“Peranan Lembaga Keuangan terhadap
Produksi Keripik Singkong Berkapasitas 8 Ton/Hari
UD “Rezeki Baru” di Kabupaten Deli Serdang
Sumatera Utara”.
Oleh : Ir. Sere Saghranie Daulay,M.Si-Widyaiswara Madya

PROFIL PERUSAHAAN
Usaha Dagang “Rezeki Baru” berdiri berdasarkan akte pendirian KSU
Primer Koperasi Kartika Gajah Mada Pomdam I/BB No. SK/SKU/97/VI/2012
dan merupakan usaha yang bergerak dalam bidang pengolahan makanan ringan
yaitu keripik singkong cap “Rumah Adat Minang”. Pemilik usaha ini adalah H.
Misli. Alamat usaha di Jl. Tandukan Raya Kecamatan STM Hilir Kabupaten
Deli Serdang, Sumatera Utara.
RIWAYAT PERKEMBANGAN PERUSAHAAN
Misli merintis UD “Rezeki Baru” bersama anggota keluarga lainnya di
jalan pelajar gang kelapa dengan modal Rp.27.000 sejak tahun 1990. Dengan
kapasitas produksi 5 kg/hari dan sistem produksi yang masih tradisional,
keripik singkong dipasarkan secara swadaya. Seiring perkembangan usaha,
pada tahun 2005 rasa keripik singkong juga divariasikan dengan menambahkan
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rasa : rasa jagung, rasa sapi panggang, rasa rumput laut, rasa balado, rasa keju
dan rasa lainnya.
Untuk mengembangkan usahanya, Misli mendapatkan bantuan dana dari
Bank Bukopin dan Bank SUMUT sebesar Rp.1.000.000.000 pada tahun 2006.
Wilayah pemasaran keripik singkong cap “Rumah Adat Minang juga semakin
luas, bahkan sudah diekspor ke Korea.
STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN
UD “Rezeki Baru” merupakan organisasi dengan sistem “one man
management”. Pemilik, dalam hal ini adalah Bapak Misli merangkap sebagai
manajer, bidang produksi, keuangan, pembelian, personal, penjualan dan
menangani urusan lainnya dalam ruang lingkup perusahaan. Beliau juga
dibantu oleh istri, anak, keponakan dan anggota keluarga lainnya dalam hal
operasional perusahaan. Tenaga kerja di UD “Rezeki Baru” berasal dari
masyarakat sekitar. Jumlah tenaga kerja diperusahaan ini sebanyak 70 orang.
PRODUK YANG DIHASILKAN
Produk-produk yang dihasilkan oleh UD “Rezeki Baru” meliputi
keripik singkong cap “Rumah Adat Minang” dengan aneka rasa, yaitu :
1.

Rasa jagung

2.

Rasa sapi panggang

3.

Rasa balado

4.

Rasa keju

5.

Rasa asin (original)

6.

Rasa sapi lada hitam

7.

Rasa rumput laut

8.

Rasa udang manis

9.

Rasa ayam bawang

Produk tersebut dikemas dalam 3 variasi kemasan. Kemasan kecil
biasanya dijual dengan harga Rp.1.000,-/bungkus. Kemasan sedang (250 gr)
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dijual dengan harga Rp.5.000,-/bungkus. Sedangkan untuk kemasan besar
biasanya diangkut memakai truk dan diantar langsung kepada konsumen.
Bila ditinjau dari aspek dasar sistem industri, maka UD “ Rezeki Baru”
yang

menghasilkan

keripik

singkong

cap

“Rumah

Adat

Minang”

dikelompokkan dalam kategori industri hilir, ini jika dilihat dari produk yang
dihasilkan.

Industri hilir adalah industri yang menghasilkan produk jadi

(finished goods). Berdasarkan UU No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro,
kecil dan menengah, UD “ Rezeki Baru” termasuk kedalam kelompok usaha
kecil karena memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000 dan hasil
penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000.
Dalam rangka meningkatkan daya saing, industri ini lebih fokus pada
berkompetisi dengan kualitas karena keripik singkong cap “Rumah Adat
Minang” memiliki keunggulan dari produk sejenis yaitu dalam hal rasa dan
kerapuhan atau kerenyahan.
Dimensi industri kecil usaha ini merupakan industri kecil semi
tradisional karena sudah melepaskan diri dari ciri tradisional, tetapi
penerapannya tidak dilakukan pada keseluruhan aspek.
Potensi yang dimiliki industri kecil semi tradisional khususnya UD
“Rezeki Baru” adalah : Jumlah bahan baku yang tersedia cukup besar dan
berada dalam lingkungan pabrik, Tenaga kerja produktif, Mesin produksi
yang masih dalam kondisi prima dan Pemanfaatan limbah sisa produksi.
Adapun limitasi industri ini adalah : Lingkungan kerja yang kurang
higienis, Banyaknya ruang kosong yang masih bisa dimanfaatkan, Kurangnya
pemahaman dan penerapan teknik kesehatan dan keselamatan kerja dan
Drainase limbah belum tertata dengan baik.
Selanjutnya upaya pengembangan industri yang dikunjungi dapat
dilakukan dengan cara : Penataan ulang tata letak pabrik sehingga proses
produksi akan lebih efisien, Penyediaan alat-alat keselamatan kerja bagi
karyawan pabrik seperti sarung tangan karet, alas kaki, pakaian yang lebih
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nyaman, masker, tutup kepala dll dan Penyuluhan tentang pentingnya
penerapan sistem kesehatan dan keselamatan kerja.
Strategi pengembangan industri kecil menengah untuk UD “Rezeki
Baru” yang perlu dijadikan pedoman adalah strategi perbaikan yang
berkelanjutan (Hudson,2001). Strategi ini mengembangkan industri kecil
secara bertahap (siklus berkelanjutan).
Berbicara tentang LEAN MANUFACTURING, yang dilakukan
melalui Identifikasi Seven Waste.Dapat dikatakan tidak terjadi over
production, karena produksi dilakukan berdasarkan jumlah pesanan (make to
order) dan diproduksi tepat waktu (just in time), sehingga tidak ada produk
yang dihasilkan melebihi kebutuhan atau lebih cepat dari seharusnya. Dalam
operasionalisasi usaha di ruang produksi ditemukan Gerakan yang tidak perlu
seperti Terjadi banyak gerakan yang tidak menghasilkan nilai tambah pada
produk antara lain bahan-bahan dan peralatan yang terpisah jauh serta
mencari-cari alat. Namun Tidak ada kegiatan menunggu (waiting) karena
mesin, material dan operator bekerja secara kontinu. Selanjutnya pengamatan
di ruang produksi ditemukan Terjadinya pergerakan barang yang tidak perlu
karena luasnya ruang pengepakan, sementara produk langsung dikirim ke
konsumen (tidak ada proses penyimpanan). Tidak ditemukan Proses
berlebihan dan Tidak ada usaha kerja yang tidak bermanfaat. Mengamati
Kerusakan (defect) maka Terjadi pengerjaan ulang untuk memenuhi
persyaratan pelanggan. Biasanya terjadi

pada kerusakan kemasan karena

proses pengemasan atau pengepresan. Adapun tentang Persediaan (Inventory)
dapat diketahui Tidak ada persediaan, sebab sistem produksi berdasarkan
pesanan.
MANAJEMEN PEMASARAN
Tinjauan terhadap Karakteristik Pasar maka Usaha Dagang “Rezeki
Baru” menjual keripik singkong cap “Rumah Adat Minang” untuk dijual
kembali oleh distributor atau retailer atau untuk konsumen yang
mengkonsumsi secara pribadi. Faktor-faktor yang sensitif dan perlu
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diperhatikan dalam menjual produk makanan ringan seperti ini adalah dari
aspek kesehatan, kehalalan dan kehigienisan makanan. Jenis pasar yang
selama ini dilayani adalah pasar barang konsumsi, retailer, ekspor dan dunia
maya. Salah satu faktor yang membuat produk ini disukai adalah kualitasnya
yang berbeda dengan produk sejenis dan harganya yang murah. Masalah
pokok perusahaan pada umumnya berkaitan dengan aspek karakteristik pasar
ini adalah sarana pemasaran dan daya saing yang tinggi antar perusahaan
sejenis. Market Size atau Ukuran pasar produk mengunggulkan produk
keripik singkong cap “Rumah Adat Minang”. Cara perusahaan melakukan
segmentasi pasar adalah dengan pedoman original. Sebaiknya segmentasi
pasar dilakukan dengan pedoman original dan measurable. Target pasar
perusahaan selama ini adalah konsumen di pulau Sumatera dan konsumen
anak-anak, remaja maupun dewasa. Pasar lain yang cukup potensial untuk
dipilih sebagai target adalah pasar internasional. Perusahaan belum
melakukan positioning. Atribut produk yang mungkin dapat dipilih jika
perusahaan harus melakukan positioning adalah atribut produk harga murah
dan performance tinggi.

Masalah pokok perusahaan pada umumnya

berkaitan dengan aspek STP adalah : Menentukan segmentasi produk yang
tepat, Menetapkan strategi dalam memilih target pasar dan Tingginya daya
saing di pasar barang konsumsi.
Strategi pemasaran yang ditempuh perusahaan selama ini adalah
strategi tumbuh secara intensif. Faktor yang membuat strategi tesebut
berhasil membuat perusahaan tumbuh dan tetap survive selama ini adalah
kemampuan untuk memanfaatkan peluang, memanfaatkan keunggulan yang
dimiliki dan mengatasi kelemahan yang ada.
Aspek bauran produk yang penting dan digunakan perusahaan
selama ini dalam menjalankan usaha adalah kualitas, variasi produk,
kemasan, harga cara distribusi dan promosi. Masalah pokok perusahaan pada
umumnya berkaitan aspek bauran produk ini adalah tingginya permintaan.
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Aspek bauran distribusi fisik (physical distribution) yang digunakan
perusahaan selama ini dalam menjalankan usahanya adalah transportasi
lokal. Masalah pokok perusahaan pada umumnya berkaitan aspek distribusi
fisik ini adalah kerusakan kemasan produk. Aspek bauran agen penjualan
(marketing channel) yang digunakan perusahaan selama ini dalam
menjalankan usahanya adalah retailer dan distributor. Masalah pokok
perusahaan pada umumnya berkaitan aspek bauran produk ini adalah
kesepakatan harga.
Aspek bauran promosi yang digunakan perusahaan selama ini dalam
menjalankan usahanya adalah personal selling dan internet. Bauran promosi
trsebut cukup efektif dalam mendukung prestasi jual (market consciousness).
Bauran promosi yang mungkin dapat dipilih untuk meningkatkan kinerja
penjualan atau pemasaran perusahaan adalah iklan dan pembuatan situs
diinternet. Masalah pokok perusahaan pada umumnya berkaitan aspek
promosi ini adalah biaya promosi yang lebih besar untuk menjangkau target
pasar yang lebih luas. Aspek bauran harga yang penting dan digunakan
perusahaan selama ini dalam menjalankan usahanya adalah pilihan harga.
Masalah pokok perusahaan pada umumnya berkaitan aspek bauran harga ini
adalah perbedaan harga yang terlalu mencolok antara produsen dan
distributor.
PERENCANAAAN DAN PENGENDALIAN PRODUKSI
Respon terhadap konsumen keripik singkong cap “Rumah Adat
Minang” adalah Make To Order (MTO). Jenis sistem yang digunakan
dipabrik adalah Flow Shop (FS). Bahan baku utama yang digunakan adalah
ubi kayu yang berasal dari kebun sendiri dan kebun masyarakat sekitar UD
“Rezeki Baru”. Adapun ahan tambahan yangdigunakan adalah zat pewarna,
penyedap rasa, penguat rasa (bumbu) yang disuplai dari PT Masfood Jakarta.
Bahan baku penolong yang digunakan adalah minyak goreng, kayu bakar dan
kemasan plastik yang disuplai dari wilayah Medan. Kapasitas produksi UD
“Rezeki Baru” adalah 8 ton/hari. Minyak goreng yang dibutuhkan untuk
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menggoreng 8 ton keripik singkong cap “Rumah Adat Minang” adalah 4
drum.

Aliran bahan baku menjadi produk jadi atau proses-proses yang
dilalui untuk menghasilkan produk jadi adalah sebagai berikut :
Pengupasan Kulit
Penirisan

Pemotongan/Pengirisan

Proses Penggorengan

dengan Bumbu Penyedap Rasa

Pendinginan

Pencucian
Pencampuran

Pengepakan/Pembungkusan.

Perusahaan tidak melakukan peramalan dalam perencanaan dan
pengendalian produksinya. Perusahaan menentukan jenis produksi (rasa dan
jenis kemasan) berdasarkan permintaan konsumen. Operasional perusahaan
dimulai pukul 08.00 WIB – 18.00 WIB dari hari Senin sampai dengan hari
Sabtu. Perusahaan dapat memproduksi 8 ton bahan baku ubi kayu, dimana 1
ton ubi kayu menghasilkan 350 kg keripik singkong.
Sebagai penutup maka dapat disampaikan simpulan kunjungan di
UD “Rezeki Baru” yaitu : UD “Rezeki Baru” dirintis sejak tahun 1990 oleh
Bapak Misri bersama anggota keluarganya dengan modal awal Rp.27.000
telah mengalami perkembangan secara bertahap hingga menjadi industri
kecil adalah dengan bantuan dana dari pihak lembaga keuangan (Bank
SUMUT dan Bank Bukopin), Perusahaan ini memproduksi keripik singkong
cap “Rumah Makan Minang” dengan 9 jenis variasi rasa secara semi
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tradisional dengan kapasitas produksi 8 ton/hari berdasarkan pesanan (make
to order), Perusahaan dikelola dengan sistem “one man management“ oleh
bapak Misri, Perusahaan memiliki tata letak yang kurang ergonomis,
Wilayah pemasaran produk keripik singkong cap “Rumah Adat Minang”
adalah pulau sumatera dan sudah diekspor ke Korea, Keunggulan keripik
singkong produksi UD “Rezeki Baru” adalah dari aspek kualitas keripik yang
renyah dan rasa yang berbeda dari produk sejenis dan Cara pemasaran
produk ini adalah melalui distributor, pameran dan internet. Adapun Saran
yang dapat diberikan kepada UD “Rezeki Baru” adalah : Melakukan analisa
dan perbaikan tata letak pabrik agar sistem produksi lebih efisien,
Memanfaatkan metode statistika untuk pengolahan data, Melakukan
identifikasi dan penerapan 5S untuk perbaikan metode kerja, Lebih
memperhatikan kebersihan lingkungan kerja, Melakukan pengolahan limbah
lebih baik dengan memperbaiki sistem aliran pembuangan, Membuat struktur
organisasi untuk pembagian tugas dan wewenang sehingga tidak terpusat
pada pemilik dan Mengembangkan wilayah promosi dan cara pemasaran
dengan membuat situs di internet (penjualan secara online).

ssd@ 2015
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