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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Indonesia saat ini merupakan konsumen terigu yang sangat besar di dunia 

(Zulaidah 2011). Ketergantungan masyarakat terhadap bahan pangan tepung 

terigu tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan secara mandiri dari 

Indonesia karena bahan baku gandum yang diperoleh berasal dari impor. 

Kekurangan ini tidak berbanding lurus dengan permintaan dari Indonesia yang 

tiap tahunnya meningkat dimana Indonesia memiliki 30 pabrik tepung terigu 

dengan total kapasitas keseluruhan pabrik sebesar 11.4 juta MT/tahun (Aptindo 

2017), dengan pertumbuhan konsumsi tepung terigu pada tahun 2013 sampai 

2017 terus meningkat (Yanuarti dan Afsari 2016). Konsumsi tepung terigu 

Indonesia tahun 2013 sampai 2017 dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1  Konsumsi tepung terigu Indonesia tahun 2013-2017 

No. Tahun Konsumsi (Ton) Ekspor (Ton) 

1 2013 311 271 68 000 

2 2014 341 935 68 000 

3 2015 396 477 59 716 

4 2016 415 739 57 523 

5 2017 428 192 55 330 

sumber : Pusdatin Kementan 

 Langkah yang dapat ditempuh untuk mengurangi ketergantungan tersebut 

adalah dengan menggali dan mengembangkan sebanyak mungkin bahan pangan 

berbasis lokal, baik bahan pangan baru, maupun bahan pangan yang sudah dikenal 

tetapi belum cukup banyak dikembangkan (Syah et al. 2009). Produk-produk 

lokal banyak yang mengandung komponen bioaktif yang mempunyai fungsi 

metabolisme tertentu terhadap kesehatan tubuh pada saat dicerna. Menurut 

Richana (2010), cita rasa kue yang dihasilkan dari tepung lokal tidak berbeda 

dengan kue yang dibuat dari 100% tepung terigu. Sehingga pangan lokal tidak 

kalah bersaing dengan produk impor dari segi sifat fungsional pangannya maupun 

rasa. 

Kebutuhan akan alternatif pangan bergizi dengan harga terjangkau 

membuka peluang untuk memproduksi olahan dari tepung terigu yang disubstitusi 

dengan tepung mocaf yang disebut dengan tepung komposit. Mocaf merupakan 

produk turunan dari tepung singkong yang menggunakan prinsip modifikasi sel 

singkong secara fermentasi (Subagio 2007). Selain itu, teknologi pembuatan 

olahan tepung komposit tidaklah terlalu rumit dan dapat menggunakan peralatan 

yang sederhana. Menurut Yulifianti et al. (2012), masalah yang ditemukan pada 

ubikayu adalah masa panen satu kali dalam setahun, kemudian ubikayu mudah 

rusak (perisahble) setelah dipanen dan bersifat rowa (volumerous) sehingga harus 

segera diproses lebih lanjut. Petani sering mengalami kerugian karena harus 

menjual hasil panen dengan harga murah yang disebabkan umbi segar tidak tahan 

lama disimpan. Pengolahan menjadi produk mocaf merupakan alternatif untuk 

mengatasi hal tersebut. Menurut Hadi (2013), mocaf dapat disimpan selama enam 
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bulan sebagai cadangan bahan baku saat ubikayu sulit diperoleh, sehingga 

produksi tepung dapat berlangsung sepanjang tahun. Selain itu, perlu pengaturan 

waktu tanam dan panen ubikayu secara bergilir agar kontinuitas pasokan bahan 

baku dapat terjamin. Untuk melakukan pendirian industri tepung komposit 

diperlukan adanya perencanaan bisnis. 

Perencanaan merupakan fungsi utama dalam aktivitas keseharian. 

Perencanaan merupakan proses yang menentukan tujuan organisasi yang ingin 

dicapai dan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan itu dengan menggunakan 

sumberdaya manusia, keuangan, material, mesin-mesin dan metode yang 

diperlukan dalam batas-batas yang diperlukan, secara efektif dan efisien 

(Abdullah 2014). Tujuan perencanaan bisnis adalah agar kegiatan bisnis yang 

akan dilakukan maupun yang sedang berjalan tetap berada di jalur yang benar 

sesuai dengan yang direncanakan (Rangkuti 2005). Pengambilan keputusan bisnis 

dipengaruhi oleh pemegang saham, pinjaman dana, pekerja, pemasok, pesaing, 

pemerintah dan masyarakat, sehingga tujuan dan strategi yang konsisten dengan 

semua kepentingan tersebut diperlukan. Setelah itu, dilakukan studi kelayakan 

untuk mengetahui proyek tersebut layak atau tidak. 

Studi kelayakan merupakan suatu analisis perencanaan yang sistematis dan 

mendalam atas setiap faktor yang memiliki pengaruh terhadap kemungkinan 

proyek untuk mencapai keberhasilan. Semua data, fakta dan berbagai pendapat 

yang dikemukakan dalam studi kelayakan tersebut akan menjadi dasar dalam 

pengambilan keputusan apakah proyek yang bersangkutan akan direalisasikan, 

dibatalkan atau dikaji ulang (Eschenbach 1992). Tujuan dari studi kelayakan 

adalah untuk mengidentifikasi apakah suatu gagasan bisnis layak masuk dalam 

marketplace dan menghindari terjadinya investasi yang tidak menguntungkan 

karena usaha yang tidak layak (Subagyo 2008). 

Investasi merupakan bagian dari fikih muamalah, yang berlaku kaidah 

hukum asal dalam semua bentuk muamalah yang dapat dilakukan kecuali terdapat 

dalil yang mengharamkannya (Djazuli 2006). Menurut Pardiansyah (2017), tidak 

semua jenis investasi diperbolehkan syariah seperti yang mengandung penipuan 

dan kebohongan atau mengandung unsur-unsur kegiatan yang dilarang syariat 

islam. Investasi masih banyak dilakukan oleh oknum perorangan, koperasi atau 

entitas tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang besar tanpa memperdulikan 

morma-norma yang berlaku, baik norma positif atau norma agama. 

Secara umum kaum muslim menolak riba yang menetapkan pembayaran 

sejumlah tertentu yang didasari oleh larangan investasi untuk bisnis yang 

dikategorikan haram dan menjalankan seperangkat hukum islam dengan 

memberikan modal atau pembiayaan yang halal (Segrado 2005). Diawali pada 

tahun 2004 di timur terdapat 200 dana investasi islam, 70 perusahaan asuransi 

islam, dengan total operasi pasar melebihi 150 miliar dollar                            

(Iqbal dan Molyneux 2005). Menurut Abdullah (2014), perencanaan bisnis syariah 

merupakan aktivitas bisnis yang dilakukan menurut ketentuan syariah (hukum 

Islam) sehingga perencanaan dalam manajemen bisnis syariah adalah proses 

pencapaian tujuan bisnis syariah atau keuntungan yang berkelanjutan dengan 

menggunakan sumberdaya organisasi (bisnis syariah) yang meliputi penggunaan 

sumberdaya manusia, keuangan, material, peralatan dan metode yang diperlukan 

dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh syariat islam, secara efektif dan 

efisien. Saat ini, bisnis syariah semakin diminati oleh masyarakat, contohnya 
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dapat dilihat dimana semakin meningkatnya perkembangan jasa keuangan syariah 

yang digambarkan pada Tabel 2. 

Tabel 2  Aktiva gabungan bank umum syariah dan unit usaha syariah 

No Tahun Total Aktiva (miliar rupiah) 

1 2011 145 467 

2 2012 195 018 

3 2013 242 276 

4 2014 272 343 

5 2015 272 389 

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (SPS); *data sampai bulan Juni 

Berdasarkan Tabel 2 di atas, kecenderungan masyarakat terhadap bisnis 

syariah membuat perencanaan bisnis melalui prinsip-prinsip syariah menjadi 

penting untuk diteliti karena pengaplikasian prinsip-prinsip syariah dalam 

perencanaan bisnis tidak hanya berdasar pada aspek finansial, namun juga 

mengukur perilaku (behavior). Konsekuensinya, perencanaan bisnis syariah 

menjadi pedoman dalam penegakan ketertiban perdagangan, pembagian yang adil, 

pelarangan penipuan mutu, timbangan, bahkan termasuk mengawasi agar tidak 

terjadi benturan kepentingan antara perusahaan yang bisa merugikan kalangan 

lain. Bisnis syariah merupakan aktivitas bisnis yang boleh dilakukan menurut 

ketentuan syariah (hukum islam) sehingga perencanaan dalam manajemen bisnis 

syariah adalah proses pencapaian tujuan bisnis syariah dengan menggunakan 

sumberdaya organisasi (bisnis syariah) yang meliputi penggunaan sumberdaya 

manusia, keuangan, material, peralatan dan metode yang diperlukan dalam batas-

batas yang diperbolehkan oleh syariat islam, secara efektif dan efisien     

(Abdullah 2014). 

 

 

Rumusan Masalah 

Memilih terigu sebagai alternatif pangan pokok, ternyata bukan pilihan yang 

dapat menyelesaikan masalah, tetapi terbukti menimbulkan masalah baru dimana 

saat ini industri besar maupun industri kecil dan konsumen rumah tangga 

mengalami masalah dengan harga terigu yang terus meningkat. Penekanan 

kenaikan tepung terigu merupakan pekerjaan yang tidak mudah, karena tepung 

terigu merupakan produk impor yang nilai ketergantungan terhadap negara 

pengekspornya cukup besar (Budijanto 2009). Adanya kebutuhan akan alternatif 

pangan bergizi dengan harga terjangkau membuka peluang untuk memproduksi 

olahan dari tepung komposit. Pasar produk olahan tepung komposit ini masih 

terbuka lebar. Selain itu, teknologi pembuatan olahan tepung komposit tidaklah 

terlalu rumit dan dapat menggunakan peralatan yang sederhana, serta ketersediaan 

bahan baku untuk pembuatan olahan ini cukup melimpah.  

Untuk melakukan pendirian industri tepung komposit diperlukan adanya 

studi kelayakan. Studi kelayakan merupakan suatu analisis perencanaan yang 

sistematis dan mendalam atas setiap faktor yang memiliki pengaruh terhadap 

kemungkinan proyek untuk mencapai keberhasilan. Semua data, fakta dan 

berbagai pendapat yang dikemukakan dalam studi kelayakan tersebut akan 
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menjadi dasar dalam pengambilan keputusan apakah proyek yang bersangkutan 

akan direalisasikan, dibatalkan atau dikaji ulang. Kelayakan bisnis syariah 

dilakukan pada penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perencanaan bisnis 

akan berjalan ketika terdapat sistem bagi hasil yang menyertai perencanaan bisnis 

tepung komposit tersebut.  

Berdasarkan hal tersebut maka pertanyaan atas perumusan masalah yang 

didapat adalah: 

1. Bagaimana perencanaan bisnis produksi tepung terigu yang disubstitusi 

sebagian dengan tepung lokal? 

2. Bagaimana kelayakan bisnis produksi tepung terigu yang disubstitusi 

sebagian dengan tepung lokal dengan sistem bagi hasil? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendapatkan perencanaan bisnis produksi tepung terigu yang disubstitusi 

sebagian dengan tepung lokal. 

2. Menganalisis kelayakan bisnis produksi tepung terigu yang disubstitusi 

sebagian dengan tepung lokal dengan sistem bagi hasil. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi: 

1. Sumber informasi bagi pelaku usaha atau calon investor yang akan mendirikan 

usaha pengolahan tepung komposit. 

2. Bagi peneliti, bermanfaat sebagai pedoman untuk memulai usaha di bidang 

pengolahan tepung komposit. 

3. Bagi ilmu pengetahuan, dapat dijadikan tambahan kajian mengenai masalah 

kelayakan finansial dalam bisnis agroindustri. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk membahas kelayakan bisnis produk 

pengolahan tepung komposit. Asumsi yang digunakan berdasarkan data yang 

dipublikasikan dan juga informasi hasil observasi yang terjadi di lapangan. 

 

 




