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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pembinaan Industri Kecil di masa yang lalu, yaitu pada era desentralisasi merupakan
kewenangan pemerintah pusat, sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 5
tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah. Di masa itu kewenangan Pusat dilaksanakan
oleh Departemen, Kantor Wilayah dan Kantor Departemen di tingkat Propinsi dan
Kabupaten.
Di era Otonomi, sejalan dengan Undang Undang Nomor 32 tahun 2005 tentang
Pemerintahan Daerah, yang kemudian telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan
Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka Pembina industry kecil dan
menengah dialihkan menjadi kewenangan Daerah, dalam hal ini Dinas Perindustrian
Propinsi dan Dinas Perindustrian Kabupaten.
Pada masa transisi kewenangan, disertai gejolak peekonomian dunia yang juga dirasakan
oleh industri kecil dan menengah. Memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA),
diperkirakan banyak data industri kecil dan menengah yang sudah tidak relevan lagi dengan
kondisi nyata di lapangan.
Kerupuk sebagai hasil industri kecil dan menengah, juga dihasilkan oleh para perajin di
Propinsi Banten, data potensi sentra tersebut sepatutnya diperiksa kembali sebagai bahan
penyusunan program pengembangan selanjutnya.
B. Batasan Masalah
Propinsi Banten sebagai propinsi muda, digunakan sebagai contoh kondisi-kondisi sentra
sentra industri kecil dan menengah saat ini yang dapat digunakan untuk merumuskan
kebijakan pembinaan.

Komoditi kerupuk, merupakan bahan pangan yang terus dibutuhkan bagi kebutuhan
konsumsi masyarakat, tidak hanya di pedesaan, namun juga di perkotaan untuk berbagai
keperluan, seperti : teman makan nasi/lauk-pauk di rumahtangga, di restoran/rumah-makan,
hotel, pada acara-acara di perumahan seperti : arisan keluarga, pesta pernikahan, selamatan
kelahiran dan ulang tahun dan sebagainya.

PROSES PEMBUATAN KERUPUK
1. Pengadukan Adonan
Kerupuk uyel dibuat dengan menggabungkan tepung tapioka, tepung terigu, bawang
putih, garam, gula, air dan penyedap rasa. Adonan dicampur dalam mesin pengaduk
selama 30 menit, hingga tercampur rata.
2. Pembentukan
Adonan yang sudah tercampur lalu ditempatkan dalam tabung press yang
menggunakan system hidrolik untuk menekan dan membentuk adonannya jadi
+memanjang. Adonan lalu keluar dari keran-keran khusus. Pembentukan dilakukan
dengan terampil sehingga berbentuk bulat keriting (uyel-uyel) dan terdapat jarring
bolong-bolong.
3. Pengukusan
Setelah dibentuk, kerupuk mentah ditempatkan dalam wadah khusus seperti jaring.
Fungsi wadah agar air dapat memasuki celah-celahnya agar kerupuk matang. Tiap
wadah kukus memuat sekitar 25 kerupuk. Pengukusan selama 10 - 20 menit.

4. Penjemuran
Kerupuk kemudian dijemur hingga benar-benar kering. Kerupuk disusun pada
wadah penjemuran disebu teplek yang bias ditaruh sekitar 200-300 kerupuk.
Penjemuran dilakukan selama 2 hari di bawah terik matahari.
5. Penggorengan
Menggoreng kerupuk tak bias sembarangan, jika tidak kerupuk terampil, maka
kerupuk akan sulit mengembang. Kerupuk harus dipanaskan perlahan selama 3-5
menit. Bila sudah mengembang dipermukaan minyak baru kemudian kerupuk
dipindahkan ke wajan panas. Saat di wajan panas kerupuk langsung mengembang,
jadi harus digoreng kurang dari 1 menit.

6. Pembungkusan
Bila sudah dingin, kerupuk dimasukan dalam kantong plastik pembungkus. Satu

kantong plastik kecil berisi 5-10 kerupuk.

BAGAN PROSES PEMBUATAN KERUPUK
C. Rumusan Masalah
Mampukah sentra kerupuk Banten dikembangkan menjadi pemasok makanan ringan bagi
kota Jakarta pada tahun 2020 ?
D. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan datasecara tepat serta mempelajari
kondisi, potensi dan posisi sentra kerupuk di Propinsi Banten.
F. Manfaat Hasil Penelitian
1. Tersedianya data dan informasi secara tepat dan akurat tentang kekuatan, kelemahan,
tantangan dan peluang sentra industri kecil dan menengah emping di Banten sebagai
bahan makanan pendukung bagi kebutuhan pangan masyarakat Jakarta.
2. Data dan informasi hasil survey ini dapat digunakan sebagai dasar penetapan
kebijakan pengembangan sentra sebagai penyangga penyedia bahan pangan bagi kota
Jakarta sebagai sentra industri kecil dan menengah di seputar Jakarta.
BAB III
LANDASAN TEORI
A. Berlatar belakang dari hasil studi yang dilakukan oleh Prof.Urata pada tahun 2000
tentang IKM di Indonesia, Prof Urata menemukan 4 kelemahan industri kecil dan
menengah, yaitu :
1. Teknologi dan pengendalian mutu
2. Pemasaran hasil produksi
3. Sumber daya manusia
4. Pendanaan
B. Publikasi Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Juni 2014,
“Kebijakan dan Strategi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dalam Rangka
Peningkatan Daya Saing Global 2010 – 2014”Terdapat enam pokok kelemahan Industri
Kecil dan Menengah, yaitu :
•
Pertama, masih lemahnya kemampuan pelaku sumber daya manusiaindustri kecil dan
menengah di berbagai bidang
•
Kedua, rata-rata sumber daya manusiaindustri kecil dan menengah berpendidikan
rendah
•
Ketiga, belum memadainya mesin dan peralatan produksi yang dimiliki pengusaha
industri kecil dan menengah
•
Keempat, pengusaha industri kecil dan menengah pada umumnya belum mampu
memenuhi permintaan pasar, baik dari jumlah maupun mutu
•
Kelima, rendahnya mutu dan disain belum mampu memenuhi pesanan yang besar,
pengiriman/distribusi yang cepat dan tepat waktu

•

Keenam, lemah dalam akses pasar dan modal

•

Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 78/M-IND/PER/9/2007

•

Pasal 3, Pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) dengan pendekatan OVOP
bertujuan untuk menggali dan mempromosikan produk inovatif dan kreatif lokal yang
bersifat unik khas daerah serta meningkatkan daya saingnya.

•

Pasal 4, pembinaan IKM melalui pendekatan OVOP diutamakan kepada perusahaan
IKM di sentra IKM yang menghasilkan produk terbaik untuk lebih ditingkatkan
kualitas produk dan akses pasar nasional dan atau globalnya.

•

Pasal 5, produk IKM yang dipilih dikembangkan dengan pendekatan OVOP harus
memenuhi kriteria sebagai berikut :

•
•
•
•
•

Produk unggulan daerah dan/atau produk kompetensi inti daerah
Unik khas budaya dan keaslian lokal
bermutu dan berpenampilan baik
berpotensi pasar domestic dan ekspor dan
diproduksi secara kontinyu dan konsisten

BAB III
METODA PENELITIAN
•

Lokasi Penelitian
Pelaksanaan penelitian terhadap sentra kerupuk di Propinsi Banten diselenggarakan selama
5 hari pada tanggal 17 – 21 Nopember 2014.

•

Jenis Penelitian
Penelitian dilaksanakan sebagai studi kasus dengan metoda survey.
•
Variabel Penelitian
Kapasitas produksi pertahun, nilai omzet perbulan dan nilai penjualan perbulan, dan nilai
produksi pertahun.
•

Populasi dan Sampel
Populasi penelitian adalah seluruh pengusaha/pengrajin pada sentra industri kecil dan

menengah yang menjadi obyek penelitian, adapun sampel penelitian adalah pengusaha/
pengrajin industri kecil dan menengah yang dapat diwawancarai, sekurang-kurangnya satu
orang.
•

Teknik Pegumpulan Data
Pengumpulan data primer baik data kuantitatif maupun data kualitatif, dilakukan melalui
penggunaan alat bantu kuesioner/daftar pertanyaan dan wawancara kepada responden.
Responden penelitian adalah para pengusaha industri kecil dan menengah kerupuk di sentra
lokasi penelitian.
Pengumpulan data sekunder dan wawancara dilakukan terhadap aparat Pembina industri
kecil dan menengah di daerah setempat.

•

Analisis Data
Pengolahan data dilakukan dengan metoda kuantitatif : menghitung penjumlahan dan
perkalian, menghitung nilai rata-rata dan perbandingan, adapun analisis dilakukan secara
deskriptif kualitatif terhadap data penelitian serta pengamatan selama penelitian dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Data
Konsultasi dengan aparat pembina industri kecil dan menengah Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Propinsi Banten Bp Dwijo Harsono menghasilkan penentuan lokasi/objek
survey adalah sentra kerupuk di Desa Sumur Bandung, Kecamatan Jayanti, Kabupaten
Tangerang Banten. Kontak person/pendamping survey adalah Ibu Nuraini, aparat
pembina industri kecil dan menengah Kabupaten Tangerang.
B. Temuan lapangan
Sentra kerupuk pada lokasi/obyek survey terdiri dari 20 (dua puluh) UU (unit usaha)
dengan 45 (empat puluh lima) orang tenaga kerja. Kemampuan produksi rata-rata setiap
perajin adalah sebesar 8 kg/hari.
Pembuatan Kerupuk menggunakan bahan baku tapioka. Adapun bahan penolong yang
digunakan adalah garam, vetsin/penyedap rasa, minyak goring dan bahan bakar.
Mesin yang digunakan dalam produksi kerupuk di sentra ini merupakan peralatan
sederhana dengan skala rumah tangga, terdiri dari panci adonan, rak dan tampah
penjemuran, penggorengan, sudip, saringan minyak dan kompor.
C. Permasalahan
Permasalahan yang dihadapi sentra kerupuk di Desa Sumur Bandung, Kecamatan
Jayanti, Kabupaten Tangerang Banten yang juga menjad keluhan masyarakat adalah :
•
Lokasi sentra yang jauh dari jangkauan transportasi, membuat produk yang dihasilkan
hanya dapat dijual ke pasar desa
•
Prasarana jalan/transportasi rusak
•
Bahan bakar kayu semakin langka sehingga terpaksa menggunakan bahan bakar
minyak yang akan menambah ongkos produksi
•
Harga produk meningkat akibat kenaikan BBM, sehingga dikhawatirkan akan
menurunkan angka penjualan
Himbauan responden penelitian untuk pengembangan sentra adalah perbaikan sarana
jalan.
D. Pembahasan
Pengolahan terhadap data jumlah tenaga kerja sebanyak 45 orang pada 20 unit usaha
kerupuk, menghasilkan jumlah rata-rata tenaga kerja pada setiap unit usaha, yaitu 45
dibagi 20 adalah 2 hingga 3 orang, yaitu terdapat 15 unit usaha dengan 2 orang perajin
dan 5 unit usaha dengan 3 orang perajin.
Kemampuan produksi rata-rata setiap perajin adalah sebesar 8 kg/hari, sehingga
kapasitas produksi setiap unit usaha adalah sebesar 2 X 8 kg/hari yaitu 16 kg/hari
hingga 3 X 8 kg/hari yaitu 24 kg/hari, bila dirata-ratakan maka setiap unit usaha akan
menghasilkan produk sebesar 20 kg/hari.
Kapasitas produksi setiap unit usaha dalam sebulan adalah 25 hari kerja X 20 kg/hari
diperoleh hasil : 500 kg. Kapasitas produksi setahun adalah 12 X 500 kg/bulan

menjadi 6.000 kg atau 6 ton. Adapun kapasitas sentra kerupuk di Desa Sumur
Bandung, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang Banten yang terdiri dari 20 unit
usaha selama setahun adalah 20 X 6 ton akan diperoleh sebanyak 120 ton kerupuk.
Hasil pengamatan dan wawancara dengan reponden penelitian, diperoleh hasil sebagai
berikut, bahwa ditemukan hal-hal yang dibutuhkan untuk pengembangan sentra,
diantaranya : Perbaikan sarana transportasi, perluasan pasar hingga ke pasar tingkat
kecamatan, bahkan agar dimungkinkan dipasarkan di pasar tingkat kabupaten. Hal lain
yang juga perlu dilakukan adalah perbaikan kemasan eceran dan kemasan transport.
Perbaikan disain dan bahan kemasan eceran, akan meningkatkan citra produk yang
dihasilkan sehingga mampu bersaing dengan produk sejenis di pasar dan akan diminati
oleh konsumen untuk dikonsumsi dikala santai, maupun untuk menghilangkan
kejenuhan dikala lelah berkendara.
Kegiatan survey ini juga telah menemukan hal-hal yang menjadi kekuatan, kelemahan,
peluang dan tantangan seta ancaman bagi sentra kerupuk di di Desa Sumur Bandung,
Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang Banten, yaitu :
Telah memiliki pasar dan konsumen yang
Kekuatan:
tetap, yaitu pasar desa
Hanya dapat memenuhi konsumsi lokal/
Kelemahan:
tingkat desa sehingga perlu dikembangkan
Keterampilan yang dimiliki merupakan
potensi untuk pengembangan sentra ini,
Peluang:
namun aspek permodalan dan kemampuan
pemasaran perlu ditingkatkan
Produk sejenis dari desa-desa lain dapat
menjadi ancaman bila sentra ini tidak segera
Ancaman:
dikembangkan dari potensi yang ada untuk
mencapai keunggulan bersaing
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Sentra Kerupuk di Desa Sumur Bandung, Kecamatan Jayanti, Kabupaten
Tangerang Banten dengan 20 unit usaha dan 45 orang perajin, telah mampu
menghasilkan 120 ton kerupuk dalam setahun dengan 25 hari kerja sebulan
dan dalam 12 bulan setahun.
Produksi kerupuk oleh sentra ini memiliki pasar lokal/pasar tingkat desa
dengan prospek pasar yang cukup baik.
Kapasitas produksi kerupuk sebagai penyangga penyedia makanan ringan
bagi kota Jakarta diharapkan dapat diwujudkan dengan kesungguhan untuk
pengembangan dan pembangunan di Propinsi Banten.
B. SARAN

Para pengusaha dan perajin kerupuk di Desa Sumur Bandung, Kecamatan
Jayanti, Kabupaten Tangerang Banten, perlu mendapat informasi dan
penyuluhan tentang cara-cara melakukan promosi dan perbaikan kemasan
untuk perluasan pasar, sehingga kelak pada tahun 2020 menjadi produk
unggulan memasuki pasar kota Jakarta.

•

•

•
•
•
•

•
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