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ABSTRAK 

Permasalahan pemanfaatan sumberdaya alam yang ada menjadi salah 
satu kendala yang sering dihadapi oleh beberapa daerah yang ada di Indonesia, 
terutama jika dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah. 
Sumberdaya alam yang ada dapat dimanfaatkan menjadi bahan baku untuk 
membuat sebuah produk baru yang memiliki nilai tambah sehingga dapat 
digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk 
meningkatkan fungsi dan peran dari industri kecil maupun usaha mikro perlu 
adanya pembelajaran lebih lanjut terutama mengenai peran dari industri kecil 
atau usaha kecil dalam menunjang pengembangan komoditas ungggulan. 
Adapun pengembangan yang dapat dilakukan terhadap komoditas unggulan 
daerah diantaranya melalui analisis yang digunakan pada konsumen untuk 
mengukur tingkat kepuasan konsumen dan seberapa besar permintaan produk 
yang mungkin bisa dicapai oleh suatu produk yang dihasilkan oleh industri kecil 
maupun UMKM. Salah satu industri kecil atau UMKM yang terdapat di 
Kabupaten Jember yang juga erfungsi sebagai media yang membantu 
pemerintah dalam mengenalkan produk khas dari Jember yaitu industri suwar 
suwir. Pengembangan produk suwar suwir sebagai komoditas unggulan ini 
sangat penting dilakukan karena selain memperkenalkan Kota Jember, dapat 
juga sebagai salah satu indikator yang diandalkan oleh pemerintah untuk dapat 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah Jember. Salah satu cara yang 
dapat digunakan adalah mengukur bagaimana tingkat ketersediaan bahan baku 
utama pembuat suwar suwir sehingga industri suwar suwir dapat terus bertahan 
dan berkembang. Untuk mengetahui hal tersebut maka peneliti di sini mengamati 
bagaimana keterkaitan ketersediaan bahan baku produksi terhadap penunjang 
pengembangan komoditas unggulan (studi pada industri suwar suwir di 
Kabupaten Jember). 

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif agar dapat 
menjawab rumusan masalah pada penelitian. Dari hasil penelitian ini, diperoleh 
hasil bahwa ketersediaan bahan baku produksi untuk industri suwar suwir ini 
masih tergolong cukup meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak. Selain itu, 
jumlah permintaan pada industri ini terus meningkat dari waktu ke waktu 
sehingga upaya pengembangan produk suwar suwir ini dapat dilakukan dengan 
terus meningkatkan jumlah bahan baku,kualitas produk maupun peningkatan 
sarana dan prasrana. 

Kata kunci: ketersediaan bahan baku, komoditas unggulan, pertumbuhan 
ekonomi wilayah. 

 



 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Saat  ini semakin banyak permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia. 

Salah satunya yaitu masalah mengenai pemanfaatan sumberdaya alam yang 

kurang optimal sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi terutama 

dalam masalah pengelolaan sumberdaya alam. Oleh karena itu perlu adanya 

peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional untuk mengatasi masalah 

pemanfaatan sumberdaya alam yang tersedia agar dapat dioptimalkan dan 

diolah dengan baik sehingga dapat memberikan dampak pada kondisi ekonomi 

daerah yang lebih stabil dan kuat. Salah satu sumberdaya alam yang banyak 

dikelola oleh masyarakat Indonesia adalah sumberdaya yang berasal dari hasil 

sektor pertanian. Hasil dari sektor pertanian tidak hanya digunakan sebagai 

bahan-bahan pangan pokok untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga 

dapat diolah manjadi produk-produk yang memiliki nilai tambah dan dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah. 

Sektor pertanian juga memainkan peran yang sangat strategis dalam 

pembangunan nasional. Bentuk dari peran strategis sektor pertanian dalam 

pembangunan nasional di antaranya yaitu sebagai penyerap tenaga kerja, 

kontribusi terhadap produk domestik bruto, sumber devisa, bahan baku usaha 

kecil, sumber bahan pangan dan gizi serta pendorong bergeraknya sektor 

ekonomi riil lainnya (Roziq,dkk 2014:44). 

Sektor pertanian adalah salah satu pilar ekonomi yang dapat memberikan 

kontribusi nyata pada Gross Domestic Product (GDP) bagi Indonesia. Menurut 

Asian Development Bank (dalam Firdaus,dkk 2009:33) sumbangan sektor 



 
 

pertanian pada 1980, 1990, 2000, dan 2004 berturut-turut adalah sebesar 24,8%, 

19,41%, 15,6% dan 15,39%. Meskipun kontribusi sektor pertanian mengalami 

penurunan, tetapi nilai absolut GDP terus mengalami kenaikan dari Rp 53,056 

triliun pada 1990 menjadi Rp 66,209 triliun pada 1999, dan pada 2004 menjadi 

252,293 triliun rupiah. Tidak hanya bagi Indonesia saja, sektor pertanian juga 

mendominasi sumbangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di 

tiap-tiap provinsi maupun pada daerah-daerah di seluruh Indonesia, khususnya 

pada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jember. 

Menurut laporan dari Pemerintah Kabupaten Jember, perkembangan 

perekonomian di Kabupaten Jember dapat dilihat dari indikator besaran Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB). Kontribusi terbesar dalam membentuk PDRB 

Kabupaten Jember pada 2010–2011 adalah sektor pertanian, yang secara 

meyakinkan menyumbang berturut-turut 38,74% dan 37,46% dari total PDRB. 

Keberhasilan sektor ini tidak terlepas dari potensi alam dan lahan yang subur 

yang telah menjadikan Jember sebagai lumbung padi di Jawa Timur. Selanjutnya 

yang menjadi penyumbang tertinggi terhadap PDRB adalah sektor perdagangan, 

hotel dan restoran, dan sektor jasa-jasa. Besarnya kontribusi dari sektor ini 

didukung dengan peran dan fungsi Kota Jember sebagai pusat kegiatan wilayah 

yang melayani Kabupaten Jember, Bondowoso dan Situbondo. Pertumbuhan 

ekonomi secara umum di Kabupaten Jember menunjukan tren pertumbuhan 

ekonomi yang terus menaik pada kisaran 7,0%, di mana pertumbuhan tertinggi 

dihasilkan oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran (10,66%) diikuti sektor 

pengangkutan dan komunikasi (9,93%) dan sektor jasa-jasa (8,87%). 

Dalam sektor pertanian, tidak hanya komoditas padi yang dijadikan 

komoditas unggulan daerah, namun terdapat beberapa komoditas lain yang hasil 

produksinya lebih banyak dibanding daerah lain di sekitar wilayah Kabupaten 



 
 

Jember. Hasil-hasil dari sektor pertanian dapat digunakan sebagai acuan dari 

penguatan ketahanan pangan di Kabupaten Jember. Ketahanan pangan sendiri 

adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari 

tersedianya pangan secara cukup baik jumlah maupun mutu serta aman dan 

terjangkau. Peningkatan hasil sektor pertanian telah dilakukan untuk menjaga 

ketahanan pangan daerah dan meningkatkan kecukupan gizi masyarakat, 

sebagaimana dijelaskan pada tabel 1.1 yaitu mengenai hasil sektor pertanian 

berikut: 

Tabel 1.1: Hasil Sektor Pertanian Kabupaten Jember Tahun 2010 -     2012 

No. Komoditi 
Tahun 

2010 2011 2012 

1. Padi (beras) 450 792,70 481 957,62 563 947,29 

2. Jagung 349 909,62 332 382,22 364 985,59 

3. Kedelai 17 260,59 24 517,64 26 130,74 

4. Kacang Tanah 3 664,66 3 462,31 3 462,31 

5. Ubi Kayu 46 943,80 42 226,30 42 226,30 

6. Ubi Jalar 10 051,36 6 759,28 6 759,28 

Sumber: Potensi dan Prospek Kabupaten Jember Tahun 2013 

 Tabel tersebut menunjukan data bahwa pada sektor pertanian yang 

paling banyak diproduksi di Kabupaten Jember adalah komoditas padi (beras). 

Selain produksi padi (beras) adapula komoditas jagung yang menempati posisi 

kedua dalam produksi hasil pertanian terbanyak, kemudian diikuti oleh komoditas 

ubi kayu, kedelai, ubi jalar, dan kacang tanah. Dari data tersebut dapat dilihat 

bahwa komoditas padi (beras) terus mengalami kenaikan yang signifikan dalam 

produksinya. Kenaikan produksi pada komoditas padi (beras) tidak diikuti oleh 

komoditas pertanian lainnya. Untuk komoditas jagung mengalami fluktuasi yaitu 

menurun pada 2010–2011 namun kemudian kembali merangkak naik pada 

2011–2012, sedangkan untuk komoditas kedelai sama seperti komoditas padi 

(beras) terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Namun, untuk komoditas lain 



 
 

seperti kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar hasil produksinya mengalami 

penurunan dan stagnan. 

Dari penjelasan di atas dapat diketahui perkembangan hasil pertanian 

terutama komoditas ubi kayu terus menurun. Ubi kayu merupakan bahan baku 

utama dalam pembuatan tape yang kemudian menghasilkan produk turunan 

yaitu suwar suwir salah satunya. Dengan terus berkurangnya hasil produksi ubi 

kayu menggambarkan bahwa hasil panen ubi kayu lokal kurang diminati oleh 

produsen tape sehingga banyak masyarakat, petani utamanya mengalihkan 

lahan pertanian ubi kayu dengan tanaman lain yang lebih banyak diminati seperti 

padi (beras) atau jagung. Menurut Putra dan Winarno (2014:18) singkong atau 

ubi kayu merupakan salah satu hasil tanaman umbi-umbian yang memiliki 

manfaat dan dapat diolah menjadi berbagai macam makanan atau produk 

olahan. Singkong dapat diolah menjadi berbagai macam makanan atau produk 

olahan lainnya. Singkong dapat diolah hingga tidak ada yang tersisa, 

dikarenakan seluruh bagian dari singkong dapat digunakan dan diolah. 

 Jember merupakan salah satu kota yang sangat berlimpah atas hasil 

cocok tanam umbi-umbian seperti singkong yang dapat dijadikan bahan dasar 

dari pembuatan tape maupun suwar suwir. Seiring berjalannya waktu, hasil 

olahan dari tape singkong dimodifikasi hingga menjadi bermacam-macam produk 

turunan seperti suwar suwir, proll tape, brownies tape, pia tape dan dodol tape. 

Perkembangan usaha tersebut membawa dampak yang positif bagi Kota 

Jember. Saat ini Jember dikenal sebagai kota tape, kota suwar suwir, dan juga 

sebutan lainnya yang berhubungan dengan tape. Fenomena ini dapat 

meningkatkan persaingan usaha dibidang produksi tape maupun produk 

turunannya. Persaingan tersebut menuntut produsen tape untuk semakin 

ekonomis dan efisien dalam proses produksinya. Agar dapat meningkatkan daya 



 
 

saing produk, selain meningkatkan kualitas, mereka juga harus menciptakan 

harga yang kompetitif dipasaran dan berinovasi pada produk yang dihasilkan. 

 Sebagai salah satu komoditas yang menjadi ciri khas Jember dan 

merupakan komoditas unggulan, suwar suwir memiliki potensi yang sangat besar 

untuk dikembangkan karena cukup banyak memiliki peminat di kalangan 

masyarakat lokal maupun luar daerah. Perkembangan dari produk suwar suwir 

ini akan dapat memberikan dampak yang positif untuk berbagai pihak. Jika 

pengembangan produk suwar suwir dapat dilakukan dengan baik maka produk 

suwar suwir ini tidak hanya akan dikenal sebagai jajanan khas maupun produk 

unggulan Kota Jember, tetapi juga dapat dijadikan sebagai produk unggulan dari 

UMKM ataupun IKM yang ada di kawasan Jember. Dengan demikian dapat pula 

pada gilirannya akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi wilayah di 

Kabupaten Jember. 

Pengembangan komoditas unggulan  di wilayah Kabupaten Jember telah 

mendapat cukup perhatian agar produk yang dihasilkan dapat terus berkembang 

dan dapat menembus pasar nasional sehingga dapat lebih meningkatkan 

ekonomi wilayah. Adapun salah satunya yaitu industri suwar suwir. Penentuan 

komoditas unggulan dalam suatu wilayah pun dilakukan dengan berbagai 

pertimbangan yang ada, antara lain yaitu dari sisi sosial ekonomi, sisi teknik, 

maupun dari sisi kelembagaan. Selain itu penetapan komoditas unggulan pun 

didasarkan pada keunggulan kompetitif maupun keunggulan komparatif yang 

dimiliki wilayah tersebut.  

Penentuan strategi penetapan komoditas unggulan dapat ditinjau melalui 

produksi maupun pemasaran dari produk tersebut. Seperti yang diungkapkan 

oleh Bachrein (dalam Firdaus,dkk 2009:34) bahwa komoditas yang dihasilkan 



 
 

untuk dijadikan komoditas unggulan harus dapat bersaing secara berkelanjutan 

dan memiliki sisi efisiensi dari segi teknologi maupun sosial. Untuk menciptakan 

kondisi tersebut, juga perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai 

seperti bahan baku yang cukup tersedia di wilayah tersebut, dan teknologi yang 

dapat membantu proses produksi sehingga kuantitas barang yang dapat 

dihasilkan dapat memenuhi seluruh permintaan yang ada. 

Dalam mengembangkan komoditas unggulan pada suatu daerah tidak 

hanya mengandalkan peran dari pemerintah setempat saja, tetapi juga melalui 

sektor usaha yang membantu pemerintah dalam mengembangkan komoditas 

unggulan, salah satunya yaitu dengan memproduksi produk tersebut kemudian 

memasarkan produk dengan strategi-strategi yang berbeda pada setiap sektor 

usaha sehingga permintaan akan produk dapat terpenuhi dengan baik.  

UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) termasuk salah satu sektor 

usaha yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah terutama 

pada pengolahan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang ada di suatu daerah. 

Sebab, selain dapat membuka peluang usaha dan menciptakan lapangan kerja 

bagi masyarakat, UMKM juga berperan sebagai sektor usaha yang membantu 

dalam pengolahan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang dapat menambah 

pendapatan masyarakat maupun pemerintah daerah. Selain itu, terdapat pula 

industri kecil dan menengah (IKM) yang juga masuk dalam salah satu faktor yang 

berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah terutama dalam usaha-

usaha untuk memanfaatkan sumber daya alam agar menjadi suatu produk yang 

memiliki nilai tambah. Dalam sektor usaha, terutama usaha yang berbasis 

pengolahan menjadi sangat penting dalam melakukan proses industri agar dapat 

menghasilkan suatu produk barang utamanya yang memiliki kualitas bahkan nilai 

tambah yang cukup tinggi. Susilo (2010:70) menjelaskan bahwa UMKM 



 
 

memegang peranan yang cukup signifikan dalam perekonomian. Kontribusi 

UMKM yaitu terutama pada penyerapan tenaga kerja.. 

Perkembangan UMKM hingga saat ini jumlahnya telah bertambah bahkan 

mendominasi dari jumlah total sektor usaha yang ada di Indonesia dan di tiap 

daerah. Di wilayah negara-negara miskin dan berkembang, kontribusi yang dapat 

diberikan oleh pelaku usaha kecil mencapai 30%-60% dari jumlah seluruh 

penduduk di wilayah perkotaan. Sedangkan untuk wilayah Jawa jumlah pelaku 

dalam sektor ini berkisar antara 37% hingga 43%, sementara di luar Jawa 

berkisar antara 40%-55%. Dengan demikian, saat ini dapat dikatakan bahwa IKM 

merupakan salah satu sektor yang penting dalam menanggulangi masalah sosial 

ekonomi. Keberadaan sektor ini menjadi motor pertumbuhan aktivitas ekonomi 

(perkotaan) karena jumlah penyerapan tenaga kerjanya yang demikian besar 

(sama dengan tenaga kerja di sektor formal) (Sriyana 2010:81). 

Untuk meningkatkan peran UMKM dan IKM, perlu diadakan perbaikan 

maupun pengembangan khususnya pengolahan sumberdaya alam yang ada di 

lingkungan sekitar agar dapat dimanfaatkan sebaik mungkin yang dapat 

menghasilkan nilai ekonomis bagi rumah tangga maupun pemerintah setempat. 

Sumberdaya alam yang merupakan bahan baku dari proses produksi yang 

dilakukan oleh UMKM maupun IKM juga perlu diperhatikan jumlah serta 

ketersediaannya. Ketersediaan bahan baku dapat mempengaruhi 

pengembangan produk yang dihasilkan oleh UMKM ataupun IKM terutama jika 

produk yang dihasilkan tersebut merupakan komoditas unggulan pada suatu 

daerah. Selain itu, adanya UMKM maupun IKM yang ada pada suatu wilayah 

nyatanya turut menyumbang peningkatan PDRB pada daerah tersebut. Pada 

2011, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur 

mencapai 884,14 triliun rupiah yang menunjukan peningkatan dari tahun 



 
 

sebelumnya menurut Bappeda Jatim. Ada pula dari data yang diperoleh Badan 

Pusat Statistik Jatim menjelaskan bahwa PDRB per kapita provinsi Jawa Timur 

sebesar 23,46 juta rupiah yang meningkat sebesar 12,95% dari tahun 

sebelumnya. Peningkatan tersebut didorong melalui hasil-hasil produksi barang 

dan jasa dari pelaku ekonomi di Jawa Timur termasuk adanya UMKM dan IKM 

yang menjadi salah satu dari 3 sektor yang menopang perekonomian Jawa Timur 

yang kemudian dapat mendorong peningkatan nilai tambah dan kesejahteraan 

masyarakat. 

Sarosa (2000) juga memiliki pendapat tentang keberadaan dari UMKM 

dan IKM tersebut. Jika ditelusuri lebih dalam, sektor industri kecil (dan 

menengah) memiliki kontribusi yang nyata untuk mengatasi masalah 

pengangguran dan masalah perekonomian kawasan perkotaan. Dilaporkan 

bahwa peran sektor UMKM sangat penting karena mampu menciptakan pasar-

pasar, mengembangkan perdagangan, mengelola sumberdaya alam, 

mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja, membangun masyarakat dan 

menghidupi keluarga mereka tanpa kontrol dan fasilitas dari pihak pemerintah 

daerah yang memadai.  

Dalam hal ini perlu diketahui tentang bagaimana mengembangkan UMKM 

yang ada agar produk yang dihasilkan dapat bersaing di pasaran. Persaingan 

yang ada di pasar tidak hanya dari segi harga, modal atau pun jumlah produk 

yang dapat dihasilkan tetapi juga dari segi kualitas dan ketersediaan bahan baku 

utama yang digunakan dalam suatu produksi. Untuk menghadapi situasi tersebut 

banyak industri kecil yang melakukan strategi agar dapat bertahan di pasar. 

Namun di sisi lain dengan adanya kondisi persaingan yang semakin ketat 

terkadang industri kecil tersebut juga melakukan kerjasama dengan distributor 



 
 

selaku penjual agar dapat saling menguntungkan bagi kedua pihak untuk 

menjaga kemajuan usahanya.  

Berbicara masalah UMKM dan IKM yang memproduksi barang dengan 

memanfaatkan hasil dari pertanian, salah satu UMKM mauapun IKM yang hingga 

saat ini masih ada di kawasan Kota Jember adalah industri suwar suwir. Industri 

suwar suwir merupakan salah satu UMKM yang perekonomiannya berkembang 

pesat karena usaha suwar suwir yang lokasinya terpusat di kota Jember. Lokasi 

pusat industri usaha suwar suwir ini antara lain di daerah Kecamatan Kaliwates, 

Sumbersari dan Patrang. Industri ini cukup menjanjikan dan produksinya dapat 

dijumpai di beberapa tempat di sekitar Jember. Bahkan industri suwar suwir ini 

merupakan salah satu contoh IKM yang sampai saat ini masih terjaga 

eksistensinya. 

Adanya industri yang mengolah bahan baku yang tersedia untuk menjadi 

suatu produk dengan nilai tambah yang tinggi, dapat membantu pemerintah 

dalam mengembangkan produk-produk yang menjadi unggulan daerah serta 

dapat memeratakan pertumbuhan ekonomi. Suwar suwir merupakan salah satu 

komoditas yang tidak hanya menjadi jajanan khas dari wilayah Jember, namun 

juga merupakan komoditas unggulan yang menjanjikan tingkat perekonomian 

yang tinggi di Jember di samping industri-industri unggulan lainnya seperti 

industri tembakau, gerabah, maupun industri terasi. Dengan predikat komoditas 

unggulan, menjadikan suwar suwir ini salah satu industri yang memperoleh 

perhatian yang besar dari pemerintah setempat.  

Di sisi lain, adanya UMKM serta IKM ini diharapkan mampu mendorong 

pengembangan komoditas unggulan ini menjadi salah satu produk yang dapat 

bersaing di pasaran, terutama luar daerah sehingga dapat lebih dikenal oleh 



 
 

masyarakat luas dan jangkauan pasarnya lebih luas lagi. Dengan demikian, hasil 

yang diperoleh dari suwar suwir ini tidak hanya dapat dikenal di kalangan 

masyarakat luas namun juga meningkatkan permintaan dan penjualan yang 

berdampak pada pertumbuhan ekonomi di wilayah Jember. 

Adanya pengembangan dalam perindustrian yang ada di Kabupaten 

Jember tersebut disesuaikan dengan program prioritas yang digagaskan oleh 

Pemerintah Kabupaten Jember. Salah satu program prioritas dari Pemerintah 

Kabupaten Jember yaitu mengenai penguatan ekonomi masyarakat salah 

satunya yang berkaitan dengan UMKM dan IKM yaitu: 

1. Memperluas dan membuka kesempatan investasi sektor riil, serta 

dukungan pengembangannya melalui kebijakan usaha dan perbaikan 

infrastrukutur. 

2. Melanjutkan pemberian paket-paket subsidi bagi kelompok-kelompok 

usaha produktif seperti kelompok tani, kelompok pengrajin, kelompok 

pedagang, dan kelompok usaha keci lainnya. 

3. Meningkatkan fasilitas bagi dunia usaha, termasuk usaha mikro keci, dan 

menengah (UMKM), serta melakukan debirokratisasi pelayanan perijinan 

investasi. 

4. Mendorong pengembangan agrobisnis melalui kemitraan masyarakat 

petani dengan dunia usaha. 

Dengan semakin berkembangnya usaha suwar suwir ini, produsen perlu 

menyuplai lebih banyak bahan baku yang di butuhkan untuk membuat jajanan 

khas Jember ini. Tape singkong merupakan bahan baku utama yang digunakan 

dalam memproduksi suwar suwir. Singkong merupakan umbi yang kaya 

karbohidrat namun miskin protein. Indonesia memiliki tingkat produksi ubi kayu 



 
 

atau singkong nasional yang cukup tinggi pada tahun 2015 sebesar 21.790.956  

ton dan pada Jawa Timur sebesar 3.161.573 ton atau dengan produktivitas 

229,56 Ku/Ha untuk Indonesia dan 215,39 Ku/Ha untuk Jawa Timur (Badan 

Pusat Statistik 2015). Pada wilayah Jawa Timur angka produktivitas relatif tinggi 

terdapat pada Kabupaten Jember di beberapa kecamatan, seperti kecamatan 

Sumberbaru, Sumbersari dan Ledokombo. Selain dijadikan makanan utama 

pengganti beras untuk rumah tangga yang memiliki perekonomian menengah ke 

bawah, tape singkong juga diolah menjadi berbagai makanan khas lain yang 

lebih ekonomis seperti tape, suwar suwir, pia tape, brownies tape dan prol tape 

bagi para pengusaha makanan ringan ataupun cemilan di kalangan masyarakat. 

Persebaran produksi tanaman singkong di Kabupaten Jember merata di 

setiap kecamatan. Namun perkebunan singkong saat ini menjadi bersifat 

komersil dan substansi berimbang. Hal tersebut dikarenakan singkong 

merupakan bahan baku utama dalam industri suwar suwir yang menjadi jajanan 

maupun oleh-oleh khas Jember tidak memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan singkong Bondowoso. Singkong yang dipanen di daerah Kabupaten 

Jember umumnya diekspor ke luar daerah sebagai bahan baku pembuatan 

tepung tapioka. Sedangkan untuk memproduksi suwar suwir sebagian produsen 

mengimpor bahan baku dari Bondowoso yang dinilai lebih manis. Hal tersebut 

menyebabkan petani singkong mengalihkan kebunnya untuk tanaman yang 

memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. Sehingga ketersediaan bahan baku 

untuk produksi pada industri suwar suwir juga menjadi pertimbangan bagi para 

produsen suwar suwir. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengangkat judul penelitian 

“Keterkaitan Ketersediaan Bahan Baku Produksi Dengan Pengembangan 



 
 

Komoditas Unggulan (Studi pada Industri Suwar Suwir Kabupaten 

Jember).” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu 

permasalahan mengenai kondisi produksi singkong yang berkurang sehingga 

menyebabkan ketersediaan bahan baku bagi industri suwar suwir juga 

berkurang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana ketersediaan bahan baku utama untuk industri suwar 

suwir di Kabupaten Jember? 

2. Bagaimana peran industri suwar suwir sebagai penunjang 

pengembangan komoditas unggulan di Kabupaten Jember? 

1.3 Tujuan 

Dari rumusan masalah yang telah di uraikan, maka tujuan yang ingin 

diperoleh yaitu: 

1. Untuk mengetahui ketersediaan bahan baku utama industri suwar 

suwir di Kabupaten Jember. 

2. Untuk mengetahui peran industri suwar suwir sebagai penunjang 

pengembangan komoditas unggulan di Kabupaten Jember. 

1.4 Manfaat 

Manfaat yang ingin dicapai dari adanya penelitian yang dilakukan, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif 

bagi pengembangan dan kemajuan UMKM berupa penelitian 

ketersediaan bahan baku produksi terhadap penunjang pengembangan 



 
 

komoditas unggulan yang di produksi oleh produsen pada industri 

suwar suwir serta tentang kegiatan perekonomian yang terjadi di daerah 

tersebut. 

2. Manfaat Praktis 

1. Media referensi bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan industri di 

Kabupaten Jember, terutama produsen, tenaga kerja, para 

distributor dan akademisi sesuai dengan kapasitas masing-

masing. 

2. Memberikan kesempatan bagi peneliti yang tertarik dengan topik 

sejenis agar dapat mengembangkan secara lebih meluas dan 

mendalam. 

3. Memberi masukan bagi pemerintah khususnya dinas terkait dalam 

pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kinerja maupun 

produktivitas industri kecil. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 Dalam bab kajian pustaka ini akan dibahas lebih lanjut mengenai teori-

teori yang berkaitan dengan judul yang diteliti oleh penulis. Teori-teori yang akan 

dibahas tersebut merupakan teori yang berhubungan dengan ketersediaan  

bahan baku produksi yang berpengaruh pada penunjang pengembangan 

komoditas unggulan dalam hal ini industri suwar suwir di Kabupaten Jember. 

 

2.1 Eksistensi dan Peran UMKM Dalam Perekonomian Indonesia 

Usaha kecil merupakan salah satu sektor usaha yang terbukti dapat 

bertahan dan memiliki peran yang strategis dalam mengatasi krisis ekonomi yang 

terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Banyaknya perusahaan-perusahaan yang 

gulung tikar pada krisis Indonesia pada 1998 memancing pertumbuhan atau 

penambahan jumlah UMKM karena perusahaan besar tidak mampu bertahan 

dan melawan krisis sedangkan UMKM justru mampu bertahan. Jumlah pelaku 

UMKM pada 2007 di Indonesia mencapai 99,8% dari total seluruh pelaku 

ekonomi dan 0,2% merupakan usaha besar. Sehingga adanya sektor usaha kecil 

ini mendominasi pada kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia (Wardani 2012: 

92). 

UMKM yang ada di Indonesia memiliki peran yang strategis bagi 

perekonomian. Namun, sektor UMKM ini juga tidak lepas dari kendala-kendala 

antara lain melalui aspek permodalan, kemampuan manajemen usaha, dan 

kualitas sumberdaya, baik sumberdaya manusia sebagai pengelola maupun 

sumberdaya alam yang dikelola. Terbatasnya informasi dan sumberdaya 



 
 

produktif seperti modal dan teknologi menjadi salah satu penyebab sulitnya 

usaha pengembangan UMKM (Supriyanto 2006:2). 

Darwanto (2013:143) menyebutkan bahwa adanya UMKM di Indonesia 

diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 yang berisi tentang definisi dari 

UMKM yang berdasarkan pada kriteria tertentu, yaitu: 

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau 

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria 

usaha kecil dalam Undang-Undang ini. 

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan 

usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil 

penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

Selain itu, penentuan kriteria dari UMKM juga memiliki syarat-syarat 

tertentu yang diatur oleh pemerintah Indonesia. Kriteria dari UMKM dapat dilihat 

dari jumlah aset dan omset yang dimiliki sesuai dengan Undang-Undang No. 20 

Tahun 2008 pada tabel 2.1 yaitu: 

 



 
 

Tabel 2.1: Kriteria Jumlah Aset dan Omset UMKM 

Uraian 
Kriteria 

Aset Omset 

Usaha Mikro Maksimal 50 juta Maksimal 300 juta 

Usaha Kecil Labih dari 50 juta – 500 

juta 

Lebih dari 300 juta – 2,5 

miliar 

Usaha Menengah Lebih dari 500 juta – 10 

miliar 

Lebih dari 2,5 miliar – 50 

miliar 

Sumber: Darwanto (2013:144) 

Sektor usaha kecil dan informal mampu memberikan kontribusi dalam 

mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia selama bertahun-tahun. Kedudukan 

yang strategis dari sektor ini disebabkan oleh beberapa keunggulan 

dibandingkan dengan usaha besar dan menengah. Keunggulan-keunggulan dari 

sektor usaha kecil dan informal yaitu kemampuan dalam menyerap tenaga kerja 

dan menggunakan sumberdaya lokal, serta usahanya relatif bersifat fleksibel 

(Supriyanto 2006:1). 

Selain itu, terdapat pula peraturan yang mengatur tentang perindustrian 

yang ada di Indonesia, seperti dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

3 Tahun 2014 tentang investasi teknologi dalam perindustrian. Dalam Undang-

Undang tersebut menyebutkan bahwa industri adalah seluruh bentuk dari 

kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber 

daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau 

manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Dalam Undang-Undang juga 

menyebutkan bahwa adanya peningkatan daya saing industri yang ada 

berlandaskan pada keunggulan sumber daya yang dimiliki tiap daerah. Adapun 

dalam Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2014 terdapat kriteria dari industri 

kecil dan menengah seperti dalam tabel 2.2 berikut: 

 



 
 

Tabel 2.2: Kriterian Industri Kecil dan Menengah 

Uraian Kriteria 

Industri Kecil Nilai investasi paling banyak Rp. 

500.000.000, tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha. 

Industri Menengah Nilai investasi lebih besar dari 

Rp.500.000.000 atau paling banyak 

Rp. 10.000.000.000, tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha. 

Sumber: Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2014 

 Mengenai IKM, Nasikh (2009:85) berpendapat bahwa industri kecil dapat 

dikatakan sebagai salah satu solusi bagi masyarakat agar tetap bertahan dalam 

menghadapi krisis dengan melibatkan diri dalam kegiatan atau aktivitas ekonomi 

terutama pada usaha yang berkarakteristik informal. Pendapatan masyarakat 

tentu dapat mengurangi daya beli terhadap produk-produk yang sebelumnya 

disuplai oleh usaha berskala besar. Bukan tidak mungkin jika produk milik 

industri kecil justru akan menjadi barang substitusi bagi produk-produk usaha 

besar yang mengalami kebangkrutan atau penurunan akibat dari krisis ekonomi. 

Dengan kondisi yang demikian, kecenderungan tersebut merupakan respon 

terhadap merosotnya daya beli masyarakat. 

Di sisi lain, Suratiyah (1994:34) mengenai diversifikasi pertanian 

menyebutkan bahwa upaya dalam pengembangan diversifikasi sektor usaha 

pertanian melalui industri rumah tangga ataupun UMKM merupakan salah satu 

kegiatan yang banyak dilakukan oleh para petani di wilayah perdesaan untuk 

meningkatkan pendapatan petani. Industri kecil rumah tangga dan menengah 

dapat menyerap kelebihan tenaga kerja di sektor pertanian dan memacu 

pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut.  



 
 

Berhubungan dengan pendapatan dan tingkat daya beli dari masyarakat, 

adanya industri rumah tangga dapat dijadikan parameter untuk mengukur adanya 

pembangunan wilayah melalui pendapatan masyarakat, peningkatan lapangan 

pekerjaan, dan pemerataan pendapatan saling berkaitan dengan peningkatan 

pendapatan wilayah (Tarigan 2005:13).  

Selain berkontribusi pada PDB dan penyerapan tenaga kerja, karakteristik 

yang dimiliki UKM menurut (Prawirokusumo 2001:78) yaitu: 

1. Fleksibel, yaitu saat menghadapi hambatan dalam suatu usaha dapat 

berpindah ke usaha yang lain. 

2. Dalam pemodalannya, tidak bergantung pada modal yang berasal dari 

luar (berkembang dengan modal sendiri). 

3. Dalam hal pinjaman, mampu mengembalikan dengan bunga yang tinggi. 

4. UKM tersebar di seluruh Indonesia dengan berbagai sektor jenis usaha, 

merupakan distributor barang dan jasa dalam rangka pelayanan 

kebutuhan masyarakat. 

Adanya UMKM tidak lepas dari keberadaan IKM yang juga terus 

berkembang. Dari berbagai macam jenis industri atau IKM yang ada, salah 

satunya yaitu terdapat agroindustri yang bergerak dalam pembangunan sektor 

pertanian. Leksana (2005:6) mendefinisikan agroindustri sebagai perusahaan 

yang memproses bahan-bahan baku pertanian, meliputi tanaman pangan dan 

tanaman tahunan menjadi suatu produk yang dapat dikonsumsi sebagai 

cadangan kehidupan. Tingkat proses dari agroindustri bermacam-macam yaitu 

mulai dari membersihkan dan memilih hingga proses menggiling, memasak, 

mencampur, dan menambahkan bahan-bahan pendukung lainnya. Tujuan dari 

proses tersebut yaitu untuk menciptakan bentuk produk dari bahan baku agar 



 
 

lebih praktis, mudah diawetkan, mudah diangkut, dan menjadikan makanan 

tersebut mengandung nilai gizi atau energi. 

Umumnya suatu industri dibentuk dalam satu wilayah yang sama dengan 

produksi yang sama. Menurut Robinson dan Pearce (2013:102) menjelaskan 

mengenai lingkungan industri bahwa lingkungan industri merupakan kondisi 

umum pada suatu persaingan yang mempengaruhi seluruh bisnis yang 

menyediakan produk ataupun jasa yang serupa. Sedangkan industri merupakan 

kumpulan dari perusahaan yang menawarkan barang atau jasa yang serupa. 

2.2 Industri Rumah Tangga Sebagai Penunjang Produksi Unggulan 
Suwar Suwir 

Keunggulan suatu perekonomian dalam suatu daerah bukan hanya 

diperoleh dari teknologi, atau pun sumberdaya alam, tetapi juga dapat dilihat 

melalui produk-produk yang dihasilkan oleh daerah tersebut baik dari sektor 

pertanian maupun dari sektor industrinya seperti produk yang dihasilkan oleh 

UMKM. Keunggulan dari produk UMKM suatu daerah dapat dilihat melalui tingkat 

daya saing produk tersebut dipasaran. Sumber keunggulan daya saing produk 

UMKM saat ini adalah dengan adanya inovasi dan kreativitas. UMKM atau pun 

industri rumah tangga sebagai bagian dari kegiatan perekonomian harus dapat 

meningkatkan daya saing dengan adanya inovasi. Keunggulan yang didasarkan 

pada inovasi dan kreativitas harus diutamakan karena memiliki daya tahan dan 

jangka waktu yang panjang (Darwanto 2013:146). 

Menurut Harefa 2010:41) adanya potensi antar daerah yang berbeda-

beda disebabkan oleh sumberdaya alam yang berbeda di tiap daerah. Selain itu 

terbatasnya sarana dan prasarana, perbedaan tingkat kesuburan tanah maupun 

perbedaan kondisi geografis tiap daerah juga mempengaruhi pengembangan 

potensi suatu daerah.  Selain itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah 



 
 

daerah dengan masyarakat dalam mengelola sumberdaya yang ada dan 

membentuk pola kemitraan antara pemerintah dengan sektor-sektor swasta 

untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru dan juga merangsang 

perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. 

Paradigma daya saing dimulai dari adanya ide yang menjelaskan bahwa 

suatu bangsa akan menjadi kaya dikarenakan adanya pengalaman dalam 

peningkatan produktivitas yang berkelanjutan. Kondisi industri yang ada 

memberikan investasi yang cukup menguntungkan dan dapat menghasilkan 

penerimaan yang besar. Regulasi yang di tetapkan oleh pemerintah mendukung 

situasi tersebut sehingga mendorong perusahaan semakin produktif dan fokus. 

Situasi tersebut kemudian akan menyebabkan industri yang mampu mengikuti 

kondisi seperti itu menekan industri lainnya sehingga persaingan akan menjadi 

tidak kompetitif.  Dari kegiatan tersebut akan menyebabkan timbulnya proses 

ekonomi yang menjadi satu-satunya cara perusahaan dalam industri ini agar 

dapat berkembang yaitu dengan memindahkan sumber daya yang ada ke 

industri yang lebih produktif dan memindahkan sumber daya yang kurang 

produktif ke wilayah lain melalui investasi langsung atau melalui impor (Susilo 

2010:70). 

Komoditas unggulan merupakan komoditas yang memiliki peran dan 

posisi strategis dalam suatu daerah dengan mempertimbangkan keadaan sosial 

ekonomi dan kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumberdaya 

manusia, infrastruktur, dan kondisi sosial budaya) setempat sehingga memenuhi 

syarat untuk dikembangkan di suatu daerah (Firdaus 2009:33). Dalam 

menentukan komoditas unggulan di suatu daerah, perlu dilakukan analisis yang 

mendalam. Menurut Sukmawani (2014:129) dalam penentuan komoditas 

unggulan perlu ditinjau dari permintaan dan penawaran dari komoditas tersebut. 



 
 

dari sisi penawaran, komoditas memiliki keunggulan tersendiri dalam 

pertumbuhannya baik dalam biofisik, teknologi, maupun secara sosial ekonomi. 

Sedangkan dari sisi permintaan, komoditas memiliki tingkat permintaan yang 

tinggi baik dalam pasar lokal maupun internasional. 

Menurut Porter (dalam Prawirokusumo 2001:105) terdapat 4 atribut yang 

dapat digunakan untuk mendukung keunggulan suatu negara atau daerah, yaitu: 

1. Kondisi dari faktor-faktor produksi di suatu wilayah, termasuk tenaga kerja 

dan sarana prasarana. 

2. Kondisi permintaan lokal pada produk industri barang dan jasa. 

3. Adanya penunjang industri yang mampu menunjang perkembangan 

industri. 

4. Kondisi persaingan domestik dan strategi perusahaan. 

Potensi tersebut merupakan keunggulan komparatif dan menjadi 

landasan kuat bagi terbangunnya keunggulan kompetitif dalam rangka 

pengembangan ekonomi nasional dan daerah. Jika potensi tersebut 

didayagunakan maka perekonomian yang dibangun dapat memiliki landasan 

yang kokoh pada sumberdaya domestik, memiliki kemampuan untuk bersaing, 

dan berdaya guna bagi seluruh masyarakat (Firdaus 2009:33). 

Teori spesialisasi yang dikemukakan oleh David Ricardo mengenai 

keunggulan komparatif, menyebutkan bahwa adanya spesialisasi dan 

perdagangan bebas dapat memberikan keuntungan pada pihak-pihak yang turut 

dalam melakukan pertukaran. Keunggulan komparatif juga dapat diasumsikan 

bahwa produsen dikatakan memiliki keunggulan komparatif dari produsen lain 

yaitu jika produsen tersebut dapat memproduksi barang atau jasa dengan biaya 

oportunitas yang lebih rendah. Biaya oportunitas merupakan alternatif yang harus 



 
 

dikorbankan untuk mengambil sebuah keputusan dalam menetapkan sebuah 

pilihan. Selain keunggulan komparatif, terdapat pula keunggulan absolut yang 

diasumsikan bahwa produsen dapat dikatakan memiliki keunggulan absolut dari 

produsen yang lain jika produsen tersebut dapat memproduksi barang dan jasa 

dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit. Keunggulan absolut ini 

juga sering kali disebut dengan keunggulan kompetitif (Case and Fair 2007:33)  

Jika suatu daerah memiliki keunggulan komparatif, maka sektor yang 

menjadi unggulan tersebut dapat dijadikan sebagai sektor basis.Tarigan 

(2005:28) mengungkapkan dalam teori basis ekonomi berpandangan bahwa laju 

pertumbuhan ekonomi dari suatu wilayah di tentukan dari seberapa besar 

peningkatan ekspor yang dilakukan oleh wilayah tersebut. Peningkatan pada 

sektor basis akan mendorong peningkatan pendapatan di sektor nonbasis dalam 

bentuk korelasi lebih ketat daripada dengan menggunakan lapangan kerja 

sebagai variabel. Keunggulan komparatif dari suatu komoditi bagi suatu wilayah 

yaitu bahwa komoditas tersebut lebih unggul secara relatif daripada komoditas 

lain di daerah yang sama. Pengertian dari unggul dalam hal ini adalah dalam 

suatu perbandingan dan bukan dalam bentuk nilai tambah riil. Dalam 

perdagangan bebas antardaerah, mekanisme pasar akan mendorong masing-

masing daerah untuk bergerak ke sektor yang memiliki keunggulan di daerahnya. 

Sedangkan jika suatu daerah memiliki keunggulan kompetitif, maka dari berbagai 

keunggulan yang bisa dijadikan sektor basis, daerah tersebut harus menentukan 

keunggulan mana yang memiliki peluang terbesar dalam menghasilkan 

keuntungan bagi daerah tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai sektor basis 

yang utama. 

Dalam menunjang pengembangan komoditas unggulan pada suatu 

daerah dapat pula ditelaah dengan menggunakan teori basis ekonomi. Teori 



 
 

basis ekonomi ini dapat digunakan untuk mengetahui sektor-sektor apa saja 

yang dapat di unggulkan dan dikembangkan demi meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi daerah. Dari sektor-sektor tersebut, dapat pula komoditas apa saja yang 

dapat di pacu pengembangannya dengan menggunakan analisis input-output di 

tiap-tiap daerah yang ada di Indonesia. 

Untuk dapat mengetahui sektor-sektor apa saja yang dapat di jadikan 

sektor basis dan nonbasis dalam pertumbuhan ekonomi yaitu dipilah 

menggunakan beberapa metode. Menurut Tarigan (2005:33), ada beberapa 

metode yang dapat dilakukan yaitu: 

1. Metode langsung. Metode langsung merupakan metode yang dilakukan 

dengan cara melakukan survei langsung kepada pelaku usaha atau 

produsen untuk mengetahui kemana saja produsen memasarkan barang 

yang diproduksi (output) dan dari mana produsen memperoleh bahan 

baku yang di gunakan untuk produksi (input). 

2. Metode tidak langsung. Metode ini menggunakan asumsi atau biasa 

disebut metode asumsi. Dalam metode ini, analisis yang digunaka adalah 

data sekunder yang didasarkan pada kondisi dari wilayah yang akan di 

analisis. Sehingga dari data yang ada dapat di asumsikan bahwa ada 

sektor yang menjadi basis dan ada sektor yang dijadikan nonbasis. 

Kegiatan yang produksinya banyak melakukan ekspor dianggap sebagai 

sektor basis dan kegiatan yang lebih banyak melakukan pemasaran di 

dalam daerah dianggap sebagai nonbasis. 

3. Metode campuran. Metode ini merupakan penggabungan dari metode 

langsung dan tidak langsung. Dalam metode ini dilakukan survei 

pendahuluan yaitu dengan mengumpulkan data sekunder untuk 

menentukan sektor basis dan nonbasis. Apabila ternyata hasil yang 



 
 

diperoleh tidak kontras, maka dilakukan survei langsung untuk 

mendapatkan hasil yang lebih detail sehingga dapat digunakan untuk 

menentukan sektor basis dan nonbasis. 

Dengan adanya proses produksi yang dilakukan oleh industri dengan 

menggunakan bahan baku atau sumberdaya lokal yang menjadi unggulan dan 

output yang dihasilkan dapat menjangkau luar daerah (ekspor) maka akan dapat 

menghasilkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan per kapita dan 

dapat menciptakan lapangan kerja atau peluang kerja di wiayah tersebut apalagi 

jika output yang dihasilkan merupakan salah satu produk unggulan daerah 

(Firdaus,dkk 2009:34).  

Keuntungan pada persaingan produk yaitu memberikan berbagai macam 

pilihan dengan aliran produk baru yang tidak terhambat serta pada kepastian 

kualitas produk. Dengan adanya berbagai macam pilihan produk akan 

menciptakan diferensiasi produk yang dapat memuaskan keinginan konsumen. 

Case and Fair (2007:357) menjelaskan bahwa perancang dari persaingan 

terbuka percaya jika suatu produk yang terdiferensiasi dan periklanan dapat 

memberikan vitalitas dan basis kekuatan untuk sistem pasar. Diferensiasi produk 

dapat membantu memastikan kualitas yang tinggi dan produksi yang efisien, 

sementara iklan dapat memberikan informasi tentang ketersediaan produk, 

kualitas, dan harga yang sesuai dengan kebutuhan konsumen guna menentukan 

pilihan yang efisien dalam pasar. 

Pembangunan yang dilakukan dalam bidang industri dapat digunakan 

untuk mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang antara sektor industri dan 

sektor pertanian. Begitu pula untuk pembangunan sektor industri dibutuhkan 

untuk keserasian diantara subsektor industri besar dengan subsektor industri 



 
 

kecil. Industri rumah tangga yang melakukan proses produksi dilakukan didalam 

rumah, menggunakan teknologi sederhana, tidak membutuhkan keterampilan 

khusus, serta modal yang digunakan relatif kecil (Timisela 2006: 58). 

Disisi lain, menurut Todaro dan Smith (2011:86) suatu negara yang 

mampu mengeksploitasi sumberdaya alamnya dan guna memulai dan 

mempertahankan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang tergantung pada 

kepiawaian serta keterampilan manajerial dan juga orang-orangnya secara teknis 

yang meliputi akses negara ini ke pasar penting dan informasi mengenai produk 

dengan menggunakan biaya yang minimal. Negara yang sekarang sedang 

berkembang memiliki kondisi “miskin karena warganya tidak memiliki akses pada 

gagasan yang telah digunakan oleh negara-negara industri untuk menghasilkan 

nilai ekonomi”. Kesenjangan yang terjadi antara negara kaya dan negara miskin 

dalam hal teknologi dipisahkan menjadi kesenjangan objek fisik yang meliputi 

pabrik, jalan raya, dan permesinan modern. Sedangkan pada kesenjangan 

gagasan meliputi pengetahuan tentang pemasaran, distribusi, pengendalian 

persediaan, pemrosesan transaksi, dan motivasi karyawan. 

Bahan baku ubi kayu yang terdapat di Jember dapat dijadikan potensi 

dalam mendirikan agroindustri ubi kayu sehingga dapat menjadi produk olahan 

yang dapat meningkatkan nilai tambah dari ubi kayu dibandingkan jika dijual 

dengan dalam bentuk segar. Di Jember banyak terdapat industri yang mengolah 

ubi kayu menjadi produk olahan yang dapat meningkatkan nilai tambah yaitu 

seperti suwar suwir. Produk suwar suwir merupakan salah satu makanan khas 

yang ada di daerah Jember yang dapat dijumpai di toko, warung kecil, hingga 

super market. Adapun produk suwar suwir ini dijual dalam bentuk perbungkus 

atau dalam bentuk eceran yang dijual perkilo. Bahan baku yang digunakan dalam 

pembuatan suwar suwir berasal dari singkong yang di fermentasi hingga menjadi 



 
 

tape. Ubi kayu merupakan salah satu hasil pertanian yang banyak di temui di 

Jember dan menjadi salah satu komoditas unggulan. Sebagai makanan khas 

dengan menggunakan bahan baku yang mudah ditemui, suwar suwir pun 

dijadikan salah satu produk unggulan yang dimanfaatkan untuk pengenalan 

daerah Jember dengan makanan atau jajanan khasnya (Leksana 2005:10). 

Untuk menuju persaingan dalam pasar, baik perusahaan maupun negara 

memerlukan strategi mikro dan makro serta memilih jenis industri yang memiliki 

potensi besar dalam persaingan pasar (Prawirokusumo 2001:103). Disebutkan 

juga terdapat tiga kunci yang bisa digunakan untuk meningkatkan taraf hidup 

suatu bangsa yang pada akhirnya menjadi daya saing, yaitu: 

1. Produktivitas, merupakan nilai output yang dihasilkan oleh unit tenaga 

kerja atau modal. Dengan adanya kenaikan upah maka produktivitas kerja 

akan meningkat sehingga dapat meningkatkan efisiensi produksi dengan 

menghasilkan produk yang berkualitas. 

2. Inovasi, dengan inovasi akan dapat menghasilkan produk baru, desain 

baru, proses produksi, strategi pemasaran baru dan diadakannya training 

sumberdaya manusia yang baik. Maka dari itu inovasi sangat diperlukan 

dalam menghadapi persaingan. 

3. Segmentasi atau fokus, tidak ada wilayah yang memiliki daya saing dalam 

semua industri, sehingga terwujudlah teori keunggulan kompetitif. 

 

2.3 Ketersediaan Bahan Baku Sebagai Penunjang Produksi Unggulan 
Daerah 

Sediaan  atau  inventory  adalah  stok  bahan yang  digunakan produsen 

untuk memudahkan  produksi atau untuk memuaskan pelanggan secara khusus, 

sediaan ini meliputi  bahan  baku, barang  dalam  proses,  dan barang jadi. 



 
 

Bahan baku adalah barang yang akan menjadi bagian  dari  produk  jadi  yang  

dengan  mudah  dapat diikuti biayanya. Adanya sediaan bahan baku tidak lepas 

dari paradigma daya saing antar wilayah yang memiliki hasil produksi terutama 

bidang pertanian yang menjadi komoditas utama untuk suatu produksi. Adapun 

pendapat lain dari Suswardji (2012:1073) pengendalian persediaan merupakan 

suatu kegiatan atau aktifitas untuk memelihara dan mengendalikan, selain itu 

juga merupakan teknik pemesanan dan pemantauan atau pengawasan barang-

barang dalam jumlah, kuantitas, dan waktu yang sesuai dengan yang telah 

direncanakan. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

perindustrian juga menjelaskan mengenai definisi dari bahan baku. Menurut 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, bahan baku merupakan bahan mentah, 

barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang 

setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. 

Pandangan Tarigan (2005:47) mengenai teori Adam Smith  yang 

membahas mengenai kegiatan ekonomi berdasarkan pada penggunaan 

sumberdaya menyebutkan bahwa kegiatan yang akan dilakukan oleh masyarakat 

adalah ditentukan sendiri oleh masyarakat. Efisiensi akan tercipta dengan 

adanya sistem ekonomi pasar bebas. Selain itu dengan pasar bebas juga dapat 

membawa perekonomian dalam keadaan full employment, dan menjamin 

pertumbuhan ekonomi hingga dapat mencapai keadaan yang stasioner atau 

keadaan dimana sumberdaya alam sebagai bahan baku telah termanfaatkan 

seluruhnya.  

Pemanfaatan sumberdaya alam yang ada sebagai bahan baku suatu 

produk merupakan salah satu komponen yang digunakan dalam produktivitas 



 
 

suatu industri. Produktivitas dapat berupa analisis yang dilakukan oleh produsen 

terhadap perilaku dan kepuasan konsumen, sehingga dapat menentukan strategi 

yang akan dilakukan. Selain itu pula, strategi yang dapat digunakan produsen 

untuk memaksimalkan produksinya sehingga dapat memperoleh laba yang 

maksimum yaitu dengan pengukuran terhadap tingkat harga barang atau jasa 

yang ditawarkan. Dengan demikian pengembangan produk dapat dilakukan 

dengan baik terutama untuk komoditas unggulan bagi suatu daerah. 

Suprobo (2013:8) menjelaskan bahwa produktivitas terjadi dikarenakan 

adanya proses transformasi yang berlangsung. Proses transformasi sendiri 

merupakan sederet kegiatan yang dilakukan untuk mengolah sejumlah masukan 

(input) menjadi output yang menghasilkan nilai tambah. Pengolahan dapat 

berupa fisik maupun nonfisik. Sedangkan nilai tambah merupakan nilai dari 

output yang bertambah dalam pengertian nilai guna ataupun nilai ekonomisnya. 

Dengan melakukan analisis sudut pandang produsen dan sudut pandang 

konsumen, maka dapat menghasilkan strategi usaha bagi suatu industri agar 

dapat memaksimumkan keuntungannya. Analisis yang dapat digunakan oleh 

produsen untuk mengefisiensikan produk yang dihasilkan, yaitu melalui analisis 

permintaan dari industri tersebut dengan menggunakan utilitas dari konsumen. 

Utilitas konsumen diukur dengan membandingkan antara barang X dan barang Y 

yang diasumsikan bahwa barang tersebut sejenis, namun proses produksinya 

menggunakan bahan baku atau memiliki karakteristik yang berbeda.  

Dalam proses produksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan ataupun 

industri baik industri rumah tangga, industri kecil dan menengah, dan industri 

dalam skala besar ataupun UMKM memiliki strategi khusus dalam melakukan 

produksi. Dari barang yang diproduksi, perusahaan atau industri tidak hanya 



 
 

memfokuskan pada efisiensi produksi tetapi juga dari sisi utilitas (kepuasan) 

konsumen saat mengkonsumsi barang atau jasa tersebut. Adapun pengukuran 

utilitas atau kepuasan konsumen dapat dilihat dengan menggunakan kurva 

indiferen. Menurut Nicholson (1989:71) kurva indiferen merupakan kurva yang 

menggambarkan kombinasi antara dua barang atau jasa yang memberikan 

tingkat utilitas yang sama pada seseorang. Sehingga kepuasan konsumen dapat 

dilihat dari pergeseran slope dalam kurva indiferen pada gambar berikut: 

Gambar 2.1: Kurva Indiferen 

 

Sumber: Nicholson, 1995:71 

 Pada gambar 2.1 yaitu kurva indiferen menggambarkan kombinasi dua 

jenis barang yang memberikan tingkat utilitas yang sama bagi konsumen. 

Kemiringan kurva menunjukan trade (pertukaran) yang akan dilakukan secara 

bebas. Jika terjadi perpindahan dari titik A ke titik B, maka konsumen harus 

mengorbankan selisih antara Q1 dan Q2 guna mendapatkan satu tambahan 

barang X. Titik yang berada dibawah garis U1 (titik F) memberikan kepuasan 

yang lebih rendah daripada titik yang berada pada garis U1. Sedangkan titik yang 

berada diatas garis U1 mampu memberikan kepuasan melebihi titik-titik yang 

berada pada garis U1. 



 
 

 Selain dari gambar di atas terdapat pula peta kurva indiferen untuk 

barang X dan Y. Case and Fair (2007:158) mengungkapkan bahwa terdapat 4 

asumsi yang digunakan untuk membuat suatu peta preferensi konsumen, yaitu: 

1. Analisis terbatas pada barang yang menghasilkan utilitas marjinal positif. 

Untuk lebih mudahnya dapat dikatakan bahwa “makin banyak makin 

baik”.  

2. Tingkat substitusi marjinal diartikan sebagai rasio dimana rumah tangga 

dapat mengganti barang X dengan barang Y. Diasumsikan bahwa tingkat 

substitusi marjinal semakin menurun. Jika konsumsi barang X lebih 

banyak daripada barang Y akan menyebabkan MUx/MUy menurun. 

Sehingga jika barang X lebih banyak dikonsumsi daripada barang Y, 

barang X menjadi kurang bernilai dari hitungan unit barang Y. 

3. Diasumsikan bahwa konsumen dapat memilih kombinasi barang dan jasa 

yang tersedia. Konsumen akan menanggapi dengan salah satu dari 3 

cara, yaitu: 

a. Lebih menyukai barang A daripada barang B 

b. Lebih menyukai barang B daripada A 

c. Sama-sama menyukai barang A dan B 

4. Diasumsikan jika pilihan konsumen konsisten dengan asumsi pilihan 

rasionalitas. Jika konsumen lebih menyukai barang A daripada barang B, 

maka konsumen tetap akan memilih barang A jika dihadapkan pada 

pilihan antara barang A dan barang C. 

 

 

 



 
 

Gambar 2.2: Peta Kurva Indeferen untuk Barang X dan Barang Y 

 

Sumber: Nicholson, 1995:75 

Gambar 2.2 menunjukan bahwa kuadran positif dipenuhi oleh kurva-kurva 

indiferen. Dapat dilihat bahwa titik U3 lebih banyak disukai daripada titik U2, yang 

kemudian lebih disukai daripada titik U1. Sehingga dapat dikatakan bahwa peta 

kurva indiferen merupakan peta kontur yang menunjukan utilitas yang diperoleh 

konsumen melalui berbagai macam pilihan barang yang dapat dikonsumsi yang 

memungkinkan. 

Adanya permintaan konsumen tergantung pada pendapatan konsumen, 

harga barang dan jasa, serta preferensi atau selera. Preferensi yang terbentuk 

dalam kurva indiferen dapat berinteraksi dengan kendala anggaran guna 

menentukan kuantitas akhir dari barang X dan Y yang akan dipilih. Secara grafik, 

konsumen akan bergerak di sepanjang garis batas anggaran hingga ke kurva 

indiferen tertinggi yang dapat dicapai oleh konsumen. Selama kurva indiferen 

cembung ke arah titik asalnya, maka untuk memaksimalkan utilitas dapat terjadi 

pada titik dimana kurva indiferen tepat menyinggung batasan anggaran (Case 

and Fair 2007:159). 



 
 

 Pemanfaatan peta kurva indiferen dapat diterapkan dalam suatu 

preferensi konsumen maupun produsen terhadap dua barang yang dapat 

digunakan untuk mengganti barang lain. Pemanfaatan peta kurva indiferen salah 

satunya yaitu pada jenis barang substitusi sempurna. Substitusi sempurna yaitu 

suatu produk yang dapat digunakan untuk menggantikan produk lain dengan 

jenis yang sama dan memiliki manfaat yang sama atau identik meskipun dengan 

merek atau label yang berbeda.  

 Dengan adanya substitusi sempurna maka dapat dikatakan bahwa 

industri tersebut masuk dalam kategori persaingan sempurna. Menurut Case and 

Fair (2007:301) persaingan sempurna merupakan struktur industri yang memiliki 

banyak perusahaan yang berskala kecil dan menghasilkan produk yang nyaris 

identik serta tidak ada perusahaan yang mampu mengendalikan harga. 

Gambar 2.3: Peta Kurva Indiferen Substitusi Sempurna 

 

Sumber: Nicholson 1995:77 

Pada gambar 2.3 menunjukan dimana konsumen menganggap semua 

jenis barang itu sama meskipun memiliki merek atau label yang berbeda. Oleh 

karena itu, konsumen bersedia membeli barang X dan barang Y selama MRS 

(Marginal Rate of Substitution/ Tingkat Substitusi Marginal) di sepanjang kurva 



 
 

indiferen adalah 1,0.  Garis lurus pada kurva tersebut menggambarkan 

substitabilitas yang sempurna antara kedua barang. 

Menurut Case and Fair (2007:167) dalam memaksimalkan keuntungan , 

suatu perusahaan harus mengambil beberapa keputusan dasar. Beberapa 

keputusan dasar yang perlu diambil oleh perusahaan, yaitu: 

1. Berapa jumlah output yang akan ditawarkan (kuantitas produk) 

2. Cara memproduksi output (teknik/ teknologi produksi yang digunakan) 

3. Jumlah input yang diminta 

Bagi produsen, meningkatkan produksi untuk memperoleh hasil dan laba 

yang maksimal merupakan suatu keharusan. Namun di sisi lain, adanya 

peningkatan produksi juga dapat berpengaruh dalam pengembangan suatu 

produk yang dinilai menguntungkan tidak hanya bagi produsen, tetapi juga bagi 

perekonomian daerah.  Pengembangan produk dapat dilihat melalui tingkat 

penjualan maupun permintaan akan produk tersebut. Jika permintaan dan tingkat 

penjualan terus meningkat, maka pengembangan produk menjadi suatu barang 

unggulan akan memiliki potensi yang cukup besar. 

Tujuan dari berdirinya suatu perusahaan atau industri yaitu agar dapat 

mengubah masukan (input) menjadi keluaran (output). Sehingga dalam proses 

pengubahan input menjadi output juga dapat di sebut dengan fungsi produksi 

yang merupakan perhitungan yang digunakan produsen untuk dapat 

menghasilkan output yang diinginkan. Berikut merupakan notasi dari fungsi 

produksi menurut Nicholson (1995:215), yaitu: 

Q = f(K, L, M....) 



 
 

Di mana Q meruapakan output, K adalah modal, L adalah tenaga kerja, dan M 

adalah bahan baku yang digunakan. 

 Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa peningkatan produksi 

dari suatu produk dapat dilihat dari sisi permintaan dan penawaran. Tingkat 

permintaan produk dapat dilihat tidak hanya dari segi harga saja, namun juga 

dari pendapatan dan preferensi konsumen. Sedangkan untuk penawaran sendiri 

merupakan hubungan atau kaitan antaran harga barang dengan kuantitas 

barang yang mampu di tawarkan oleh perusahaan pada tingkat harga tertentu 

dan pada periode tertentu.  

Seperti yang telah di jelaskan oleh Case and Fair (2007:73) dengan 

asumsi bahwa dalam memproduksi barang, tujuan suatu perusahaan adalah 

memaksimalkan laba, keputusan perusahaan dalam menentukan jumlah output 

yang akan di produksi berdasarkan pada: 

1. Harga dari barang tersebut 

2. Biaya produksi yang bergantung pada harga input dan teknologi yang 

digunakan 

3. Harga-harga dari produk terkait 

Adapun dengan jumlah sumberdaya yang digunakan sebagai bahan baku 

jumlahnya tidak selalu mencukupi, produsen juga menetapkan batas 

kemungkinan produksi untuk produk yang dihasilkan oleh perusahaan atau 

industri. Batas kemungkinan produksi adalah grafik yang menunjukan kombinasi 

barang yang dapat diproduksi oleh perusahaan dengan menggunakan jumlah 

sumberdaya yang tetap (Nicholson 1995:17). 

 



 
 

Gambar 2.4: Batas Kemungkinan Produksi 

 

Sumber: Nicholson 1995:18 

 Pada gambar di atas menunjukan kombinasi kemungkinan produksi dua 

barang dengan menggunakan sumberdaya yang tetap. Pada grafik tersebut 

terlihat pula biaya kesempatan untuk memproduksi lebih banyak salah satu 

barang saja. Biaya produksi pada dua barang yang berbeda dapat dilihat melalui 

perbandingan antara titik A dan titik B di atas. 

 Setiap kegiatan produksi yang dilakukan oleh produsen pada umumnya 

memiliki daya menarik (forward linkage) dan daya dorong (backward linkage). 

Apabila kegiatan produksi yang dilakukan dapat menghasilkan produk yang 

dapat mendorong berkembangnya sektor lain maka dapat dikatakan bahwa 

kegiatan produksi tersebut memiliki dampak berantai yang disebut multiplier 

effect (dampak pengganda) (Tarigan 2005:74). Sehingga apabila sektor industri 

suwar suwir dapat berkembang dengan baik, maka sektor-sektor yang terkait 

dengan industri suwar suwir juga akan mampu berkembang dengan 

menganalisis apakah termasuk daya dorong atau daya menarik. 

 



 
 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Dalam uraian mengenai penelitian terdahulu, penulis mengambil 

beberapa referensi penelitian terdahulu yang di kelompokkan dalam 3 kelompok 

yang dapat digunakan sebagai referensi berkaitan dengan penelitian ini.  Pada 

kelompok pertama terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh Suprobo 

(2013), Darwanto (2013), dan Hutagaol (2011) yang semua penelitian tersebut  

berfokus pada analisis daya saing antara produk lokal dengan produk luar 

daerah atau luar negeri. Berbeda dengan kelompok yang kedua yaitu Kuncahyo 

(2013), Utami (2014), Tuerah (2014), dan Suswardji (2012) yang lebih berfokus 

pada manajemen pengendalian persediaan bahan baku dalam kegiatan 

produksi, dan berbeda pula dengan kelompok yang ketiga yaitu Dewanti (2012), 

Azwartika (2013) dan Firdaus dkk (2009) yang menganalisis penentuan 

komoditas unggulan melalui analisis dari segi wilayah. 

Berbeda dengan penelitian yang ada, dalam penelitian ini akan 

membahas tentang keterkaitan ketersediaan bahan baku produksi untuk 

menunjang pengembangan komoditas unggulan daerah di Kabupaten Jember 

melalui studi pada industri suwar suwir yang ada di Kabupaten Jember. Adapun 

rincian penelitian terdahulu yang telah diungkapkan sebelumnya dapat dilihat 

pada tabel penelitian terdahulu berikut: 

 

 

  

 

 



 
 

Tabel 2.3: Penelitian Terdahulu 

No. Nama, Judul, Tahun Tujuan Temuan Metode dan Variabel Keterangan 

1. Firdaus, Muhammad,dkk. 
2009. Penentuan 
Komoditas Pertanian 
Unggulan Di Kabupaten 
Jember. J-SEP Vol. 3 No. 
1 Maret 2009.  

Mengetahui perkembangan 
komoditas pangan di 
Kabupaten Jember dan 
menentukan komoditas 
unggulan di tiap-tiap 
kecamatan di Kabupaten 
Jember. 

Tanaman pangan yang paling 
banyak diusahakan petani 
adalah padi dan jagung. 
Sedangkan untuk sayurannya 
yaitu kubis dan terung. 
Produksi tembakau juga 
cenderung meningkat. 

Metode: analisis supply dn 
LQ (Location Quotient) 
Variabel:  jumlah produksi 
komoditas pertanian, 
sayuran dan tembakau 

Penelitian tersebut 
tidak berfokus pada 
satu jenis 
komoditas saja dan 
hanya menganalisis 
tentang 
perkembangannya 
saja. 

2. Suprobo, F. Priyo,dkk. 
2013.  Pengukuran 
Produktivitas Kinerja UKM 
Sandang-Kulit 
berdasarkan Aspek 
Produksi dan Pemasaran. 
e-Jurnal Eco-Teknologi 
UWIKA. ISSN: 2301-850X. 
Vol. 1, Issue 1, Juli 2013 
pp. 7-11. 

Mengukur keberhasilan 
kegiatan pengabdian 
masyarakat melalui sarana 
pengukuran produktifitas 
kinerja dengan didasarakan 
pada batasan aspek 
pemasaran dan produksi 
yang telah dicapai oleh UKM 
mitra. 

Rata-rata kinerja produktivitas 
aspek produksi menunjukan 
level positif. Untuk sebuah 
industri keluarga hal ini 
berpotensi untuk lebih 
ditingkatkan kembali. 

Metode: Model Mundel. 
Variabel: indeks 
produktivitas, output 
agregat, input. 

Pada penelitian 
tersebut selain 
meneliti tentang 
aspek produksi juga 
meneliti tentang 
aspek pemasaran.   

3. Darwanto. 2013. 
Peningkatan Daya Saing 
UMKM Berbasis Inovasi 
dan Kreativitas (Strategi 
Penguatan Property Right 
Terhadap Inovasi dan 
Kreativitas). Jurnal Bisnis 
dan Ekonomi (JBE), 
September 2013, Vol. 20, 
No. 2, Hal. 142-149. 

Merumuskan strategi 
kelembagaan yang kuat bagi 
penciptaan kreativitas dan 
seni yang mampu 
meningkatkan daya saing 
UMKM dari beberapa 
negara. 

Keberadaan Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah (UMKM) 
berbasis kreativitas cukup 
potensial dalam mendorong 
pertumbuhan ekonomi di 
Provinsi Jawa Tengah 

Metode : analisis data 
deskriptif dengan metode 
matrik SWOT. 
Variabel: hasil penjualan 

Penelitian tersebut 
meneliti tentang 
daya saing produk 
berdasarkan hak 
paten. 

4. Dewanti dan Santoso. 
2012. Penentuan Alternatif 
Lokasi Pengembangan 

Menentukan alternatif lokasi 
pengembangan kawasan 
agroindustri berbasis 

Komoditas pertanian unggulan 
adalah padi, dan faktor-faktor 
yang mempengaruhi 

Metode: analisis LQ 
(Location Quotient), Shift 
Share, dan regresi linier 

Penelitian tersebut 
meneliti tentang 
faktor-faktor yang 



 
 

Kawasan Agroindustri 
Berbasis Komoditas 
Pertanian Unggulan di 
Kabupaten Lamongan. 
Jurnal Teknik ITS Vol. 1, 
(Sept, 2012) ISSN: 2301-
9271 

komoditas unggulan untuk 
meningkatkan nilai tambah 
sektor pertanian. 

penentuan lokasi 
pengembangan agroindustri 
yaitu tenga kerja, aksesibilitas, 
listrik, kuantitas bahan baku, 
dan pasar. 

berganda. menentukan lokasi 
industri dan 
pengembangan 
komoditas 
unggulan. 

5. Kuncahyo, Priyohadi, 
Aguk Zuhdi M. Fathallah, 
Semin. 2013. Analisa 
Prediksi Potensi Bahan 
Baku Biodesel Sebagai 
Suplemen Bahan Bakar 
Motor Diesel di Indonesia. 
Jurnal Teknik Pomits Vol. 
2, No. 1, (2013), ISSN: 
2337-3539 (2301-9271 
Print). 

Memberikan pilihan bahan 
bakar biodiesel yang cocok 
digunakan sebagai suplemen 
maupun pengganti bahan 
bakar motor diesel. 

.Bahan baku biodiesel yang 
berpotensi untuk dijadikan 
biodiesel yaitu minyak 
jelantah, kelapa sawit, kelapa, 
jarak pagar, karet, dan alga. 

Metode: analytical 
hierarchy process (AHP) 
Variabel: jumlah 
tumbuhan penghasil 
minyak lemak, tingkat 
konsumsi BBM. 

Dalam penelitian 
tersebut 
menganalisis 
tentang beberapa 
komoditas yang 
dapat di jadikan 
sebagai bahan 
baku biodiesel 
sehingga dapat 
pula dijadikan 
sebagai produk 
unggulan 

6. Azwartika dan Sardjito. 
2013. Pengembangan 
Komoditas Unggulan 
Pertanian dengan Konsep 
Agribisnis di Kabupaten 
Pamekasan. Jurnal Teknik 
Pomits Vol. 2, No. 2, 
(2013) ISSN: 2337-3539. 

Mengetahui daerah mana 
saja yang memiliki potensi 
pertanian yang unggul dan 
mengetahui konsep 
agribisnis yang bisa di 
terapkan 

Komoditas pertanian potensial 
yang dikembangkan adalah 
sapi dan jagung. 

Metode: Location Quotient 
(LQ) dan Shift Share 

Penelitian tersebut 
membahas tentang 
pengembangan 
komoditas 
unggulan untuk 
dapat 
menghasilkan 
produk turunan 
yang bernilai 
tambah 

7. Utami, Pujiati, dan  
Sulistyani Budiningsih. 
2014. Diversifikasi Olahan 
Pangan Lokal Ubikayu 
dan Teknologi 

Mengetahui perkembangan 
produksi dan konsumsi 
olahan pangan lokal ubi kayu 
pada tingkat rumah tangga di 
pedesaan kaitannya dengan 

Tanaman ubikayu masih 
kurang begitu dimanfaatkan. 
Ubikayu tidak hanya 
dimanfaatkan sebagai 
makanan saja tetapi juga 

Metode: riset deskriptif 
Variabel: jumlah panen 
ubi kayu, jumlah/ 
presentase olahan ubi 
kayu 

Penelitian tersebut 
membahas tentang 
produk olahan 
ubikayu secara 
global, tidak 



 
 

Pengolahannya Pada 
Tingkat Rumah Tangga 
Pedesaan Dalam Rangka 
Ketahanan Pangan. 
Prosiding Seminar Hasil 
Penelitian LPPM UMP 
2014, ISBN 978-602-
14930-2-1. Purwokerto, 6 
September 2014. 

ketahanan pangan dan 
kebutuhan teknologi 
pengolahan produk pangan 
berbahan baku ubi kayu. 

dimanfaatkan sebagai bahan 
baku industri, terutama industri 
makanan ternak dan industri 
pengolahan tepung. 

berfokus pada satu 
produk. 

8. Tuerah, Michel Chandra. 
2014. Analisis 
Pengendalian Persediaan 
Bahan Baku Ikan Tuna 
pada CV. Golden KK. 
Jurnal EMBA Vol. 2, No. 4, 
Desember 2014, Hal. 524-
536. 

Mengetahui pengendalian 
persediaan bahan baku ikan 
tuna yang dilakukan dan 
mengetahui jumlah pesanan 
dan biaya persediaan bahan 
baku ikan tuna pada CV 
Golden KK dengan metode 
EOQ (Economic Order 
Quantity). 

Pengendalian dan persediaan 
bahan baku ikan tuna CV 
Golden KK sudah efektif 
dalam memenuhi permintaan 
konsumen. Total biaya 
persediaan dengan metode 
EOQ lebih kecil dibandingkan 
dengan metode yang 
digunakan perusahaan. 

Metode: deskriptif 
kuantitatif dan deskriptif 
kualitatif 
Variabel: biaya 
pengeluaran, jumlah 
pemesanan, persediaan 
rata-rata  

Pada penelitian 
tersebut membahas 
tentang produk 
pada olahan ikan 
tuna. 

9. Hutagaol, Parulian, dan 
Feryanto. 2011. Analisis 
Daya Saing Susu Murni 
Produksi Koperasi dan 
Formulasi Kebijakan 
Peningkatan Daya 
Saingnya Di Pasar Dalam 
Negeri: Studi Kasus Pada 
Koperasi Susu Di Provinsi 
Jawa Barat. Jurnal 
Ekonomi, November 2011, 
Vol. XXI, No. 2. 

Mengkaji apakah kekalahan 
produk susu sapi segar di 
pasar dalam negeri untuk 
bahan baku susu bubuk 
merupakan hal yang 
„genuine‟ atau „artificial‟dan 
menelaah peran kebijakan 
pemerintah dalam 
mempengaruhi daya saing 
produk susu sapi perah 
tersebut.  

Susu segar yang diproduksi 
oleh para anggota koperasi 
susu (GKSI) mempunyai daya 
saing tinggi. Kekalahannya 
bersaing dengan bahan baku 
susu bubuk impor di pasar 
dalam negeri adalah akibat 
distorsi pasar.  

Metode: SWOT 
Variabel: produksi susu, 
kebijakan pemerintah 

Dalam penelitian 
tersebut 
menjelaskan 
tentang daya saing 
antara susu lokal 
dan susu impor. 

10. Suswardji, Edi, dkk. 2012. 
Analisis Pengendalian 
Bahan Baku Pada Pt Nt 
Piston Ring Indonesia di 

Menjelaskan dan 
menganalisis bagaimana 
metode yang digunakan oleh 
PT. NT Piston Ring 

Dalam menentukan jumlah 
pemesanan bahan baku PT. 
NT Piston Ring Indonesia 
melakukan perhitungan jumlah 

Metode: deskriptif 
Variabel: jumlah 
persediaan, tingkat 
produksi 

Penelitian tersebut 
meneliti tentang 
pengendalian 
bahan baku pada 



 
 

Karawang. Jurnal 
Manajemen Vol.10 No. 1 

Indonesia dalam 
mengendalikan persediaan 
bahan baku. Serta perilaku 
ekonomi dalam pemesanan 
jumlah bahan baku dan juga 
kebijakan pengendalian 
bahan baku produksi di PT. 
NT Piston Ring Indonesia. 
 

bahan baku sesuai dengan 
target produksi perusahaan. 
Pengendalian persediaan 
bahan baku yang dilakukan 
PT. NT Piston Ring Indonesia 
belum sepenuhnya optimal 
dibandingkan dengan metode 
MRP teknik EOQ, ROP dan 
safety stock. 

industri otomotif. 
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2.5  Kerangka Pikir 

Secara keseluruhan penelitian mengenai keterkaitan ketersediaan bahan 

baku produksi terhadap penunjang pengembangan komoditas unggulan pada 

industri suwar suwir Kabupaten Jember dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.5: Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Penelitian diolah 2016 
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 Kerangka pikir dari penelitian ini berdasarkan pada keterkaitan 

ketersediaan bahan baku produksi dengan pengembangan komoditas unggulan. 

Dimana produk yang dijual suatu industri tidak hanya berdasarakan dari jenis 

barangnya saja, namun juga melibatkan ketersediaan bahan baku serta mudah 

tidaknya perusahaan atau industri tersebut menjalankan usahanya. Dengan 

adanya ketiga komponen tersebut, maka dapat dirumuskan bagaimana sistem 

produksi dan juga strategi yang akan dilakukan suatu perusahaan untuk 

mencapai kualitas dan kuantitas dari produk yang dihasilkan agar sesuai dengan 

selera konsumen. Dengan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan dapat 

menunjang produk tersebut menjadi komoditas unggulan di suatu daerah. 

 Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan karena ingin mengetahui 

bagaimana keterkaitan ketersediaan bahan baku produksi terhadap penunjang 

pengembangan komoditas unggulan pada industri suwar suwir Kabupaten 

Jember. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam bab ini akan dibahas tentang jenis penelitian yang akan digunakan 

untuk mengetahui keterkaitan ketersediaan bahan baku produksi terhadap 

penunjang pengembangan komoditas unggulan dengan studi kasus pada sentra 

industri suwar suwir di Kabupaten Jember. Selain itu, dibahas pula tentang fokus 

penelitian, unit analisis, teknik dan pemilihan informan, jenis data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.  

3.1 Jenis Penelitian 

 Berdasarkan tujuan dari penelitian yaitu mengenai keterkaitan 

ketersediaan bahan baku produksi terhadap penunjang pengembangan 

komoditas unggulan, jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami 

fenomena tentang apa yang terjadi atau dialami oleh subjek penelitian, misalkan 

perilaku, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya (Moelong 2004:5). Dengan 

metode kualitatif, data yang diperoleh lebih mendalam, penuh makna dan akurat 

sehingga dapat mencapai tujuan yang di inginkan. Metode kualitatif juga sesuai 

digunakan untuk memperoleh informasi gambaran mengenai keadaan yang 

terjadi dilapangan yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan, dan juga 

menambah kejelasan tentang situasi yang dihadapi. Dengan demikian peneliti 

juga ingin mengethui informasi-informasi baru yang mungkin akan ditemui 

selama melakukan penelitian yang bisa diungkapkan dan dijadikan bahan 

referensi dalam membahas masalah mengenai keterkaitan ketersediaan bahan 

baku produksi terhadap penunjang pengembangan komoditas unggulan. 
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 Untuk pendekatan penelitian tentang Keterkaitan ketersediaan bahan 

baku produksi terhadap penunjang pengembangan komoditas unggulan. Maka 

pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan fenomenologis. Pendekatan ini 

digunakan untuk memahami suatu peristiwa dan keterkaitannya secara 

mendalam (Moelong 2004:17). Dengan pendekatan ini diasumsikan bahwa 

peneliti tidak mengetahui tentang informan, sehingga peneliti lebih banyak diam 

untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. 

 Metode kualitatif berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang 

menggunakan penghayatan yaitu berusaha menafsirkan dan memahami suatu 

peristiwa interaksi tingkah laku manusia (Usman dan Akbar 2009:78). Dengan 

pendekatan ini diharapkan dapat membantu penulis dalam melakukan penelitian 

terhadap keterkaitan ketersediaan bahan baku produksi terhadap penunjang 

pengembangan komoditas unggulan.  

3.2 Fokus Penelitian  

 Terdapat maksud tertentu yang ingin penulis capai dalam merumuskan 

masalah dengan memanfaatkan fokus. Yang pertama, fokus dapat membatasi 

studi yang dilakukan. Kedua, penetapan fokus dapat berfungsi menentukan 

kriteria masuk dan keluar suatu informasi baru yang diperoleh di lapangan 

(Moelong 2004:94). Maka dari itu, fokus dari penelitian ini dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

a. Keterkaitan ketersediaan bahan baku produksi terhadap penunjang 

pengembangan komoditas unggulan. 

1. Pelaksanaan produksi suwar suwir oleh produsen dan Pemerintah 

Kabupaten Jember. 
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2. Keterkaitan ketersediaan bahan baku terhadap penunjang komoditas 

unggulan. 

3. Target dan sasaran ketersediaan bahan baku bagi kegiatan produksi. 

4. Dampak ketersediaan bahan baku bagi produktivitas suwar suwir. 

b. Kendala pelaksanaan keterkaitan ketersediaan bahan baku produksi 

terhadap penunjang pengembangan komoditas unggulan di Kabupaten 

Jember 

1. Kurang maksimalnya penyediaan sumber daya dari Pemerintah 

Daerah 

2. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah 

3. Sarana dan prasarana 

 

3.3 Penelitian Pendahuluan 

Studi pendahuluan merupakan studi yang dilakukan untuk mempertajam 

arah studi utama. Studi pendahuluan dilakukan karena kelayakan penelitian 

berkenaan dengan prosedur penelitian dan hal lainnya yang masih belum jelas. 

Studi pendahuluan dilakukan dengan tujuan utama untuk menghimpun berbagai 

informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian. Hal ini perlu dilakukan, 

mengingat semua informasi yang relevan dapat menunjang keberhasilan 

penelitian, terutama karena hasil studi pendahuluan ini dapat menjadi acuan, 

baik dalam rangka pengenalan dan perumusan hipotesis. 

Pada studi pendahuluan terdapat beberapa tahap yang perlu dilakukan 

seperti yang dijelaskan oleh Moelong (2013:127),yaitu menyusun rancangan 

penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perijinan, menjajaki dan 

menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian. Dengan melakukan studi pendahuluan, penelitian yang 
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dilakukan akan memiliki arah dan fokus yang lebih jelas serta memiliki kepastian 

dalam penentuan informan. 

Penelitian ini akan dilakukan pada industri-industri suwar suwir yang ada 

di Kabupaten Jember. Rancangan penelitian yang akan dilakukan mengenai 

informan yaitu produsen dari industri suwar suwir, distributor, konsumen akhir, 

dan dinas-dinas yang terkait. Penelitian ini dilakukan pada industri suwar suwir 

yang berada di Kecamatan Kaliwates, Kecamatan Ajung, dan Kecamatan 

Rambipuji. Penelitian ini akan melihat dan menguraikan mengenai ketersediaan 

bahan baku produksi dan juga peran UMKM sebagai penunjang pengembangan 

komoditas unggulan dari sisi produksi yang dilakukan oleh produsen maupun dari 

sisi permintaan yang berhubungan dengan konsumen. 

Penentuan Kabupaten Jember sebagai wilayah yang diteliti melalui 

pertimbangan yaitu Kabupaten Jember merupakan daerah yang memiliki jumlah 

produsen suwar suwir terbanyak serta Kabupaten Jember juga merupakan 

daerah yang memiliki produk suwar suwir sebagai jajanan khasnya. Pemilihan 

Kecamatan Kaliwates, Kecamatan Ajung, dan Kecamatan Rambipuji 

berdasarkan keaktifan industri suwar suwir yang ada di Kecamatan ini memiliki 

nilai yang tinggi dibandingkan dengan industri suwar suwir yang ada di daerah 

lain. 

3.4 Situs Penelitian 

Dari data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten 

Jember pada tahun 2015, jumlah industri kecil untuk produk suwar suwir tercatat 

sebanyak 40 unit yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Jember 

pada tahun 2010. Dari data yang ada, terdapat 2 kecamatan yang memiliki 

jumlah industri suwar suwir terbanyak, Kedua daerah tersebut diantaranya yaitu 
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Kecamatan Gebang sebanyak 24 unit yang merupakan sentra industri yang 

dibuat oleh pemerintah dan di Kecamatan Kaliwates sebanyak 8 unit. Sedangkan 

data industri suwar suwir untuk tahun 2014, jumlah unit usaha yang ada sekitar 

10 unit yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Jember 

dengan jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Kaliwates sebanyak 6 unit 

usaha. 

Ditinjau dari tata letak lokasi industri suwar suwir ini di beberapa 

kecamatan yang ada, lokasi tersebut terletak di tempat yang strategis. Wilayah-

wilayah tersebut masih termasuk dalam wilayah pusat kota sehingga 

memudahkan produsen untuk melakukan distribusi hasil produksi dengan baik. 

Selain itu, di wilayah tersebut juga merupakan wilayah yang mudah dijangkau 

oleh masyarakat sehingga pendistribusian barang tidak memerlukan biaya yang 

cukup besar.  

3.5 Unit Analisis dan Penentuan Informan 

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka unit analisis pada penelitian ini 

adalah keterkaitan ketersediaan bahan baku produksi terhadap penunjang 

pengembangan komoditas unggulan pada Industri Suwar Suwir Kabupaten 

Jember. Informan yang di gunakan dalam penelitian ini, terdapat dua macam 

informan yaitu informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci adalah 

seseorang yang dianggap paling mengerti dan mengetahui segala sesuatu yang 

berkaitan tentang produksi suwar suwir dan kondisi ketersediaan bahan baku 

yang digunakan untuk produksi. Informan pendukung adalah seseorang yang 

secara tidak langsung mengerti dan mengetahui kondisi ketersediaan bahan 

baku dan juga mengetahui sistem pasar yang berlaku untuk industri suwar suwir. 

Informan kunci merupakan para produsen industri suwar suwir, informan 
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pendukung adalah distributor kemudian pihak dinas-dinas yang terkait, dan 

konsumen akhir. Berikut adalah tabel mengenai daftar informan yang digunakan 

dalam penelitian ini, antara lain: 

Tabel 3.1: Daftar Informan 

No. Nama Umur Pekerjaan Keterangan 

1. Susilowati 42 tahun Pedagang Pemilik Usaha 

2. Wiji 43 tahun Pedagang Adik Pemilik 

Usaha 

3.  Farida Yusuf 46 tahun Distributor - 

4. Abdullah 42 tahun Pemilik Usaha - 

5. Ibnu Sutjahja 60 tahun Pemilik Usaha - 

6. Hanifullah 41 tahun Pemilik Usaha - 

7. Suminto 40 tahun Pemilik Usaha - 

8. Novita Ekasari 34 tahun Staff Dinas 

Perindustrian 

dan 

Perdagangan 

dan ESDM 

- 

9. Syahrul Hartono 60 tahun Staff Dinas 
Koperasi dan 
UMKM 

- 

10. Kustiyah 48 tahun Ibu Rumah 
Tangga 

Konsumen 

11. Rizal Teguh 24 tahun Mahasiswa Konsumen 

Sumber: data lapang, 2016, diolah. 

3.6 Data dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah data primer. 

Data primer merupakan data yang langsung didapatkan dari sumber informasi 

tersebut, yang didapat dari wawancara dan observasi yang dilakukan sendiri oleh 

peneliti dan sumber atau informan. Data-data tersebut merupakan data naratif, 

deskriptif, dalam kata-kata mereka yang diteliti, dan catatan lapangan. Teknik 

pengumpulan data yang akan dilakukan yaitu: 
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a. Wawancara 

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan 

seseorang yang ingin mendapatkan informasi dengan mengajukan 

pertanyaan untuk tujuan tertentu (Mulyana 2008:180). Sedangkan 

menurut Rahmat (2009:6) wawancara adalah alat yang digunakan untuk 

membuktikan terhadap informasi ataupun keterangan yang telah 

diperoleh. Teknik yang digunakan yaitu wawancara mendalam yang 

merupakan proses dalam memperoleh informasi untuk tujuan penelitian 

dengan bertatap muka antara pewawancara dengan informan tanpa 

menggunakan pedoman. 

b. Observasi atau Pengamatan 

Obesrvasi atau pengamatan adalah  teknik atau cara mengumpulkan data 

dengan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang 

berlangsung sesuai dengan tujuan penelitian (Usman dan Akbar 

2009:52). Selain itu, Rahmat (2009:7) menjelaskan bahwa observasi 

merupakan kegiatan mengamati ruang, pelaku, kegiatan, objek, 

perbuatan, kejadian, waktu, dan perasaan untuk memperoleh gambaran 

realistik perilaku untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan, untuk 

memantu mengerti perilaku manusia dan mengevaluasi dengan 

mengukur aspek tertentu dan melakukan umpan balik terhadap 

pengukuran tersebut. 

 

3.7 Metode Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menguraikannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, data disusun ke dalam 

pola-pola, melakukan pengelompokan data yang dianggap penting dan yang 
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akan dipelajari, kemudian menyimpulkan informasi yang diperoleh untuk 

diceritakan kembali pada orang lain. Proses analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari beberapa cara sebagai berikut: 

a. Reading and Coding 

Membaca, mempelajari dan menuliskan gagasan dalam data yang 

diperoleh, baik dari wawancara, observasi maupun dokumentasi, 

mengenai identifikasi ketersediaan bahan baku terhadap kualits produk. 

b. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

c. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, selanjutnya adalah menyajikan data. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, grafik, dan sejenisnya. 

d. Penyimpulan Data 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang 

sebelumnya belum ada. Temuan dapat berupa deskripsi maupun 

gambaran obyek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga 

setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau 

interaktif, hipotesis, atau teori. 

 

3.8 Uji Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data akan dilakukan dengan menggunakan 

triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan 

memanfaatkan sesuatu yang lain (Moelong 2004:330). Selain itu, terdapat empat 

macam triangulasi , yaitu sebagai berikut: 
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1. Triangulasi sumber yaitu membandingkan dan memeriksa kembali 

kepercayaan informasi yang diperoleh dengan alat dan waktu yang 

berbeda, misalnya dengan membandingkan data hasil wawancara, 

membandingkan opini umum dengan opini pribadi, membandingkan 

dokumen hasil wawancara yang berkaitan, membandingkan antara opini 

umum dengan realita. 

2. Triangulasi metode yaitu suatu metode pengujian keabsahan data 

dengan pengecekan derajat kepercayaan hasil penelitian beberapa teknik 

pengumpulan data dan beberapa sumber data. 

3. Triangulasi penyidik yaitu dengan memanfaatkan peneliti lain untuk 

mengecek derajat kepercayaan data. 

4. Triangulasi teori yaitu memeriksa derajat kepercayaan dengan 

membandingkan penjelasan dari beberapa teori. 

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber untuk memeriksa 

keabsahan data yaitu membandingkan hasil wawancara dan membandingkan 

opini-opini yang ada. Sehingga keabsahan data yang diperoleh dalam penelitian 

ini dapat memberikan informasi yang sesuai dengan realita ataupun fenomena 

yang terjadi di lapangan. 
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BAB IV 

PENGGUNAAN BAHAN BAKU NON LOKAL SEBAGAI PEMENUHAN 

KEBUTUHAN PRODUKSI PADA INDUSTRI SUWAR SUWIR 

 

 Dalam kegiatan produksi yang dilakukan oleh industri suwar suwir, 

penggunaan bahan baku utama dalam produksi merupakan hal yang sangat 

penting untuk diperhatikan. Penggunaan bahan baku pada industri ini tidak 

hanya mengandalkan dari persediaan yang ada di dalam daerah saja, namun 

juga menggunakan bahan baku yang berasal dari luar daerah. Penggunaan 

bahan baku dari luar daerah ini disebabkan oleh ketersediaan bahan baku utama 

pembuatan suwar suwir ini tidak mampu mencukupi kebutuhan produsen dalam 

pemenuhan permintaan konsumen akan produk suwar suwir. Dalam bab ini akan 

dibahas mengenai strategi produsen dalam pemenuhan bahan baku yang 

digunakan oleh produsen untuk kegiatan produksi. 

4.1 Keterbatasan Produk Lokal Sebagai Bahan Baku Turut Menyumbang 
Peningkatan Impor Daerah 
 

Kabupaten Jember merupakan salah satu wilayah yang memiliki tingkat 

produksi singkong atau ubi kayu yang tinggi. Selama tahun 2013, luas panen 

untuk tanaman singkong di Kabupaten Jember seluas 2.741 hektar dengan 

produksi total sebesar 47.803 ton. Wilayah-wilayah yang memiliki tingkat 

produksi paling tinggi di Kabupaten Jember yaitu pada Kecamatan Sumberbaru, 

Sukowono, dan Ledokombo. Dengan banyaknya jumlah produksi singkong yang 

ada di Jember, tidak semua digunakan untuk memenuhi produksi-produksi pada 

industri olahan pangan berbahan baku singkong di dalam daerah saja. 

Banyaknya hasil panen digunakan untuk pemenuhan kegiatan ekspor ke luar 

daerah yang kebanyakan digunakan sebagai bahan baku pembuatan tepung 

tapioka yang berbahan dasar singkong. 
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Dalam pemenuhan kebutuhan dalam daerah, tidak semua hasil panen 

singkong dapat digunakan terutama bagi industri tape maupun industri suwar 

suwir yang juga menggunakan singkong sebagai bahan baku utamanya. 

Singkong yang dibutuhkan dalam proses produksi industri ini memiliki jenis 

khusus yang memang sedikit sulit dalam pembudidayaannya. Dalam 

membudidayakan singkong ini memerlukan kondisi-kondisi lahan tertentu agar 

dapat tumbuh dengan baik. Tingkat kematangan dari jenis singkong ini juga 

diperhitungkan agar dapat menghasilkan produk tape maupun suwar suwir yang 

berkualitas baik dan terjamin mutunya. 

Proses produksi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh produsen 

untuk mengubah barang mentah atau barang setengah jadi menjadi barang yang 

memiliki nilai tambah. Dalam proses produksi memerlukan bahan baku untuk 

pembuatan barang, sehingga dalam memperoleh bahan baku yang dibutuhkan 

untuk proses produksi terkadang produsen melakukan berbagai cara agar 

kebutuhan produksi barang dapat terpenuhi salah satunya dengan impor bahan 

baku dari daerah lain. Impor yang dimaksud dalam konten ini merupakan 

kegiatan mendatangkan bahan baku produksi tidak dari negara lain, melainkan 

produk dari dari daerah lain, seperti yang dijelaskan pada konsep ekonomi 

regional. Dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada sebagai bahan 

baku maka komponen produktivitas dapat terpenuhi dalam suatu industri. Seperti 

yang telah diungkapkan oleh (Suprobo 2013:8) yang menjelaskan bahwa 

produktivitas merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung dengan cara 

mengolah input menjadi output yang memiliki nilai tambah. 

 Dengan ketersediaan bahan baku yang jumlahnya tidak mampu 

mencukupi kebutuhan dari produsen, maka faktor tersebut menjadi pertimbangan 

pula dalam pengambilan keputusan oleh produsen mengenai pemenuhan bahan 



54 
 

 
 

baku yang akan digunakan untuk proses produksinya. Berkaitan dengan hal 

tersebut, berikut adalah penuturan dari Susilowati yang menjelaskan bahwa 

dalam industri suwar suwir terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh produsen 

untuk memperoleh bahan baku untuk melakukan proses produksi: 

“... kalo kita kekurangan Jember biasanya ambilnya dari 

Bondowoso, cuman sekarang kan Bondowoso tapenya ndak 

bagus jadi...kebanyakan buat sendiri kadang-kadang...” 

 Terkait dengan informasi tersebut, Ibnu juga menuturkan pendapatnya: 

“... kita beli tapi kan tidak cukup. Kadang-kadang kalo sudah 

habis terjual ndak ada bahan baku ya, makanya yang 

banyak itu dari pedagang-pedagang pasar itu...” 

 

 Menanggapi tentang ketersediaan bahan baku suwar suwir yang terbatas, 

produsen dalam industri suwar suwir tidak hanya mengandalkan bahan baku 

lokal sebagai bahan baku utamanya, melainkan terdapat pula produsen yang 

juga menggunakan bahan baku yang di impor dari daerah lain guna memenuhi 

kebutuhan produksi akan suwar suwir. Sehingga dalam hal ini pemenuhan 

kebutuhan bahan baku oleh produsen menggunakan berbagai macam cara agar 

kegiatan produksi dapat terus berlangsung dan dapat memenuhi permintaan 

konsumen. 

 Kondisi umum mengenai adanya persediaan bahan baku ini yaitu 

digunakan oleh para produsen untuk memudahkan proses produksi dari barang 

yang akan diproduksi oleh produsen tersebut atau dapat pula digunakan sebagai 

salah satu cara untuk memuaskan konsumen secara khusus. Pemanfaatan dan 

pemenuhan bahan baku oleh produsen ini tentu tidak lepas dari paradigma daya 

saing antar wilayah yang memiliki hasil produksi yang sama terutama pada 

sektor pertanian yang menjadi komoditas utama dalam produksi. 
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 Selain dari ketersediaan bahan baku tersebut, pertimbangan yang 

dilakukan yaitu dalam pemilihan jenis bahan baku yang akan digunakan oleh 

produsen untuk proses produksinya. Salah satu yang menentukan yaitu kualitas 

dari bahan baku yang digunakan. Dengan kualitas yang baik, produsen percaya 

bahwa konsumen akan merasakan kepuasan saat mengkonsumsi produk 

tersebut nantinya. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Abdullah: 

“....harus yang bagus kualitasnya, dari segi memasak, jadi 

harus bagus itu. Tape aja kalo kecut kita kembalikan, kalo 

ada yang rusak. Jadi ya kalo misal ada yang keras, kecut 

kita kembalikan ke pedagangnya. Saya itu biar apa ya...biar 

mereka hati-hati kerjanya, kan saya yang berat, soalnya 

apa? Merusak pelanggan. Rasa itu pas kadung nggak cocok 

ya nggak payu-payu kan kembali lagi...” 

 

Atau seperti yang disampaikan oleh Suminto: 

“.... kalo ndak khusus tapenya ndak jadi, jadi nggak 

sembarangan. Kalo singkongnya muda aja paling ndak jadi 

itu...” 

 

Dari ungkapan-ungkapan tersebut dapat pula dikatakan bahwa 

permintaan konsumen akan produk suwar suwir tidak hanya didasarkan pada 

harga maupun tingkat pendapatan mereka, tetapi juga berdasarkan pada 

preferensi atau selera dari konsumen itu sendiri. Sehingga penting bagi produsen 

untuk memperhitungkan selera dari konsumen agar produk yang dihasilkan 

dapat terjual dengan baik sehingga kegiatan produksi juga dapat terus berjalan 

karena adanya tingkat kepercayaan kualitas dari konsumen. 

Pemanfaatan sumberdaya alam yang ada sebagai bahan baku dalam 

industri ini merupakan salah satu penunjang dalam pengembangan komoditas 

unggulan, tidak hanya dari sektor pertaniannya, tetapi juga dari sektor industri 
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dan perdagangannnya. Dalam proses produksi komoditas suwar suwir ini 

merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat seberapa 

besar industri ini dapat mengembangkan produk yang dihasilkan melalui jumlah 

bahan baku yang dapat diolah setiap harinya atau selama proses produksi 

berlangsung. Jumlah bahan baku yang dapat digunakan atau dibutuhkan dalam 

produksi suwar suwir ini dapat dilihat dari penuturan Hanifullah berikut ini: 

“...3 kuintalan tape itu plus gula ada sekitar 4 kuintal 

setengahan tapi plus gula kan. Perbandingannya 1 banding 

7 jadi 1 kilo tape, 7 ons gula, Cuma dikasih tambah-

tambahan lain kayak perasa gitu...” 

 Atau seperti yang diungkapkan oleh Abdullah seperti berikut: 

“... sekali produksi sekarang saya tapenya 150 kilo, gula itu 

100 kilo. Hasilnya sekintal minimal 160 kilo, tape itukan 

kadar airnya turun...” 

 

Permintaan pasar yang besar menyebabkan produsen harus memiliki 

cara atau strategi sendiri dalam memenuhi permintaan konsumen. Besarnya 

permintaan dari konsumen tidak lepas dari usaha produsen untuk mendapatkan 

lebih banyak lagi bahan baku dan terus meningkatkan kuantitas produk yang 

diproduksi. Perkembangan industri yang semakin meningkat dan berkembang 

menuntut produsen untuk terus melakukan kegiatan produksinya serta 

memerlukan semakin banyak lagi bahan baku untuk produksi. 

Dalam hal ini, paradigma daya saing antar industri pun tidak dapat 

dihindari sebab dengan semakin berkembangnya industri maka suatu industri 

akan cenderung untuk meningkatkan produktivitasnya secara berkelanjutan. 

Sehingga proses tersebut akan menyebabkan proses dalam ekonomi dimana 

cara yang paling dapat dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan 
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usahanya adalah dengan memindahkan sumberdaya yang ada ke industri yang 

lebih produktif.   

4.2 Tingkat Produksi Turut Menentukan Pengembangan Komoditas 
Unggulan Berdasarkan Tingkat Permintaan Produk 
 
 

Tingkat produksi dalam suatu industri dapat digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar produk yang dihasilkan oleh produsen dapat diterima di pasar 

dan seberapa banyak tingkat kemungkinan produksi yang dapat diterima oleh 

produsen. Selain itu,  permintaan akan suatu barang juga merupakan faktor yang 

sangat penting dalam proses produksi dari suatu barang. Dengan bertambahnya 

permintaan, maka produsen akan menambah jumlah dari produksi barangnya 

sehingga pendapatan yang diperoleh juga akan meningkat. Proses ini juga dapat 

menggambarkan tingkat kebutuhan bahan baku yang akan digunakan selama 

proses produksi. Semakin banyak permintaan, semakin besar penjualan yang 

dilakukan, maka semakin banyak bahan baku yang dibutuhkan serta semakin 

banyak pula produk yang dapat dipasarkan. 

Di sini dapat dikatakan bahwa pasar yang ada dalam industri suwar suwir 

ini memiliki jenis barang yang sama untuk ditawarkan kepada konsumen 

(homogen). Hanya saja perbedaan disini yaitu dari segi merek atau brand dan 

juga takaran bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Dalam kondisi 

ini, konsumen bebas memilih produk yang akan dibeli untuk memberikan 

kepuasan. Sehingga dapat pula dikatakan bahwa produk dari suwar suwir ini 

merupakan salah satu produk yang dapat disubstitusikan dengan barang lain 

yang sejenis. Mengenai preferensi yang digunakan konsumen dalam memilih 

produk mana yang akan dibeli, dapat dilihat pada ungkapan dari Rizal sebagai 

berikut: 
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”...kalo beli biasanya...yang diliat ya beratnya, terus 

harganya juga. Kan kadang-kadang kalo di toko itu ada yang 

ngasih taster juga, jadi kalo pas enak, cocok, ya beli...” 

Atau seperti ungkapan dari Kustiyah berikut ini: 

“...biasanya ya milih yang enak, terus yang harganya sesuai. 

Kadang ya belinya di tempat langganan...” 

Dari penjelasan Rizal dan Kustiyah menunjukan bahwa dalam kegiatan 

konsumsi yang dilakukan oleh konsumen kendala anggaran juga menjadi 

pertimbangan untuk menentukan antara barang X dan barang Y yang akan 

dipilih. Dengan demikian, konsumen masih bisa mentolerir tingkat harga yang 

ditawarkan oleh produsen atau distributor selama tidak melampaui batas 

anggaran yang dimiliki oleh konsumen dan tingkat utilitas dari konsumen dapat 

terpenuhi. Dengan kualitas produk yang terjamin, utilitas pun dapat dicapai oleh 

konsumen. Berkaitan dengan hal tersebut, Farida juga mengungkapkan 

pendapatnya: 

“...tapi barangnya bisa di...apa itu namanya, bisa dijamin ya 

barangnya kualitasnya bagus, produsennya orang lama, stok 

mereka selalu banyak enggak pernah kehabisan...” 

 

Pemenuhan kepuasan dari konsumen menjadi faktor penting dalam 

pengembangan pemasaran produk suwar suwir. Dari tingkat permintaan yang 

dilihat melalui tingkat utilitas konsumen, dapat pula menentukan jumlah dari 

produksi akan produk suwar suwir oleh produsen. Peningkatan dari penjualan ini 

dapat dilihat melalui jumlah bahan baku yang digunakan serta banyaknya output 

yang dapat dihasilkan oleh produsen. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut 

penuturan dari Hanifullah: 

“... kita selalu peningkatan. Misalnya produksi ya, biasanya 

produksi sekian, misalnya 1 kuintal ditingkatkan jadi 2 kuintal 

gitu...” 
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Atau seperti ungkapan dari Ibnu seperti berikut: 

“... ya..ya..dikatakan berkembang ya berkembang tapi kan 

tidak keliatan, apalagi ini kan hukum industri yang tidak 

menggunakan manajemen yang..ya saya kira 

perkembangannya positiflah...” 

 

Dari penuturan tersebut, kebanyakan pelaku industri atau usaha tersebut 

merasakan adanya peningkatan dalam kegiatan usaha yang dilakukan. Adapun 

ketersediaan bahan baku yang ada di daerah Jember tidak dapat banyak dilihat 

oleh produsen. Namun, ketersediaan bahan baku utama tape untuk produksi 

suwar suwir ini masih bisa dikatakan mencukupi kebutuhan produsen meskipun 

tidak sepenuhnya. Seperti pengungkapan oleh Syahrul berikut: 

“...kalo bahan baku tersedia cukup, antara lainnya gula, 

sirsak, kan ada pabriknya, ndak kuatir, cukup sekali kalo 

suwar suwir, berlebih-lebih, melimpah...kalo bahan baku 

saya kira ndak masalah...” 

 

 Dari pengungkapan tersebut dapat dikatakan bahwa ketersediaan bahan 

baku utama suwar suwir ini masih belum menjadi suatu kendala khusus bagi 

industri yang menggunakan bahan baku tape singkong sebagai bahan baku 

utamanya. Selain hanya mengandalkan dari pedagang pasar, ataupun dari luar 

daerah, produsen juga membuat sistem kemitraan dengan para petani singkong 

agar bahan baku untuk produksinya dapat tersedia cukup dan sesuai dengan 

waktu yang dibutuhkan, seperti yang di sampaikan oleh Hanifullah berikut: 

“... kan sudah kemitraan sama petani. Jenis singkongnya 

juga ditentukan, nggak asal singkong. Kalo singkong kan 

jensinya banyak, ya ditentukan, sudah kemitraan sama 

petani...” 
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Dengan menggunakan sistem kemitraan seperti yang telah disampaikan 

oleh Hanifullah, dapat dijadikan terobosan baru bagi produsen suwar suwir ini. 

Dengan mengadakan kerjasama yang berkelanjutan, eksistensi dari petani 

singkong dapat terjaga dan komoditas singkong pun juga dapat dipertahankan 

menjadi salah satu komoditas unggulan dalam sektor pertanian. Dengan begitu, 

sektor untuk industri suwar suwir ini tidak hanya akan mampu berkembang bagi 

dirinya sendiri namun juga dapat mendorong sektor lainnya untuk berkembang, 

dalam hal ini yaitu sektor pertanian dan juga perdagangan di wilayah Kabupaten 

Jember.  

Pembahasan mengenai keterkaitan antara sektor industri, sektor 

pertanian, maupun sektor perdagangan juga di sampaikan oleh Novita sebagai 

berikut: 

“...kalo suwar suwir otomatis pertaniannya, kan itu kan dari 

ketela singkong. Kan dibeli itu kan dari orang yang nanem 

singkongnya itu kan dibeli oleh mereka para pengusaha. 

Terus diolah jadi suwar suwir. Kalo dari bahan bakunya 

berarti pertaniannya. Terus dipasarkan, pemasaran kalo di 

sini kan pemasaran di titipkan ke pusat oleh-oleh itu kan, jadi 

pemasaran juga...” 

 

Meskipun keterkaitan pada sektor-sektor tersebut tidak begitu besar, 

namun dengan adanya keterkaitan antara satu sektor dengan yang lain dapat 

memiliki dampak yang positif apabila salah satu sektor dapat berkembang, maka 

sektor lain yang terkait juga akan berkembang. Dari hal tersebut dapat pula 

dikatakan bahwa sektor industri suwar suwir ini memiliki keterkaitan forward 

lingkage (daya mendorong satu dengan yang lainnya). Dalam artian di bagian ini 

maksudnya adalah adanya sektor pertanian yang menghasilkan singkong ini 

dapat mendorong industri pengolahan yaitu suwar suwir, karena singkong 
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merupakan bahan baku utama yang digunakan untuk memproduksi suwar suwir. 

Kegiatan pengolahan singkong ini juga dapat mendorong kegiatan pendukung 

lainnya seperti perdagangan, apalagi jika hasil olahan dapat di ekspor hingga ke 

luar daerah Jember. 

Dengan peningkatan dan dampak-dampak yang dijelaskan tersebut, 

maka pertumbuhan ekonomi wilayah Jember dapat pula ditingkatkan sehingga 

keterkaitan sektor tersebut memberikan dampak yang positif. Adapun dampak 

lainnya yaitu pengembangan suwar suwir sebagai komoditas unggulan dapat 

dilakukan dengan baik. Berdasarkan konsep regional mengenai produktivitas 

pada suatu industri, terdapat konsep nilai tambah dan nilai produksi dalam 

kegiatan produksi yang dilakukan oleh produsen.  

Dalam konsep nilai produksi terdapat biaya antara yang merupakan biaya 

pembelian atau biaya yang diperoleh dari sektor lain yang dihitung sebagai 

produksi dari sektor lain atau berasal dari impor seperti yang diungkapkan oleh 

(Tarigan 2006:14). Untuk memproduksi suwar suwir, produsen memerlukan 

berbagai jenis input yang digunakan untuk menghasilkan output berupa suwar 

suwir. Bahan-bahan seperti tape dan gula dihitung di sektor lain, seperti tape 

yang masuk dalam perhitungan sektor industri dan gula masuk dalam 

perhitungan sektor pertanian. Jika bahan baku yang digunakan merupakan 

bahan baku yang diimpor dari daerah lain, maka perhitungan untuk bahan baku 

impor tersebut masuk dalam pendapatan di wilayah lain. Bahan bahan yang 

berasal dari sektor lain tersebut masuk dalam biaya antara. Dari uraian tersebut, 

dalam nilai produksi suatu barang, terdapat nilai produksi yang berasal dari 

sektor lain yang menyebabkan terjadinya perhitungan ganda (double counting). 

Sedangkan untuk memperoleh besaran nilai tambah dalam produksi, biaya 

antara harus dikurangkan dari nilai jual produksi. Berdasarkan nilai tambah 
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tersebut dapat diketahui gambaran dari tingkat kemampuan dalam menghasilkan 

pendapatan dalam wilayah tersebut. 

Dalam proses produksi suwar suwir ini, pendapatan dari hasil penjualan 

produk suwar suwir belum tentu mampu menutupi biaya produksi, sehingga 

tingkat perekonomian dari produsen belum dapat dipastikan perkembangannya 

dan dampak seperti apa yang akan ditunjukan pada perekonomian produsen 

tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut ungkapan dari Susilowati: 

“...untuk satu proses ndak mesti ya, kadang naik turunnya itu 

diambil dari tapenya. Sekarang bahan bakunya naik,jadi 

enggak bisa ditentukan...” 

 

 Pengungkapan yang serupa juga disampaikan oleh Hanifullah seperti 

berikut ini: 

“... kalo keuntungan kalo untuk produsen itu enggak bisa 

ditentukan, minimal 10 persen. Kalo pas ada kendala kayak 

kemarin gula langsung naik drastis, kan musim penghujan 

itu tinggi harganya. Kalo ada kendala kayak gitu sulit 

biasanya, banyak ruginya...” 

Permasalahan mengenai laba dan pendapatan dari proses produksi untuk 

industri suwar suwir ini memiliki sedikit perbedaan atau perbandingan antara 

industri yang memiliki tingkat penjualan yang tinggi dengan industri yang masih 

berskala kecil. Permasalahan mengenai laba dan harga bahan baku yang tinggi 

sangat dirasakan dampaknya. Sedangkan untuk industri suwar suwir yang masih 

berskala kecil, laba atau keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan sudah 

mampu menutupi biaya produksi yang telah dikeluarkan. Hal tersebut dapat 

terlihat dari penuturan Susilowati seperti berikut ini: 

“... tape yang dibuat suwar suwir itu kan returan, jadi 

ya...ndak terlalu banyak. Biaya enggak terlalu banyak...” 
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Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Ibnu sebagai berikut: 

“... laba itu...ya bisa 50 persen bisa. Otomatis sudah 

menutupi biaya produksi itu..” 

 

Perbandingan tersebut juga dapat terlihat dari total jumlah output yang 

dapat dihasilkan oleh masing-masing industri memiliki jumlah produksi yang 

berbeda-beda. Jumlah tersebut tergantung pada tingkat permintaan dari 

konsumen dan juga penjualan yang dilakukan. Waktu atau lama tidaknya 

perusahaan atau industri tersebut beroperasi terbukti tidak mempengaruhi tingkat 

penjualan ataupun tingkat kepercayaan konsumen dalam mengkonsumsi produk 

yang dihasilkan oleh industri atau perusahaan. 

Berdasarkan waktu atau berapa lama perusahaan atau industri tersebut 

beroperasi, terdapat tiga kategori yang digunakan, yaitu kategori lama, sedang, 

dan baru. Untuk kategori lama di sini yaitu perusahaan yang sudah beroperasi 

lebih dari 10 tahun, untuk kategori sedang yaitu antara 5 sampai 10 tahun, dan 

sedangkan untuk kategori baru yaitu kurang dari 5 tahun. Dari penetapan 

kategori tersebut dapat dilihat pengaruh dari lama tidaknya perusahaan tersebut 

beroperasi. Untuk kategori lama, yaitu UD. Mutiara Rasa (Hanifullah) yang sudah 

ada sejak tahun 2000, kemudian UD. Tape Manis 96 (Ibnu) yang mulai berdiri 

sejak tahun 1996. Untuk kategori sedang, yaitu UD. Vina Madu (Abdullah) yang 

sudah beroperasi selama 7 tahun dan UD. Ayu Sejahtera (Suminto) yang sudah 

beroperasi selama 10 tahun. Selain itu, jumlah tenaga kerja juga menjadi faktor 

penting dalam menentukan perkembangan dari industri suwar suwir yang ada di 

Kabupaten Jember. Pembahasan mengenai pengaruh waktu atau berapa lama 
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perusahaan atau industri tersebut beridiri terhadap tingkat produksi yang dapat 

dihasilkan dapat dilihat melalui gambar 4.1 berikut: 

Gambar 4.1: Proses Produksi Suwar Suwir UD. Ayu Sejahtera 

 

Sumber: Data Lapang, 2016. 

 

Adapun perbandingan jumlah output yang dapat dihasilkan oleh produsen 

suwar suwir ini pun berbeda-beda dalam satu kali produksi. Hal tersebut dapat 

digambarkan dari pengungkapan Ibnu sebagai berikut: 

“...untuk satu kali produksi itu...dalam produksi itu kan ada 

semacam satu resep ya, resep itu sekitar 20 kilo bahan 

bakunya, kemudian jadi berapa ini saya yang ndak 

memperhatikan...” 

 Atau seperti pengungkapan dari Suminto seperti berikut: 

“... kalo satu proses produksinya itu minimal dapetnya 14 kilo 

dalam satu prosesan. Satu hari proses itu bisa 2 wajan, jadi 

minimal 28 kilo dapetnya...” 

Proses produksi dari suwar suwir ini pun memiliki tingkat permintaan yang 

berbeda menurut hariannya. Untuk musim liburan, para produsen suwar suwir ini 

memiliki permintaan yang cukup besar untu produk suwar suwir sendiri. 

Besarnya permintaan berasal dari banyaknya jumlah pendatang yang 

mengunjungi Kota Jember pada hari-hari liburan dan akhir pekan untuk 
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mengunjungi destinasi-destinasi wisata yang ada di Kota Jember. Sebagai 

makanan atau jajanan khas Jember, peminat dari luar daerah Jember pun tidak 

sedikit. Hal tersebut dapat dilihat dari penuturan Hanifullah sebagai berikut: 

“... kalo sudah stok kayak mau lebaran, istilahnya ini kan 

udah bulan rejeb, stok sudah full. Order-order dari tengkulak 

sudah masuk semua. Kalo pas hari-hari itu bisa sampe 25 

ton...” 

Atau seperti yang diungkapkan oleh Abdullah seperti berikut ini: 

“... kadang ya waktu liburan itu, ya banyak juga konsumen 

itu kesini gitu beli. Ya...biasanya kan 10 wajan saya, per 

harinya 10 wajan saya...” 

 

Pernyataan Hanifullah dan Abdullah sebagai produsen dari suwar suwir di 

atas, dibenarkan oleh Wiji sebagai distributor dari produk suwar suwir ini: 

“...ya hari libur itu rame biasanya, kenaikannya ya banyak 

bisa nyampe 100 persen. Kalo hari biasa ramenya ya 

Jum‟at, Sabtu, Minggu...” 

Pernyataan mengenai proses produksi tersebut dapat pula dilihat pada 

gambar 4.2 sebagai berikut: 

Gambar 4.2: Proses Produksi pada UD. Vina Madu 

 

Sumber: Data Lapang, 2016. 
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Fluktuasi produktivitas industri suwar suwir berpengaruh pula pada 

penggunaan tenaga kerja yang ada. Semakin berkembang suatu usaha, maka 

jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan pun juga akan meningkat seiring dengan 

semakin banyaknya jumlah permintaan akan produk tersebut. Hal itu nampak 

pada ekspresi yang disampaikan oleh Suminto: 

“...sekarang kan lagi ada masalah ekonomi itu, kalo dulu 

bisa nyampe 20 orang, sekarang cuma 15 orang...” 

 Atau seperti yang disampaikan oleh Ibnu seperti berikut ini: 

“... ndak banyak karyawan saya sekarang. Dulu bisa sampe 

20 orang, kan sangat terbatas sekali ini. Sekitar 5 orang 

cumaan...” 

 

 Dalam perkembangan industri suwar suwir ini ternyata tidak hanya 

dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah saja atau usaha 

pengembangan komoditas unggula daerah, tetapi fluktuasi produktivitas industri 

ini juga dapat mempengaruhi tingkat penggunaan tenaga kerja dalam melakukan 

proses produksi. 
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BAB V 

PERAN INDUSTRI KECIL DALAM PENGEMBANGAN KOMODITAS 
UNGGULAN 

 

Dalam pengembangan perekonomian wilayah perlu adanya peran serta 

dari masyarakat untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi. UMKM dan IKM merupakan salah satu media yang dapat dijadikan 

acuan untuk melihat pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah. Di Kabupaten 

Jember, terdapat banyak sekali jenis UMKM ataupun IKM yang berdiri dengan 

berbagai bidang produksi, salah satunya suwar suwir. Adanya industri suwar 

suwir ini dapat memberikan konstribusi bagi pemerintah dalam mengurangi 

masalah kemiskinan, pengangguran, dan pengembangan produk unggulan. 

Namun disamping itu, adanya UMKM dan IKM ini dapat juga membantu untuk 

pengembangan pada komoditas unggulan daerah melalui berbagai macam cara. 

Salah satu cara yang dapat digunakan yaitu dengan melihat produktivitas UMKM 

dan IKM. Tingkat produktivitas ini akan dapat menggambarkan sejauh mana 

produk yang dihasilkan UMKM maupun IKM ini dapat berkembang serta 

seberapa besar potensi pengembangannya.  

Dalam bab ini akan disampaikan mengenai potensi pengembangan 

produk UMKM dan IKM yang merupakan komoditas unggulan daerah. 

Produktivitas dari UMKM dan IKM ditinjau dari preferensi konsumen ternyata 

memiliki faktor yang dominan dalam mempengaruhi tingkat permintaan produk 

suwar suwir. Selain itu strategi pemasaran dari UMKM dan IKM ini juga dapat 

membantu pengembangan dan pengenalan produk suwar suwir sebagai jajanan 

khas maupun sebagai komoditas unggulan daerah. Tidak terlepas dari itu semua, 

pemerintah juga memiliki peran serta dalam usaha pengembangan produk 
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unggulan daerah ini melalui sosialisasi serta dukungan lainnya demi 

perkembangan yang lebih baik 

5.1  Kontribusi Industri Suwar Suwir Terhadap Perekonomian Jember 
Masih Belum Maksimal 
 

 Dalam persaingan industri, banyak sekali hal yang harus di 

pertimbangkan oleh seseorang sebelum memulai usahanya. Tidak hanya dari 

segi modal saja, namun juga strategi pemasaran apa yang akan digunakan, 

kualitas barang yang dapat dihasilkan, dan juga kuantitas yang mampu di 

produksi. Adanya UMKM maupun IKM dalam suatu kegiatan ekonomi 

sebenarnya sedikit banyak dapat membantu pertumbuhan ekonomi wilayah 

tersebut. Dengan adanya UMKM maupun IKM ini diharapkan dapat terus 

dikembangkan dan ditingkatkan perannya dalam perekonomian. 

 Industri suwar suwir yang ada di Kabupaten Jember sebenarnya dapat 

membantu pertumbuhan ekonomi Jember dengan mengingat bahwa suwar suwir 

ini bukan hanya sebagai jajanan khas daerah, tetapi juga sebagai salah satu 

komoditas yang diunggulkan oleh pemerintah Kabupaten Jember. Berhubungan 

dengan hal tersebut, beginilah penuturan dari Syahrul mengenai produk suwar 

suwir: 

“... unggulan Jember suwar suwir itu, nama kabupatennya 

aja kabupaten suwar suwir. Sudah komoditas unggulan di 

samping tembakau... di samping tembakau, cokelatnya juga 

ada, karetnya juga, perkebunannya juga...” 

 

 Hal serupa juga di ungkapkan oleh Novita mengenai produk suwar suwir 

sebagai produk unggulan daerah: 

“... sebenernya itu sudah masuk produk unggulan. Kan 

macem-macem kan di sini produk unggulannya. Yang khas 
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itu juga banyak kan ya, kayak batik khas Jember, kayak kalo 

pertanian itu tembakau-tembakau itu kan juga unggulannya 

Jember...” 

Adanya produk suwar suwir ini merupakan salah satu produk unggulan 

yang juga menjadi produk khas untuk memperkenalkan pariwisata Jember. 

Adanya industri suwar suwir ini membantu pengembangan dari komoditas 

unggulan dari Jember tersebut. Kondisi industri suwar suwir ini mengalami fase-

fase yang fluktuatif dikarenakan motivasi dan keyakinan yang kurang kuat dari 

pelaku-pelaku industri ini sehingga jumlah unit dari industri ini pun mengalami 

penurunan. Seperti yang telah diungkapkan oleh Syahrul berikut: 

“.... dulu waktu yang 40 ada paguyubannya. Kalo dulu 

memang dibentuk, ada sentra, ada kelompoknya suwar 

suwir itu. Sekarang kan pasarnya kecil sekali ... kalo dulu 

kan masih difasilitasi pemerintah, kalo sekarang nggak bisa 

kontinyu...” 

 

Pada latar belakang sebelumnya, telah dijelaskan bahwa banyaknya 

industri suwar suwir ini hanya ada sekitar 10 unit usaha saja. Banyaknya kendala 

yang dihadapi oleh pelaku usaha membuat beberapa usaha gulung tikar. 

Dengan melihat kondisi tersebut, kendala-kendala yang telah dijelaskan dapat 

dilihat melalui penuturan dari Suminto berikut ini: 

“... ya modal, sekarangkan masih tradisional. Pemotong 

tradisional, pekerja ya tradisional...” 

Pernyataan lain pun ikut di tuturkan oleh Ibnu: 

“... setiap membuka usaha pasti ada kendala, mesti itu. Ya 

biasa kendala utama itu pasti pemasaran, jadi bagaimana 

kita memasarkan. Tapi alhamdulillah waktu itu saya 

termasuk cepet...” 

Dari berbagai macam kendala tersebut, tentu tidak mudah bagi produsen 

dalam melakukan produksi. Modal dan pemasaran merupakan kendala umum 
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yang sering di temui oleh UMKM ataupun IKM dalam menjalankan usaha. Terkait 

dengan kendala yang ada, pemerintah turut membantu dalam mengurangi 

kendala yang dihadapi oleh pelaku-pelaku usaha suwar suwir ini. Intervensi 

pemerintah ini bertujuan untuk mendorong pelaku UMKM dan IKM untuk terus 

mengembangkan usaha dan produknya agar dapat meningkatkan perekonomian 

bukan hanya dari produsen saja tetapi juga perekonomian daerah. Seperti pada 

penjelasan (Darwanto 2013:146) sebelumnya yang mengatakan bahwa dalam 

pembangunan ekonomi daerah dapat dilihat berdasarkan tingkat daya saingnya. 

Daya saing yang dimaksud bukan hanya dari segi teknologi dan sumberdaya 

alamnya saja, tetapi juga memiliki inovasi dan kreativitas yang menjadi unggulan 

melalui UMKM ataupun IKM yang merupakan bagian dari suatu kegiatan 

ekonomi. Keunggulan berdasarkan inovasi dan kreativitas ini merupakan hal 

yang harus diutamakan sebab memiliki daya tahan dan jangka waktu yang lama. 

Begitu pula dengan penjelasan dari (Timisela 2006:58) yang menjelaskan 

tentang pembangunan dalam bidang industri dapat digunakan untuk 

mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang antara sektor industri maupun 

untuk sektor pertanian. Pembangunan industri pun memerlukan keserasian dan 

keseimbangan antara industri besar dan industri kecil. Untuk industri rumah 

tangga sendiri proses produksi yang dilakukan terdapat di dalam rumah, 

menggunakan teknologi sederhana, tidak membutuhkan keterampilan khusus, 

serta modal yang digunakan relatif kecil. 

Sejalan dengan penjelasan tersebut, Hanifullah mengungkapkan 

pendapatnya tetang pengembangan industri yang sedang ia jalankan sebagai 

berikut: 

“... dulu itu masih belum bisa maksimal seperti ini terus 
produksinya juga masih dirumah ini, di dapur aja...” 
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Banyaknya kendala yang dihadapi oleh pelaku industri memberikan 

dorongan pada produsen untuk berkreasi pada produk yang diproduksi. 

Pemikiran produsen untuk terus mengembangkan usaha yang dijalankan 

membutuhkan mental serta keyakinan yang kuat agar dapat terus bertahan 

dalam persaingan pasar. Dari penjelasan yang telah diungkapkan tersebut dapat 

terlihat pada gambar 5.1 berikut: 

Gambar 5.1: Rumah yang Juga Difungsikan Sebagai Tempat Produksi 

 

Sumber: Data Lapang, 2016 

Terkait pembahasan mengenai pembangunan industri, keberadaan 

rumah yang difungsikan sebagai tempat produksi memberikan sedikit 

keuntungan bagi produsen, dimana produsen tidak perlu untuk mengeluarkan 

biaya sewa tempat untuk produksi sehingga dapat mengurangi pengeluaran dan 

biaya produksi. Pemanfaatan rumah sebagai tempat produksi ini 

menggambarkan perilaku efisiensi dari produsen. Selain itu, penggunaan rumah 

sebagai tempat usaha juga dirasa mempermudah produsen dalam mengawasi 

proses produksi dan memiliki waktu yang fleksibel. Penandaan rumah yang 

dijadikan tempat produksi pun hanya ditandai dengan pemasangan spanduk 

yang menunjukan nama perusahaan dan jenis barang apa saja yang diproduksi 
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baik informasi berupa foto produk ataupun hanya mencantumkan jenis 

produknya saja. 

Gambar 5.2: Bangunan Baru yang Digunakan Untuk Tempat Produksi 
Disamping Rumah  

 

 

Sumber: Data Lapang, 2016. 

Berkaitan dengan peran UMKM maupun IKM, kontribusi UMKM maupun 

IKM dalam perekonomian pun masih belum cukup maksimal untuk waktu 

sekarang ini terutama pada industri suwar suwir. Dilihat melalui pertumbuhan 

ekonomi yang terjadi di Kabupaten Jember, kontribusi UMKM ataupun IKM yang 

paling besar disumbangkan oleh industri kerajinan yang mendominasi 

sumbangan pada PDRB Kabupaten Jember. Berkaitan dengan hal tersebut, 

Novita memberikan pendapatnya sebagai berikut: 

“...ya yang industri kerajinan itu yang paling besar. Kalo yang 

makanan-makanan gitu kan enggak...enggak sampe yang 

diekspor-ekspor kemana gitu, buat orang sini-sini aja, 

konsumsi lokal aja...” 

 

Pengembangan produk suwar suwir yang jangkauan pemasarannya 

masih dalam wilayah satu provinsi dengan jumlah ekspor antar daerah yang 

masih belum terlalu besar belum dapat menggambarkan perkembangan produk 
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yang cukup signifikan bagi perekonomian daerah. Dengan demikian perlu 

intervensi dari pemerintah setempet guna mempromosikan produk lokal agar 

lebih dikenal masyarakat umum secara lebih luas. Intervensi pemerintah dalam 

hal ini biasanya dilakukan jika terjadi permasalahan kegagalan dalam pasar yang 

menyebabkan pemerintah harus turut campur tangan dalam menyelesaikannya. 

Salah satu intervensi dari pemerintah yang dilakukan untuk pengembangan 

industri atau usaha suwar suwir ini yaitu dengan memberikan bantuan alat 

produksi, memberikan pendidikan dan pelatihan, serta membantu para produsen 

dalam memasarkan produknya. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut 

merupakan penuturan dari Syahrul: 

 “... lha kita kan membantu sebatas promosi, pameran 

kemana-mana. Makanya kita didik, kita latih UKM itu agar 

bisa memproduksi juga bisa memasarkan. Sekarang 

dananya terbatas, jadi kita pancing dengan surat keterangan 

usaha, masyarakat biar tahu, kita sosialisasi tentang 

informasi permodalan gratis tanpa di pungut biaya...” 

 

Mengenai bantuan dan peran pemerintah untuk UMKM atau IKM pun juga 

di ungkapkan oleh Novita sebagai berikut: 

“... ke IKM itu kan ada pelatihan, terus dilatih, dikasih 

pemahaman, terus dikasih alat gitu bukan modal lho ya, 

cuman sebatas itu. Alat produksi, mereka kan dilatih jadi 

semakin baik, semakin baik gitu...” 

 

Melalui pernyataan tersebut dapat di ungkapkan bahwa intervensi 

pemerintah juga merupakan hal yang penting dalam usaha mengembangkan 

UMKM dan IKM agar dapat terus berkembang dan menghasilkan produk yang 

semakin baik sehingga dapat turut berperan dalam peningkatan pertumbuhan 

ekonomi daerah. Hal itu disebabkan semakin banyaknya kegiatan atau program-



74 
 

 
 

program pemerintah yang dicanangkan untuk mengembangkan UMKM atau IKM 

yang ada guna menunjang perekonomian daerah. UMKM dan IKM sendiri 

merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk 

menanggulangi masalah pemerataan pendapatan bagi masyarakat dan 

pengangguran karena jumlah lapangan kerja yang disediakan oleh pemerintah 

maupun perusahaan-perusahaan swasta tidak mampu menampung seluruh 

angkatan kerja yang ada. 

5.2 Penggunaan Strategi Pemasaran yang “Unik” Menjadi Pilihan 
Produsen Untuk Menarik Minat Konsumen 
 

Dalam suatu industri terkadang juga terdapat kerjasama antara produsen 

dengan distributor. Kerjasama dilakukan agar pemasaran produk dari produsen 

dapat dilakukan dengan baik dan agar produsen dapat melihat sejauh mana 

produknya dapat diterima oleh masyarakat. Berikut seperti yang di tuturkan oleh 

Hanifullah: 

“... kan untuk pemasaran kita pake reseller, jadi kita nggak 

jual brand. Jadi yang namanya brand kita cuman masuk di 6 

toko. Kalo toko yang lainnya banyak yang branding sendiri 

tokonya...” 

Hal yang serupa juga di ungkapkna oleh Ibnu: 

“... pokoknya kunci sekarang ada di pemasaran, meskipun 

pemasarannya dalam...strategi dari pasar saya rata-rata 

dengan sistem konstinyasi, ada yang dijual disini...kalo disini 

ya tunai, ada yang taruh di toko-toko... ” 

 Tingkat penjualan dari produk memerlukan strategi pemasaran dari 

produsen. Karena pasar dalam industri suwar suwir cenderung pada persaingan 

sempurna, maka strategi pemasaran yang dilakukan oleh produsen haruslah 

kreatif dan dapat menarik minat dari konsumen. Tingkat penjualan dari produk 

dapat diketahui melalui informasi yang diperoleh dari distributor sebagai pihak 
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yang menjadi perantara antara produsen dan konsumen. Dengan mengetahui 

seberapa besar permintaan yang ada di pasar terhadap produk suwar suwir yang 

dihasilkan, produsen dapat memperkirakan seberapa banyak kuantitas yang 

akan diproduksi. Hal tersebut dapat dilihat melalui pendapat yang di sampaikan 

oleh Wiji berikut: 

“...ya kadang...liat ramenya aja. Kalo rame ya nggak sampe 

1 minggu kulakan lagi...” 

Atau seperti yang dituturkan oleh Susilowati sebagai berikut: 

“...kita lihat pemasaran, pasaran di toko. Kalo toko rame 

biasanya produksi terus tiap hari. Tapi kalo pas toko lagi 

kayak gini kondisinya ya sudah, biasa...” 

Dalam ilmu ekonomi tentang produktivitas suatu perusahaan, utilitas atau 

tingkat kepuasan konsumen juga menjadi salah satu alat yang digunakan untuk 

mengukur dan menentukan jumlah barang yang akan diproduksi. Semakin 

terpenuhi kepuasan konsumen akan suatu barang, maka tingkat konsumsi 

mereka juga akan meningkat dan permintaan akan barang tersebut pun 

bertambah. Selain itu, terdapat pula faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi 

jumlah permintaan barang seperti yang telah di jelaskan oleh Case and Fair, 

yaitu pendapatan konsumen, harga barang, dan preferensi. 

Tingkat penjualan dari produk suwar suwir ini juga dapat dipengaruhi oleh 

branding. Terdapat sebagian konsumen yang memiliki preferensi khusus 

terhadap produk-produk dengan label-label atau merek-merek tertentu, sehingga 

tingkat kepuasan dan kepercayaan terhadap barang yang dibeli bukan hanya 

dari kualitas, namun juga nama atau merek dagang dari produk tersebut, seperti 

yang telah diungkapkan oleh Susilowati berikut: 



76 
 

 
 

“...kadang tante kasih nama di situ, jadi ambil barang dari 

situ terus kasih brand sendiri. Soalnya kan ya..percaya sama 

brand orang itu...” 

 

 Atau juga seperti yang disampaikan oleh Hanifullah berikut ini: 

 

“... kita kan cuman produsen, yang lainnya kan di...istilahnya 

di jual ke perusahaan lain, dikasih nama lain...” 

 

 Dari ungkapan Susilowati dan Hanifullah tentang produksi dan penjualan 

barang, kualitas dan branding merupakan salah satu hal yang dapat 

mempengaruhi tingkat penjualan produk suwar suwir. Dalam pengungkapannya 

menunjukan bagaimana perilaku konsumen dalam memilih barang yang akan 

dikonsumsi serta faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi konsumsi 

selain pendapatan dan harga barang. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat pada 

gambar 5.3 sebagai berikut: 

Gambar 5.3: Distributor yang Menggunakan Sistem Branding Pada Produk 
Suwar Suwir 

 

Sumber: Data Lapang, 2016. 

 Tingkat pencapaian penjualan dalam usaha atau industri oleh-oleh ini 

juga tergantung pada tingkat pemasaran yang dilakukan oleh produsen. Tiap 
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produsen yang ada memiliki strategi pemasaran yang berbeda-beda untuk 

menarik minat konsumen. Seperti strategi pemasaran yang di lakukan oleh 

Abdullah yang diungkapkannya sebagai berikut: 

“...yang penting itu kita menjaga kualitas dan packingan kalo 

sudah cantik gitu wes ya...” 

Atau seperti yang diungkapkan oleh Ibnu: 

“... dalam hal ini pasar yang saya jangkau itu menengah 

keatas, sehingga dengan demikian produk yang saya 

hasilkan itu dengan kualitas bagus... makanya kalo liat 

suwar suwir saya itu kan beda dengan suwar suwir 

perusahaan lain. ....saya buat kecil-kecil jadi orang itu kan 

sekali makan...” 

Dengan memberikan inovasi pada produk yang dijual, meskipun jenis 

barangnya homogen, namun strategi yang bisa digunakan oleh produsen dalam 

menarik minat konsumen juga bervariasi sesuai dengan kreatifitas produsen. 

Adapun strategi lain adalah dengan memberikan bonus atau hadiah pada 

konsumen dengan pembelian dalam jumlah tertentu seperti yang disampaikan 

oleh Suminto berikut ini: 

“...saya untuk penarik grosir itu saya kasih sendok dalam 

satu pack, kalo untuk grosir, kalo oleh-oleh ndak...” 

 

Dengan banyaknya strategi yang bisa dilakukan oleh produsen 

dalam pemasaran dan penjualan, diharapkan dapat meningkatkan jumlah 

permintaan suwar suwir dan dapat mengembangkan produk suwar suwir 

seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Pemasaran yang dapat 

dilakukan oleh produsen untuk saat ini hanya terbatas pada pengubahan 

bentuk atau kemasan dari produk suwar suwir yang ada atau dengan 

memberikan hadiah-hadiah pada pembelian dalam jumlah tertentu. Dengan 

demikian, konsumen dapat membedakan dan memilih produk suwar suwir 
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yang akan dibeli. Bagaimana bentuk kemasan suwar suwir yang umumnya 

digunakan sebelum adanya inovasi baru dapat dilihat pada gambar 5.4 

berikut ini: 

Gambar 5.4: Kemasan Suwar Suwir Jaman Dahulu 

 

Sumber: Data Lapang, 2016. 

Dengan semakin berkembangnya jaman dan semakin banyaknya ide-ide 

kreatif yang dapat dituangkan, banyak UMKM atau IKM yang memproduksi 

barang dengan memberikan sentuhan inovasi baru terhadap produknya guna 

menarik minat dari konsumen. Dengan adanya pembaruan, produsen setidaknya 

dapat meningkatkan penjualan produk dengan menggunakan konsep “unik” 

sebagai pendukung pemasarannya. Tidak hanya itu, sasaran atau segmentasi 

pasar yang tepat juga dapat meningkatkan penjualan dan permintaan produk 

suwar suwir. Sehubungan dengan hal tersebut, diungkapkan oleh Suminto 

sebagai berikut: 

“... kalo ini jalan terus (sambil menunjukkan produknya) 

soalnya kan biasanya kalo yang ini di ecer di toko gitu, dijual 

seratusan palingan...” 
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Menyesuaikan dengan target pasarnya, penjelasan dari Suminto juga 

dapat dilihat pada gambar berikut: 

Gambar 5.5: Suwar Suwir Kemasan Kecil Untuk Di ecer 

 

Sumber: Data Lapang, 2016. 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa bentuk- bentuk 

kemasan suwar suwir yang unik, digunakan produsen untuk menarik minat 

konsumen. Seperti yang dilakukan oleh Ibnu yang memiliki target pasar kalangan 

masyarakat menengah ke atas juga melakukan inovasi pada kemasan produk 

suwar suwirnya. Bagaimana bentuk inovasi kemasan dan ukuran dari suwar 

suwir ini dapat dilihat pada gambar 5.6 berikut 

Gambar 5.6: Model Kemasan Suwar Suwir yang Diinovasi Oleh Produsen
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5.3 Daya Saing dan Potensi Produk Suwar Suwir Dalam Pasar Ekspor 
 

Dalam sisi permintaan suatu produk tidak lepas dari persoalan ekspor 

maupun impor barang dari hasil produksi. Seperti yang sudah dijelaskan 

sebelumnya bahwa dalam konsep regional, yang dimaksud ekspor dan impor ini 

bukan hanya kegiatan perdagangan yang dilakukan antara dalam negeri dengan 

luar negeri, tetapi lebih mengarah pada perdagangan antar daerah dalam 

wilayah nasional. Dalam salah satu strategi produksi dan pemasaran produk juga 

menggunakan salah satunya ekspor hasil produksi ke luar daerah. Dengan 

semakin luas jangkauan pasar, maka tingkat penjualan dan permintaan juga 

akan semakin bertambah. Hal tersebut diungkapkan oleh Abdullah berikut: 

“...saya itu sebetulnya kalo dari Kediri, Surabaya, Malang itu 

ngirimnya sekali sebulan, kadang 2 bulan sekali. Yang cepet 

lakunya itu daerah sini, kotanya sendiri kan...jadi meskipun 

saya lempar kesana..kesana itu biar nggak jauh kan ya, itu 

nggak pengaruh ternyata...” 

 Hal serupa juga di sampaikan oleh Suminto sebagai berikut: 

“... selain Malang, Situbondo sama Bondowoso juga jalan, 

itu mulai awal. Kalo Malang ndak terlalu banyak. Yang rutin 

itu...ya kalo Jember memang pusate pasti jalan, yang rutin 

itu sama Probolinggo tiap 2 minggu sekali...” 

 

Dari pernyataan tersebut, dengan semakin luas jangkauan pemasaran 

maka akan semakin banyak permintaan yang diterima oleh konsumen. Adanya 

ekspor juga tidak menutup kemungkinan pada pengembangan produk unggulan 

suwar suwir ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa peran dari UMKM maupun IKM 

dalam mengembangkan produk unggulan suwar suwir ini adalah dengan melihat 

tingkat produksi, permintaan, maupun sisi penjualan. Apabila semakin 

berkembang, pertumbuhan ekonomi daerah Jember juga akan terpacu dan 
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semakin bertumbuh. Hal tersebut juga merupakan salah satu hal yang diyakini 

oleh produsen suwar suwir. Seperti pernyataan dari Abdullah sebagai berikut: 

“... sebetulnya kalo kita mau, kita bisa masuk sampe luar 

negeri, cuman barangnya itu terbatas disini saja... “ 

 

Dari pengungkapan Abdullah, dapat digambarkan bahwa pengembangan 

produk sebenarnya dapat dilakukan, hanya saja terdapat beberapa faktor-faktor 

penting yang harus diperhatikan untuk melakukan kegiatan ekspor terutama 

untuk produk makanan. Kegiatan ekspor tidak hanya didasarkan pada kategori 

produk yang masuk keunggulan komparatif atau keunggulan absolut, tetapi juga 

dilihat dari segi kualitas barang, masa tahan pangan, dan juga jaringan 

distribusinya.  

Berkaitan dengan hal mengenai kemungkinan ekspor dan faktor-faktor 

apa saja yang dapat mempengaruhi ekspor di tuturkan oleh Ibnu sebagai berikut: 

“...orang kalo berlebihan kalo produk-produk seperti ini tidak 

perlu di ekspor... untuk ekspor ndak semudah itu juga, perlu 

konstinasi, untuk pengiriman itu dalam jumlah tertentu. 

Untuk ekspor itu harus ada kualitasnya, standar kualitasnya 

sudah ada, ya...macem-macem wes...” 

 

Hal yang serupa juga dikatakan oleh Novita, sebagai berikut: 

“... kalo ekspor belum masihan. Kalo suwar suwir itu kan 

gampang njamur kan, tahannya cuma berapa bulan sudah 

njamur. Kalo ekspor kan biasanya harus kuat sampe berapa 

tahun. Kalo ke tetangga-tetangga sih di titipkan gitu, tapi kalo 

sampe ekspor itu belum...” 

Dari penuturan Ibnu dan Novita di atas menjelaskan bahwa meskipun 

suwar suwir termasuk dalam kategori komoditas unggulan dari Kabupaten 

Jember, namun industri penghasil suwar suwir ini masih belum bisa di 
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kategorikan sebagai sektor basis. Dalam konsep penentuan sektor basis dan 

nonbasis yang dikemukakan oleh Tarigan (2005:28) bahwa teori tentang basis 

ekonomi yang berkaitan dengan pertumbuhan wilayah yaitu didasarkan pada laju 

pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah ditentukan oleh besarnya 

peningkatan ekspor dari daerah tersebut. Meskipun dalam ekonomi regional 

konsep ekspor maupun impor tidak hanya berdasarkan perdagangan antar 

negara, namun juga perdagangan yang dilakukan oleh antar wilayah atau daerah 

yang ada dalam negara tersebut, pengungkapan yang ada menjelaskan bahwa 

distribusi produk suwar suwir yang ada di luar wilayah Jember pun masih belum 

terlalu banyak meskipun terus berjalan. 

 Faktor-faktor penting mengenai ekspor barang tersebut masih belum bisa 

terpenuhi dalam produk suwar suwir. Kualitas dari produk suwar suwir memang 

sudah tergolong sebagai kualitas yang bagus, namun dari segi ketahanan atau 

masa kadaluarsa dari suwar suwir ini masih belum bisa terpenuhi. Berkaitan 

dengan hal tersebut berikut pengungkapan Ibnu: 

“... suwar suwir itu 6 bulan, jadi pengawetnya ya gula itu, 

ndak pake pengawet apa-apa...” 

Hal yang serupa juga turut diungkapkan oleh Abdullah sebagai berikut: 

“...kalo suwar suwir 8 bulan, kalo yang dodolnya itu hanya 4 

bulan aja...” 

Dengan daya tahan makanan yang singkat, maka faktor-faktor 

untuk melakukan ekspor masih belum dapat terpenuhi. Selain itu mengacu 

pada faktor-faktor atau atribut yang digunakan untuk pengembangan 

komoditas unggulan pun masih belum semua terpenuhi. Seperti yang telah 

diungkapkan oleh Prawirokusumo sebelumnya yaitu 4 atribut yang dapat 

digunakan untuk mendukung komoditas unggulan yaitu tersedianya faktor-
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faktor produksi di suatu wilayah seperti tenaga kerja dan sarana prasarana, 

kondisi permintaan lokal, adanya penunjang industri, dan kondisi 

persaingan domestik juga unggul dibanding dengan produk-produk lain 

yang sejenis. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Hasil dari pembahasan yang telah diungkapkan pada bab sebelumnya 

mengenai ketersediaan bahan baku produksi sebagai penunjang pengembangan 

komoditas unggulan serta peran UMKM dalam membantu pengembangan 

komoditas unggulan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ketersediaan bahan baku produksi pada industri suwar suwir: 

Ditinjau melalui proses produksi pada industri suwar suwir ketersediaan 

bahan baku untuk proses produksi pada industri ini sedikit mengalami kesulitan 

dikarenakan jumlah bahan baku yang tersedia tidak mampu memenuhi 

kebutuhan produksi. Banyaknya tingkat permintaan akan produk suwar suwir 

menyebabkan produsen harus lebih menggiatkan produksi sehingga bahan baku 

yang dibutuhkan pun semakin banyak. Dalam memenuhi kebutuhan produksi 

produsen harus membeli bahan baku dari daerah lain.  

2. Peran industri kecil dalam menunjang pengembangan komoditas unggulan: 

Kegiatan produksi melalui sistem penjualan dan pemasaran produk suwar 

suwir turut mempengaruhi pengembangan produk suwar suwir sebagai 

komoditas unggulan di Kabupaten Jember. Seperti yang telah dijelaskan pada 

bab sebelumnya bahwa produsen menjalin kerjasama dengan pemerintah dan 

distributor dalam melakukan promosi serta pemasaran produk suwar suwir. 

Untuk membedakan produk suwar suwir antara industri yang satu dengan yang 

lain yaitu dengan melakukan inovasi dan berkreasi dengan produk suwar suwir 

yang dihasilkan oleh produsen. Sistem pemasaran yang dilakukan tidak hanya 

pada wilayah lokal saja tetapi produsen juga memasarkan produk suwar suwir ini 



85 
 

 
 

hingga ke luar daerah Jember namun masih dalam lingkup satu provinsi. 

Produsen terus melakukan pengembangan terhadapa sistem pemasaran dengan 

bantuan pemerintah. Selain bantuan promosi, dalam membantu pengembangan 

hasil produk UMKM ini pemerintah juga memberikan bantuan berupa modal dan 

juga alat-alat produksi. 

Dalam menjalankan usaha atau industri suwar suwir, produsen memiliki 

berbagai hambatan yaitu modal, pemasaran, serta ketersediaan bahan baku 

utama yang terbatas. Dalam persaingan yang semakin ketat, tingkat harga bukan 

merupakan satu-satunya hal yang mempengaruhi tingkat permintaan konsumen, 

tetapi preferensi konsumen juga menjadi perhitungan bagi produsen. 

6.2 Saran 

Dari kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya yaitu mengenai 

ketersediaan bahan baku produksi pada industri suwar suwir dan peran industri 

dalam menunjang pengembangan komoditas unggulan, maka saran yang dapat 

diberikan yaitu: 

1. Adanya beberapa hambatan yang dimiliki oleh industri suwar suwir ini, tidak 

hanya dari segi modal, alat produksi, maupun pemasarannya, ketersediaan 

bahan baku produksi juga perlu menjadi perhatian bagi pemerintah agar 

pengembangan produk suwar suwir ini menjadi lebih baik dan dapat 

memberikan dampak yang positif tidak hanya bagi pemerintah maupun 

masyarakat. Selain itu melakukan pemberdayaan pada petani-petani 

singkong perlu dilakukan agar petani singkong menjadi lebih produktif 

sehingga hasil pertanian singkong tidak hanya untuk keperluan ekspor saja 

tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan produksi suwar suwir di dalam 

daerah.  



86 
 

 
 

2. Produsen diharapkan untuk terus dapat mempertahankan kualitas dari 

produk yang dihasilkan dan berinovasi dalam pemasaran agar dapat 

menarik minat pembeli sehingga dapat meningkatkan penjualan dan dapat 

mengembangkan produk suwar suwir dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



87 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Case, Karl E, dan Ray C. Fair. 2007. Prinsip- Prinsip Ekonomi Jilid 1. Jakarta: 
Erlangga. 

Darwanto. 2013. Peningkatan Daya Saing UMKM Berbasis Inovasi dan 
Kreativitas (Strategi Penguatan Property Right Terhadap Inovasi dan 
Kreativitas). Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), September 2013, Hal. 
142-149 ISSN: 1412-3126. 

Firdaus, Muhammad, dkk. 2009. Penentuan Komoditas Pertanian Unggulan Di 
Kabupaten Jember. J-SEP Vol. 3 No. 1 Maret 2009. 

Harefa, Mandala. 2010. Kebijakan Pembangunan dan Kesenjangan Ekonomi 
Antar Wilayah. Pusat Pengkajian Pengolahan data dan Informasi 
Sekretariat Jenderal DPR RI. 

Iyan, Ritayani. 2014. Analisis Komoditas Unggulan Sektor Pertanian Di Wilayah 
Sumatera. Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan Tahun IV No. 11, 
Maret 2014: 215-235. 

Leksana, Teddy Putra. 2005. Analisis Nilai Tambah dan Prospek Agroindustri 
Suwar-Suwir di Kabupaten Jember. Fakultas Pertanian: Universitas 
Jember. 

Moelong, Prof. Dr. Lexy. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. 
Remaja Rosdakarya. 

Mulyana, Dr. Deddy. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. 
Remaja Rosdakarya. 

Nasikh. 2009. Model Optimalisasi Faktor Produksi Usaha Industri Kecil Mebel 
Kayu Jati di Pasuruan Jawa Timur. Jurnal Manajemen dan 
Kewirausahaan, Vol. 11 No. 1, Maret 2009: 85-93. 

Nicholson, Walter. 1989. Mikroekonomi Intermediate. Jakarta: Binarupa Aksara. 

Pemerintah Kabupaten Jember. 2013. Potensi dan Prospek Kabupaten Jember. 
Jember 2013. 

Prawirokusumo, Prof. Dr. Soeharto. 2001. Ekonomi Rakyat. Yogyakarta: BPFE. 

Putra, Hendarawan Santosa, Wahyu Agus Winarno. 2014. Perancangan Aplikasi 
Penentuan Harga Pokok Produksi Produk Turunan Tape Singkong 
Dalam Usaha Mencapai Harga Kompetitif. Jurnal Akuntansi Universitas 
Jember – Vol. 12 No. 2 Des 2014. 

Rahmat, Pupu Saeful. 2009. Penelitian Kualitatif. Equilibrium, Vol. 5 No. 9, 
Januari-Juni 2009, 1-8. 

Roziq, Ahmad, Nur Hisamuddin, Nining Ika Wahyuni, Indah Purnamawati. 2014. 
Model Pembiayaan Salam Pada Petani Singkong dan Usaha Kecil 
Berbahan Singkong Di Kabupaten Jember. Jurnal Akuntansi Universitas 
Jember - Vol. 12 No. 2 Des 2014. 



88 
 

 
 

Salvatore, Dominick. 2010. Managerial Economics. Jakarta: Salemba Empat. 

Sarosa, Wicaksono. 2000. Menyoroti Sektor Informal Perkotaan. Research and 
Development Director Urban and Regional Development Institute (URDI) 
diakses pada 15 Februari 2016 dari 
http://www.urdi.org/urdi/bulletin/volume12a.php. 

Sriyana, Jaka. 2010. Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah 
(UKM): Studi Kasus Di Kabupaten Bantul. Simposium Nasional 2010. 

Supriyanto. 2006. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 
Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan. Jurnal 
Ekonomi & Pendidikan, Volume 3 Nomor 1, April 2006. 

Suprobo, F. Priyo,dkk. 2013. Pengukuran Produktivitas Kinerja UKM Sandang-
Kulit berdasarkan Aspek Produksi dan Pemasaran. e-Jurnal Eco-
Teknologi UWIKA, ISSN: 2301-850X. Vol. 1, Issue 1, Juli 2013 pp. 7-11. 

Susilo, Y Sri dan A. Edi Sutarta. 2002. Masalah dan Dinamika Industri Kecil 
Pasca Krisis Ekonomi. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 9 No. 1, Juni 
2004 Hal. 79-90. 

Susilo, Y. Sri. 2010. Strategi Meningkatkan Daya Saing UMKM Dalam 
Menghadapi Implementasi CAFTA dan MEA. Buletin Ekonomi Vol. 8, 
No. 2, Agustus 2010 hal 70 – 170. 

Suswardji, Edi, Eman, dan Ria Ratnaningsih. 2012. Analisis Pengendalian 
Persediaan Bahan Baku pada Pt Nt Piston Ring Indonesia di Karawang. 
Jurnal Manajemen Vol. 10 No. 1 Oktober 2012. 

Tarigan, Drs. Robinson. 2007. Ekonomi Regional. Jakarta: Bumi Aksara. 

Timisela, Natelda R. 2006. Analisis Usaha Sagu Rumahtangga dan 
Pemasarannya. Jurnal Agroindustri Volume 1 Nomor 3 Desember 2006. 

Todaro, Michael P, dan Stephen C. Smith. 2011. Pembangunan Ekonomi Jilid I. 
Jakarta: Erlangga. 

Usman, Prof. Dr. Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2009. Metodologi 
Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara. 

Wardani, Dewi Kusuma. 2012. Produktivitas UMKM Batik Sragen Berbasis Nilai 
Lokal. Jurnal Ekonomi Bisnis, Th. 17, No. 2, Juli 2012. 

 

 

 


