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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan agroindustri di lndonesia pada umumnya belum 

memiliki daya saing yang relatif baik sehingga dinilai belum mampu 

memanfaatkan berbagai peluang yang muncul dari kesepakatan global yaitu 

peningkatan volume, permintaan harga jual produk yang jauh lebih tinggi, 

harga sarana produksi yang lebih murah, pemanfaatan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, modal investasi dan peningkatan efisiensi akibat relokasi 

sumber daya dan dorongan persaingan. Hal ini menyebabkan sektor 

pertanian secara keseluruhan tidak mampu memanfaatkan depresiasi nilai 

rupiah terhadap dolar yang terjadi sejak tahun 1997. Data dari BPS 

menyebutkan bahwa ekspor hasil pertanian, perkebunan dan perikanan 

sepanjang tahun 2000 hanya mencapai US $ 1,717.92 juta atau mengalami 

penurunan sebesar 15,66% dibanding periode yang sama tahun 1999. 

Sementara itu pertumbuhan sektor pertanian pada tahun 2000 hanya 

sebesar 1,67% (atau mengalami penurunan sebesar 38,6% dibanding 

pertumbuhan tahun 1999). 

Sementara itu usaha kecil dan menengah (UKM) dianggap 

memegang posisi strategis dalam perekonomian nasional lndonesia terlebih 

lagi pada kurun waktu pasca krisis moneter. Jumlah UKM sejak tahun 1992 

memiliki kecenderungan yang terus meningkat yaitu dari 33,4 juta menjadi 

38,9 juta pada tahun 1996. Peningkatan jumlah UKM tersebut tidak terlepas 



dari karakteristik yang ada padanya yang antara lain relatif tangguh terhadap 

gejolak krisis sehingga tetap mampu untuk mempertahankan kelangsungan 

usahanya. 

Perubahan lingkungan strategis seperti globalisasi perdagangan 

menyebabkan penjual komoditas pertanian baik di pasar internasional 

maupun domestik makin bertambah banyak dan bersaing ketat, sementara 

kekuatan pembeli semakin dominan. Dengan demikian di sisi produsen 

diperlukan upaya untuk meningkatkan daya saing. Salah satu bentuk upaya 

mengantisipasi daya saing tersebut adalah jaminan mutu produk (preference 

guarantee) bagi konsumen dan biaya produk yang rendah. 

Mempertahankan keberadaan usaha kecil dan menengah di 

Indonesia adalah sangat strategis bukan hanya kontribusinya terhadap laju 

pertumbuhan ekonomi tetapi juga untuk menghidupi berjuta-juta pelaku dan 

masyarakat yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu diperlukan upaya 

untuk membangun usaha kecil dan menengah yang mampu bersaing dalam 

era perdagangan bebas. Untuk memberikan jaminan rnutu atas produk 

tertentu bagi konsumen dengan biaya rendah. diperlukan pengembangan 

sistem yang terpadu. Upaya meningkatkan usaha kecil dan menengah perlu 

d~lakukan untuk membangun pilar ekonomi yang tangguh sehingga mampu 

mengikuti dinamika perubahan permintaan dan bertahan dalam persaingan 

perdagangan dunia. 

Sebagai suatu sistem produksi. kegiatan produksi pada usaha kecil 

dan menengah - seperti pada usaha lain umumnya - tergantung dari 

berbagai masukan (inpuf) yang digunakan dalam aktifitas tersebut. Berbagai 

masukan yang secara umum terdapat dalam proses sistern produksi meliputi 



penggunaan modal, jumlah tenaga kerja dan teknologi serta adanya pasar 

yang mampu menampung hasil produksi. Dengan kombinasi tertentu atas 

penggunaan masukan tersebut diharapkan akan dapat menghasilkan produk 

yang optimal dengan mutu produk yang baik. 

Profil usaha kecil di Indonesia dicirikan oleh beberapa kelemahan 

yaitu rendahnya akses terhadap sumber dana, keterampilan dan 

penguasaan teknologi yang rendah, status hukum sebagai lembaga informal 

dan aspek pemasaran yang lemah. Dalam pengembangannya, usaha kecil 

dan menengah menghadapi perrnasalahan yang dapat dikategorikan ke 

dalam perrnasalahan internal dan eksternal. Permasalahan internal terkait 

dengan sumberdaya dan perputaran modal, organisasi dan manajemen, 

teknologi dan informasi serta pemasaran dan jaringan bisnis. Sedang 

permasalahan eksternal yang dihadapi dalam bentuk perubahan iklim 

domestik adalah kurangnya ketersediaan infrastruktur dan fasilitas serta 

ketidaksamaan dalam pemahaman mengenai usaha kecil (Sanim, 1998). 

Dewasa ini telah terjadi perubahan yang sangat cepat terhadap 

lingkungan bisnis yang semakin turbulen dan kompleks sebagai 

konsekwensi dari dimulainya era perdagangan bebas. Dalam masa tersebut 

hampir tidak dijumpai adanya hambatan-hambatan yang selama ini ada. 

seperti rnisalnya batas-batas teritorial negara, proteksi yang berlebihan dari 

pemerintah dan sebagainya. Adanya perubahan yang cepat mengakibatkan 

banyaknya pelaku yang terlibat sehingga akan meningkatkan situasi 

persaingan. Kondisi tersebut mengharuskan para pelaku bisnis untuk 

menggali sejumlah kompetensi dalam meraih keunggulan dan 

mengantisipasi atau menutupi kekurangan yang dimilikinya sebisa mungkin. 



Eksplorasi atas faktor-faktor kekuatan yang dimiliki dan mengantisipasi 

ancaman serta menutupi atau memperbaiki kelemahan yang dimiliki oleh 

usaha kecil sehingga pada akhimya akan bermuara pada tujuan untuk 

meraih laba. 

Pada kegiatan produksi akan dijumpai fenomena seperti adanya 

percepatan inovasi produk-produk baru, pasar dan persaingan produk yang 

cenderung berubah lebih cepat daripada sub sektor industri lainnya serta 

persaingan di dalam industri itu sendiri. Perkembangan dunia usaha turut 

dipengaruhi pula oleh lingkungan alam, kebijakan pemerintah, orientasi 

sosial, sistem nilai dan perubahan struktur industri. 

Kerupuk sebagai salah satu makanan yang populer di lndonesia 

banyak dijumpai dan diproduksi di segenap pelosok. Secara umum dapat 

dikatakan bahwa industri kempuk di lndonesia didominasi oleh usaha kecil 

dan menengah, terbuat dari berbagai jenis bahan baku (tumbuhan dan 

hewani) yang relatif mudah diperoleh dengan variasi produk yang 

disesuaikan dengan karakteristik daerah setempat penghasil kerupuk 

tersebut. Meskipun populer sebagai salah satu makanan masyarakat umum, 

namun kemampuan kompetitif yang dimilikinya masih relatif kecil bila 

dibandingkan dengan produk makanan lainnya. 

Untuk meningkatkan kemampuan kompetitif sektor usaha kecil dan 

menengah di lndonesia perlu diciptakan suatu strategi melalui 

pengembangan sistem yang terintegrasi. Koordinasi vertikal yang kuat dan 

berkelanjutan dari keseluruhan rantai yang bergerak di bidang produksi, 

industri pengolahan, distributor, pengecer sampai ke konsumen akhir perlu 

dibangun. Rantai vertikal tersebut diyakini akan menghasilkan suatu 



kekuatan yang siap menghadapi persaingan ketat melalui kemampuan 

pasokan sepanjang tahun, memenuhi harapan permintaan pasar dan 

kemampuan untuk mengakses pasar internasional khususnya dalam 

pemenuhan ketentuan sertifikasi melalui sertifikat sanitary dan phytosanitary. 

Belum berkembangnya koordinasi vertikal yang membentuk usaha 

kecil yang kuat di Indonesia antara lain disebabkan karena produksi masih 

diupayakan secara tradisional dengan orientasi pada peningkatan produksi 

dengan harga yang rendah (Simatupang. 1997), belum efektifnya 

kelembagaan yang ada yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan 

kemampuan pasokan (Gunawan, 1998), pola kerjasama yang berkembang 

adalah kejasama horisontal yang menciptakan asimetri antara hulu dan hilir, 

dan belum didukung oleh kebijaksanaan yang tepat (Weaver, 1998). 

Seiring dengan munculnya fenomena era globalisasi, sektor usaha 

kecil dan menengah diharapkan dapat meningkatkan daya saing melalui 

efektifitas dan efisiensi produksi dengan pengelolaan usaha yang sehat dan 

terarah. Pelaku industri diharapkan mampu memberikan tanggapan yang 

cepat atas pembahan yang tejadi pada lingkungan bisnisnya. Untuk itu 

sangat mungkin diperlukan suatu inovasi yang mendasar guna 

mengantisipasi dan mengimbangi fenomena yang sedang terjadi. 

6. ldentifikasi Masalah 

Kerupuk yang banyak dijumpai di lndonesia salah satunya adalah 

berasal dari bahan baku ikan. Banyaknya produk kerupuk ikan ini muncul 

sebagai konsekwensi atas potensi ketersediaan bahan baku yang melimpah 



dari hasil perikanan baik perikanan laut rnaupun perikanan darat. Jenis 

bahan bakunya juga bervariasi antara lain dari udang dan kulit ikan. 

Upaya untuk rneningkatkan dan rnengernbangkan industri kerupuk di 

Indonesia tidak terlepas dari upaya untuk rnernperbaiki dan rnenata ulang 

keberadaan sektor usaha kecil dan rnenengah. Hal ini karena produksi 

kerupuk tarnpaknya rnasih didorninasi oleh keterlibatan sektor tersebut. 

Untuk itu perlu dicari alternatif strategis yang rnemadai guna rneningkatkan 

nilai ekonornis usaha kerupuk. 

Desa Kenanga yang terletak di kecarnatan Sindang, kabupaten 

lndrarnayu rnerupakan salah satu sentra kerupuk ikan di provinsi Jawa Barat. 

Bahkan dari segi investasi, produksi dan tenaga kerja kerja yang terserap 

rnerupakan yang terbesar dibanding di daerah lain di Jawa Barat yaitu 

42,07% (Deperindag, 2001). Keberadaan usaha kecil industri kerupuk di 

Desa Sindang yang rnasih bertahan hingga kini rnerupakan buah dari 

pengalarnan berusaha yang telah lama ditekuni oleh para pelakunya. 

Kelernahan yang dijurnpai dari usaha kerupuk ikan di desa Sindang 

ini yaitu ketergantungan yang relatif besar atas ketersediaan bahan baku 

yang ternyata tidak berasal dari hasil laut di sekitar lokasi usaha. Adanya 

kelernahan pada rnanajernen yang bergaya tradisional, penggunaan tingkat 

teknologi yang rendah dan strategi pernasaran yang relatif sederhana - 

sebagairnana urnurnnya dijurnpai pada usaha kecil dan rnenengah - turut 

rnewarnai aktifitas usaha. 

Dengan sistern pengelolaan usaha yang rnasih sederhana sangatlah 

sulit untuk mengharapkan kemajuan pengembangan industri dalam waktu 



yang relatif singkat. Pola demikian juga diyakini sulit untuk mengantisipasi 

situasi persaingan pasar yang semakin ketat. 

C. Rumusan Masalah 

Dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha kerupuk 

udang di desa Kenanga, kecamatan Sindang, kabupaten Indramayu, 

terdapat beberapa permasalahan yang perlu ditanggulangi agar usaha kecil 

tersebut .dapat memberikan hasil yang optimal baik untuk peningkatan 

kesejahteraan para pelakunya maupun kontribusi terhadap perekonomian 

daerah setempat. Adapun permasalahan dalam pemberdayaan usaha 

kerupuk ikan di desa Kenanga tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dan peluang dalam 

pengembangan usaha kerupuk ikan di desa Kenanga. 

2. Bagaimana kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh pengrajin 

kerupuk ikan dalam meningkatkan dan mengembangkan usaha kerupuk 

ikan di desa Kenanga. 

3. Langkah atau strategi apa yang hams dilaksanakan baik oleh pemerintah 

maupun pelaku industri (pengrajin) agar peningkatan usaha kecil kerupuk 

ikan tersebut dapat memberikan hasil yang optimal. 

4. Sejauh mana peran pemerintah dan pelaku industri kerupuk ikan di desa 

Kenanga untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha tersebut. 



D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi sumber daya lingkungan yang ada dalam rangka 

meningkatkan usaha kerupuk ikan di desa Kenanga. 

2. Mencari alternatif strategi untuk meningkatkan dan mengembangkan 

usaha kerupuk ikan di desa Kenanga agar dapat memberikan hasil 

optimal bagi kesejahteraan masyarakat maupun terhadap peningkatan 

perekonomian daerah. 

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan bermanfaat sebagai berikut : 

1. Sebagai masukan bagi pemerintah daerah setempat untuk dapat 

merumuskan kebijakan operasional dalarn memberdayakan, 

meningkatkan dan mengembangkan usaha kerupuk ikan. 

2. Sebagai informasi tambahan kepada para pelaku I pengusaha k e ~ p u k  

ikan untuk dapat mengoptimalkan hasil usaha kerupuk ikan secara 

keseluruhan. 

3. Sebagai bahan masukan bagi penelitian lebih lanjut untuk rnencari 

peluang dalam mengembangkan usaha kecil secara keseluruhan. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan pada aspek manajemen strategis dan 

teknis produksi yang difokuskan pada pengkajian perurnusan strategi untuk 

dapat diterapkan baik oleh para pengusaha kerupuk ikan maupun 

pemerintah daerah setempat di dalam meningkatkan dan mengembangkan 

usaha kerupuk ikan tersebut. 




