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ABSTRACT
This research aim to know internal factor and ek-temal at marketing and formulate strategy marketing of

cassava agro rengginang Jemaja Indah in the Village Beautiful Rejosari Tenayan Raya Pekanbam City
District. Research of case study method used at cassava agro rengginang Jemaja Indah. Data Primary collected
from interview to kuisioner entrepreneur of cassava agro rengginang Jemaja Indah while data of sekunder
obtained from related institution and literature. Result of research obtained internal factor marketing cassava
agro rengginang Jemaja Indah available especial raw material enough, owning legality, price sell product
reached, factor of eksternal marketing cover request of market which high enough, existence of attention of
Disperindag, to the number of competitor of same product. Strategy marketing • Cassava of rengginang
agroindustri in Jemaja Indah is (1) Improving amount result of production to fulfill request of market, (2)
Developping processing technology to cassava of rengginang, (3) Exploiting promotion media to extend market
segmentation.
Keywords: Marketing Strategies, product, SWOT

PENDAHULUAN
Agribisnis sebagai suatu sistem dibentuk oleh perpaduan beberapa subsistem, salah satu

subsistem yang berkaitan dengan tujuan pembngunan pertanian untuk menghasilkan produk pertanian
selain subsistem usahatani adalah subsistem agroindustri yang dapat meningkatkan nilai tambah suatu
produk pertanian yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Agroindustri tidak hanya meningkatkan nilai tambah atas produk-produk pertanian, juga
dapat menciptakan iapangan kerja sehingga menurunkan tingkat pengangguran yang tentu saja
berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Disamping itu, agroindustri juga dapat
mendorong ketahaanan pangan dan juga meningkatkan permintaan terhadap produk-produk pertanian
dan memperbesar perolehan devisa negara melalui peningkatan ekspor (Soekartawi, 2000).

Salah satu bentuk agroindustri yang memiliki prospek yang cukup baik adalah agroindustri
rengginang ubi. Rengginang ubi merupakan salah satu produk olahan yang berbahan balm dan i ubi
kayu, Menurut Anonim (2007) Tanaman ubi kayu (Manihot utillisima Pohl) sebagai salah satu
komoditi tanaman pangan yang mempunyai nilai strategis untuk dikembangkan dan merupakan
komoditas tanaman pangan.ketiga setelah padi dan jagung . Produk olahan dan i tanaman ubi kayu
seperti kerupuk, rengginang ubi, lanting, keripik dan lain -lain

Agroindustri rengginang ubi Jemaja Indah mulai diusahakan sejak tahun 1996 .dan
mempunyai prospek yang cukup cerah untuk dikembangkan guna meningkatkan dan menunjang
program penganekaragaman pangan di kalangan masyarakat, memilild potensi pathasaran yang masih

• terbuka luas, untuk memenuhi permintaan tersebut maka agroindustri rengginang ubi perlu
dikembangkan baik dan i segi ku.alitas maupun kuantitas guna meningkatkan pendapatan masyarakat.

Menurut Eliza dan Maharani (2005), bauran pemasaran merupakan strategi mencampur
kegiatan-kegiatan pemasaran agar dicari kombinasi maksimal sehingga mendatangkan basil yang
paling memuaskan. Ada 4 komponen tercakup dalam bauran pemasaran yang dikenal dengan .4P yaitu
produk (product), tempat (place), promosi (promotion), dan harga (price). Inti dan i bauran pemasaran,
yang merupakan langkah awalnya adalah penawaran produk dan strategi produk.

Produk yang dihasilkan dan i agroindustri tidak bisa lepas dan i pemasaran dalam hal ini
produsen dan lenabaga pemasaran dengan berbagai fangsi-fungsi pemasaran yang dilakukan saling
berkaitan dan saling mempengaruhi (Sudiyono, 2001). Agroindustri rengginang ubi Jemaja Indah
sebagai home industri yang bergerak dalam bidang agroindustri bahan pangan telah memasarkan
produknya dibeberapa daerah di Riau, namun adanya produk substitusi yang beredar di pasaran dapat
menghambat pengusaha dalam memanfaatkan peluang pasar yang ada. Sementara itu, banyaknya
produsen agroindustri rengginang ubi yang tumbuh mengakibatkan tinabulnya persaingan

Selain itu kendala yang dihadapi agroindustri rengginang ubi Jemaja Indah seperti pengelolaan
masih secara sederhana sehingga kapasitas usaha relatif kecil, keterbatasan modal untuk
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pengernbangan usaha yang berdampak pada perlunya perusahaan menyusun suatu studi strategi
pernasaran yang tepat untuk dapat bersaing dan meningkatkan segmentasi pasar

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal
aaroindustri rengginang ubi Jemaja Indah, merumuskan strategi pemasaran. Hasilnya diharapkan dapat
tnenjadi informasi bagi upaya pemberdayaan dan peningkatan dalam agroindustri pedesaan.

METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di agroindustri rengginang ubi Jemaja Indah yang terletak di

Kelurahan Rejosari Kecamatan Tena -yan Ray-a Pekanbaru bersifat studi kasus. Pengarnbilan lokasi
secara purposive dengan pertimbangan mempakan daerah potensial usaha agroindustri rengginang ubi
dan skala produksi yang lebih besar dibandifigkan agroindustri lain yang procluk sejenis di Kelurahan
Rejosari tersebut, penelitian dilaksanakan bulan Maret 2010.

Data yang diktunpulkan tercliri dan i data primer clan data sekunder, data primer diperoleh dani
wawancara (kuisioner), bempa keadaan internal perusahaan yang meliputi kekuatan dan kelemahan
perusahaan, keadaan ekstemal perusahaan yang meliputi peluang dan ancaman yang akan dihadapi
perusahaan serta pelinasalahan yang dihadapi oleh peng,usaha, sedangkan data sekunder diperoleh dani
literatur dan instansi terkait

Data yang telah dilcumpulkan dilanjutkan dengan pentabulasian yang disesuaikan dengan
kebutuhan, Data primer dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif, Analisis deskriptif
lcuaJitatif dilakukan untuk menggambarkan proses pemasaran agroindustri rengginang ubi bempa
bauran pemasaran (produk, harga, distribusi, promosi)..Analisis ku.antitatif dilakukan untuk menyusun
strategi pemasaran dengan analisis SWOT ((Strength, Weakness, Opportunity, Threath). Analisis
SWOT menggolongkan faktor-faktor lingkungan internal usaha sebagai kekuatan (strength),
kelemahan (weaknesses), lingkungan ekstemal sebagai peluang ( opportunities), dan ancaman
(threats). Penggunaan analisis SWOT sangat membantu untuk menyusun suatu strategi. Strategi
tersebut disusun dalam suatu matrik sebagai berikut :

Tabel 1. Matrik Analisis SWOT
INTERNAL Strength (S) Weaknesses (W) I

(Daftar Keku.atan Internal) (Daftar Kelemahan Internal)
_EKSTERNAL _

Strategi (S-0) Strategi (W-0)
4_)pportunities (0)

Menggunakan kekuatan untuk Mengambil keuntungan dani
(Daftar Peluang Eksternal) mengambil keuntungan dan i peluang dengan mengatasi

peluang kelemahan

Strategi (S -T) Strategi (W -T)
Threats (T)

Menggunakan kekuatan untuk Meminimalkan kelemahan
(Daftar Ancaman Eksternal) menghadapi ancaman untuk menghadapi ancaman

Sumber : Freddy Rangkuti (2003)

lintuk menetapkan strategi yang baik diterapkan langkah-langkah sebagai berikut :
a. Tentukan unsur-unsur SWOT yang ada yaita S,W,0 clan T.
b. Beni nilai untuk masing-masing faktor menurut urutan pentingnya unsur tersebut terhadap

kondisi kegiatan pemasaran dengan memberi skala dan i 3 (sangat penting), 2 (penting) dan 1
tidak penting.

C. Tentukan alternatif strategi berdasarkan kombinasi masing-masing faktor yaitu alternatif strategi
SO, WO, ST, dan WT. Kemudian tentukan keterkaitan antara altematif strategi dengan unsur-
unsur SWOT yang telah dibuat pada poin a.
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Hitung bobot masing-masing altematif berdasarkan penjumlahan nilai masing-masing unsur
yang terkait dengan strategi ini kemudian ben i rangking terhadap masing-masing altematif
strategi berdasarkan bobot yang tertinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Profil Agroindustri Rengginang Ubi Jemaja Indah

Agroindustri Rengginang ubi Jemaja Indah mulai diusahakan tahun 1996 setelah mengikuti
pelatihan dan i Disperindag kota Pekanbaru untuk meningkatkan pendapatan keluarga dengan
rnengolah hasil pertanian ubikayu menjadi rengginang. Usaha ini pada awalnya dikelola oleh bapak
Syaiful Muchtar (Alm) yang menjadi pegawai honorer di Kantor Dinas Pasar Kota Pekanbaru bersama
istri (Aisyah)

Agroindustri Rengginang ubi Jemaja Indah telah memiliki izin Dinas Kesehatan Pekanbaru P-
IRT No. 215147101038 serta terdaftar pada Dispemdag Kota Pekanbaru No. 09.1471.00751. produksi
rengginang ubi yang dihasilkan dalam bentuk rengginang ubi mentah. Rengginang ubi dipasarkan
pada berbagai tempat seperti toko Mega Rasa, Metro Swalayan, toko-toko rnakanan ringan di pasar
bawah dan konsumen yang langsung membeli ke lokasi agroindutri rengginang ubi. Rengginang ubi
juga dipasarkan diluar Pekanbaru seperti ke kota Batam dan Medan yang pendistribusian awal dibantu
oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan keluarga Berencana (BPMKB) serta Disperindag Kota
Pekanbaru

Pada awalnya pengusaha membeli bahan baku langsung ke lokasi kebun ubi yang tidak jauh
dan i temp at tinggal, tetapi saat ini telah ada petani tetap yang mengantarkan bahan baku. Modal awal
usaha diperoleh dan i bantuan Disperindag Kota Pekanbaru serta satu unit alat yang digunakan untuk
memarat ubi kayu. Usaha rengginang ubi diusahakan oleh istri dan dibantu oleh anggota keluarga..
Awalnya hanya memproduksi rengginang ubi untuk dipasarkan pada tetangga dan diletakkan dikedai-
kedai. Tetapi dengan semakin meningkatnya permintaan terhadap produk rengginang dip asaran maka
produksi rengginang ubi perlu dikembangkan secara kontinue.

Identitas Pengusaha Agroindustri Rengginang Ubi
Identitas pengusaha yang diamati terdiri dan i umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggunan

keluarga dan pengalaman beragroindusfri. Umur memegang peranan penting dalam mencapai
keberhasilan usaha karena akan mempengaruhi daya ingat, produktivitas, keberanian mengambil
resiko dan pola pikir dalam menerima inovasi. Umur dapat juga sebagai penentu dalam keberhasilan
agroindustri terutama pada usia produktif sehingga kemampuan fisik dan mental untuk menjalankan
tugasnya lebih tinggi, Menurut Mubyarto (1998) penduduk yang berada pada kisaran umur 20 - 60
tahun tergolong pada tingkat tenaga kerja produktif. Pengusaha rengginang ubi Jemaja Indah memiliki
umur 58 tahun dan masih tergolong umur produktif.

Tingkat pendidikan menggambarkan tingkat pengetahuan, wawasan dan pandangan seseorang
dalam menentukan keberhasilan suatu pekerjaan. Tingkat pendidikan yang dimaksud adalah tingkat
pendidikan formal yang di peroleh dan i bangku sekolah, tingkat pendidikan pengusaha rengginang ubi
Jemaja Indah adalah tamat SMP

Pengalaman beragroindustri yang cukup lama dapat membantu pengrajin dalam pengambilan
keputusan serta menentukan sikap dalam mengembangkan usahanya, semakin lama menekani usaha
maka semakin bertambah pengetahuan berdasarkan pengalaman yang mereka jalani. Pengalaman
pengusaha rengginang ubi 14 tahun.

Jumlah tanggungan keluarga akan mempengamhi pola kehidupan yang menyangkut
pendapatan dan pengeluaran dalam mem.enuhi kebutuhan hidup. Jumlah tanggungan keluarga meliputi
suami, isteri, anak dan anggota keluarga lain yang ditanggung kepala keluarga. Semakin besar jumlah
anggota keluarga akan semakin besar tanggungan kepala keluarga. Jumlah tanggungan keluarga
pengusaha sebanyak 2 orang yaitu anggota keluarga yang tinggal bersama pengusaha rengginang ubi
Jemaja Indah yang menjadi tanggungan pengusaha dan ikut bekerja membuat rengginang ubi. .

Aspek Pemasaran
Pemasaran adalah srangkaian kegiatan yang ditujukan untuk memperlancar pertukaran barang,

untuk mencapai tujuan tersebut pemsahaan menentukan kebutuhan, keinginan pasar dan memberikan
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iopuasan konsumen serta efisien dan efektif dan i pada yang diberikan oleh pesaing dengan
rnengembangan strategi pemasaran

Sebelum menetapkan strategi pemasaran, terlebih dahulu mengetahui program pemasaran
(marketing mix) yaitu terdiri dan i produk, harga, distribusi dan promosi (Ulna, 2000).. Empat
komponen tersebut saling berkaitan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

1. Produk
Produk adalah apa saja yang dapat ditawarkan kedalam pasar untuk diperhatikan, dimiliki,

diaunakan atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Agroindustri
rengginang ubi mempakan produk utama dan satu-satunya yang dihasilkan oleh perusahaan dalam
kentpuk mentah

Menumt keterangan yang diperoleh dan i pengusaha dan juga pengamatan langsung di
lapangan, perusahaan dalam melakukan kegiatan proses produksi tidak memakai bahan kimia maupun
bahan pengawet yang dapat membahayakan kesehatan konsumen yang thengkonsumsinya, sehingga
produk yang dihasilkan oleh perusahaan aman dikonsumsi oleh konsumen. Dalam perkembangannya,
rengginang ubi Jemaja Indah dan i tahun ke tahun cenderung meningkat dengan permintaan yang
cukup besar dimana setiap berproduksi selalu habis terjual, selain itu perusahaan belum dapat
memenuhi permintaan yang ada karena keterbatasan kemampuan untuk berproduksi.

Pemberian merek terdiri dan i dua yaitu : product branding clan corporate branding. Product
branding menggambarkan bahwa pemberian merek berdasarkan produk yang dihasilkan oleh
perusahaan, dan corporate branding menipakan merek yang berasal dan i perusahaan (Lingga, 2000).
Merek rengginang ubi Jemaja Indah yang digunakan oleh pengusaha tergolong kedalam corporate
branding yaitu merek yang berasal dan i nama usaha itu sendiri. Produk rengginang ubi Jemaja Indah
ini memiliki kemasan yang masih sederhana berupa kemasan plastik dengan berat lebih kurang 300
gram,

Layanan konsumen adalah suatu strategi produk berupa upaya ataupun kegiatan yang
dilakukan oleh pihak perusahaan dalam memenuhi kebutuhan konsumen untuk memperoleh produk
yang sesuai dengan keinginan berupa saran atau kritik yang dapat disampaikan oleh konsumen kepada
perusahaan.Usaha ini memberikan kemudahan bagi pelanggan, yaitu pelanggan dapat melakukan
pemesanan produk melalui line telepon. L4anan telepon ini juga bermanfaat bagi para pedagang
pengecer untuk menjalin kerjasama yang berlanjut dengan pengusaha.

2. Harga
Pengusaha melakukan strategi penetapan harga rengginang ubi berdasarkan pendekatan biaya

produksi yang dikeluarkan tanpa mengabaikan kemampuan daya beli konsumen selain itu tetap
membuat dan menjaga produk bermutu baik tetapi membebankan harga yang lebih rendah dani
pesaingnya sejenis, yaitu dikisaran harga sebesar Rp 5000 per /bungkus ( berat 300 gram per
bungkus) . Strategi ini dinilai pengusaha lebih efektif karena selain mendapat keuntungan yang cukup
juga mampu mempertahankan pangsa pasar yang dimiliki dan menarik konsumen yang banyak.

3. Distribusi
Distribusi adalah berbagai kegiatan untuk menyalurkan barang dan i produsen ke konsumen,

distribusi pemasaran rengginang ubi jemaja Indah selain langsung ke konsumen juga menggunakan
pedagang perantara baik dalam dan luar kota Pekanbaru. Distribusi produk rengginang ubi yang dijual
oleh para pedagang perantara ke pasar sasaran yang ada di Kota Pekanbaru seperti Mega Rasa, Metro
Swalayan, pasar bawah, pasar Sukaramai dll Rengginang ubi juga dipasarkan ke luar kota Pekanbaru
seperti ke Batam dan Medan.

4. Promosi
Promosi merupakan elemen yang penting dan harus diperhatikan dalam pemasaran produknya

karena tanpa adanya promosi maka produk akan sulit dikenal oleh masyarakat dan tentu saja akan
berpengaruh pada tingkat penjualan, pendapatan dan pengembangan usaha. Promosi rengginang ubi
Jemaja Inclah yang dilakukan dengan cara penjualan pribadi (personal selling) selain mempromosikan
melalui pedagang perantara juga mengikuti pameran dan juga dibantu oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Pekanbaru
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SWOTAnalisis
Analisis SWOT adalah suatu identifikasi berbagai faktor secara sistematik untuk merumuskan

strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan
(strenght) dan peluang (opportunity) dan i faktor internal, namun secara bersamaan dapat
meminimumkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threats) dan i faktor ekstemal (Rangkuti, 2003).

Untuk mengetahui strategi pemasaran agroindustri rengginang ubi Jemaja Indah pengusaha
dapat melakukan analisis SWOT. Analisis ini dengan pendekatan analisis faktor internal (kekuatan
dan kelemahan) dan faktor ekstemal (peluang dan ancaman) dalam menghadapi persaingan pemasaran
rengginang ubi.

Faktor internal yang terdiri dan i kekuatan yang dimiliki perusahaan agroindustri rengginang
ubi jemaja Indah meliputi antara lain bahan baku utama cukup tersedia, memiliki legalitas usaha,
harga jual produk terjangkau, produk tidak menggunakan bahan pengawet, Kelemahan yang dihadapi
meliputi permintaan konsumen belum terpenuhi, Keterbatasan modal, distribusi pemasaran belum
optimal keterbatasan teknologi pengolahan, Kurangnya promosi

Faktor ekstemal yang terdiri dan i peluang yang dimiliki perusahaan agroindustri rengginang
ubi jemaja Indah meliputi antara lain permintaan konsumen cukup tinggi, adanya kebijakan dan
perhatian dan i Disperindag, peluang pasar luas, terbuka pasar eksport. Ancaman yang dihadapi
meliputi adanya pesaing dan i produk sejenis, ketersediaan tenaga kerja yang a \hli dan terampil terbatas,
harga sarana produksi berfluktuasi

Berdasarkan uraian analisis SWOT diatas, maka dapat dijelaskan baliwa terdapat empat
kelompok altematif strategi dengan mengacu pada matriks SWOT (Tabel 2). Empat kelompok
altematif tersebut terdiri dan i kombinasi-kombinasi, yaitu Kekuatan /Strengths dan
Peluang/Opportunities (SO), Kekuatan/Strenghts dan Ancaman/Threats (ST), Kelemahan/ Weaknesses
dan 'Peluang/Opportunities (WO) dan Kelemahan/ Weaknesses dan AncamanITreaths (WT) yang dapat
disajikan sebagai berikut :

Tabel 2. Matriks Analisis SWOT A2roindustri Ren2ainane Ubi Jemai a Indah
STRENGHTS (S), WEAKNESSES (W)

INTERNAL 1. Bahan baku utama cukup 1. Permintaan konsumen belum
tersedia terpenuhi -

2. Memiliki legalitas daha 2. Distribusi pemasaran belum
3. Harga jual produk terjangkau meluas
4. Memililci Label clan merek 3. Keterbatasan modal
. Produk tidak menggunakan 4. Keterbatasan teknologi pengolahan

bahan pengawet S. Kurangnya promosi
EKSTERNAL

OPPORTUNITIES (0) STRATEGI S-0 STRATEGI W-0

1. Permintaan konsumen . 1. Meningkatkan penjualan pada 1. Mengembangkan teknologi
cukup tinggi segmen pasar potensial pengolahan

2. Adanya kebijakan dan 2. Meningkatkan kuantitas hasil 2. mengadakan kemitraan dengan
- perhatian clan Disperindag produksi instansi terkait

3. Peluang pasar luas. j3. Mengikuti perkembangan 3. Memanfaatkan media promosi
4. Terbuka pasar ekspor perrnintaan konsumen 4. Mengikuti kegiatan pameran dan

4. Mencari peluang pasar pelatihan yang diadakan oleh
pemerintah matipun swasta

THREATS (T) STRATEGI S -T STRATEGI W -T
1. Adanya pesaing dan i 1. Menj aga spesifikasi kit alita s 1. Memanfaatkan media promosi

produk sejenis produk I produk untuk mengantisipasi
2. Ketersediaan tenaga kerja 2. Meningkatkan ketrampilan adanya pesaing dan i produk sejenis.

terampil terbatas /pengetahuan pengolahan 2. Membina pengrajin yang sudah ada
3. Situasi -ekonomi yang tidak 3. Memperhatikan harga produk 3. Menjaga stok sarana produksi

• stabil untuk menghadapi pesaing. 4. Menjalin kemitraan dengan mitra
4. Harga sarana produksi 4. Melakukan diversifaksi produk pemasaran

berfluktuasi
,
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Berdasarkan nilai pembobotan pada analisa SWOT yang telah dilakukan, maka dapat
ditenta kan strategi pemasaran yang dapat diterapkan dalam pemasaran rengginang ubi jemaja Indah
sebagai berikut :

meningkatkan kuantitas hasil produksi untuk memenuhi pelinintaan pasar
x,fenizembangkan teknologi pengolahan rengginang ubi yang lebih efisien dan efektif
memanfaatkan media promosi untuk memperkenalkan produk pada segmentasi pasar yang lebih
luas.

KESIMPULAN
Faktor internal pemasaran agroindustri rengginag ubi Jemaja Indah yang terdiri dan i kekuatan

1.
yang dimiliki perusahaan meliputi antara lain bahan baku utama cukup tersedia, memiliki
legalitas usaha, harga jual produk teijangkau, produk tidak menggunakan bahan pengawet,
Keleinahan yang dihadapi meliputi permintaan konsumen belum terpenuhi, Keterbatasan modal,
distribusi -pemasaran belum optimal keterbatasan teknologi pengolahan, Kurangnya promosi
Faktor ekstemal pemasaran agroindustri rengginag ubi Jemaja Indah yang terdiri dan i peluang2.
yang dimiliki perusahaan agroindustri rengginang ubi jemaja Indah meliputi antara lain
permintaan konsumen cukup tinggi, adanya kebijakan dan perhatian dan i Disperindag, peluang
pasar luas, terbuka pasar eksport. Ancaman yang dihadapi meliputi adanya pesaing dan i produk
sejenis, ketersediaan tenaga kerja yang ahli dan terampil terbatas, harga sarana produksi
_berfluktuasi
Strategi pemasaran agroindustri rengginang ubi Jemaja Indah yang dapat dipilih oleh pengusaha
adalah (1) Meningkatkan kuantitas hasil produksi untuk memenuhi permintaan pasar (2)
Mengembangkan teknologi pengolahan rengginang ubi. yang lebih efisien dan efektif (3)
Memanfaatkan media promosi untuk memperkenalkan produk pada segmentasi pasar yang lebih
luas.
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