengetahui kelayakan finansial usaha industri kecil tempe, dan untuk 

mengetahui strategi pengembangan sektor industri kecil tempe di Kecamatan 

Matesih Kabupaten Karanganyar. Analisis kelayakan menggunakan analisis Net 

Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan Net Benefit Cost Ratio 

(BCR), untuk mengetahui suatu usaha layak atau tidaknya. Matriks SWOT untuk 

menciptakan strategi pengembangan industri kecil tempe. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa industri kecil tempe di Kecamatan 

Matesih berjumlah 80 unit usaha dan mampu menyerap 53 orang tenaga kerja. 

Analisis Kelayakan NPV dari industri kecil tempe di Kecamatan Matesih 

Kabupaten Karanganyar layak dilakukan. Nilai BCR adalah sebesar 1,37 layak 

dilakukan. Nilai IRR adalah sebesar 38,72%, layak dilakukan. Analisis 

SWOT, Strategi yang dipakai adalah SO (Strength Opportunities) yaitu 

mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada dengan memanfaatkan peluang yang 

muncul. Rekomendasi yang diberikan dari penelitian ini adalah hendaknya 

generasi muda memperhatikan usaha tempe karena industri adalah industri yang 

layak dikembangkan dengan menjanjikan keuntungan yang besar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Industrialisasi di Indonesia sejak Pelita I hingga saat ini telah mencapai  

hasil yang diharapkan. Setidaknya, industrialisasi telah mengakibatkan 

transformasi struktural di Indonesia. Dengan pertumbuhan rata-rata per tahun 

sebesar 11,9 persen selama 1950-1980 dan 6,1 persen selama 1980-1992, ternyata 

sektor industri telah menggeser peranan sektor pertanian dalam pembangunan. 

Mudrajad Kuncoro (2007:363). 

Kemudian pada krisis moneter dan ekonomi yang melanda Indonesia sejak 

pertengahan tahun 1998 menyebabkan sektor industri mengalami kebangkrutan, 

khususnya industri besar dan menengah yang menggunakan bahan baku impor. 

Industri terpaksa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap sebagian 

karyawannya mengakibatkan angka pengangguran meningkat. 

Jatuhnya sebagian usaha industri besar dan menegah serta adanya 

keterbatasan yang dimiliki tenaga kerja menjadi momentum bagi perubahan 

struktur ekonomi yang berorientasi pada usaha kecil. Sektor industri kecil 

merupakan sektor yang masih bertahan ditengah-tengah krisis ekonomi dan perlu 

untuk dikembangkan, karena sektor industri kecil merupakan usaha yang bersifat 

padat karya, tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, 

keahlian (keterampilan) pekerja dan penggunaan modal usaha relatif sedikit serta 

teknologi yang digunakan cenderung sederhana. 
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Menurut Mudrajad Kuncoro (2007 : 364) : Pengembangan industri kecil 

adalah cara yang dinilai besar peranannya dalam pengembangan industri 

manufaktur. Pengembangan industri kecil akan membantu mengatasi masalah 

pengangguran mengingat teknologi yang digunakan adalah teknologi padat karya 

sehingga bisa memperbesar lapangan kerja dan kesempatan usaha, yang pada 

gilirannya mendorong pembangunan daerah dan kawasan pedesaan. 

Kondisi perekonomian Kabupaten Karanganyar dapat tercermin melalui 

struktur PDRB Kabupaten Karanganyar. Dalam struktur PDRB dapat dilihat andil 

tiap sektor terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar. Struktur 

PDRB Kabupaten Karanganyar di dominasi 3 sektor yaitu sektor Pertanian, sektor 

Industri Pengolahan, dan sektor Perdagangan.  

Keadaan tersebut dapat dilihat di Kabupaten Karanganyar dimana sektor 

industri semakin penting. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor industri 

terhadap PDRB seperti dalam tabel 1.1: 
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Tabel 1.1 

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 

Menurut Lapangan Usaha di kecamatan Matesih 

Kabupaten Karanganyar  Tahun 2009-2011 (Jutaan Rupiah) 

Lapangan Usaha 2009 2010 2011 

(1) (2) (3) (4) 

1.Pertanian 47.678,43 51.089,18 55.004,74 

2.Pertambangan dan 

Penggalian 

3796,34 3.951,54 4.232,52 

3.Industri Pengelolahan 49.638,35 51.079,16 55.874,82 

4.Listrik, Gas, dan  Air Minum 2.601,65 2.698,69 2.882,87 

5. Bangunan 2.183,15 2.330,24 1.480,49 

6.Perdagangan 23.180,37 25.262,60 27.045,35 

7. Angkutan & Komunikasi 14.208,52 15.444,35 16.210,70 

8. Keuangan, Real Estate dan  

Jasa Perusahaan 

3.129,19 3.374,72 3.551,48 

9.Jasa-jasa 23.288,27 24.591,91 26.664,56 

PDRB 169.740,27 179.822,39 193.047,53 

Penduduk Pertengahan Tahun 46.418 42.853 43.403 

PDRB Perkapitan (Rp.) 3.656.001,34 4.196.261,41 4.447.792,32 

Sumber: PDRB Kab. Karanganyar Th.2012 

Tabel Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan, menunjukkan bahwa 

sumbangan terbesar PDRB Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar di 

dominasi 3 (tiga) sektor adalah sektor pertanian sebesar 55.004,74,  sektor  

industri pengolahan sebesar 55.874,82, dan sektor perdagangan sebesar 27.045,35, 

pada tahun 2011. Hal itu berarti Sektor industri pengolahan dapat dikatakan 
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menjadi salah satu penopang utama perekonomian Kabupaten Karanganyar, 

khususnya di Kecamatan Matesih. Karena dari data PDRB yang ada di Kecamatan 

Matesih, Kabupaten Karanganyar setiap tahun mengalami peningkatan. Misalnya, 

pada tahun 2009 sebesar 49.638,35 tahun 2010 sebesar 51.079,16 dan tahun 2011 

sebesar 55.874,82. 

Dengan kondisi tersebut sektor industri menjadi salah satu sektor ekonomi 

yang mampu menyerap tenaga kerja. Berdasarkan BPS Kabupaten Karanganyar, 

data tenaga kerja yang bekerja pada sektor industri dibagi menjadi 2 (dua) yaitu 

data tenaga kerja industri sedang dan industri besar  pada tahun 2008 yang 

berjumlah 43.434  jiwa.  Pada tahun 2011 data tenaga kerja industri sedang dan 

besar menggalami penurunan menurut BPS Kabupaten Karanganyar berjumlah 

42.225 jiwa. Di Kabupaten Karanganyar terdapat berbagai jenis industri dengan 

berbagai macam produk yang dihasilakan relatif perkembangan dan karakteristik 

permasalahan yang berbeda. 

Berdasarkan data terjadi peningkatan diberbagai kegiatan industri seperti 

terlihat pada table berikut: 
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Tabel 1.2 

Perkembangan Bidang Industri 

Di Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 dan 2010 

Jenis Eksport s.d 

2009 

s.d 

2010 

Perkembang

an (%) 

(1) (2) (3) (4) 

I.Industri 

1.Industri Menengah dan 

Besar (non fasilitas) 

2.Industri Kecil (formal) 

3.Industri Kecil (non 

formal) 

 

136 

                      

773 

10.176 

 

148 

                      

810 

10.312 

 

8,82 

               

4,79 

1,34 

II.Investasi (Juta Rp.) 

1.Industri Menengah dan 

Besar (non fasilitas) 

2.Industri Kecil (formal) 

3.Industri Kecil (non 

formal) 

 

2.850.990.100 

 

20.494.163.5999 

31.412.932 

 

2.888.247.100 

    

20.497.487.165 

31.413.000 

 

1,31 

               

0,02 

0,00 

III.Penyerapan Tenaga 

Kerja (orang) 

1.Industri Menengah dan 

Besar (non fasilitas) 

2.Industri Kecil (formal) 

3.Industri Kecil (non 

formal) 

 

                 

26.923 

                 

10.689 

30.835 

 

                 

28.387 

                    

11.035 

31.005 

 

                  

5,44 

               

3,24 

0,55 

Sumber: Dinas Perindag, Kop dan Penanaman Modal Kab. Karanganyar 

Berdasarkan data yang berasal dari Dinas Perindakop dan UMKM 

kabupaten Karanganyar sampai tahun 2010 industri menengah dan besar (non 
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fasilitas) telah terjadi peningkatan sebesar 136 jenis ekspor dari sekitar 132 jenis 

ekspor dari perusahaan industri menengah dan besar (non fasilitas) pada tahun 

2009, atau terjadi peningkatan 3,03 persen. Peningkatan jenis ekspor dari industri 

menengah dan besar ataupun kecil ini sudah sangat jelas dapat membantu 

pemerintah setempat dalam menangani permasalahan tenaga kerja, selain tentunya 

jumlah investasi yang ada di kabupaten Karanganyar juga mengalami 

peningkatan. Untuk penyerapan tenaga kerja dari tiga jenis industri selama 2010 

mencapai 4,09% yakni dari jenis industri menengah dan besar (non fasilitas), 

artinya ada peningkatan tenaga kerja dari 26.661 orang selama tahun 2009 

menjadi 26.923 orang pada kurun waktu 2010. Sedangkan industri kecil formal 

dan informal terjadi kenaikan sebesar 1,61% dan 1,51% atau peningkatan jumlah 

tenaga kerja sebanyak 169 orang dan 456 orang. 

Dalam hal investasi terjadi peningkatan yang cukup signifikan terutama 

pada industri  kecil formal 7,64% peningktan 7% untuk industri  non formal dan 

0,14% untuk industri menengah dan besar. Peningkatan investasi ini jelas 

berpengaruh pada perputaran ekonomi dan iklim investasi di kabupaten 

Karanganyar dan diharapkan akan memicu tumbuhnya sektor industri kecil 

sampai dengan tahun 2018.  

Sesuai dengan kondisi yang ada pada sektor industri kecil di Kabupaten 

Karanganyar, maka kebijakan pengembangan diarahkan pada beberapa sektor 

industri kecil yaitu diantara jasa layanan, sandang, makanan, dan kerajinan. Salah 

satu yang menjanjikan yaitu industri makanan, khususnya industri kecil tempe 
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yang memiliki potensi untuk lebih berkembang. Pada tahun 2006 besaran 

investasi industri kecil tempe di Kabupaten Karanganyar mencapai 

Rp.414.530.000,00 dari besaran investasi seluruh industri makanan di Kabupaten 

Karanganyar. 

Industri kecil tempe di Kabupaten Karanganyar tersebut diberbagai 

kecamatan seperti Colomadu, Jumantono, Karanganyar, Karangpandan, Kerjo, 

Matesih, Mojogedang. Diantara sentral industri kecil tempe yang ada di 

Kabupaten Karanganyar yang cukup menonjol adalah sentral industri tempe yang 

terletak di Kecamatan Matesih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

Tabel 1.3 

Banyaknya Industri Di Kecamatan Matesih  

Desa Industri 

Besar 

Industri 

Menengah 

Industri Kecil/Rumah Tangga 

(1) (2) (3) (4) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1.Ngadiluwih   16 54 60 13 16 16 

2.Dawung   186 344 225 225 222 222 

3.Matesih   100 267 110 113 116 116 

4.Karangbangun   192 167 280 280 282 282 

5.Koripan   9 109 165 165 160 160 

6.Girilayu   106 284 106 106 110 110 

7.Pablengan   263 246 359 364 363 363 

8.Plosorejo   51 215 241 51 50 50 

9.Gantiwarno   258 210 185 38 39 39 

Jumlah   1.181 1.893 1.731 1.355 1.358 1.358 

Sumber: Monografi Desa 

Industri kecil tempe di Kecamatan Matesih, memiliki nilai investasi 

sebesar Rp.30.100.000,00 dengan produksi mencapai 16 unit/tahun untuk tiga 

desa yaitu Girilayu, Pablengan, dan Plosorejo. Hal ini menunjukkan bahwa 

industri kecil tempe di Kecamatan Matesih memiliki potensi yang besar untuk 

menjadi salah satu industri unggulan di Kabupaten Karanganyar. 

 

 



9 

 

 

 

Tabel 1.4 

Banyaknya Industri Kecil Tempe 

Di kecamatan Matesih 

NO. Desa 

 

Industri Kecil/Rumah Tangga Tempe 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Ngadiluwih 7 7 7 7 5 4 3 

2. Dawung 11 11 11 11 10 8 7 

3. Matesih 6 6 6 6 6 6 6 

4. Karangbangun 27 30 30 30 35 40 42 

5. Koripan 2 3 4 5 5 5 5 

6. Girilayu 10 6 6 5 5 5 5 

7. Pablengan 5 5 5 5 5 5 5 

8. Plosorejo 4 4 4 5 5 5 5 

9. Gantiwarno 1 1 1 1 2 2 2 

Jumlah 73 73 74 75 78 80 80 

Sumber: Data Primer Diolah, 2013. 

Namun demikian industri kecil tempe di Kecamatan Matesih menghadapi 

permasalahan seperti permodalan, teknologi, pemasaran, akses informasi pasar 

dan sebagainya. Dengan berbagai permasalahan dan kelemahan itu industri kecil 

tempe di Kecamatan Matesih dapat mengalami resiko kegagalan. Kegagalan 

perencanaan, kesalahan dalam penaksiran pasar, kesalahan dalam memperkirakan 

kontinuitas bahan baku, dan sebagainya. 
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Berdasarkan uraian diatas maka analisis kelayakan dilakukan guna 

mengeliminasi besarnya resiko yang akan di tanggung para pelaku industri kecil 

tempe di Kecamatan Matesih, selain perlu di kaji strategi pengembangan yang 

tepat untuk dapat meningkatkan usaha industri kecil tempe di Kecamatan Matesih, 

Kabupaten Karanganyar. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini diambil judul, 

“Analisis Kelayakan Usaha Dan Strategi Pengembangan Industri Kecil Tempe Di 

Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar.” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana profil industri kecil tempe di Kecamatan Matesih Kabupaten 

Karanganyar?  

2. Apakah usaha industri kecil tempe di Kecamatan Matesih Kabupaten 

Karanganyar sudah layak secara finansial? 

3. Bagaimana strategi pengembangan sektor industri kecil tempe di 

Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Untuk mengetahui profil industri kecil tempe di Kecamatan Matesih 

Kabupaten Karanganyar. 

2. Untuk mengetahui kelayakan finansial usaha industri kecil tempe di 

Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar. 

3. Untuk mengetahui strategi pengembangan sektor industri kecil tempe di 

Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a) Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

khususnya mengenai sektor industri kecil tempe di Kecamatan Matesih 

Kabupaten Karanganyar. 

b) Sebagai bahan acuan bagi penelitian sejenis dalam usaha pengembagan 

lebih lanjut. 

2. Manfaat Praktis 

a) Sebagai tambahan informasi dan bahan kajian tentang pengembangan 

sektor industri kecil tempe di Kecamatan Matesih Kabupaten 

Karanganyar. 
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b) Sebagai bahan masukan bagi para pembuat kebijakan yang 

berhubungan dengan pembangunan Kabupaten Karanganyar, khususnya 

dalam pengembangan sektor industri kecil. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pembangunan Ekonomi 

2.1.1 Pengertian Pembangunan Ekonomi 

Menurut  Lincolin Arsyad (2010:11) Sebelum dekade 1960-an, 

pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai kemampuan ekonomi nasional – di 

mana keadaaan ekonominya mula-mula relatif statis selama jangka waktu yang 

cukup lama – untuk dapat menaikkan dan mempertahankan laju pertumbuhan 

GNP-nya hingga mencapai angka 5 sampai 7 persen atau lebih per tahun. 

Pengertian ini sangat bersifat ekonomis. Namun demikian, pengertian 

pembangunan ekonomi mengalami perubahan karena pengalaman pada tahun 

1950-an dan 1960-an – seperti telah disinggung di muka – itu menunjukkan 

bahwa pembangunan yang berorientasikan pada pertumbuhan GNP (Gross 

National Product) saja tidak akan mampu memecahkan permasalahan-

permasalahan pembangunan secara mendasar  di NSB. Hal ini tampak pada taraf 

dan kualitas hidup sebagian besar masyarakat di NSB yang tidak mengalami 

perbaikan meskipun target pertumbuhan GNP per tahun telah tercapai. Dengan 

kata lain, ada tanda- tanda kesalahan besar dalam mengartikan istilah 

pembangunan ekonomi secara sempit. 

Oleh karena itu, Todaro & Smith (2003) terdapat dalam Lincolin Arsyad 

(2010:11) menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi suatu Negara 
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ditunjukkan oleh tiga nilai pokok yaitu (1) berkembangnya kemampuan 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (sustenance), (2) meningkatnya 

rasa harga diri (self-esteem) masyarakat sebagai manusia, dan (3) meningkatnya 

kemampuan masyarakat untuk memilih (freedom from servitude) yang merupakan 

salah satu dari hak asasi manusia. Nilai-nilai pokok tersebut sesuai dengan apa 

yang dikemukakan oleh Amartya Sen (1999:3) – Pemenang Nobel Ekonomi 1998 

–bahwa „development can be seen, it is argued here, as a process of expanding 

the real freedoms that people enjoy’. 

Akhirnya disadari bahwa definisi pembangunan ekonomi (Lincolin 

Arsyad, 2010:11) itu sangat luas bukan hanya sekadar bagaimana meningkatkan  

GNP per tahun saja. Pembangunan ekonomi bersifat multidimesi yang mencakup 

berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya salah satu aspek 

(ekonomi) saja. Pembangunan ekonomi itu dapat didefinisikan sebagai setiap 

kegiatan yang dilakukan suatu Negara dalam rangka mengembangkan kegiatan 

ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Dengan adanya batasan tersebut, maka 

pembangunan ekonomi pada umumnya dapat didefinisikan sebagai suatu proses 

yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu Negara 

dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembangaan. 

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan 

ekonomi mempunyai unsur-unsur pokok dan sifat sebagai berikut: 

1. Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi secara kontinu 

2. Usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita, dan 
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3. Peningkatan pendapatan per kapita itu harus terus berlangsung dalam 

jangka panjang 

4. Perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang (misalnya ekonomi, 

politik, hokum, sosial, dan budaya). sistem kelembagaan ini bias ditinjau 

dari dua  aspek yaitu aspek perbaikan di bidang aturan main (rule of the 

games), baik aturan formal maupun informal; dan organisasi (players) 

yang mengimplementasikan aturan main tersebut. 

Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu 

proses agar pola keterterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor 

dalam pembnagunan ekonomi dapat diamati dan dianalisis. Dengan cara tersebut 

dapat diketahui runtutan peristiwa yang terjadi dan dampaknya pada peningkatan 

kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat dari satu tahap 

pembangunan ke tahap pembangunan berikutnya.  

2.2 Pembangunan Ekonomi Daerah 

2.2.1 Pengertian Pembangunan Ekonomi Daerah 

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah 

daerah dan masyarakat mengelolah sumber daya yang ada dan membentuk suatu 

pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan 

suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi 

(pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. (Lincolin Arsyad, 2010:374). 

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada 

penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada 

cirri khas (unique value) daerah yang bersangkutan (endogenous development) 

dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembangaan, dan 
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sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada 

pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses 

pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang 

kegiatan ekonomi. 

Pembangunan ekonomi daerah suatu proses. Yaitu proses mencakup 

pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, 

perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk mengahasilkan produk dan jasa 

yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, ahli ilmu pengetahuan, dan 

pengembangan perusahaan-perusahaan baru. 

Setiap upaya pembangunan daerah mempunyai tujuan utama untuk 

meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masayarkat daerah. Dalam 

upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus 

secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, 

pemerintah daerah berserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan 

sumber daya yang ada harus menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk 

merancang dan membangun perekonomian daerah. (Lincolin Arsyad, 2010:374). 

2.2.2 Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah 

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai 

perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber daya publik yang tersedia di 

daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam 

menciptakan nilai sumber daya swasta secara tanggung jawab. (Lincolin Arsyad, 

2010:379). 
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Pembangunan ekonomi yang efesien membutuhkan secara seimbang 

perencanaan yang lebih teliti mengenai penggunaan sumber  daya publik dan 

sektor swasta : petani, pengusaha kecil, koperasi, pengusaha besar, organisasi 

sosial harus mempunyai peran dalam proses perencanaan. 

Ada tiga implikasi pokok dari perencanaan pembangunan ekonomi daerah 

antara lain sebagai berikut (Lincolin Arsyad, 2010:383) : 

1. Perencanan pembangunan ekonomi daerah yang realistik memerlukan 

pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan 

nasional dimana daearah tersebut merupakan bagain darinya, 

keterkaitan secara mendasar antara keduanya, dan konsekuensi akhir 

dari interaksi tersebut. 

2. Sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk 

daerah dan sebaiknya yang baik di daerah belum tentu baik secara 

nasional. 

3. Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah, 

misalnya administrasi, proses pengambilan keputusan, otoritas 

biasanya sangat berbeda pada tingkat daerah dengan yang tersedia 

pada tingkat pusat. Selain itu, derajat pengendalian kebijakan sangat 

berbeda dengan pada dua tingkat tersebut. Oleh karena itu, 

perencanaan daerah yang efektif harus bisa membedakan apa yang 

seyogyanya dilakukan dan apa yang dapat dilakukan, dengan 

menggunakan sumber daya pembangunan sebaik mungkin yang benar-
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benar dapat dicapai, dan mengambil manfaat dari informasi yang 

lengkap yang tersedia pada tingkat daerah karena kedekataan para 

perencananya dengan obyek perencanaan.  

2.3 Industri 

2.3.1 Pengertian Industri 

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengelohan bahan mentah atau 

barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk 

mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi 

adalah bagian industri.  Hasil industri  tidak hanya berupa barang, tetapi juga 

dalam bentuk jasa. 

Menurut UU No.5 tahun 1984 tentang perindustrian. Perindustrian adalah 

tatanan dan segala kegiatan yang berkaitan dengan kegitan industri.  Industri 

adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang 

setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi 

untuk penggunanya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan 

industri. 

Kelompok industri adalah bagian-bagaian utama kegiatan industri, yakni 

kelompok industri hulu atau juga disebut kelompok dasar, kelompok industri hilir, 

dan kelompok industri kecil. 

Cabang industri adalah bagian suatu kelompok industri yang mempunyai 

ciri umum yang sama dalam proses produksi.  
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Jenis industri adalah bagaian suatu  ciri cabang industri yang mempunyai 

ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi. 

Bahan mentah adalah semua bahan yang didapat dari sumber daya alam 

dan/atau yang diperoleh dari usaha manusia untuk dimanfaatkan lebih lanjut, 

misalnya kapas untuk industri tekstil, batu kapur untuk industri semen, biji besi 

untuk industri besi dan baja. 

Barang setengah jadi adalah bahan mentah atau bahan baku yang telah 

mengalami satu atau beberapa tahap proses industri yang dapat diproses lebih 

lanjut menjadi barang jadi, misalnya kain dibuat untuk industri pakaian, kayu 

olahan untuk industri mebel dan kertas untuk barang-barang cetakan. 

Barang jadi adalah barang hasil industri yang sudah siap pakai untuk 

konsumsi akhir ataupun siap pakai sebagai alat produksi, misalnya industri 

pakaian, mebel, semen, dan bahan bakar. 

Rancang bangun industri adalah kegiatan industri yang berhubungan 

dengan perencanaan pendirian industri/pabrik secara keseluruhan atau bagian-

bagiannya. Sedangkan Perekayasaan industri adalah kegiatan industri yang 

berhubungan dengan perencanaan dan pembuatan mesin/peralatan pabrik dan 

peralatan industri lainnya.  

Pembangunan industri bertujuan untuk: 
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1. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan 

merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau hasil 

budidaya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian 

lingkungan hidup; 

2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah 

struktur perekonomian ke arah yang lebih baik, maju, sehat dan lebih 

seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan 

lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta 

memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri pada khususnya; 

3. Meningkatkan kemampunan dan penguasan serta mendorong 

terciptanya teknologi yang tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan 

terhadap kemampuan dunia usaha nasional; 

4. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan 

ekonomi lemah, termasuk pengrajin agar berperan secara aktif dalam 

pembangunan industri; 

5. Memperluas dan memeratakan kesempatan kerja dan kesempatan 

berusaha, serta meningkatkan peranan koperasi industri; 

6. Meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor hasil 

produksi nasional yang bermutu, disamping penghematan devisa 
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melalui pengutamaan pemakaian hasil produksi dalam negeri, guna 

mengurangi ketergantungan kepada luar negeri; 

7. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan industri yang menunjang 

pembangunan daerah dalam rangka pewujudan Wawasan Nusantara; 

8. Menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang dinamis dalam 

rangka memperkokoh ketahanan nasional. 

Jenis atau macam-macam industri berdasarkan tempat bahan baku: 

1. Industri Ekstraktif adalah industri yang bahan baku diambil langsung 

dari alam sekitar. Contoh: pertanian, perkebunan, perhutanan, 

perikanan, peternakan, pertambangan, dan lain-lain. 

2. Industri Non Ekstraktif adalah industri yang bahan baku didapat dari 

tempat lain selain alam sekitar. 

3. Industri Fasilitas adalah industri yang produk utamanya adalah 

berbentuk jasa yang dijual kepada para konsumennya. Contonnya 

asuransi, perbankan, transportasi, ekspedisi, dan lain sebagainya. 

Golongan atau macam-macam industri berdasarkan besar kecil modal: 

1. Industri padat modal adalah industri dibangun dengan modal yang 

jumlahnya besar untuk kegiataan operasional maupun 

pembangunannya. 
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2. Industri padat karya adalah industri yang menitik beratkan pada 

sejumlah besar tenaga kerja atau pekerja dalam pembangunan serta 

pengoperasiannya. 

Jenis-jenis atau macam-macam industri berdasarkan klasifikasi atau 

penjenisannya, berdasarkan SK Menteri Perindustrian No.19/M/I/1986: 

1. Industri kimia dasar, contonya seperti semen, obat-obatan, kertas, 

pupuk, dsb. 

2. Industri mesin dan logam dasar, misalnya industri pesawat terbang, 

kendaraan bermotor, tekstil, dll. 

3. Industri kecil, contoh seperti industri roti, kompor minyak, makanan 

ringan, es, minyak goring curah, dll. 

4. Aneka industri, misal seperti industri pakaian, industri makanan dan 

minuman, dan lain-lain. 

Jenis-jenis atau macam-macam industri berdasarkan jumlah tenaga kerja: 

1. Industri rumah tangga adalah industri yang jumlah karyawan atau 

tenaga kerja berjumlah antara 1-4 orang. 

2. Industri kecil adalah industri yang jumlah karyawan atau tenaga kerja 

berjumlah antara 5-19 orang. 
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3. Industri sedang atau industri menengah adalah industri yang jumlah 

karyawan atau tenaga kerja berjumlah antara 20-99 orang. 

4. Industri besar adalah industri yang jumlah karyawan atau tenaga kerja 

berjumlah antara 100 orang atau lebih. 

Pembagian atau penggolongan industri berdasarkan pemilihan lokasi: 

1. Industri yang berorientasi aatau menitikberatkan pada pasar (market 

oriented industry) adalah industri yang didirikan sesuai dengan lokasi 

potensi target konsumen. Industri jenis ini akan mendekati kantong-

kantong di mana konsumen potensial berada. Semakin dekat dengan 

pasar akan semakin menjadi lebih baik. 

2. Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada tenaga kerja/labor 

( man power oriented industry) adalah industri yang berada pada lokasi 

di pusat pemukiman penduduk karena bisanya jenis industri tersebut 

membutuhkan banyak pekerja/pegawai untuk lebih efektif dan efisien. 

3. Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada bahan baku 

(supply oriented industry) adalah jenis industri yang mendekati lokasi 

di mana bahan baku berada untuk memangkas atau memotong biaya 

transportasi yang besar. 

Macam-macam atau jenis-jenis industri berdasarkan produktifitas 

perorangan:  
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1. Industri primer adalah industri yang barang-barang produksinya bukan 

hasil olahan langsung atau tanpa diolah terlebih dahulu. Contonya, 

adalah hasil produksi pertanian, perternakan, perkebunan, perikanan, 

dan sebagainya. 

2. Industri Sekunder adalah industri yang bahan mentah diolah sehingga 

menghasilkan barang-barang untuk diolah kembali. Misalnya adalah 

permintaan benang sutra, komponen elektronik, dan sebagainya. 

3. Industri tersier adalah industri yang produk atau baranganya berupa 

layanan jasa. Contohnya seperti telekomunikasi, transportasi, 

perawatan kesehatan, dan masih banyak lagi. 

 

2.4 Industri Kecil 

2.4.1 Pengertian Industri Kecil 

Menurut Irianto (1996) dalam perekonomian nasional, industri kecil 

merupakan suatu basis yang cukup besar dalam menunjang ekspor non migas, dan 

memperkuat struktur industri transformasi dari masyarakat agraris menjadi 

masyarakat industri. Industri kecil mempunyai peranan yang cukup kuat untuk 

mendorong restrukturisasi pedesaan kearah yang lebih berkembang, melalui 

penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapataan masyarakat, dan penyebaran 

industri dalam rangka mengantisipasi ketimpangan antara perekonomian di 

perkotaan dan pedesaan. 
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Untuk membutuhkan wirausaha baru, dalam mengembangkan industri 

kecil perlu adanya pembinaan melalui sentra-sentra industri. Sasarannya adalah 

untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, guna meningkatnya 

pendapatan dan penyebaran industri yang merata dan tercapainya peningkatan 

kemampuan industri dalam aspek penyediaan produk jadi, bahan baku untuk 

kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. 

Kantor  Wilayah  (KanWil) Perindustrian merumuskan industri kecil 

sebagai berikut: 

1. Sentra industri kecil merupakan suatu wilayah dimana di dalamnya 

terjadi pengelompokan industri-industri kecil yang sejenis atau 

memiliki kaitan erat diantara industri kecil tersebut, dimana wilayah 

kerjanya tidak dibatasi oleh wilayah administrasi saja tetapi ditentukan 

oleh wilayah industri kecil itu sendiri. 

2. Non sentra industri kecil mempunyai pengertian bahwa letak-letak 

industri tersebar atau tidak mengelompok. 

3. Industri kecil pedesaan mempunyai suatu kegiatan industri baik, yang 

berbentuk kelompok atau tidak yang berlokasi di desa sesuai dengan 

tipologi desanya dan biayanya yang dimiliki oleh petani atau kelompok 

pengrajin dalam bentuk usaha komparatif. 
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Definisi industri kecil menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 

yaitu: 

 Industri dengan investasi kurang dari Rp.5.000.000,00 

 Sumber modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri atau 

lembaga keuangan tidak resmi. 

 Sebagian besar hasil produksi atau jasa mereka hanya dikenali oleh 

masyarakat yang berpenghasilan rendah atau sebagian kecil golongan 

ekonomi menengah. 

 Jumlah tenaga kerja kurang dari 19 (Sembilan belas) orang. 

Di Indonesia, industri kecil dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah 

tenaga kerja, nilai investasi yang digunakan dan nilai asetnya. Selain itu sebagaian 

besar memiliki ciri-ciri industri yang mengandalkan keterampilan tradisional, seni 

dan penggunaan teknologi yang tepat guna. Namun demikian masih belum ada 

persamaan persepsi tentang penegertian industri kecil, karena masih tergantung 

kepentingan masing-masing pihak. 

Selain itu definisi industri kecil menurut Bank Indonesia berbeda lagi, 

yang mengartikan bahwa industri kecil memiliki asset neto (tanpa gedung dan 

tanah) kurang dari Rp. 100.000.000,00. 

Ciri-ciri Industri Kecil: 
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Industri kecil merupakan salah satu sektor informal yang mempunyai ciri-

ciri sebagai berikut: 

1) Kegiatan usahanya tidak terorganisir dengan baik. 

2) Pada umunya unit usaha tidak mempunyai ijin usaha. 

3) Pola kegiatan usaha tidak terfokus dalam arti lokasi atau jam kerja. 

4) Pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membangun 

golongan ekonomi lemah tidak sampai ke sektor industri kecil. 

5) Unit usaha mudah beralih ke sektor lain. 

6) Teknologi yang digunakan masih bersifat sederhana. 

7) Skala usaha kecil, karena modal dan perputaran usahanya juga kecil. 

8) Tidak memerlukan pendidikan formal, karena hanya berdasarkan 

pengalaman sambil kerja. 

9) Pada umumnya bekerja sendiri atau hanya dibantu karyawan atau 

kerabat/keluarga yang tidak perlu dibayar. 

10) Sumber modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri 

atau dari lembaga keuangan tidak resmi. 

11) Sebagian besar hasil produksi atau jasa mereka hanya dikenali oleh 

masyarakat yang berpenghasilan rendah atau sebagian kecil atau 

golongan ekonomi menengah. 
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Berdasarkan pengertian dari BPS, menyebutkan bahwa industri kecil 

dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu industri rumah tangga dan pabrik kecil. Ciri-ciri 

dari industri rumah tangga yang menggunakan tenaga kerja kurang dari 5 (lima) 

orang adalah: 

a) Sebagian besar pekerjanya adalah anggota keluarga sendiri dari 

pemilik/pengusaha yang pada umumnya tidak dibayar. 

b) Proses produksinya masih manual dan dilakukan di rumah. 

c) Produksinya bersifat musiman mengikuti kegiatan di sektor pertanian 

yang bersifat musiman 

d) Jenis produksinya sederhana untuk konsumsi sederhana juga. 

Sedangkan ciri-ciri dari pabrik kecil yang menggunakan tenaga kerja 

anatara 5 (lima) sampai 19 (Sembilan belas) orang, yaitu: 

a) Produksinya lebih teratur dan sudah punya tempat khusus, biasaya 

berada di dekat rumah pemilik/pengusaha. 

b) Sebagaian besar pekerja sudah di gaji. 

 

2.4.2 Pengertian Tempe 

Tempe merupakan makanan yang terbuat dari kedelai yang mempunyai 

beberapa kegunaan, seperti mencegah dan mengendalikan diare, meningkatkan 
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vitalitas, menghambat penyakit jantung, koroner, dan lain-lain. Untuk membuat 

tempe selain bahan dasar kedelai juga diperlukan ragi, dan empat jenis kapang 

dari genus rhyzopus yaitu rhyzopus oligosporus, rhyzopus stolonifer, rhyzopus 

arrihizus, dan rhyzopus oryzae. 

 

2.5 Kelayakan Usaha 

2.5.1 Studi Kelayakan Bisnis 

Kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat (benefit) yang dapat diperoleh 

dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha/proyek, disebut dengan studi kelayak 

bisnis. Dengan demikian studi kelayakan yang juga sering disebut dengan 

feasibility study merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu 

keputusan, apakah meneriman atau menolak dari suatu gagasan usaha/proyek 

yang direncanakan. Pengertian layak dalam penilaian ini adalah kemungkinan dari 

gagasan usaha/proyek yang akan dilaksanakan memberikan manfaat (benefit), 

baik dalam arti financial benefit maupun dalam arti social benefit. Layaknya suatu 

gagasan usaha/proyek dalam arti social benefit, hal ini tergantung dari segi 

penilaian yang dilakukan. Proyek-proyek yang dinilai dari segi social benefit pada 

umumnya adalah proyek-proyek yang benefit-nya dihitung/dinilai segi manfaat 

yang diberikan proyek terhadap perkembangan perekonomi masyarakat secara 

keseluruan. Kegiatan usaha/proyek yang dinilai dari segi financial benefit adalah 

usaha-usaha yang dinilai dari segi penanaman investasi/modal yang diberikan 

untuk pelaksanaan usaha/proyek tersebut. 
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Pada umumnya proyek-proyek yang dinilai dari segi social benefit adalah 

proyek-proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah dan organisasi-organisasi 

sosial, seperti pembuatan jalan/jembatan, rumah sakit, taman hiburan, sekolah, 

dan lain sebagainya yang memberikan dampak positif terhadap perekonomian 

masyarakat secara keseluruhan. Proyek-proyek yang dinilai dari segi analisis 

financial benefit, pada umumnya proyek-proyek yang dilaksanakan oleh pengusah 

secara individu yang menanamkan modalnya di dalam proyek atau yang 

berkepentingan langsung dalam proyek. Sasaran yang ingin dicapai dalam analisis 

financial adalah hasil dari modal saham (equity capital) yang di tanam dalam 

usaha/proyek yang lebih mengutamakan penilaian social benefit daripada 

financial benefit sering disebut dengan analisis evaluasi proyek dan kegiatan 

usaha proyek yang mengutamakan financial benefit daripada social benefit sering 

disebut dengan analisis studi kelayakan bisnis. 

Faktor-faktor yang perlu dinilai dalam menyusun studi kelayakan bisnis 

adalah menyangkut dengan beberapa aspek antara lain: 

a) Aspek Marketing 

b) Aspek Teknis Produksi 

c) Aspek Produksi 

d) Aspek Manajemen 

e) Aspek Lingkungan, dan  

f) Aspek Keuangan. 
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Dengan demikian apabila gagasan usaha/proyek yang telah dinyatakan 

layak dari segi ekonomi, dalam pelaksanaan jarang mengalami kegagalan kecuali 

disebabkan faktor-faktor uncontrollable seperti banji, terbakar, dan bencana alam 

lainnya yang di luar jangkauan manusia. 

Analisis kelayakan menggunakan analisis Net Present Value (NPV), 

Internal Rate of Return (IRR), dan Net Benefit Cost Ratio (BCR), untuk 

mengetahui suatu usaha layak atau tidaknya. 

 

2.6 Strategi Pengembangan 

2.6.1 Definisi Stategi Pengembangan 

…penentuan tujuan dan sasaran jangka panjang perusahaan, diterapkan 

aksi dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan (Chandler, 1962:13) 

… pola sasaran, tujuan, dan kebijakan/ rencana umum untuk meraih tujuan 

yang telah ditetapkan, yang dinyatakan dengan mendefinisikan apa bisnis 

yang dijalankan oleh perusahaan, atau yang seharusnya dijalankan oleh 

perusahaan (Andrews, 1971). 

… menentukan kerangka kerja dari aktivitas bisnis perusahaan dan 

memberikan pedoman untuk mengoordinasikan aktivitas, sehingga 

perusahaan dapat menyesuaikan dan mempengaruhi lingkungan yang 

selalu berubah. Strategi mengatakan dengan jelas lingkungan yang 
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diinginkan oleh perusahaan dan jenis organisasi seperti apa yang hendak 

dijalankan (Itami, 1987). 

Definisi-definisi ini mempunyai banyak kesamaan. Frase “tujuan jangka 

panjang” dan “kebijakan umum” menyiratkan bahwa strategi seharusnya 

berkaitan dengan keputusan “besar” yang dihadapi oraganisasi dalam melakukan 

bisnis, yakni suatu keputusan yang menentukan kegagalan dan kesuksesan 

organisasi. Penekanan pada “pola tujuan” dan “kerangka kerja” menyatakan 

bahwa strategi berkaitan dengan perilaku yang konsisten, maksudnya ketika 

strategi telah ditetapkan, maka perusahaan tidak dapat menariknya kembali. 

Mengembangkan suatu usaha merupakan jawaban dari analisis yang 

sifatnya strategis yang diputuskan oleh manajeman tingkat atas. Mengembangkan 

usaha caranya adalah macam-macam, misalnya: 

a) Membuat perusahaan baru, yang dikenal secara akademis sebagai 

anak perusahaan, atau secara akademis sebagai SBU (Strategic 

Business Unit) dimana produk baru yang akan dibuat berada di 

bawah perusahaan yang baru ini; 

b) Hanya membuat produk baru, tetapi tidak hanya dengan membuat 

perusahaan baru. 

Analisis untuk menentukan keputusan strategi di atas dapat dilihat dari 

paparan di bawah ini. 
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Pengelompokan strategi perusahaan dapat dilihat dari tingkatan tugasnya. 

Strategi-strategi yang dimaksud adalah strategi generik  (generic strategy) yang 

dijabarkan menjadi strategi utama/induk (grand strategy). Setelah strategi induk 

ditetapkan, maka selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan penentuan strategi pada 

tingkat fungsionalnya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  Strategi Generik 

Strategi Generik 

Strategi Generik merupakan istilah dari Porter yang maksudnya adalah 

suatu pendekatan strategi Perusahaan  untuk mengungguli pesaing dalam industri 

sejenis. Menurut Wheelen dan Hunger, pada prinsipnya strategi generic di bagi 

atas 3 (tiga) macam yaitu: 

1) Strategi stabilitas (Stability), pada prinsinya, strategi ini menekankan 

pada tidak bertambahnya produk, pasar, dan fungsi-fungsi perusahaan 

karena sedang dalam usaha meningkatkan efisiensi di segala bidang 
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dalam rangka meningkatkan kinerja dan keuntungan.  Strategi ini 

resikonya relative rendah dan biasanya dilakukan untuk produk yang 

tengah berada posisi kedewasaan. 

2) Strategi ekspansi (Expansion), pada prinsipnya, strategi ini 

menekankan pada penambahan/perluasan produk, pasar dan fungsi 

dalam perusahaan sehingga aktivitas perusahaan meningkat. 

3) Strategi Penciutan (Retrenchment), pada prinsipnya ini dimaksudkan 

untuk mengurangi produk yang dihasilkan atau mengurangi pasar 

maupun fungsi-fungsi dalam perusahaan yang mempunyai cash-flow 

negatif dan strategi ini biasanya diterapkan pada suatu bisnis yang ada 

pada tahap menurun. 

Jika perlu, kombinasikan tiga strategi generik di atas dapat juga 

diimpementasikan oleh perusahaan. Proses penyusunan perencanaan startegi 

melalui tiga tahap, yaitu: 

a) Tahap pengumpulan data 

b) Tahap analisis 

c) Tahap pengambilan keputusan 

Tahap pengumpulan data ini pada dasarnya tidak hanya sekedar kegiatan 

pengumpulan data, tetapi juga suatu kegiatan pengklasifikasian dan pra analisis. 

Data dibedakan menjadi dua yaitu data eksternal dan data internal yang diperoleh 

dari perusahaan. 
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2.6.2 Strategi Pengembangan Industri Kecil 

Strategi memiliki arti bahwa semua kegiatan yang ada dalam lingkup 

perusahaan termasuk di dalamnya pengalokasian sumber daya yang dimiliki 

perusahaan. Menurut Rangkuti (2006:4), konsep-konsep strategi ada 2, yaitu: (1) 

Distinctive Competence, merupakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan 

agar dapat melakukan kegiatan lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. Suatu 

perusahaan yang memiliki kekuatan yang tidak mudah ditiru oleh perusahaan 

pesaing dipandang sebagai perusahaan yang memiliki ‘Distinctive Competence”. 

Distinctive Competence menjelaskan kemampuan spesifik suatu organisasi. 

Identifikasi Distinctive Competence dalam suatu organisasi meliputi keahlian 

tenaga kerja dan kemampuan sumber daya. Dua faktor tersebut menyebabkan 

perusahaan dapat lebih unggul dibandingkan pesaingnya, keahlian sumber daya 

manusia yang tinggi muncul dari kemampuan membentuk fungsi khusus yang 

lebih efektif dibandingkan dengan pesaing. Dengan memiliki kemampuan 

melakukan riset pemasaran yang lebih baik, perusahaan dapat mengetahui secara 

tepat semua keinginan konsumen sehingga dapat menyusun strategi-strategi 

pemasaran yang lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. Semua kekuatan 

tersebut dapat diciptakan melalui penggunaan seluruh potensi sumber daya yang 

dimiliki perusahaan, seperti peralatan dan proses produksi yang canggih, 

penggunaan jaringan saluran distribusi yang cukup luas, penggunaan sumber 

bahan baku yang tinggi kualitasnya dan brand image yang positif serta sistem 

reservasi yang terkomputerisasi, (2) Competitive Advantage, merupakan pilihan 

strategi yang dilakukan perusahaan untuk merebut peluang pasar. Perusahaan 
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dapat memperoleh keunggulan bersaing yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

pesaingnya jika dia dapat memberikan harga jual yang lebih murah dari harga 

yang diberikan oleh pesaingnya dengan nilai atau kualitas produk yang sama. 

Harga jual yang lebih rendah dapat dicapai oleh perusahaan tersebut karena dia 

dapat memanfaatkan skala ekonomis, efisiensi produksi, penggunaan teknologi, 

kemudahan akses dengan bahan baku dan sebagainya. Perusahaan juga dapat 

melakukan strategi diferensiasi dengan menciptakan persepsi terhadap nilai 

tertentu pada konsumennya. Selain itu, strategi fokus juga dapat diterapkan untuk 

memperoleh keunggulan bersaing sesuai dengan segmentasi dan pasar sasaran 

yang diharapkan.  

2.7 Penelitian Terdahulu 

Mengutip Jurnal dari Burhanuddin R., yang berjudul Studi Kelayakan 

Pendirian Rumah Potong Hewan Di Kabupaten Kutai Timur menyatakan bahwa 

penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi akurat dalam 

rangka merencanakan pendirian Rumah Potong Hewan (RPH) di Sanggatta 

Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur. Sedangkan tujuan kegiatan 

adalah menyusun studi kelayakan pendirian RPH tersebut. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah hasil aspek-aspek analisis kelayakan yang 

antara lain meliputi: aspek kelayakan pasar, aspek kelayakan teknis, aspek 

kelayakan finansial melalui Net Present Value (NPV), Internal Rate of Returns 

(IRR), dan Net Benefit Cost Ratio, aspek kelayakan lingkungan. 
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Berdasarkan analisis finasial dengan menggunakan NPV, IRR, dan Net 

B/C menunjukkan bahwa rencana pendirian Rumah Potong Hewan (RPH) 

tersebut layak untuk diteruskan. Pendirian RPH ini akan melibatkan banyak pihak 

dengan berbagai permasalahan yang ada, maka sebaiknya terlebih dahulu 

dilakukan koordinasi lintas sektoral, sehingga tidak terjadi tumpang tindih 

program yang mengakibatkan tidak efisiennya kegiatan. Selain itu diperlukan juga 

keterlibatan pihak-pihak professional agak tujuan pembangunan RPH ini dapat 

berhasil dan pelaksanaannya menjadi lebih optimal dan efisien. 

Mengutip jurnal dari Indra Bagus Wicaksono, Ir. Heru Susanto HS SU., Ir. 

Agustina Shinta, MP, yang berjudul Analisis Usaha dan Strategi Pengembangan 

Agroindustri Keripik Pisang Agung (Studi Kasus Pada Kabupaten Lumajang). 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besarnya nilai tambah dari 

agroindustri keripik pisang agung, menganalisis tingkat keuntungan dan efisiensi 

usaha dari agroindustri kripik pisang agung, merumuskan strategi pengembangan 

dalam upaya untuk pengembangan agroindustri kripik pisang agung. Pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis R/C ratio. Pada 

R/C ration = 1 dapat diartikan bahwa perusahaan tidak untung dan tidak rugi atau 

dengan katan lain impas. R/C>1 dapat dikatakan  bahwa perusahaan sudah efisien 

dan menguntungkan untuk dikembangankan. Dalam upaya pengembangan 

agroindustri perlu dilakukan analisis terhadap lingkungan perusahaan yang 

meliputi lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Selanjutnya berdasar 

analisis SWOT dapat ditentukan strategi yang tepat dan diharapkan dapat 

memperkuat posisi perusahaan sehingga kemajuan usaha dapat tercapai. 
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Strategi yang dilaksanakan berdasarkan hasil analisis SWOT yaitu 

menerapkan fungsi-fungsi manajemen dengan baik mulai dari manajemen 

produksi, manajemen keuangan, manajemen pemasaran dan manajemen sumber 

daya manusia. Mengembangkan usaha disegala bidang mulai dari meningkatkan 

teknologi tepat guna serta diferensiasi dan diversifikasi produk dengan 

memperluas jangkauan pasar agar dapat mempertahankan selera konsumen dan 

pasar. Menambah modal usaha dengan mengadakan kerja sama baik dengan 

pemerintah atau berbagai relasi disertai pengajuan potensi usaha yang 

menjanjikan. 

Mengutip Skripsi dari Novia Maya Riyanzie, yang berjudul Analisis 

Strategi Pengembangan Usaha Industri Kecil Souvenir Di Kelurahan 

Penggilingan Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur (2012), hasil 

penelitian ini menunjukan Kekuatan yang dimiliki industri kecil souvenir di 

Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur 

adalah produk memiliki nilai kreatifitas tinggi dan nilai seni tinggi. Sedangkan 

kelemahan yang dimiliki adalah kemampuan manajerial dalam mengelolah usaha 

terbatas. Peluang yang dimiliki industri kecil souvenir di Kelurahan Penggilingan 

Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur adalah promosi dan peluang 

pasar masih terbuka. Sedangkan ancaman yang dimiliki adalah iklim usaha yang 

tidak stabil. 

Strategi pengembangan yang bias diterapkan oleh industri kecil souvenir 

di Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur 
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adalah strategi konsentrasi melalui integrasi horizontal, artinya strategi yang 

diterapkan lebih defensif yaitu menghindari kehilangan penjualan dan kehilangan 

profit. 

2.8 Kerangka Pemikiran 

Industri kecil tempe merupakan salah satu mata pencaharian di kecamatan 

Matesih dengan mengelolah input produksi yang tersedia dengan segala 

pengetahuan dan kemampuan untuk memperoleh hasil (produksi). 

Biaya-biaya produksi atau biaya-biaya yang dikeluarkan untuk biaya 

industri kecil tempe adalah biaya kedelai, kayu bakar, daun, ragi, kertas, rumput 

tali/talih rapiah, peralatan, dan tenaga kerja mempengaruhi produksi atau hasil 

yang diterima. Jumlah produksi yang dihasilkan akan mempengaruhi penerimaan 

pengusaha industri kecil tempe, dimana besarnya produksi tersebut ditentukan 

oleh produktivitas industri kecil tempe.  

Analisis kelayakan bisnis dibutuhkan untuk mengetahui mengapa industri 

kecil tempe di kecamatan Matesih tidak begitu berkembang karena pada 

kenyataannya industri kecil tempe merupakan salah satu mata pencarihan yang 

diunggulkan bagi sebagian besar masayarakat di Matesih dan seharusnya industri 

ini bias lebih berkembang karena mempunyai keunggulan produk. Adapun 

analisis yang digunakan Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), 

dan Net Benefit Cost Ratio (BCR). 
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Selain itu perlu dikaji strategi pengembangan yang tepat untuk dapat 

meningkatkan usaha industri kecil tempe di Kecamatan Matesih. Yang dianalisis 

dengan satu model matriks SWOT untuk menciptakan strategi pengembangan 

industri kecil tempe. 

Berdasarkan keterangan diatas secara skematis kerangka berpikir dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir 
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1. Net Present Value (NPV)  

Net Present Value (NPV) dari suatu proyek merupakan nilai sekarang 

(Present Value) dari selisih antara Benefit (manfaat) dengan Cost (biaya) pada 

Discount Rate tertentu. Net Present Value (NPV) menunjukkan kelebihan benefit 

(manfaat) dibandingkan dengan Cost (biaya). Jika present value benefit lebih 

besar dari present value biaya, berarti proyek tersebut layak atau menguntungkan. 

Dengan perkataan lain,  apabila NPV > 0 berarti proyek tersebut menguntungkan. 

Sebaliknya  

jika NPV < 0 berarti proyek tersebut tidak layak diusahakan. 

2. Benefit Cost  Ratio 

BCR adalah perbandingan nilai sekarang dengan faktor diskonto tertentu dengan 

arus pendapatan dengan arus pembiayaan proyek. Jika nilai B/C ratio lebih besar 

dari satu maka proyek layak dilaksanakan. Sebaliknya jika nilai B/R ratio kurang 

dari satu maka proyek tidak layak untuk dilaksanakan. (Tri Widodo, 2006: 261) 

3. Internal Rate of Return 

Jika nilai IRR sama atau lebih besar dari nilai tingkat suku bunga, maka suatu 

proyek dinyatakan layak. Sebaliknya, jika nilai IRR lebih kecil atau kurang dari 

tingkat suku bunga maka proyek tersebut tidak layak untuk dikerjakan. 

4. Analisis SWOT 

Analisis ini didasarkan pada logika yang  dapat memaksimalkan kekuatan 

(strength) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat 

meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (treaths). (Freddy Rangkuti, 

(2009:18).
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam menyusun penelitian ilmiah diperlukan strategi dan langkah-

langkah yang benar sesuai dengan tujuan penelitian. Hal ini dimaksudkan agar 

hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian ini 

dilaksanakan dengan menggunakan satu metode. Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan metode kuantitatif. 

3.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Suharsimi Arikunto, 

2006:130). Sedangkan menurut Sugiyono (2010:215) populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya (sugiyono, 2009:215). Sampel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti (Arikunto, 2002:131).  Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh industri kecil tempe di kecamatan Matesih, yang terdiri dari Sembilan 

desa yaitu desa Ngadiluwih, Dawung, Matesih, Karangbangun, Koripan, Girilayu, 

Pablengan, Plosorejo, Gantiwarno yang keseluruhan berjumlah 80 industri kecil 

tempe. 
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3.2 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh penelitih untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2009:38). 

Variabel merupakan gejala yang menjadi obyek penelitian atau apa yang 

menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Adapun variabel dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Modal 

Modal adalah dana yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan 

dalam proses produksi atau biasa disebut modal kerja (working capital). 

Indikatornya adalah sumber modal (modal awal). 

2. Tenaga Kerja 

Tenaga kerja adalah para pekerja yang dipekerjakan untuk melakukan 

aktivitas-aktivitas dalam proses produksi untuk mengubah faktor-faktor 

produksi menjadi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Variabel tersebut meliputi jumlah tenaga kerja industri kecil tempe di 

Kecamataan Matesih Kabupaten Karanganyar. 

3. Bahan Baku 

Bahan baku merupakan  bahan mentah yang menjadi dasar pembuatan suatu 

produk yang mana bahan tersebut dapat diolah melalui proses tertentu untuk 

dijadikan wujud lain. Indikator: asal bahan baku dan jenis bahan baku.  

4. Teknologi 
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Teknologi adalah pengembangan dan aplikasi dari alat, mesin, material dan 

proses yang menolong manusia menyelesaikan masalahnya. Teknologi dalam 

penelitian ini adalah peralatan yang digunakan dalam proses produksi tempe . 

Variabel tersebut meliputi teknologi yang digunakan. Indikator: teknologi 

yang digunakan dan kelemahan teknologi.  

5. Produksi 

Produksi adalah kegiatan yang menciptakan, mengolah, mengupayakan 

pelayanan, menghasilkan barang dan jasa atau usaha untuk meningkatkan 

suatu benda agar menjadi lebih berguna bagi kebutuhan manusia. Indikator; 

Jenis produksi, jumlah produksi dan lama proses produksi. 

6. Pemasaran 

Pemasaran merupakan proses perencanaan dan pelaksanaan konsep, 

pemberian harga, promosi dan pendistribusian ide, barang dan jasa untuk 

menciptakan pertukaran yang memuaskan individu dan tujuan organisasi. 

Variabel tersebut meliputi unit yang terjual dan daerah sasaran. 

7. Kelayakan Finansial Usaha Industri Kecil Tempe 

Kelayakan Finansial disini adalah indikator yang digunakan yang 

menunjukkan bahwa industri kecil tempe di Kecamatan Matesih Kabupaten 

Karanganyar, pelaksanaan sudah layak atau belum, jika dilihat dari sisi 

manfaat (benefit) dan biaya (cost) dengan menggunakan kriteria Uji Net 

Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Net Benefit Cost Ration 
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(Net B/C). Komponen dari Industri kecil tempe di Kecamatan Matesih 

Kabupaten Karanganyar terdiri dari biaya Investasi dan biaya modal kerja. 

Biaya investasi terdiri dari biaya pengadaan peralatan produksi. Adapun  

biaya modal kerja merupakan biaya operasional produksi yang terdiri dari 

biaya variabel dan biaya overhead. Biaya variabel terdiri dari biaya tenaga 

kerja per bulan dan biaya pengadaan bahan baku yang merupakan kedelai, 

ragi, daun pisang, kertas, tali mending dan kayu bakar. Serta biaya overhead 

terdiri dari biaya transport. 

8. Strategi Pengembangan Usaha Industri Kecil Tempe. 

Kebijakan pengembangan yang ditekankanpada industri kecil tempe di 

Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar yang sudah ada dan memiliki 

potensi yang cukup besar, namun masih perlu pembinaan serta menumbuh 

kembangkan jenis-jenis industri kecil tempe dengan strategi yang terkait 

dengan pengembangan sektor lain yang sangat diperlukan bagi pemenuhan 

kebutuhan masyarakat. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data 

primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara observasi dan 

kuesioner. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dinas-dinas terkait. 

Dalam penelitian data ini menggunakan metode/teknik pengumpulan data 

sebagai berikut: 

1. Metode Dokumentasi 
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Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mencari 

data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, 

dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, agenda dan sebagainya 

(Suharsimi Arikunto, 2006:158). 

2. Metode Observasi 

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu 

proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses 

biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses 

pengamatan dan ingatan. 

3. Metode Interview (Wawancara) 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil 

(Sugiyono, 2009:137). 

4. Metode Angket/Kuesioner 

Metode anget adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, 

atau hal-hal yang ia ketahui (Suharsimi Arikunto, 2006:151). 

Metode kuesioner dibedakan atas beberapa jenis, tergantung pada sudut 

pandang. Dipandang dari cara menjawab, maka kuesioner dibedakan atas: 

a) Kuesioner terbuka, yang memberikan kesempatan kepada responden untuk 

menjawab dengan kalimat sendiri. 
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b) Kuesioner tertutup, yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden 

tinggal memilih. 

c) Jenis kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner 

terbuka, yaitu kuesioner yang memungkinkan responden untuk menjawab 

dengan kalimat sendiri. 

Metode ini digunakan untuk mengungkapkan data dari Kelayakan usaha 

dan strategi pengembangan industri kecil tempe di kecamatan Matesih, kabupaten 

Karanganyar. 

Metode Analisis Data 

- Analisis deskriptif (Profil sektor industri kecil tempe) 

- NPV, IRR, BCR (Bagaimana analisis kelayakan finansial industri 

kecil tempe) 

- Analisis SWOT (Strategi pengembagan sektor industri kecil  yang 

sesuai dengan industri kecil tempe) 

Tabel 3.1 

Analisis Data Penelitian 

 

3.4 Metode Analisis Data 

NO. Permasalahan Metode Analisis 

1. Profil Sektor Industri Kecil Tempe Dokumentasi, 

Observasi, 

Wawancara. 

Deskriptif 

2. Analisis Kelayakan Finansial  

Industri Kecil Tempe 

Kuesioner NPV,IRR, Net 

BCR 

3. Strategi Pengembangan Industri 

Kecil Tempe 

Kuesioner SWOT 
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3.4.1 Analisis Deskriptif  

Analisis deskriptif merupakan analisis yang berguna untuk 

menggambarkan variabel yang diteliti (Arikunto, 2002:212). Analisis ini 

digunakan sebagai alat untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai gambaran 

umum dan kondisi kelayakan usaha dan strategi pengembangan industri kecil 

tempe di Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar. 

3.4.2 Analisis Kelayakan Finansial 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis, yaitu: 

a) Net Present Value (NPV) adalah kriteria investasi yang banyak digunakan 

dalam mengukur apakah suatu proyek feasible atau tidak. 

 

 

Di mana:  

Pt  = Net cash flow (Proceeds) pada tahun ke-1 

i   =  Tingkat diskonto 

n  = Lama waktu atau periode perlangsungan investasi 

IO      = Pengeluaran mula-mula atau nilai investasi/initial outlays 

b) Internal rate of return (IRR) adalah tingkat diskonto (discount rate) yang 

menjadikan sama antara present value dari penerimaan cash dan present 
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value dari nilai atau investasi discount rate/tingkat diskon yang 

menunjukan net present value atau sama besarnya dengan nol. 

 

 

Di mana: 

 

IRR  = Internal rate of return yang akan dicari 

IR1  = Internal rate (tingkat bunga) untuk penetapan ke-1 

IR2  = Internal rate (tingkat bunga) untuk penetapan ke-2 

NPV1  = net present value dari hasil IR 

NPV2  = net present value dari hasil IR 

c) Net Benefit Cost Ratio merupakan perbandingan antara net benefit yang 

telah di diskon positif (+) dengan net benefit yang telah di diskon negatif 

(-), dengan formula sebagai berikut: 

 

 

Jika nilai Net B/C lebih besar dari 1 (satu) berarti gagasan usaha proyek 

tersebut layak dikerjakan dan jika lebih kecil dari 1 (satu) berarti tidak 
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layak untuk dikerjakan. Untuk Net B/C sama dengan 1 (satu) berarti cash 

in flows sama dengan cash out flows, dalam present value disebut dengan 

Break Even Point (BEP), yaitu total cost sama dengan total revenue. 

3.4.3 Analisis SWOT 

Dalam Rangkuti (2006:18), analisis SWOT adalah identifikasi berbagai 

faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada 

logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strength) dan peluang 

(opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan 

(weakness) dan ancaman (treaths). Hal ini disebut dengan analisis situasi. Model 

yang paling popular untuk analisis situasi adalah analisis SWOT. Analisis SWOT 

membandingkan faktor eksternal peluang (opportunities) dan ancaman (treats) 

dengan faktor internal kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness), untuk 

menghasilkan analisis yang tepat. Langkah selanjutnya setelah diperoleh analisis 

mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada sektor industri kecil 

tempe Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar adalah dengan Matrik Internal 

Eksternal. 
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KUAT          RATA-RATA             LEMAH 

 4,0    3,0        2,0         1,0 

4,0 

Total   TINGGI          

Skor              3,0 

Faktor  SEDANG 

Strategi  

Eksternal  2,0

           RENDAH 

   1,0 

Gambar 3.1 Matrik Internal Eksternal 

    Sumber: Freddy Rangkuti (2006) 

 

Keterangan: 

I : Strategi konsentrasi melalui integrasi vertikal 

II : Strategi konsentrasi melalui integrasi horizontal 

III : Strategi turnaround 

IV : Strategi stabilitas 

V : Strategi konsentrasi melalui integrasi horizontal atau stabilitas   

(tidak ada perubahan dalam pendapatan). 

VI : Strategi divestasi 

VII : Strategi diversifikasi konsentrik 

VIII : Strategi diversifikasi konglomerat 

IX : Strategi likuiditas (tidak berkembang) 

I 

Pertumbuhan 

II 

Pertumbuhan 

III 

Penciutan 

IV 

Stabilitas 

V 

Pertumbuhan 

Stabilitas 

VI 

Penciutan 

VII 

Pertumbuhan 

VIII 

Pertumbuhan 

IX 

Likuidasi 
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Setelah mengumpulkan informasi yang berpengaruh terhadap 

kelangsungan usaha industri kecil tempe di Kecamatan Matesih Kabupaten 

Karanganyar, tahap selanjutnya adalah memanfaatkan informasi tersebut ke dalam 

rumusan strategi. 

Untuk memudahkan dalam melaksanakan analisis SWOT diperlukan 

matriks SWOT. Matriks SWOT akan mempermudah merumuskan berbagai 

strategi yang perlu dijalankan dengan cara mengelompokan masing-masing 

problem. 

Variabel yang digunakan dalam analisis strategi pengembangan adalah 

analisis SWOT. Memanfaatkan semua informasi tersebut dalam model-model 

kuantitatif perumusan strategi. Model yang digunakan adalah matriks SWOT 

(Strength, weakness, opportunity, treaths). Matriks ini menggambarkan dengan 

jelas peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi oleh perusahaan dan 

disesuaikan dengan kekuataan dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks ini 

menghasilkan empat sel alternatif strategis, yaitu: 

1. Strategi SO (Strength-Opportunity) 

Strategi yang berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan 

memanfaatkan seluruh kekuatan untuk memanfaatkan peluang sebesar-

besarnya. 

2. Strategi ST (Strength-Treaths) 

Strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk 

mengatasi ancaman. 

3. Strategi WO (Weakness-Opportunity) 
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Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan 

cara meminimalkan kelemahan yang ada. 

4. Strategi WT (Weakness-Treaths) 

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensive (bertahan) dan 

meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.  

Tabel 3.2 

Matriks Analisis SWOT 

 STRENGTH (S) 

Daftar semua kekuatan 

yang dimiliki. 

WEAKNESS (W) 

Daftar semua 

kelemahan yang 

dimiliki. 

Opportunities (O) 

Daftar semua peluang 

yang dapat 

diidentifikasi. 

Strategi SO 

Gunakan semua kekuatan 

yang dimiliki untuk 

memanfaatkan peluang 

yang ada. 

Strategi WO 

Atasi semua kelemahan 

dengan memanfaatkan 

semua peluang yang 

ada. 

Threats (T) 

Daftar semua ancaman 

yang dapat 

diidentifikasi. 

Strategi ST 

Gunakan semua kekuatan 

untuk menghindar dari 

semua ancaman. 

Strategi WT 

Tekan semua 

kelemahan dan cegah 

semua ancaman. 

 Sumber: Kuncoro & Suharjono (2003: Bab 9) dalam Mudrajad Kuncoro 

  (2005:52) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar  

a. Keadaan Geografis 

Kecamatan Matesih merupakan salah satu kecamatan dari 17 kecamatan 

yang ada di Kabupaten Karanganyar. Jarak dari ibukota kabupaten  15  km arah 

Timur. Luas wilayah Kecamatan Matesih adalah 26,27 km
2
 dengan ketinggian 

rata-rata  450  m di atas permukaan laut.  

Batas wilayah Kecamatan Matesih :  

Sebelah  Utara  : Kec. Karangpandan 

Sebelah Selatan  : Kec. Jumantono 

Sebelah Barat   : Kec. Karanganyar 

Sebelah Timur  : Kec. Tawangmangu  

 

Kecamatan Matesih terdiri dari 9 desa, 78 dusun, 155  dukuh, 124 RW dan 

325 RT. Seluruh desa sudah berklasifikasi desa swa sembada. Desa dengan 

dusun terbanyak adalah Desa Matesih, yaitu 14 dusun dan yang paling sedikit 

adalah Desa Girilayu,  yaitu 5 dusun. Desa dengan jumlah RT terbanyak adalah 

Desa Ngadiluwih, yaitu 45 rt dan yang paling sedikit adalah Desa Dawung 26 

RT dan Desa Gantiwarno, yaitu 23 rt. Adapun secara keseluruhan wilayah ini 

mempunyai luas 2.626,6325 Ha. 
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b. Keadaan Demografis 

Berdasarkan laporan tahunan Kecamatan Matesih Tahun 2011, 

penduduknya berjumlah 39140 jiwa, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 

19471 jiwa dan wanita sebanyak 19669  jiwa, jumlah Kepala Keluarga 

sebanyak 10.935 jiwa/Kepala Keluarga. 

c. Ketenagakerjaan 

Sesuai dengan kondisi alam Kecamatan Matesih yang pegunungan, maka 

sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian di sektor pertanian 

(petani sendiri dan buruh tani), yaitu  14.711  orang  (38,11 %). Kemudian 

sebagai buruh industri/karyawan swasta sebanyak 2.577 orang (6,68 %), buruh 

bangunan  2.559 orang  (6,63 %) dan pedagang sebanyak 2.436  orang  

(6,31%). Selebihnya adalah sebagai pengusaha, di sektor pengangkutan, 

PNS/TNI/Polri, pensiunan, jasa-jasa dan lain-lain. 

d. Perekonomian 

Berdasarkan Laporan Kecamatan Matesih Tahun 2011, tercatat pasar 4 

buah dengan jumlah toko/warung kelontong 352 unit, Kedai/warung makan 

332 buah, KUD 1 buah, bank 4 unit, BPR 7 unit, pegadaian 1 unit, dan 

koperasi simpan pinjam  11 unit. 

e. Pendidikan 

Berdasarkan data dari Dinas DIKPORA Kabupaten Karanganyar, di 

Kecamatan Matesih pada tahun 2011 jumlah SD N sebanyak 28  buah, SD 

Swasta  1 buah, SLTP N 2 buah, SLTP Swasta 2  buah. Selanjutnya di 
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Kecamatan Matesih jumlah  sekolah  MI 4  buah,  MTs  3  buah  dan  MA 1 

buah. 

f. Kesehatan 

Fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Matesih terdiri dari  1 

Puskesmas, 3 Puskesmas Pembantu,  1 Rumah Bersalin, 21 praktek bidan, 9 

poskesdes dan  86 posyandu. Sementara itu tenaga kesehatan yang tersedia 

terdiri dari   dokter umum  11 orang,  bidan  21 orang dan mantri kesehatan  9 

orang.   

g. Industri 

Kecamatan Matesih Dalam Angka 2012, Banyaknya industri di 

Kecamatan Matesih tahun 2011 Jumlah perusahaan industri kecil/rumah tangga 

yang ada mencapai 1.358 Unit. Sedangkan Industri besar dan industri sedang 

tidak ada. 

 

4.1.2 Profil Industri Kecil Tempe Di Kecamatan Matesih Kabupaten 

Karanganyar 

Industri kecil tempe merupakan salah satu industri kerajinan yang berada 

di Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar. Industri ini cukup potensial 

karena berkontribusi menyerap tenaga kerja dan mengurangi jumlah 

pengangguran. Jumlah pengusaha industri kecil tempe pada tahun 2013 di 

wilayah ini sebanyak 80 pengusaha. 

4.1.2.1 Jenis Kelamin Pengusaha Industri Kecil Tempe 
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Berdasarkan hasil penelitian, jenis kelamin pengusaha industri kecil tempe 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Tabel 4.1 

Jenis Kelamin Pengusaha Tempe Pada Industri Kecil Tempe di Kecamatan 

Matesih Kabupaten Karanganyar  Tahun 2013 

 

No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

1 Laki-laki 51 63,75 

2 Perempuan 29 36,25 

Total 80 100 

Sumber : Data Primer diolah, 2013 

Jenis kelamin pengusaha industri kecil tempe adalah perempuan sebanyak 

29 orang (36,25%) dan laki-laki sebanyak 51 orang (63,75%). Berdasarkan 

data di atas (Tabel 4.1) dapat diketahui bahwa sebagian besar jenis kelamin 

pengusaha industri kecil tempe adalah laki-laki. 

4.1.2.2 Usia Pengusaha Industri Kecil Tempe 

Usia pengusaha dapat mempengaruhi kinerja dalam kontribusinya 

mengembangkan usaha yang mereka bangun. Apabila pengusaha memiliki usia 

yang produktif, dengan stamina dan pemikiran yang matang ditambah berbagai 

pengalaman yang sudah pernah dijalani maka hal ini dapat berpengaruh positif 

terhadap kemajuan usaha industri kecil tempe. Berdasarkan hasil penelitian di 

lapangan, dapat diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Usia Pengusaha Tempe Pada Industri Kecil Tempe di Kecamatan Matesih 

Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 
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No Usia Frekuensi Persentase 

1 30 – 40 tahun 8 10 

2 41 – 50 tahun 31 38,75 

3 51 – 60 tahun 36 45 

4 > 60 tahun 5 6,25 

Total 80 100 

Sumber : Data Primer diolah, 2013 

Data di atas (Tabel 4.2) dapat diterangkan bahwa pengusaha dengan usia 

antara 30-40 tahun sebanyak tahun sebanyak 8 orang (10%), usia antara 41-50 

tahun sebanyak 31 orang (38,75%), usia antara 51-60 tahun sebanyak 36 orang 

(45%), usia >60 tahun sebanyak 5 orang (6,25%). Berdasarkan data di atas 

(Tabel 4.2) dapat diketahui bahwa sebagian besar pengusaha tempe berusia 

antara 51-60 tahun yaitu sebesar 36 orang (45%). 

4.1.2.3 Tingkat Pendidikan Pengusaha Industri Kecil Tempe 

Berdasarkan hasil penelitian, latar belakang pendidikan pengusaha tempe 

pada industri kecil tempe adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Tingkat Pendidikan Pengusaha Tempe Pada Industri Kecil Tempe di 

Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 

 

No Pendidikan Frekuensi Persentase 

1 SD 63 78,75 

2 SMP 17 21,25 

Total 80 100 

Sumber : Data Primer diolah, 2013 

Tingkat pendidikan pengusaha industri kecil tempe adalah SMP sebanyak 

17 orang (21,25%), dan SD sebanyak 63 orang (78,75%). Berdasarkan data di 

atas (Tabel 4.3) dapat diketahui bahwa sebagian besar tingkat pendidikan 

pengusaha tempe adalah SD. 
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4.1.2.4 Lama Usaha Pada Industri Kecil Tempe 

Berdasarkan hasil penelitian, Lama Usaha pengusaha industri kecil tempe 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Tabel 4.4 

Lama Usaha Pengusaha Tempe Pada Industri Kecil Tempe di Kecamatan 

Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 

 

No Lama Usaha  Frekuensi Persentase 

1 < 10 tahun 10 12,5 

2 11 – 20 tahun 20 25 

3 21 – 30 tahun 23 28,75 

4 31 – 40 tahun 20 25 

5 > 40 tahun 7 8,75 

Total 80 100 

Sumber : Data Primer diolah, 2013 

Lama Usaha industri tempe di Kecamatan Matesih Kabupaten 

Karanganyar sudah berdiri lama dengan lama usaha < 10 tahun sebanyak 10 

(12,5%), lama usaha 11-20 tahun sebanyak 20 orang (25%), lama usaha 21-30  

tahun sebanyak  23 tahun (28,75%), lama usaha 31-40 tahun sebanyak 20 

oranga (25%) dan lama usaha > 40 tahun sebanyak 7 orang (8,75%). 

Berdasarkan data di atas (Tabel 4.4) dapat diketahui bahwa sebagian besar 

lama usaha pengusaha tempe  antara 21-30 tahun. 

4.1.2.5 Status Kepemilikan Usaha Pada Industri Kecil Tempe 

Berdasarkan hasil penelitian, status kepemilikan usaha pada industri kecil 

tempe adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 

Status Kepemilikan Usaha Tempe Pada Industri Kecil Tempe di Kecamatan 

Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 

 

 

 

  

Sumber: Data Primer diolah, 2013 

Status kepemilikan usaha industri kecil tempe sendiri adalah sebanyak 80 

orang (100%) sedangkan patungan tidak ada. Berdasarkan data di atas (Tabel 

4.5), status kepemilikan usaha pengusaha industri kecil tempe di kecamatan 

Matesih Kabupaten Karanganyar 100% adalah milik sendiri. 

 

4.1.3 Deskripsi Variabel Pada Industri Kecil Tempe di Kecamatan 

Matesih Kabupaten Karanganyar 

Variabel adalah gejala yang menjadi obyek penelitian atau apa yang 

menjadi titik perhatian dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini banyak 

yang diungkap dalam Analisis kelayakan usaha dan strategi pengembangan 

industri kecil tempe di Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar, yaitu 

permodalan, tenaga kerja, teknologi dan pemasaran. 

4.1.3.1 Permodalan 

Modal merupakan salah satu faktor penting dalam mendirikan usaha, 

tanpa modal yang mencukupi maka usaha yang dibangun tidak akan berjalan 

sebagaimana mestinya. Besarnya modal awal dan sumber modal yang 

digunakan oleh pengusaha tempe adalah sebagai berikut: 

 

No. Status Kepemilikan Frekuensi Persentase 

1 Sendiri 80 100% 

2 Patungan 0 0 

Total 80 100% 
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1. Modal Awal Pengusaha Industri Kecil Tempe 

Berdasarkan hasil penelitian, modal awal pengusaha pada industri kecil 

tempe adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Modal Awal Pada Industri Kecil Tempe di Kecamatan Matesih Kabupaten 

Karanganyar Tahun 2013 

 

                   

 

 

 

 

 

 

              

 

 

   

Sumber : Data Primer diolah, 2013 

 

Modal awal pengusaha industri kecil tempe adalah ≤ 20.000 sebanyak 1 

orang (0,8%), antara 50.000-200.000 sebanyak 26 orang (60,8%%), antara 

210.000-300.000 sebanyak 10 orang (12,5%), antara 310.000-400.000 

sebanyak 9 orang (7,2%), antara 410.000-500.000 sebanyak 8 orang (6,4%), 

510.000-850.000 sebanyak 4 orang (3,2%), antara 860.000-1.000.000 sebanyak 

11 orang (8,8%), antara 1.100.000-1.350.000 sebanyak 7 orang (5,6%), antara 

1.360.000-1.500.000 sebanyak 3 orang (3,75%) dan ≥1.500.000 sebanyak 1 

orang (0,8%). Berdasarkan data di atas (Tabel 4.6) dapat diketahui bahwa 

No Modal Awal (RP) Frekuensi Persentase 

1 ≤ 20000 1 0,8% 

2 50000-200000 26 60,8% 

3 210000-300000 10 12,5% 

4 310000-400000 9 7,2% 

5 410000-500000 8 6,4% 

6 510000-850000 4 3,2% 

7 860000-1000000 11 8,8% 

8 1100000-1350000 7 5,6% 

9 1360000-1500000 3 3,75% 

10 ≥1500000 1 0,8% 

 Total 80 100% 
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sebagian besar modal awal pengusaha industri kecil tempe adalah 50.000-

200.000. 

2. Sumber Modal Pengusaha Industri Kecil Tempe 

Modal awal yang digunakan oleh pengusaha tempe berasal dari dua 

sumber, yaitu modal sendiri, dan pinjaman koperasi. Berdasarkan hasil 

penelitian, dapat diperoleh data sebagai berikut: 

Ta

be

l 

4.

7 

Su

mber Modal Pada Industri Kecil Tempe di Kecamatan Matesih Kabupaten 

Karanganyar Tahun 2013 

 

 

 

 

                      

Sumber : Data Primer diolah, 2013 

 

Sumber modal yang digunakan pengusaha industri kecil tempe adalah 

berasal dari tabungan sendiri sebanyak 75 orang (93,75%),  berasal dari 

tabungan sendiri dan pinjaman koperasi sebanyak 5 orang (6,25%). 

Berdasarkan data di atas (Tabel 4.7) dapat diketahui bahwa sebagian besar 

sumber modal pengusaha industri kecil tempe adalah berasal dari tabungan 

sendiri. 

 

 

 

No. Sumber Modal Frekuensi Persentase 

1 Sendiri 75 93,75% 

2 

Sendiri dan Pinjaman 

Koperasi 5 6,25% 

 Total 80 100% 
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4.1.3.2 Tenaga Kerja 

Tenaga kerja adalah para pekerja yang dipekerjakan untuk melakukan 

aktivitas-aktivitas dalam proses produksi untuk mengubah faktor-faktor 

produksi menjadi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

1. Asal Tenaga Kerja Pada Industri Kecil Tempe 

Berdasarkan hasil penelitian, asal tenaga kerja pada industri kecil tempe 

adalah sebagai berikut: 

 

 

Tabel 4.8 

Asal Tenaga Kerja Pada Industri Kecil Tempe di Kecamatan Matesih 

Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 

No

. Wilayah 

Frekuens

i 

Persentas

e 

1 Di setiap desa masing-masing 80 100% 

2 Kecamatan Matesih 0 0 

Total 80 100% 

Sumber: Data Primer diolah, 2013 

Tenaga kerja pada industri kecil tempe adalah berasal dari wilayah di 

setiap desa masing-masing sebanyak 80 orang (100%), dan tidak ada tenaga 

kerja yang berasal dari Kecamatan Matesih. Berdasarkan data di atas (Tabel 

4.8) dapat diketahui bahwa sebagian besar tenaga kerja pada industri kecil 

tempe adalah di setiap desa masing-masing Kecamatan Matesih. 

2. Jumlah Tenaga Kerja Pada Industri Kecil Tempe 

Berdasarkan hasil penelitian, jumlah tenaga kerja pada industri kecil 

tempe adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.9 

Jumlah Tenaga Kerja Pada Industri Kecil Tempe di Kecamatan Matesih 

Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 

No

. 

Jumlah Tenaga Kerja 

(orang) Frekuensi Persentase 

1 >10 4 5% 

2  1-5 49 61,25% 

3  Tidak ada Tenaga Kerja 27 21,6% 

Total 80 100% 

     Sumber: Data Primer diolah, 2013 

 

Jumlah tenaga kerja pada industri kecil tempe yang dimiliki oleh 

pengusaha adalah >10 pekerja sebanyak 4 orang (5%), antara 1-5 pekerja 

sebanyak 49 orang (61,25%), dan tidak ada tenaga kerja sebanyak 27 (21,6%). 

Berdasarkan data di atas (Tabel 4.9) dapat diketahui bahwa sebagian besar 

jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh pengusaha pada industri kecil tempe 

adalah antara 1-5 orang. 

4.1.3.3 Teknologi 

Teknologi adalah pengembangan dan aplikasi dari alat, mesin, material 

dan proses yang menolong manusia menyelesaikan masalahnya. Berdasarkan 

hasil penelitian, teknologi yang digunakan pada industri kecil tempe adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Teknologi yang Digunakan Pengusaha Tempe Pada Industri Kecil Tempe di 

Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar 2013 

 

       Sumber: Data Primer diolah, 2013  

No. Teknologi Frekuensi Persentase 

1 Modern 24 30% 

2 Semi Modern 49 61,25% 

3 Tradisional 7 8,75% 

Total 80 100% 
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Teknologi yang digunakan pada industri kecil tempe adalah dengan 

menggunakan teknologi modern sebanyak 24 orang (30%), semi modern 

sebanyak 49 orang (61,25%), tradisional sebanyak 7 orang (8,75%). 

Berdasarkan data di atas (Tabel 4.10) dapat diketahui bahwa sebagian besar 

teknologi yang digunakan pada industri kecil tempe adalah dengan teknologi 

semi tradisional. 

4.1.3.4 Pemasaran 

Pemasaran adalah tindakan-tindakan yang diperlukan untuk 

menyampaikan barang produksi dari tangan produsen ke tangan konsumen, 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemasaran merupakan salah satu 

hal yang pokok dalam suatu usaha, karena tanpa adanya pemasaran barang 

yang dihasilkan tersebut tidak akan dapat terjual dan diketahui secara umum 

(dalam hal ini adalah konsumen). Jadi pemasaran bertujuan mendistribusikan 

atau menyampaikan barang kepada konsumen. Peranan pemasaran sangatlah 

penting bagi suatu industri sehingga hasil produksi dapat diterima masyarakat 

dan perusahaan akan mendapat keuntungan besar. 

Dalam penelitian ini, beberapa hal yang dikaji untuk mengamati 

pemasaran yang ada pada industri kecil tempe adalah sebagai berikut: 

1. Asal Bahan Baku Pada Industri Kecil Tempe 

Berdasarkan hasil penelitian, asal bahan baku yang digunakan pada 

industri kecil tempe adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Asal Bahan Baku Pada Industri Kecil Tempe di Kecamatan Matesih 

Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 
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NO

. Wilayah 

Frekuen

si 

Persentas

e 

1 Di Setiap Desa Masing-masing  10 12,5% 

2 Kecamatan Matesih 28 35% 

3 Kabupaten Karanganyar 42 52,5% 

Total 80 100% 

Sumber: Data Primer diolah, 2013 

 

Bahan baku yang digunakan pada industri kecil tempe adalah berasal dari 

wilayah di setiap desa masing-masing sebanyak 10 orang (12,5%), dari wilayah 

Kecamatan Matesih sebanyak 28 orang (35%), sedangkan dari wilayah 

Kabupaten Karanganyar sebanyak 42 orang (52,5%). Berdasarkan data di atas 

(Tabel 4.11) dapat diketahui bahwa sebagian besar bahan baku yang digunakan 

pada industri kecil tempe adalah berasal dari wilayah Kabupaten Karanganyar. 

 

 

2. Pesaing Utama Dalam Pemasaran Pada Industri Kecil Tempe 

Berdasarkan hasil penelitian, pesaing utama dalam pemasaran pada 

industri kecil tempe adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.12 

Pesaing Utama Dalam Pemasaran Pada Industri Kecil Tempe di Kecamatan 

Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 

 

No

. Wilayah 

Frekuens

i 

Persentas

e 

1 Luar Kabupaten Karanganyar 2 2,5% 

2 Kabupaten Karanganyar 10 12,5% 

3 Kecamatan Matesih 30 37,5% 

4 Desa Karangbangun 38 47,5% 

Total 80 100% 

        Sumber: Data Primer diolah, 2013 
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Pesaing utama dalam pemasaran pada industri kecil tempe adalah berasal 

dari Luar Kabupaten Karanganyar sebanyak 2 orang (2,5%), dari wilayah 

Kabupaten Karanganyar sebanyak 10 orang (12,5%), dari Kecamatan Matesih 

sebanyak 30 orang (37,5%), dan dari wilayah Desa Karangbangun sebanyak 38 

orang (47,5%). Berdasarkan data di atas (Tabel 4.12) dapat diketahui bahwa 

sebagian besar pesaing utama dalam pemasaran pada industri kecil tempe 

adalah berasal dari wilayah Desa Karangbangun. 

3. Jenis Produk Pada Industri Kecil Tempe 

Berdasarkan hasil penelitian, jenis produk pada industri kecil tempe adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.13 

Jenis Produk Pada Industri Kecil Tempe di Kecamatan Matesih  Kabupaten 

Karanganyar Tahun 2013 

No. Jenis Produk Frekuensi Persentase 

1 Tempe Bungkus Daun 76 95% 

2 Tempe Bungkus Plastik 4 5% 

Total 80 100% 

  Sumber: Data Primer diolah, 2013 

Jenis produk pada industri kecil tempe adalah jenis produk tempe bungkus 

daun sebanyak 76% orang (95%), dan jenis produk tempe bungkus plastik  

pesanan sebanyak 4 orang (5%). Berdasarkan data di atas (Tabel 4.13) dapat 

diketahui bahwa sebagian besar jenis produk pada industri kecil tempe adalah 

tempe bungkus daun. 
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4. Daerah Pemasaran Pada Industri Kecil Tempe 

Berdasarkan hasil penelitian, daerah pemasaran pada industri kecil tempe 

adalah sebagai berikut: 

Table 4.14 

Daerah Pemasaran Pada Industri Kecil Tempe di Kecamatan Matesih  

Kabupaten Karanganyar  Tahun 2013 

No

. Daerah Pemasaran Frekuensi Persentase 

1 

Luar Kabupaten 

Karanganyar 0 0% 

2 Kabupaten Karanganyar 3 3,75% 

3 Luar Kecamatan Matesih 40 50% 

4 Kecamatan Matesih 37 46,25% 

Total 80 100% 

        Sumber: Data Primer diolah, 2013 
 

Daerah pemasaran pada industri kecil tempe adalah ke wilayah Luar 

Kabupaten Karanganyar tidak ada, ke wilayah Kabupaten Karanganyar 

sebanyak 3 orang (3,75%), ke wilayah Luar Kecamatan Matesih sebanyak 40 

orang (50%), dan wilayah Kecamatan Matesih sebanyak 37 orang (46,25%). 

Berdasarkan data di atas (Tabel 4.14) dapat diketahui bahwa sebagian besar 

daerah pemasaran pada industri kecil tempe adalah ke Luar Kecamatan 

Matesih. 

4.1.4 Perhitungan Analisis Keuangan Industri Kecil Tempe Di Kecamatan 

Matesih Kabupaten Karanganyar 

Dengan menggunakan analisis NPV (Net Present Value), maka dapat 

diketahui posisi keuangan dari Industri Kecil Tempe Di Kecamatan Matesih 

Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut: 



69 

 

 

 

a. Biaya Variabel Produksi Tempe 

Tabel 4.15 

Biaya Variabel Produksi Tempe Pada Industri Kecil Tempe Di Kecamatan Matesih 

Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 

 

No Uraian Jumlah Unit Harga (Rp) Unit 
Biaya 

Per hari Per bulan Per tahun 

1 Bahan Baku Kedelai 100 Kg 6.000 per hari 600.000 15.000.000 180.000.000 

2 Garam 5 Kg 400 per hari 2.000 50.000 600.000 

3 Bahan Pendukung   100.000 per hari 100.000 2.500.000 30.000.000 

4 Tenaga Kerja 10 Orang 1.000.000 per bulan 400.000 10.000.000 120.000.000 

5 Kayu Bakar   150.000 per hari 150.000 3.750.000 45.000.000 

6 Bahan Bakar Gas 10 Tabung 58.000 per bulan 23.200 580.000 6.960.000 

7 Bahan Bakar (Solar)   50.000 per hari 50.000 1.250.000 15.000.000 

8 Bahan Pelumas   100.000 per bulan 4.000 100.000 1.200.000 

9 Minyak Goreng 15 Kg 9.000 per bulan 5.400 135.000 1.620.000 

10 Listrik dan Telepon   300.000 per bulan 12.000 300.000 3.600.000 

11 Peralatan   300.000 per bulan 12.000 300.000 3.600.000 

12 
Biaya 

Perbaikan dan 

Pemeliharaan 

  

500.000 
per bulan 20.000 500.000 6.000.000 

Total 1.378.600 34.465.000 413.580.000 
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Biaya variabel produksi tempe menurut tabel  di atas (Tabel 4.15) adalah total 

biaya per hari Rp. 1.378.600 total biaya per bulan Rp. 34.465.000, dan biaya per 

tahun Rp. 413.580.000. 

b. Total Pendapatan Tiap Tahun Dan Pajak 

Hasil pendapatan tiap tempe:  

Produksi tempe tiap bulan   = 140.000 unit 

Produksi tempe tiap tahun     = 1.680.000 unit 

      Harga penjualan/ unit     = Rp. 333 

      Harga ampas tempe/ tahun     = Rp. 6.857.143 

      Total pendapatan     = Rp. 566.297.143 

Pajak Pendapatan kena pajak   = Rp.566.297.143 

Pajak penghasilan                   = Rp. 18.216.400  

(50% x 28% x Rp. 566.297.143) 

 

Nilai Benefit Cost Ratio merupakan perbandingan penerimaan dan biaya yaitu : 

 

BCR = 566.297.143 / 413.580.000 

 

BCR = 1,369256596 

 

Karena nilai BCR > 1, maka usaha ini layak untuk terus dijalankan.
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c. Arus Kas Produksi Tempe 

Tabel 4.16 

Arus Kas Produksi Tempe Pada Industri Kecil Tempe Di Kecamatan Matesih Kabupaten 

Karanganyar Tahun 2013 

 

 

 

Tahun 
Biaya (Rp/tahun) Pendapatan (Rp/tahun) 

Investasi Tetap Variabel Total Penjualan Ampas Total 

0 188.000.000   188.000.000   0 

1  22.600.000 413.580.000 436.180.000 559.440.000 6.857.143 566.297.143 

2  22.600.000 413.580.000 436.180.000 559.440.000 6.857.143 566.297.143 

3  22.600.000 413.580.000 436.180.000 559.440.000 6.857.143 566.297.143 

4  22.600.000 413.580.000 436.180.000 559.440.000 6.857.143 566.297.143 

5  22.600.000 413.580.000 436.180.000 559.440.000 6.857.143 566.297.143 

6  22.600.000 413.580.000 436.180.000 559.440.000 6.857.143 566.297.143 

7  22.600.000 413.580.000 436.180.000 559.440.000 6.857.143 566.297.143 

8  22.600.000 413.580.000 436.180.000 559.440.000 6.857.143 566.297.143 

9  22.600.000 413.580.000 436.180.000 559.440.000 6.857.143 566.297.143 

10  22.600.000 413.580.000 436.180.000 559.440.000 6.857.143 566.297.143 
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Arus Kas Produksi Tempe (Lanjutan) 

Tabel 4.17 

Arus Kas Produksi Tempe Pada Industri Kecil Tempe Di Kecamatan Matesih Kabupaten 

Karanganyar Tahun 2013 

 

Tahun Biaya Total 

Total 

Pendapatan 

Pendapatan 
Sebelum 
PAJAK 

 

Pajak 
Pendapatan 

Bersih 

DF 

(14%) 

Present 

Value 

0 188.000.000 0 -188.000.000  -188.000.000 1,0000 -188.000.000 

1 436.180.000 566.297.143 130.117.143 18.216.400 111.900.743 0,8772 98.159.332 

2 436.180.000 566.297.143 130.117.143 18.216.400 111.900.743 0,7695 86.107.622 

3 436.180.000 566.297.143 130.117.143 18.216.400 111.900.743 0,6750 75.533.001 

4 436.180.000 566.297.143 130.117.143 18.216.400 111.900.743 0,5921 66.256.430 

5 436.180.000 566.297.143 130.117.143 18.216.400 111.900.743 0,5194 58.121.246 

6 436.180.000 566.297.143 130.117.143 18.216.400 111.900.743 0,4556 50.981.978 

7 436.180.000 566.297.143 130.117.143 18.216.400 111.900.743 0,3996 44.715.537 

8 436.180.000 566.297.143 130.117.143 18.216.400 111.900.743 0,3506 39.232.400 

9 436.180.000 566.297.143 130.117.143 18.216.400 111.900.743 0,3075 34.409.478 

10 436.180.000 566.297.143 130.117.143 18.216.400 111.900.743 0,2697 30.179.630 

NPV 395.696.655 

Nilai DF=14%, disamakan dengan suku bunga pinjaman yang dipakai saat melakukan penelitian. 

Karena nilai NPV positif, maka layak dilakukan investasi.
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d.  Perhitungan Analisis Kelayakan Usaha 
1 Biaya Total   

 BTT = Rp. 22.600.000 

 BVT = Rp. 413.580.000 

 BT = BTT+BVT 

 BT = Rp. 436.180.000 

2 Biaya Produksi 

  

 PT = 1.680.000 unit/tahun 

 BP = BT/PT 

 BP = Rp. 260 /unit 

3 Titik Impas Produksi 
 

 Harga jual = Rp. 333 /unit 

 BVR = Rp. 246 /unit 

 TIP = BTT/(HJ-BVR) 

 TIP = 260.304 unit/tahun 

4 Internal Rate of Return 

 NPV1 = Rp. 31.907.340 i1=30% 

 NPV2 = Rp. -4.689.798 i2=40% 

 IRR = i1+ ((NPV1/(NPV1-NPV2)*(i2-i1)) 

 

 
IRR = 38,72% 

Dalam penelitian ini nilai IRR (38,72%) > bunga pinjaman (14%) sehingga 

dikatakan bahwa Industri kecil Tempe di Kecamatan Matesih Kabupaten 

Karanganyar layak untuk melakukan investasi dan menjalankan operasional 

perusahaan. 

Keterangan:  

BTT  =  BiayaTetap Total  

BVT  =  Biaya Variabel Total  

BT  =  Biaya Total  

PT  =  Produksi Tempe  

BP  =  Biaya Produksi  

BVR  =  Biaya Variabel Rata-rata  

TIP  =  Titik Impas Produksi 

HJ =  Harga Jual 
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4.1.5. Perhitungan Analisis SWOT 

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk 

merumuskan strategi suatu unit usaha atau perusahaan. Analisis ini didasarkan 

pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang 

(Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan 

(Weaknesses) dan ancaman (Threats). 

1. Faktor Strategi Internal 

Dengan menggunakan analisis internal, posisi industri kerajinan tempe di 

Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.18 

Faktor Strategi Internal 

N

o Faktor-Faktor Internal 

Bobo

t 

Ratin

g 

Sko

r 

Kekuatan 

1 
Membuat tempe sudah menjadi 

budaya/tradisi masyarakat 
0,15 5 0,75 

2 
Pangsa pasar lebih besar di tengah 

masyarakat menengah ke bawah 
0,1 5 0,5 

3 Tersedia tenaga kerja yang memadai. 0,1 4 0,4 

4 

Tersedia bahan baku yang memadai, 

misalnya kedelai, sehingga kualitas 

produk terjaga. 

0,15 4 0,6 

Jumlah 2,25 

Kelemahan  

1 
Kurang kreatif dalam hal inovasi produk 

(monoton) 0,1 5 0,5 

2 Teknologi produksi sederhana 0,1 5 0,5 

3 Tingkat pendidikan formal rendah. 0,1 4 0,4 

4 
SDM pengusaha umumnya kurang 

professional dalam manajemen 0,05 5 0,25 

5 Dana investasi dan modal kerja terbatas. 0,15 5 0,75 

Jumlah 2,4 
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Berdasarkan data di atas, faktor internal kekuatan pada industri kerajinan 

tempe di Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar memiliki skor 0,75 pada  

indikator membuat tempe sudah menjadi budaya/tradisi masyarakat, pangsa pasar 

lebih besar di tengah masyarakat menengah ke bawah memiliki skor 0,5, 

tersedianya tenaga kerja yang memadai memiliki skor 0,4, dan tersedianya bahan 

baku yang memadai memiliki skor 0,6. 

Faktor internal kelemahan pada industri kerajinan tempe di Kecamatan 

Matesih Kabupaten Karanganyar memiliki skor 0,5 pada  indikator kurang kreatif 

dalam hal inovasi produk, teknologi produksi sederhana memiliki skor 0,5, tingkat 

pendidikan formal rendah memiliki skor 0,4, SDM pengusaha umumnya kurang 

professional dalam manajemen memiliki skor 0,25 dan dana investasi dan modal 

kerja terbatas memiliki skor 0,75. 

Data tersebut di atas memperlihatkan bahwa jumlah skor kekuatan (2,25) 

masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan kelemahan (2,4) dengan rata-rata 

skor 2,33. Hal ini berarti industri kerajinan tempe di Kecamatan Matesih 

Kabupaten Karanganyar masih cukup lemah secara internal. 

2. Faktor Strategi Eksternal  

Dengan menggunakan analisis eksternal, posisi industri kerajinan tempe di 

Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.19 

Faktor Strategi Ekternal 

N

o Faktor-Faktor Eksternal 

Bobo

t 

Ratin

g 

Sko

r 

Peluang 

1 Dukungan dan perhatian pemerintah. 0,1 5 0,5 

2 

Merupakan salah satu makanan pokok 

bagi masyarakat menengah ke bawah. 0,1 5 0,5 

3 Permintaan tinggi untuk produk 0,15 4 0,6 

4 Pertumbuhan penduduk 0,05 4 0,2 

5 Sentra industri 0,1 4 0,4 

Jumlah 2,2 

Ancaman 

1 

Dana pemerintah untuk pembinaan 

pembuatan tempe terbatas. 0,15 4 0,6 

2 

Saingan produk dari desa tetangga dan 

kecamatan 0,1 5 0,5 

3 

Kualitas kedelai kadang kalah membuat 

rasa tempe, tidak enak 0,05 5 0,25 

4 Terbatasnya akses pasar 0,1 5 0,5 

5 

Iklim usaha belum sepenuhnya 

kondusif. 0,1 3 0,3 

Jumlah 2,15 

 

Berdasarkan data di atas, faktor eksternal peluang pada industri kerajinan 

tempe di Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar memiliki skor 0,5 pada  

indikator dukungan dan perhatian pemerintah, merupakan salah satu makanan 

pokok bagi masyarakat menengah ke bawah skor 0,5, permintaan tinggi untuk 

produk skor 0,6, pertumbuhan penduduk skor 0,2 dan sentra industri skor 0,4. 

Faktor eksternal ancaman pada industri kerajinan tempe di Kecamatan 

Matesih Kabupaten Karanganyar memiliki skor 0,6 pada indikator dana 

pemerintah untuk pembinaan pembuatan tempe terbatas, saingan produk dari desa 



77 

 

 

 

tetangga dan kecamatan skor 0,5, kualitas kedelai kadang kalah membuat rasa 

tempe, tidak enak skor 0,25, terbatasnya akses pasar skor 0,5 dan iklim usaha 

belum sepenuhnya kondusif skor 0,3. 

Data tersebut di atas memperlihatkan bahwa jumlah skor peluang (2,2) masih 

lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kelemahan (2,15) dengan rata-rata skor 

2,18. Hal ini berarti industri kerajinan tempe di Kecamatan Matesih Kabupaten 

Karanganyar masih cukup lemah secara eksternal. 

Dari hasil analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari Industri 

kecil Tempe di Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar diperoleh matrik 

sebagai berikut : 

Tabel 4.20 

Matrik Internal-Eksternal 

No Matrik Skor Rata-rata 

1 
Internal 

Kekuatan 2,25 
2,33 

 Kelemahan 2,4 

2 
Eksternal 

Peluang 2,2 
2,18 

 Ancaman 2,18 

         Sumber: Data Primer diolah, 2013 
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Apabila digambarkan adalah sebagai berikut : 

INTERNAL 

 KUAT          RATA-RATA             LEMAH 

 4,0    3,0        2,0         1,0 

   4,0 

              TINGGI 

              3,0 

           SEDANG 

   

RENDAH  1,0 

 

 

Gambar 4.1 

 

Rata-rata matrik internal memiliki skor 2,33 dan eksternal menunjukkan pada 

2,18. Hal ini berarti Industri kecil Tempe di Kecamatan Matesih Kabupaten 

Karanganyar berada pada posisi V dengan strategi konsentrasi melalui integrasi 

horizontal atau stabilitas (tidak  ada perubahan dalam pendapatan).   

Kenyataan menunjukkan bahwa Industri kecil Tempe di Kecamatan Matesih 

Kabupaten Karanganyar berada dalam tahap stabil dan tidak mengalami 

pertumbuhan. Hal ini diperkuat dengan kondisi industri yang dikelola mayoritas 

oleh penduduk yang berusia > 40 tahun, karena angkatan mudanya lebih suka 

merantau daripada mengembangkan usaha industri tempe. 
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3. Matrik SWOT 

Dengan menggunakan matrik SWOT, posisi industri kerajinan tempe di 

Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut : 

1. Kekuatan ada pada Industri kecil Tempe di Kecamatan Matesih Kabupaten 

Karanganyar pada indikator tersedianya yaitu bahan baku, sedangkan pada 

indikator yang lainnya menunjukkan tingkat kekuatan yang rendah. 

2. Kelemahan yang ada pada Industri kecil Tempe di Kecamatan Matesih 

Kabupaten Karanganyar adalah : 

1) Kurang kreatif dalam inovasi 

2) Teknologi yang sederhana 

3) Tingkat pendidikan yang rendah 

3. Peluang yang ada pada Industri kecil Tempe di Kecamatan Matesih Kabupaten 

Karanganyar adalah : 

1) Dukungan dana dari pemerintah 

2) Merupakan makanan pokok masyarakat menengah ke bawah 

3) Permintaan tinggi untuk produk 

4) Pertumbuhan penduduk 

5) Sentra industri 

4. Ancaman yang ada pada Industri kecil Tempe di Kecamatan Matesih Kabupaten 

Karanganyar meliputi : 

1) Dana pemerintah untuk pembinaan terbatas 

2) Terbatasanya akses pasar 
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3) Iklim usaha belum sepenuhnya kondusif 

Dengan demikian posisi Industri kecil Tempe di Kecamatan Matesih 

Kabupaten Karanganyar pada matrik SWOT adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.21 

Matriks Analisis SWOT 

 STRENGTH (S) 

1. Tradisi masyarakat 

2. Pangsa pasar lebih 

besar  

3. Tenaga kerja yang 

memadai. 

4. Tersedia bahan baku  

WEAKNESS (W) 

1. Kurang kreatif 

dalam  

2. Teknologi 

sederhana 

3. Pendidikan rendah 

4. Manajemen kurang 

profesional 

5. Modal terbatas 

Opportunities (O) 

1. Perhatian 

pemerintah 

2. Makanan pokok 

3. Permintaan produk 

tinggi 

4. Pertumbuhan 

penduduk 

5. Sentra industri 

Strategi SO 

1. Mempertahankan 

tradisi sebagai 

makanan pokok 

2. Meningkatkan 

pemasaran  

Strategi WO 

1. Menggunakan 

teknologi tepat 

guna dalam proses 

pembuatan tempe  

Threats (T) 

1. Dana bantuan 

terbatas 

2. Produk pesaing 

3. Kualitas kedelai 

rendah 

4. Terbatasnya akses 

pasar 

5. Iklim usaha belum 

kondusif 

Strategi ST 

1. Kerjasama dengan 

pemerintah dengan 

mengadakan pelatihan 

2. Kompetisi dengan 

pesaing untuk 

peningkatan kualitas 

produk 

Strategi WT 

1. Menjaga kualitas 

produk 

2. Penambahan modal 

kerja 
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Karena kekuatan yang dimiliki lebih sedikit dan adanya kelemahan membuat 

Industri kecil Tempe di Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar harus 

memanfaatkan peluang yang dimiliki. Strategi yang dipakai adalah SO (Strength 

Opportunities) yaitu mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada dengan 

memanfaatkan peluang yang muncul. 

4. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa hal yang dibahas untuk 

diketahui lebih lanjut: 

a. Profil Industri Kecil Tempe 

Industri kecil tempe merupakan salah satu jenis usaha yang dijalani 

masyarakat di Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar. Industri Kecil Tempe 

di Kecamatan Matesih tersebar di 9 (Sembilan) desa yaitu Ngadiluwih, Dawung, 

Matesih, Karangbangun, Koripan, Girilayu, Pablengan, Plosorejo, dan 

Gantiwarno. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa industri kecil tempe di 

Kecamatan Matesih berjumlah 80 unit usaha dan mampu menyerap 53 orang 

tenaga kerja. Tenaga kerja berasal dari desa masing-masing. Teknologi yang di 

pakai semi modern berupah mesin penggilingan kedelai manual. Bahan baku 

berasal dari Kabupaten Karanganyar. Pesaing utama dalam industri kecil tempe di 

Kecamatan Matesih adalah di Desa Karangbangun sendiri. Jenis produk dalam 

industri kecil tempe ada dua, tempe bungkus daun dan tempe bungkus plastik. 

Daerah pemasaran pada industri kecil tempe di Kecamatan Matesih adalah di Luar 
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Kecamatan Matesih seperti Kecamatan Karangpandan, Kecamatan Jumantono, 

dan Kecamatan Tawangmangu. 

Kendala-kendala yang dihadapi industri kecil tempe antara lain keterbatasan 

peralatan dan teknologi. Selain itu strategi pemasaran yang kurang baik dan 

ketatnya persaingan dengan industri kecil tempe daerah lain juga menjadi kendala 

besar. 

b. Analisis Kelayakan Usaha 

Suatu usaha dalam pelaksanaannya pada umumnya memerlukan dana yang 

cukup besar untuk keberlangsungan dan keberlanjutan usahanya. Baik itu untuk 

proses produksi maupun investasi. Namun banyak usaha yang setelah dijalankan 

sekian lama ternyata tidak menguntungkan. Oleh karena itu, perlu ada sebuah 

kajian untuk meninjau kembali untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu usaha 

dilaksanakan. 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis kelayakan usaha didapatkan hasil Net 

Present Value (NPV) dari industri kecil tempe di Kecamatan Matesih Kabupaten 

Karanganyar sebesar Rp. 395.696.655. Oleh karena nilai NPV lebih besar 

daripada nol, maka industri kecil tempe di Kecamatan Matesih Kabupaten 

Karanganyar layak dilakukan. 

Nilai Benefit-Cost Ratio (BCR) adalah sebesar 1,37. Nilai BCR tersebut 

berarti bahwa nilai manfaat yang diperoleh dalam usaha ini adalah sebesar 1,37 

kali lipat dari nilai biaya yang dikeluarkan pada tingkat bunga sebesar 14%. 
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Karena nilai BCR lebih besar daripada satu maka industri kecil tempe di 

Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar layak dilakukan. 

Nilai Internal Rate of Return (IRR) adalah sebesar 38,72%. Karena nilai 

ini lebih besar daripada tingkat bunga Bank sebesar 14% maka dapat 

disimpulkan bahwa usaha industri kecil tempe di Kecamatan Matesih 

Kabupaten Karanganyar layak  dilakukan. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa usaha industri kecil tempe 

di Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar layak dilakukan. 

c. Analisis SWOT 

Suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya perlu mengetahui 

strategi yang tepat agar usaha tersebut mendapatkan keuntungan dan mampu 

berkembang dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah analisis untuk 

merumuskan strategi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis SWOT. 

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk 

merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat 

memaksimalkan kekuatan (Strength) dan peluang (Opportunities), namun 

secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weakness) dan ancaman 

(Treaths). 

Berdasarkan hasil analisis SWOT diketahui bahwa industri kecil tempe di 

kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar mempunyai kekuatan dalam hal, 

membuat tempe sudah menjadi budaya atau tradisi masyarakat dan kekuatan yang 
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tersedianya bahan baku yang memadai. Peluang yang dimiliki oleh industri kecil 

tempe di Kecamatan Matesih antara lain adalah adanya dukungan dan perhatian 

dari pemerintah daerah dan peluang pasar yang cukup tinggi. 

Namun, industri kecil tempe memiliki kelemahan dalam hal kurang kreatif 

dalam hal inovasi produk, teknologi produksi sederhana, tingkat pendidikan 

formal rendah, SDM pengusaha umumnya kurang professional dalam manajemen, 

dan dana investasi dan modal kerja terbatas sehingga peluang pasar yang ada tidak 

termanfaatkan dengan maksimal. Belum lagi tingginya tingkat persaingan dengan 

industri kecil di wilayah lain merupakan ancaman serius. 

Oleh karena itu, perlu disusun strategi untuk mengembangkan usaha tempe di 

Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar. Adapun strategi pengembangan 

yang diterapkan adalah: 

1) Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah untuk mendapatkan bantuan baik 

berupa modal, peralatan maunpun pelatihan. 

2) Meningkatkan promosi agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas. 

3) Meningkatkan kualitas produk agar mampu bersaing dengan industri kecil 

tempe dari daerah lain sehingga dapat menjaring lebih banyak konsumen. 

4) Meningkatkan kualitas SDM dan motivasi pelaku usaha untuk dapat 

mengembangkan usahanya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Profil Usaha Industri kecil Tempe di Kecamatan Matesih Kabupaten 

Karanganyar yaitu dikelola oleh laki-laki sebanyak 63,75% dan dikelola oleh 

perempuan sebanyak 36,25%, dikelola oleh penduduk berusia 30-40 tahun 

sebanyak 10%, usia 41-50 tahun sebanyak 38,75%, usia 51-60 tahun sebanyak 

45% dan usia >  60 tahun sebanyak 6,25%, dikelola oleh penduduk 

berpendidikan SD sebanyak 78,75 % dan sisanya sebanyak 21,25% dikelola oleh 

penduduk berpendidikan SMP, sudah berdiri lama dengan lama usaha < 10 tahun 

sebanyak 12,5%, lama usaha 11-20 tahun 25%, lama usaha 21-30 tahun 28,75%, 

lama usaha 31-40 tahun 25% dan lama usaha > 40 tahun sebanyak 8,75%. 

2. Usaha Industri kecil Tempe di Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar 

layak dijalankan karena memiliki nilai NPV positif, nilai BCR > 1 dan nilai IRR 

adalah sebesar 38,72% > bunga pinjaman (14%) sehingga dikatakan bahwa 

Industri kecil Tempe di Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar layak untuk 

dilakukan investasi dan menjalankan operasional perusahaan. 

3. Matrik internal dan eksternal menunjukkan pada 2,33 pada faktor internal dan 

2,18 pada faktor eksternal. Hal ini berarti Industri kecil Tempe di Kecamatan 
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Matesih Kabupaten Karanganyar berada pada posisi V dengan strategi 

konsentrasi melalui integrasi horizontal atau stabilitas (tidak  ada perubahan 

dalam pendapatan). Karena kekuatan yang dimiliki lebih sedikit dan adanya 

kelemahan membuat Industri kecil Tempe di Kecamatan Matesih Kabupaten 

Karanganyar harus memanfaatkan peluang yang dimiliki. Strategi yang dipakai 

adalah SO (Strength Opportunities)  yaitu mengatasi kelemahan-kelemahan 

yang ada dengan memanfaatkan peluang yang muncul. 

 

5.2. Saran 

Adapun saran yang diberikan adalah sebagai berikut : 

1. Hendaknya generasi muda memperhatikan usaha tempe karena industri adalah 

industri yang layak dikembangkan dengan menjanjikan keuntungan yang 

besar. 

2. Pemerintah daerah hendaknya melakukan pembinaan dengan memberikan 

dana dan memberikan pelatihan agar usah industri tempe ini bisa dikelola 

dengan lebih baik dan mampu mencapai pemasaran internasional. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

ANALISIS KELAYAKAN USAHA DAN STRATEGI PENGEMBANGAN 

INDUSTRI KECIL TEMPE DI KECEMATAN MATESIH KABUPATEN 

KARANGANYAR 

Nama Responden : 

Tanggal Pengisian : 

I. Identitas Responden dan Profil Usaha 

1. Nama Pemilik    : 

2. Jenis Kelamin    : 

3. Umur     :    Tahun. 

4. Alamat     : 

5. Pendidikan Terakhir   : 

6. Jumlah Anggota Keluarga  : 

7. Pekerjaan Pokok   : 

8. Nama Usaha    : 

9. Tahun Berdiri    : 

10. Lama Jadi Pengusaha   : 

11. Status Kepemilikan Usaha  : 

12. Jenis Usaha    :  
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II. Daftar Pertanyaan Untuk Pengusaha Industri Kecil Tempe Di Kecamatan Matesih 

Kabupaten Karanganyar 

A. MODAL 

1.  Berapa modal awal yang anda gunakan untuk usaha? 

2. Dari mana modal yang anda peroleh untuk modal usaha? 

No. Sumber Modal Nilai (Rp.) 

1. 

2. 

Modal Sendiri 

Modal Pinjaman 

-Pinjaman Bank 

------------------------------ 

-Pinjaman Koperasi 

------------------------------ 

Rp. 

 

 

Rp. 

 

Rp. 

Total Modal Rp. 

 

3. Apa yang menjadi hambatan dalam memperoleh modal guna meningkatkan 

usaha anda? 

B. TENAGA KERJA 

1. Berapa jumlah tenaga kerja di usaha saudara dalam memproduksi tempe? 
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No. 

 

Nama Karyawan 

 

L/P 

 

Umur 

 

Tingkat 

Pendidikan 

Status Kerja 

Dalam 

Pabrik 

Luar 

Pabrik 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

      

 

2. Dari mana tenaga kerja di perusahaan anda berasal? 

3. Apakah ada pelatihan pembuatan tempe guna meningkatkan kualitas kerja 

atau produktivitas di perusahaan anda? 

4. Berapa jam (waktu) tenaga kerja anda bekerja dalam waktu 1 (satu) hari?....... 

Jam. 

C. BAHAN BAKU 

1. Berasal dari manakah bahan baku yang anda peroleh untuk usaha tempe? 

2. Bahan baku apa saja yang anda gunakan untuk dalam kegiatan produksi? 
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No. Jenis Bahan Baku Harga (Rp.) 

   

 

3. Bagaimana cara mendapatkan bahan baku pada usaha anda? 

D. TEKNOLOGI 

1. Apa saja peralatan yang digunakan untuk produksi tempe anda? 

No. Peralatan Jumlah 

   

 

E. PRODUKSI 

1. Apa saja jenis produk yang dihasilkan pada industri kecil tempe, ada? 
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No. Jenis Produk Jumlah Produk Harga 

(Set/Buah) 

Jumlah 

(Jumlah Produk X Harga) 

     

 

2. Berapa jumlah hasil produksi tempe setiap bulan? 

3. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam proses produksi tempe? 

F. PEMASARAN 

1. Di mana daerah pemasaran produksi tempe anda? 

2. Bagaimana cara anda mempromosikan tempe anda? 

3. Industri kecil tempe darimana yang menjadi pesaing dalam pemasaran usaha 

anda? 

G. STRATEGI PENGEMBANGAN 

Tentukan rating dari masing-masing faktor internal (kekuatan dan 

kelemahan) dan factor eksternal (peluang dan ancaman) berikut ini dengan 

menggunakan tanda (X) pada pilihan ganda saudara yang dianggap paling 

sesuai. 

Pilihan rating (untuk kekuatan dan peluang) pada isian berikut terdiri dari: 
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Rating 4  : Sangat Tinggi 

Rating 3  : Tinggi 

Rating 2  : Rendah 

Rating 1   : Sangat Rendah 

Pilihan rating (untuk kelemahan dan ancaman) pada isian berikut terdiri dari: 

Rating 4  : Sangat Tinggi 

Rating 3  : Tinggi 

          Rating 2  : Rendah 

Rating 1   : Sangat Rendah 

A. Rating Faktor Internal Bobot 4 3 2 1 

1. Kekuatan 

a. Membuat tempe sudah menjadi 

budaya/tradisi masyarakat. 

b. Pangsa pasar lebih besar di 

tengah masyarakat menengah ke 

bawah. 

c. Tersedia tenaga kerja yang 

memadai. 

d. Tersedia bahan baku yang 

memadai, misalnya kedelai, 

sehingga kualitas produk 
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terjaga. 

2. Kelemahan 

a. Kurang kreatif dalam hal 

inovasi produk (monoton) 

b. Teknologi produksi sederhana 

(keterbatasan wawasan , 

keterampilan SDM, dan sarana) 

c. Tingkat pendidikan formal 

rendah. 

d. SDM pengusaha umumnya 

kurang professional dalam 

manajemen (produksi, 

pengelolah usaha, administrasi 

dan keuangan). 

e. Dana investasi dan modal kerja 

terbatas. 

 

JUMLAH      

B. Rating Faktor Eksternal Bobot 4 3 2 1 

1. Peluang 

a. Dukungan dan perhatian 

pemerintah. 
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b. Merupakan salah satu makanan 

pokok bagi masyarakat 

menengah ke bawah. 

c. Permintaan tinggi untuk produk 

d. Pertumbuhan penduduk 

e. Sentra industri (misalnya dekat 

dengan pasar) 

2. Ancaman 

a. Dana pemerintah untuk 

pembinaan pembuatan tempe 

terbatas. 

b. Saingan produk dari desa 

tetangga dan kecamatan. 

c. Kualitas kedelai kadang kalah 

membuat rasa tempe, tidak enak 

(produktifitas menurun dan 

kapasitas produk kecil). 

d. Terbatasnya akses pasar (produk 

tidak dapat dipasarkan secara 

kompetitif 

e. Iklim usaha belum sepenuhnya 

kondusif. 

JUMLAH      
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FOTO DOKUMENTASI SAAT MELAKUKAN PENELITIAN 

 Wawancara Kepada Responden 
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 Alat Penggiling Kedelai Manual 

 

 

 

 Mesin Dinamo  Penggiling Kedelai 
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 Bahan Baku 
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 Penggolahan Tempe 
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 Tempe Bungkus Daun 

 

 

 

 Tempe Bungkus Plastik 

 

 

 Tempe Yang Sudah Jadi 

 

 Tempe Yang Sudah Matang 
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101 
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