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ABSTRAK 

 Iis Tristiana Iswan, G 211 09 260. Strategi Pengembangan 
Produktivitas dan Pemasaran Keripik Pisang “BanaChip” (Studi 
Eksperensial Pada Wirausaha Mahasiswa Agribisnis, Universitas 
Hasanuddin, Kota Makassar), di bawah bimbingan Yopie Lumoindong dan 
Rusli Mohammad Rukka. 
 
 Penelitian dilakukan pada usaha Wirausaha Mahasiswa Agribisnis 
(Wiragri) Universitas Hasanuddin, Kota Makassar yang bertujuan untuk: 1). 
Menganalisis berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang 
dimiliki oleh Keripik Pisang “BanaChip”; 2). Merumuskan berbagai strategi-
strategi hasil analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman; 3). 
Merumuskan berbagai solusi dari kelemahan dan ancaman dalam rangka 
pengembangan produktivitas dan pemasaran Keripik Pisang “BanaChip”; 4). 
Merumuskan tindakan-tindakan prioritas dalam pencapaian strategi 
pengembangan produktivitas dan pemasaran Keripik Pisang “BanaChip”. 
 Keseluruhan data dan informasi yang diperoleh dianalisis 
menggunakan metode analisis SWOT.  Hasil penelitian menunjukkan 
terdapat 10 strategi yang kemudian dipetakan berdasarkan bauran 
pemasaran dan sebagian besar strategi mengarah pada strategi 
pengembangan produk. Dalam merumuskan tindakan prioritas, perlu terlebih 
dahulu mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi terkait kelemahan 
dan ancaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, masalah utama pada 
Wiragri adalah distribusi produk masih kurang. Hasil analisis menyarankan 
peningkatan distribusi produk dengan melakukan penambahan jumlah 
tenaga kerja sebanyak 3 orang pada produksi dan 2 orang pada pemasaran, 
mengajukan proposal penambahan modal usaha pada instansi pemerintah, 
swasta, atau lembaga keuangan lain, menambah usaha promosi melalui 
internet, pembuatan spanduk, dan pamflet, menggunakan kemasan 
Polipropilen (PP) ukuran 0,8 mm, menetapkan standarisasi produk sesuai 
dengan SNI dan mengusahakan pengurusan Wiragri menjadi badan usaha 
sendiri berupa CV. 
 
 
 
Kata Kunci: Keripik Pisang, strategi, produktivitas, pemasaran. 
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ABSTRACT 
Iis Tristiana Iswan, G 211 09 260. Development Strategy and Marketing 

Productivity Banana Chips "BanaChip" (Experiential study on 
Entrepreneurial Students Agribusiness, Hasanuddin University, 
Makassar), under the guidance of Yopie Lumoindong and Rusli 
Mohammad Rukka. 

The study was conducted at the business Agribusiness Entrepreneurial 
Students (Wiragri), Hasanuddin University, Makassar which aims to: 
1). Analyze the strengths, weaknesses, opportunities and threats are 
owned by Banana Chips "BanaChip"; 2). Formulating strategies for 
the analysis of strengths, weaknesses, opportunities and threats; 3). 
Formulated various solutions of weaknesses and threats for the 
development and marketing of productivity Banana Chips 
"BanaChip"; 4). Formulate priority actions in achieving productivity 
and marketing strategy development Banana Chips "BanaChip". 

Overall the data and information obtained was analyzed using SWOT 
analysis method. The results showed there were 11 then mapped 
based strategy and marketing mix strategies lead to the majority of 
product development strategy. In formulating priority actions, 
necessary to first identify the problems faced related weaknesses 
and threats. The results showed that, the main problem in the 
distribution of products Wiragri is still lacking. Results of the analysis 
suggest increasing product distribution by increasing the number of 
workers on the production of as many as 3 people and 2 people in 
marketing, venture capital infusion proposals to government 
agencies, private sector, or other financial institutions, adds to the 
business promotion through internet, advertising, sales promotion, 
direct marketing, and public relations, using packaging Polypropylene 
(PP) size of 0.8 mm, set in accordance with the ISO standardization 
of products and commercialize Wiragri be handling its own business 
entity in the form of CV. 

 
 
 
Keywords: Banana chips "BanaChip", strategy, productivition, marketing. 
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PROLOG 

A. Latar Belakang 

Pisang (Musa paradisiaca) merupakan salah satu komoditas buah 

unggulan Indonesia yang memiliki kontribusi besar terhadap produksi buah-

buahan nasional lainnya. Tanaman pisang di Indonesia dapat tumbuh subur 

di dataran rendah maupun dataran tinggi serta pada iklim basah maupun 

iklim kering. Buah pisang dapat ditemui di mana saja setiap saat karena tidak 

tergantung pada musim, sehingga tidak perlu menunggu lama untuk dapat 

memproduksi dan mengkonsumsi. Adanya peningkatan jumlah penduduk 

dan tingkat kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi buah-buahan, 

diharapkan dapat meningkatkan konsumsi buah pisang secara nasional, 

sehingga kebutuhan buah pisang akan terus meningkat.  

Pisang dijadikan komoditas buah unggulan Indonesia karena relatif 

lebih besar volume produksi nasionalnya dibandingkan dengan komoditas 

buah lain. Produksi pisang di Indonesia cenderung mengalami trend yang 

meningkat dengan jumlah produksi yang lebih besar dibandingkan dengan 

komoditi lain selama periode 2005-2009.  

Pada Tabel 1 memperlihatkan produksi buah-buahan di Indonesia 

selama periode 2005 hingga 2009, dimana tingkat produksi pisang di 

Indonesia cukup besar dibandingkan dengan buah lainnya seperti mangga, 

jeruk, pepaya, nanas, dan manggis dengan rata-rata laju pertumbuhan  

 



 2 

pisang 5,45 persen per tahun. Sehingga menjadikan buah pisang sebagai 

komoditi yang berpotensi besar untuk dikembangkan menjadi buah ekspor 

unggulan Indonesia. 

Tabel 1. Produksi Buah-buahan di Indonesia Tahun 2005-2009 (ton) 
TAHUN MANGGA JERUK PEPAYA PISANG NANAS MANGGIS 

2005 1.412.884 2.214.019 548.657 5.177.607 925.822 64.711 

2006 1.621.997 2.565.543 643.451 5.037.472 427.781 72.634 

2007 1.818.619 2.625.884 621.524 5.454.226 2.237.858 112.722 

2008 2.105.085 2.467.632 717.899 6.004.615 1.433.133 78.674 

2009 2.243.440 1.131.768 772.844 6.373.533 1.558.196 105.558 

Laju 
(%/Tahun) 12,3 -0,35 9,25 5,45 85,53 17,85 

Sumber: Departemen Pertanian, 2011 

Buah pisang kaya akan manfaat dan mempunyai kandungan gizi 

sangat baik, antara lain menyediakan energi cukup tinggi dan mengandung 

protein yang kadarnya lebih tinggi dibandingkan dengan buah-buahan lain. 

Pisang kaya mineral seperti protein, kalium, magnesium, fosfor, besi, dan 

kalsium. Pisang juga mengandung vitamin, yaitu C, B kompleks, B6, dan 

serotonin yang aktif sebagai neurotransmitter dalam kelancaran fungsi otak.   

Selain untuk konsumsi langsung, pisang juga dapat dijadikan berbagai 

olahan makanan yang enak. Buah pisang dapat diolah dalam keadaan 

mentah maupun matang. Pisang mentah dapat diolah menjadi gaplek, 

tepung, dan keripik, sedangkan pisang matang dapat diolah menjadi anggur, 

sari buah, pisang goreng, pisang rebus, kolak, selai, dodol, puree, saus, dan 

sale pisang. Banyak jenis pisang olahan yang ada di Indonesia. Dari 
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beberapa pisang olahan yang ada, pisang kepok merupakan pisang yang 

produksinya sangat melimpah, sangat mudah dijumpai dan jenis pisang yang 

paling baik dijadikan keripik pisang. Komposisi kandungan gizi pisang kepok 

dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Komposisi Kimia Pisang Kepok per 100 gram Bahan 

Komposisi Kimia Jumlah 

Air (g) 
Karbohidrat (g) 
Serat Kasar (g) 
Protein (g) 
Lemak (g) 
Abu (g) 
Kalsium (mg) 
Fosfor (mg) 
Sodium (mg) 
β-karotein (mg) 
Thiamine (mg) 
Riboflavin (mg) 
Asam Askorbat (mg) 
Kalori (kal) 

70 
27 
0,5 
1,2 
0,3 
0,9 
80 
290 

- 
2,4 
0,5 
0,5 
120 
104 

Sumber: Satuhu S dan Supriyadi A, 2005 

Buah pisang tergolong buah yang cepat busuk, untuk mengatasi 

persediaan buah pisang yang berlimpah agar tidak busuk, buah pisang dapat 

diolah menjadi keripik pisang. Keripik pisang adalah produk yang dihasilkan 

melalui pengupasan, pengirisan, dan penggorengan yang berbahan baku 

pisang mentah yang sudah tua. Faktor-faktor yang mempengaruhi mutu 

keripik pisang adalah jenis pisang, tingkat kematangan serta perlakuan 

pendahuluan. Pada dasarnya semua jenis pisang dapat dibuat keripik, 

namun jenis pisang yang paling baik untuk dibuat keripik adalah pisang 

nangka, pisang kepok kuning, pisang tanduk, dan pisang siem (Jati, 2006). 
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Memang hasil olahan buah pisang sudah cukup dikenal oleh 

masyarakat luas, terutama keripik pisang. Namun sebagai snack alternatif 

yang cukup sehat dan bergizi, produk keripik pisang ini juga cukup diminati di 

pasar ekspor karena merupakan produk pangan yang tidak mengandung 

bahan-bahan kimia. Baik kualitas, rasa dan aromanya hampir rata-rata sama 

dengan buah segarnya. Sekaligus juga memanfaatkan produksi buah yang 

melimpah. Eksklusifitas produk berbahan dasar buah mengundang potensi 

untuk digali dan dikembangkan karena rata-rata keripik buah belum familiar 

bagi masyarakat sehingga bisa mengundang daya tarik orang untuk 

mencoba menikmati kelezatannya. 

Dalam pemasaran produk keripik buah, terutama dari sisi harganya 

yang terbilang cukup mahal bagi ukuran masyarakat kelas menengah ke 

bawah, hal ini menjadi semacam tantangan bagi produsen keripik buah untuk 

bisa lebih menekan biaya operasional terutama misalnya lewat penciptaan 

mesin penggorengan yang lebih murah namum kualitasnya tetap terjaga 

(Setianto, 2007).  

Pada saat ini tingkat persaingan pada industri pengolahan keripik 

pisang cukup tinggi, karena teknologi yang digunakan untuk menciptakan 

dan mengolah keripik pisang sangat sederhana dan dapat dilakukan oleh 

siapapun. Hal ini menyebabkan perusahaan yang masuk dalam industri ini 

semakin banyak dan bervariasi mulai dari tingkat rumah tangga, menengah  
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sampai industri besar. Di kota Makassar sendiri baik industri rumah tangga, 

menengah, sampai industri besar masih sedikit yang bergelut dalam dunia 

industri makanan, hal ini dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Jumlah Unit Usaha Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri 
Besar di Kota Makassar Pada Tahun 2009 

No Kecamatan 
Unit Usaha 

Industri Kecil Industri 
Menengah Usaha Besar 

1 Mariso 5 - - 

2 Mamajang 8 1 - 

3 Tamalate 10 - 1 

4 Rappocini 10 2 - 

5 Makassar 13 1 - 

6 Ujung Pandang 2 1 - 

7 Wajo 3 3 - 

8 Bontoala 4 1 - 

9 Ujung Tanah 2 - - 

10 Tallo 6 1 - 

11 Panakkukang 10 1 - 

12 Manggala 4 - - 

13 Biringkanaya 9 7 - 

14 Tamalanrea 8 8 - 

Jumlah 94 26 1 
Sumber: Makassar Dalam Angka, 2010 

Untuk bersaing dengan para pesaing usaha keripik pisang, maka 

suatu perusahaan harus melakukan langkah-langkah strategi pemasaran 

yang terarah dan terencana dengan baik. Selain itu, perusahaan juga harus 

mengetahui sikap konsumen dalam membeli keripik pisang agar produknya 

tetap disukai oleh masyarakat. 
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Strategi pemasaran sangat penting dilakukan mengingat sebaik 

apapun segmentasi, pasar sasaran, dan posisi pasar yang dilakukan tidak 

akan berjalan jika tidak diikuti dengan strategi yang tepat. Justru strategi 

pemasaran merupakan ujung tombak untuk meraih konsumen sebanyak-

banyaknya. Di samping itu, tujuan strategi pemasaran juga digunakan untuk 

menjatuhkan melawan, atau menghadapi serangan pesaing yang ada dan 

yang akan masuk. 

Menurut Kasmir (2011) strategi adalah langkah-langkah yang harus 

dijalankan oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan. Kadang-kadang 

langkah yang harus dihadapi terjal dan berliku-liku, namun ada pula langkah 

yang relatif mudah. Disamping itu, banyak rintangan atau cobaan yang 

dihadapi untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, setiap langkah harus 

dijalankan secara hati-hati dan terarah. 

Ukuran keberhasilan perusahaan dalam menerapkan strategi 

pemasarannya adalah mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan. 

Semakin banyak pelanggan yang menerima produk atau jasa yang 

ditawarkan, maka mereka semakin puas, dan ini berarti strategi yang 

dijalankan sudah cukup berhasil. Ukuran mampu meraih pelanggan 

sebanyak mungkin hanya merupakan salah satu ukuran bahwa strategi yang 

dijalankan sudah cukup baik. Masih ada lagi ukuran lainnya, misalnya tingkat 

laba yang diperoleh dan ukuran lainnya. 

 



 7 

Pelaksanaan strategi pemasaran atau yang dikenal dengan nama 

marketing mix strategy, hal ini sesuai dengan pendapat Kasmir (2011) bahwa 

strategi pemasaran terdiri dari empat bagian, yaitu strategi produk, strategi 

harga, strategi lokasi atau distribusi dan strategi promosi. Masing-masing 

strategi berkaitan erat satu sama lain. Setiap salah satu strategi yang akan 

ditetapkan harus mempertimbangkan strategi lainnya. Akan sangat 

berbahaya jika pelaksanaan strategi tidak dilakukan dengan matang dan 

tidak saling berkaitan satu sama lain. 

Seluruh strategi ini kemudian diterapkan oleh suatu usaha baik usaha 

dibidang jasa maupun barang. Namun terkadang beberapa usaha sering 

mengalami kendala dalam menerapkan strategi produksi dan pemasaran 

dalam melakukan proses produksi dan proses pemasaran produk yang 

dipasarkannya. Kendala dalam menetapkan strategi produktivitas dan 

pemasaran yang pas dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan sering 

terjadi pada industri kecil maupun industri menengah. Sehingga, sering 

timbul berbagai masalah yang dihadapi oleh industri kecil maupun industri 

menengah terkait masalah produktivitas dan pemasaran. Berdasarkan hal 

tersebut, maka peneliti mengadakan penelitian yang terkait dengan analisis 

terhadap strategi produktivitas dan pemasaran produk yang ditetapkan oleh 

industri kecil berbasis hasil olahan buah terutama pisang dengan 

menggunakan metode studi ekperensial. Penelitian ini dilaksanakan pada 

Wirausaha Mahasiswa Agribisnis (Wiragri). 
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Wiragri merupakan sebuah industri yang didirikan sebagai media 

pembelajaran studi eksperensial bagi mahasiswa pada Jurusan Sosial 

Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin. Usaha ini 

bergerak dibidang pengolahan buah-buahan yang saat ini khusus mengolah 

pisang kepok menjadi keripik pisang dengan cita rasa dan aroma bawang 

putih. Pemasaran untuk produk yang dihasilkan oleh Wiragri masih sangat 

terbatas hanya disekitar area proses produksi dilakukan. 

B. Latar Depan 

Berbagai hal yang dapat dijadikan manfaat pembelajaran dalam 

menelaah dan menelusuri berbagai aspek di perusahaan kasus ini yaitu 

pada industri kecil Wiragri dimana dalam pelaksanaan penelitian ini 

menggunakan metode studi ekperensial sedangkan dalam penulisan lapran 

hasil penelitian menggunakan Metode SWOT yang merupakan singkatan 

dari Strength (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang), 

dan Threat (ancaman). Hal-hal tersebut meliputi berbagai penerapan aspek-

aspek yang perlu ditinjau mulai dari penyadaran visi wirausaha dan analisis 

posisi dan kinerja usaha kemudian mengkaji kekuatan, kelemahan, peluang 

dan ancaman usaha keripik pisang produksi Wiragri dalam perusahaan dan 

menemukan berbagai kebijakan dan strategi yang diharapkan dapat 

membuat perusahaan semakin berkembang. 
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C. Sasaran Pembelajaran 

Dalam melaksanakan penelitian penentuan sasaran belajar adalah 

suatu hal yang penting karena merupakan arah dan tujuan dari kegiatan 

yang dilaksanakan. Sasaran-sasaran belajar yang ingin dicapai dari 

pelaksanaan penelitian ini dibagi atas beberapa aspek, yaitu sebagai berikut: 

a) Aspek Pengetahuan 

- Menambah pengetahuan dalam mendirikan dan mengembangkan 

suatu usaha, 

- Memahami dan mampu merumuskan strategi peningkatan 

produktivitas dan pemasaran yang tepat untuk diterapkan di 

perusahaan studi eksperensial, 

- Mengetahui dan mampu menganalisa berbagai permasalahan dalam 

peningkatan produktivitas dan pemasaran yang terjadi di perusahaan 

studi eksperensial dalam upaya membangun pola hubungan antara 

stakeholder-stakeholder yang berada di perusahaan serta 

membangun pola hubungan perusahaan dengan konsumen dalam 

mencapai berbagai harapan positif dimasa yang akan datang, 

- Mengetahui berbagai macam kekuatan, kelemahan, peluang, dan 

ancaman untuk meningkatkan produktivitas dan pemasaran 

perusahaan studi eksperensial. 
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b) Aspek Keterampilan 

- Terampil dalam mengelola perusahaan terutama dalam peningkatan 

produktivitas dan pemasaran Keripik Pisang “BanaChip”, 

- Terampil dalam mencari solusi dalam hubungannya dengan 

peningkatan produktivitas dan pemasaran Keripik Pisang “BanaChip”, 

- Terampil dalam merumuskan strategi dan tindakan-tindakan yang 

tepat untuk meningkatkan produktivitas dan pemasaran Keripik Pisang 

“BanaChip” dalam rangka pengembangannya. 

c) Aspek Sikap 

- Menghargai sikap dan perilaku para stakeholder internal dan 

stakeholder eksternal perusahaan, 

- Menghargai pikiran dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 

seluruh pihak yang terlibat dalam peningkatan produktivitas dan 

perumusan strategi pemasaran perusahaan, 

- Menghargai sumbangsih perusahaan dalam peningkatan taraf hidup 

dan kesejahteraan masyarakat demi memberikan pengalaman 

berwirausaha, 

- Memetik hikmah sebagai pengalaman belajar yang berharga dalam 

menjalani proses berwirausaha. 

D. Penemuan Kasus 

Unit kasus yang dipilih sebagai lokasi penelitian eksperensial adalah 

industri pembuatan keripik pisang Wirausaha Mahasiswa Agribisnis (Wiragri) 

binaan Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Jurusan Sosial Ekonomi 
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Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin, Kota Makassar.  

Pemilihan kasus dilakukan dengan metode purposive yaitu penunjukan 

langsung perusahaan yang bersangkutan dengan menggunakan  

pertimbangan, sebagai berikut: 

1. Objektif 

 Industri pengolahan keripik pisang memberikan alternatif lain dari 

penggunaan buah pisang yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi 

dan bisa dikatakan usaha ini belum banyak diusahakan oleh 

kebanyakan masyarakat pada umumnya terutama di Kota Makassar. 

 Industri pengolahan keripik pisang dapat dikelola dalam skala industri 

kecil rumah tangga dengan memanfaatkan hasil buah yang melimpah. 

 Usaha Wiragri Unhas merupakan industri kecil yang didirikan oleh 

mahasiswa Program Studi Agribisnis dengan produk yang dihasilkan 

berupa keripik pisang sehingga usaha ini dapat dijadikan 

pembelajaran wirausaha. 

 Upaya peningkatan produktivitas dan sistem pemasaran Keripik 

Pisang “BanaChip” belum berjalan berkesinambungan, hal ini 

mengakibatkan proses produksi dan proses pemasaran belum 

berjalan sebagai mana yang diharapkan. 

2. Subjektif 

 Penulis merupakan salah satu pendiri Wiragri sehingga lebih 

memudahkan dalam mengolah berbagai data yang dibutuhkan dalam 

penyempurnaan tulisan ini. 



 12 

 Lokasi kasus berada di Kota Makassar, lebih tepatnya di dalam 

lingkup Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin sehingga 

mempermudah penulis dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan 

akan kelengkapan hasil penelitian. 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode studi 

eksperensial. Studi eksperensial merupakan salah satu metode 

pembelajaran yang melibatkan seseorang secara langsung dalam berbagai 

kegiatan suatu proses produksi untuk memberikan pembelajaran dan 

pengalaman. 

Keterlibatan peneliti sebagai pelaku usaha akan memudahkan peneliti 

untuk mendapat setiap data dan informasi yang diperlukan untuk 

menemukan dan merumuskan berbagai permasalahan-permasalahan terkait 

upaya peningkatan produlktivitas dan pemasaran yang terdapat pada 

perusahaan tersebut. Informasi tersebut dapat berupa data dan berupa 

sebuah hasil pembicaraan dengan beberapa anggota tim lainnya yang 

tentunya telah mengetahui perusahaan kasus berdasarkan job description. 

Selain itu, juga dilakukan wawancara dengan konsumen yang 

mengkonsumsi langsung Keripik Pisang “BanaChip” dalam hal ini ialah 

mahasiswa yang sering membeli Keripik Pisang “BanaChip”. Serta 

melakukan pengamatan secara langsung terhadap konsumen dalam memilih 

Keripik Pisang “BanaChip”. Dalam metode observasi digunakan jenis  
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observasi non-sistematis, yaitu mengadakan pengamatan langsung ke 

lapangan untuk mengetahui minat konsumen terhadap Keripik Pisang 

“BanaChip” dan mengungkapkannya melalui nalar terhadap situasi yang ada. 

E. Lingkungan Kasus 

Lingkungan yang dipilih pada agrosistem kasus ini bernama 

Wirausaha Mahasiswa Agribisnis (Wiragri) merupakan binaan Jurusan Sosial 

Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin yang 

berada di Ruang Inkubator Wirausaha pada Laboratorium Agribisnis. Usaha 

ini beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Tamalanrea, Makassar 

dan didirikan pada bulan Februari 2012. Tujuan awal didirikannya usaha ini 

adalah sebagai media pembelajaran mengaktualisasikan rencana mendirikan 

usaha pada mata kuliah Kewirausahaan-2 yang pada saat itu diminati oleh 5 

orang mahasiswa. Kelima orang mahasiswa ini adalah Ruslin, Chaerul Cora, 

Hardiyanti Sultan, Iis Tristiana Iswan, Diny Restuati Rahman dan Aldila 

Mawanti Athirah yang pada saat itu tengah berada pada semester 6 mata 

kuliah Kewirausahaan-2. 

Kegiatan belajar pada perusahaan kasus difokuskan pada 

pengamatan dan terlibat langsung terhadap upaya peningkatan produktivitas 

dan proses pemasaran, agar persoalan yang muncul pada perusahaan dapat 

diselesaikan dengan jelas, maka pengamatan dibatasi pada beberapa aspek, 

yaitu: 
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1. Aspek Sumberdaya 

Meliputi sumberdaya lahan dan bangunan, sumberdaya manusia, 

sumberdaya peralatan dan sumberdaya finansial yang dimiliki Wiragri. 

2. Aspek Kinerja  

Meliputi kinerja proses dan hasil yang sedang berlangsung pada Keripik 

Pisang “BanaChip” yang meliputi proses pengadaan bahan baku, 

produksi, pemasaran, dan pengendalian keuangan. 

3. Strategi Pengembangan Peningkatan Produktivitas dan Pemasaran 

Meliputi pengkajian dilakukan dengan memadukan faktor-faktor pada 

lingkungan eksternal perusahaan terkait peluang (opportunities) dan 

ancaman (threaths) yang ada dengan kondisi lingkungan internal 

perusahaan yang berada terkait kekuatan (strength) dan kelemahan 

(weakness) yang dimiliki. Dalam berbagai literatur perpaduan berbagai 

faktor tersebut dikenal sebagai pengenalan situasi yang dikenal dengan 

istilah analisis SWOT. Analisis tersebut kemudian dipadukan dengan 

buaran pemasaran (marketing mix) yaitu product, price, place, dan 

promotion yang nantinya akan menghasilkan strategi pengembangan 

yang tepat untuk peningkatan produktivitas dan pemasaran Keripik 

Pisang “BanaChip”. 

F. Metode Berpikir Analisis 

Keseluruhan data dan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan 

penelitian ini kemudian dianalisis dengan menggunakan metode teknik 

analisis SWOT yang merupakan singkatan dari Strength (kekuatan), 
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Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang), dan Threat (ancaman). 

Metode berpikir SWOT merupakan identifikasi berbagai faktor dan unsur 

penentu pembangunan suatu institusi atau perusahaan baik yang bersifat 

internal maupun eksternal guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan 

semula oleh para pemangku kepentingan (Sjafrizal, 2009). 

Kekuatan utama analisis SWOT adalah karena teknik ini dapat 

melakukan evaluasi secara lebih tajam dan terarah sehingga lebih 

menitikberatkan agar penulis lebih cermat dalam melihat setiap aspek yang 

menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam upaya 

peningkatan produktivitas dan proses pemasaran yang terjadi dalam usaha 

Keripik Pisang “BanaChip” sebagai perusahaan kasus.  

Metode teknik analisis SWOT mengarahkan untuk kita mengetahui 

secara lebih tajam dan terarah kepada hal-hal yang berkaitan langsung 

dengan penyusunan perencanaan pengembangan usaha keripik pisang 

Wiragri terlebih aspek produktivitas dan pemasaran perusahaan. Maka 

dengan menggunakan kerangka kerja kekuatan dan kelemahan internal 

serta kesempatan dan ancaman ekternal, instrumen ini memberikan cara 

sederhana untuk memperkirakan cara terbaik untuk melaksanakan sebuah 

strategi. 

G. Pemahaman Situasi Kasus 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat studi eksperensial, 

yang mana bahan penelitian adalah perusahaan penulis sendiri. Tahap ini 

penulis akan melihat, mengamati deskripsi perusahaan kasus dan terlibat 
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langsung dalam setiap proses kerja terutama proses produksi dan proses 

pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan serta melakukan wawancara 

langsung yang bersifat kekeluargaan terhadap salah satu pelaku usaha 

Wiragri yang dijadikan sebagai informan, sehingga nantinya penulis 

memperoleh informasi dan data-data yang akurat sehubungan dengan 

pelaksanaan proses pembelajaran. Deskripsi usaha keripik pisang Wiragri, 

yaitu: 

1.) Studi Kasus 

Pada tahapan ini, peneliti akan terlibat langsung dalam setiap 

kegiatan yang berhubungan dangan pengambilan data dan informasi untuk 

penysunan laporan. 

a. Penyadaran Visi Wirausaha 

Dalam penyadaran visi menguraikan tentang sejarah berdirinya 

Wirausaha Mahasiswa Agribisnis (Wiragri).  Berangkat dari sejarah yang 

diungkapkan akan tergambar tujuan didirikannya Wiragri, sehingga akan 

dapat dirumuskan pernyataan visi dan misi Wiragri dalam pengembangannya 

di masa-masa yang akan datang.  

b. Analisis Posisi dan Kinerja Usaha  

Menguraikan keadaan sumber daya yang dimiliki oleh Wiragri yang 

meliputi sumber daya lahan dan bangunan, mesin/peralatan, sumber daya 

manusia, dan finansial. Analisis kinerja Wiragri terdiri atas kinerja proses  
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(kualitatif) dan kinerja hasil (kuantitatif).  Analisis Kinerja yang diuraikan 

adalah kinerja proses dan kinerja hasil yang sedang berlangsung pada 

Wiragri. 

2.) Studi Problematisasi 

Pada tahapan ini, peneliti tetap terlibat dalam setiap kegiatan produksi 

dan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan kasus sambil menemukan 

kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam perusahaan serta 

mengidentifikasi menjadi suatu strategi yang baik. 

a) Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman (SWOT) 

Pada tahapan ini, peneliti terlibat langsung dalam setiap kegiatan 

produksi dan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan sambil mengkaji 

kekuatan, kelemahan, peluang, dan acaman Keripik Pisang “BanaChip” 

dalam perusahan dan menemukan berbagai kebijakan dan strategi yang 

diharapkan dapat membuat perusahaan berkembang.   

a. Strength (kekuatan) 

Strength (kekuatan) pada dasarnya adalah faktor internal yang dimiliki 

oleh suatu perusahaan dibandingkan perusahaan lainnya. Faktor ini dapat 

berupa kekuatan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan baik sumber 

daya manusia, sumber daya modal, sumber daya peralatan, dan lain-lain. 

Pada tahap ini peneliti akan mengkaji kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh 

perusahaan kasus. 
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b. Weaknesses (kelemahan) 

Weaknesses (kelemahan) pada dasarnya merupakan kekurangan 

atau kelemahan yang dimiliki perusahaan kasus tertentu dibandingkan 

dengan perusahaan lainnya. Unsur kelemahan ini pada dasarnya merupakan 

kebalikan dari unsur kekuatan baik sumber daya manusia, sumber daya 

modal, sumber daya peralatan, dan lain-lain. Pada tahap ini peneliti akan 

mengkaji kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan kasus. 

c. Opportunities (peluang) 

Opportunities (peluang) dapat diartikan sebagai kesempatan dan 

kemungkinan yang tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk mendorong 

proses pengembangan perusahaan. Dalam kondisi sosial ekonomi, peluang 

tersebut dapat muncul dalam bentuk adanya minat masyarakat yang cukup 

tinggi terhadap suatu hal, meningkatnya daya beli masyarakat, adanya 

kebijakan dan aturan baru, serta kemajuan teknologi. Pada tahap ini peneliti 

akan mengkaji berbagai peluang yang dimiliki oleh perusahaan kasus untuk 

lebih memasarkan produknya. 

d. Threat (ancaman) 

Threat (ancaman) dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang datang 

dari luar perusahaan dan dapat menimbulkan kesullitan, kendala, atau 

tantangan yang cukup serius bagi perusahaan. Ancaman tersebut dapat 

muncul dari kondisi sosial ekonomi, perubahan kebijakan pemerintah,  
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kemajuan teknologi, dan lain-lain. Pada tahap ini peneliti akan mengkaji 

berbagai ancaman yang dapat menimbulkan kesulitan, kendala, atau 

tantangan bagi perusahaan kasus. 

b) Analisis Strategi Pengembangan 

Menurut Muhaeming (2011) berdasarkan analisis faktor internal 

meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan (strenghts), dan kelemahan 

(weakness) dan eksternal mencakup faktor peluang (opportunities) dan 

tantangan (threats) sebagaimana yang telah diuraikan, maka faktor-faktor 

tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan matriks analisis SWOT 

(Strengths-Weakness-Opportunities-Threats) untuk merumuskan strategi 

pengembangan produksi dan pemasaran Keripik Pisang “BanaChip”. 

Strategi-strategi yang akan dirumuskan yaitu; 

Tabel 4. Matriks Analisis SWOT yang Dikembangkan Oleh Kearns 
EKSTERNAL 

OPPORTUNITIES THREATHS  
INTERNAL 

STRENGTH S – O S – T 

WEAKNESS W – O W – T 

Sumber: BPS (Analisis SWOT), 1998 

a. Strategi S-O (Strengths - Opportunities). Strategi ini lebih merupakan 

pertemuan dua elemen dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki 

oleh produk Keripik Pisang “BanaChip” untuk memperoleh manfaat dari 

peluang-peluang yang ada sehingga memberikan kemungkinan bagi 

pemasaran perusahaan  kasus untuk bisa berkembang lebih cepat. 



 20 

b. Strategi W-O (Weakness - Opportunities). Strategi ini merupakan 

interaksi untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh 

produk Keripik Pisang “BanaChip” untuk meraih peluang-peluang yang 

ada terutama dalam pemasaran produk keripik pisang. Pada strategi ini 

terdapat dua pilihan keputusan yang diambil yaitu melepas peluang yang 

ada untuk dimanfaatkan perusahaan lain atau memaksakan untuk 

mengambil peluang itu (investasi). 

c. Strategi S-T (Strengths - Threats). Strategi ini merupakan interaksi 

antara ancaman dan kekuatan. Pada strategi ini harus dilakukan upaya 

mobilisasi sumber daya yang merupakan kekuatan perusahaan untuk 

menghindari ancaman dari luar tersebut, bahkan kemudian merubah 

ancaman itu menjadi sebuah peluang terutama dalam produksi dan 

pemasaran Keripik Pisang “BanaChip”. 

d. Strategi W-T (Weakness - Threats). Strategi ini merupakan kondisi yang 

paling lemah dari semua strategi yang ada karena merupakan 

pertemuan antara kelemahan perusahaan dengan ancaman dari luar 

perusahaan dan karenanya keputusan yang salah akan membawa 

bencana yang besar bagi perusahaan. Strategi yang harus diambil 

adalah Damage Control (mengendalikan kerugian) yaitu mengurangi 

kelemahan-kelemahan produk Keripik Pisang “BanaChip” dan 

menghindari ancaman-ancaman yang ada sehingga kerugian yang 

didapat oleh perusahaan dapat diminimalisir. 
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Terdapat empat keputusan penting dalam perencanaan pemasaran 

menurut Kotler (1997) dalam Muhaeming (2011) yang meliputi strategi 

produk (product), strategi harga (price), strategi tempat (place) dan strategi 

promosi yang dikenal dengan istilah bauran pemasaran (marketing mix) yang 

didefenisikan sebagai seperangkat alat pemasaran yang digunakan untuk 

mencapai tujuan dalam pasar sasaran. Strategi-strategi pemasaran produk 

Keripik Pisang “BanaChip” yang telah dipaparkan dari hasil analisis SWOT 

akan dipetakan berdasarkan bauran pemasaran. Berikut merupakan tabel 

pemetaan strategi pemasaran berdasarkan berdasarkan bauran pemasaran. 

Tabel 5. Pemetaan Strategi Pemasaran Berdasarkan Bauran Pemasaran 
(Marketing Mix) 

STRATEGI 

STRATEGI BAURAN PEMASARAN (MARKETING 
MIX) 

Produk 
(Product) 

Harga 
(Price) 

Tempat 
(Place) 

Promosi 
(Promotio

n) 
SO X x x x 
WO X x x x 
ST X x x x 
WT X x x x 

Jumlah X x x x 
Presentase (%) % % % % 

Sumber: Muhaeming, 2011 

c) Analisis Tindakan Prioritas 

Setelah diketahui berbagai macam kekuatan, kelemahan, peluang, 

serta ancaman di perusahaan kasus maka tahap selanjutnya dilakukan 

analisis tindakan prioritas. Analisis tindakan prioritas merupakan sebagai 

tindakan-tindakan strategis sebagai langkah prioritas yang harus 

dilaksanakan oleh perusahaan kasus dengan didukung oleh stakeholder 
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yang terlibat dalam aktifitas produksi dan pemasaran Keripik Pisang 

“BanaChip”.   
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I. DESKRIPSI SITUASI USAHA WIRAGRI 

1.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

Wirausaha Mahasiswa Agribisnis atau yang di singkat Wiragri didirikan 

pada bulan Februari 2012 sebagai bentuk penugasan pada Mata Kuliah 

Kewirausaan-2. Usaha ini merupakan suatu industri kecil yang bergerak 

dalam pengolahan buah yang dibina oleh Laboratorium Agribisnis, Jurusan 

Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin. 

Mata Kuliah Kewirausahaan-2 merupakan mata kuliah yang tersaji 

dalam kurikulum Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian. Mata kuliah tersebut 

mengajarkan kepada mahasiswa tentang cara mendirikan dan 

mengembangkan suatu usaha dengan mengaplikasikan seluruh ilmu yang 

diperoleh pada setiap mata kuliah dengan menggunakan metode 

eksperensial. 

Peserta mata kuliah Kewirausahaan-2 pada saat itu terdiri dari 5 

orang, yaitu Ruslin Chaerul Cora, Hardiyanti Sultan, Aldila Mawanti Athirah, 

Diny Restuati Rahman, dan Iis Tristiana Iswan dan dibimbing langsung oleh 

dosen mata kuliah yaitu Rusli M. Rukka, SP., M.Si dan  

Dr. Ir. Eymal B. Demmallino, M.Si. Langkah awal yang dilakukan Wiragri 

ialah membentuk struktur organisasi perusahaan yang dimana Ruslin 

Chaerul Cora sebagai pimpinan perusahaan, Hardiyanti Sultan sebagai  
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manajer keuangan, Iis Tristiana Iswan sebagai manajer produksi, Diny 

Restuati Rahman sebagai manajer pemasaran dan Aldila Mawanti Athirah 

sebagai manajer pengadaan bahan baku. 

Setiap menjalankan suatu usaha terdapat produk yang dihasilkan dari 

usaha tersebut yang kemudian produk inilah yang nantinya akan dipasarkan 

ke masyarakat luas. Wiragri sebagai usaha yang memproduksi makanan 

ringan dengan menggunakan bahan baku hasil-hasil pertanian. Maka produk 

yang dipasarkan Wiragri berupa hasil olahan dari pisang yaitu Keripik Pisang 

dan diberi nama ”BanaChip”. 

Ide untuk memproduksi produk keripik pisang berasal dari Bapak Rusli 

M. Rukka, SP., M.Si. Pada tahun 1993 Bapak Rusli pernah memiliki industri 

kecil dengan produk utama yang dihasilkan ialah Keripik Pisang. Produk 

keripik pisang tersebut sangat diminati oleh pasar. Hal ini diakibatkan keripik 

pisang hasil buatan beliau dapat dikonsumsi siapa saja dan memiliki harga 

jual yang cukup terjangkau untuk semua kalangan masyarakat. Namun, 

akibat terjadi krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1998 usaha inipun 

sengaja dihentikan mengingat tingginya biaya bahan baku dan menurunnya 

daya beli masyarakat pada saat itu. 

Pada awal dirintisnya Wiragri, modal awal yang dimiliki sebesar  

Rp 1.000.000,-. Modal tersebut merupakan investasi Jurusan Sosial Ekonomi 

Pertanian yang digunakan oleh perusahaan untuk membeli peralatan 

produksi sebagai modal investasi dan membeli bahan-bahan produksi 

sebagai modal kerja.  
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Wiragri sebagai usaha kecil belum memiliki badan hukum formal 

karena Wiragri hanyalah merupakan media pembelajaran untuk mahasiswa 

yang ingin berwirausaha, terutama bagi ke-5 perintis usaha. Untuk itulah 

produk yang di hasilkan oleh Wiragri belum dapat didaftarkan ke Departemen 

Kesehatan untuk mendapat izin Depkes. Meskipun demikian, keripik pisang 

produksi Wiragri dari aspek kesehatan dapat terjamin, karena menggunakan 

bahan-bahan yang aman dari sisi kesehatan tanpa bahan pengawet dan di 

proses secara higienis. 

Proses produksi keripik pisang Wiragri dilakukan di Ruang Inkubator, 

Laboratorium Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin. Hal ini 

dilakukan karena ruangan tersebut dipinjamkan oleh Jurusan Sosial Ekonomi 

Pertanian untuk difungsikan sebagai ruang produksi dan ruang kantor. Hal ini 

dilakukan karena modal yang dimiliki oleh Wiragri belum mampu untuk 

menyewa ruko atau mendirikan sendiri sebuah tempat usaha bahkan dalam 

melakukan proses produksipun masih menggunakan peralatan yang 

sederhana. 

Setelah 6 bulan Wiragri didirikan serta seiring dengan berakhirnya 

mata kuliah Kewirausahaan-2, terjadi perubahan struktur organisasi 

perusahaan. Dari ke-5 perintis usaha, kini hanya tersisa 2 orang yang 

melanjutkan usaha keripik pisang Wiragri yaitu Hardiyanti Sultan dan Iis 

Tristiana Iswan. Sehingga saat ini Hardiyanti Sultan dan Iis Tristiana Iswan 

memegang 2 jabatan sekaligus, tanggungjawab sebagai pimpinan  
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perusahaan dan manajer keuangan dijalankan oleh Hardiyanti Sultan 

sedangkan tanggungjawab sebagai manajer produksi dan manajer 

pemasaran dijalankan oleh Iis Tristiana Iswan. 

Hingga saat ini daerah pemasaran keripik pisang Wiragri masih dalam 

lingkungan mahasiswa Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian. Daerah 

pemasaran keripik pisang belum mencakup seluruh wilayah Makassar, hal ini 

dikarenakan keripik pisang yang diproduksi masih dalam jumlah yang 

terbatas sehingga jumlah yang keripik yang dipasarkan juga terbatas.  

1.2 Visi dan Misi Perusahaan 

1.2.1 Visi Perusahaan 

Visi adalah suatu pandangan jauh tentang perusahaan, tujuan-tujuan 

perusahaan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut 

pada masa yang akan datang. Visi itu tidak dapat dituliskan secara lebih 

jelas menerangkan detail gambaran sistem yang ditujunya, dikarenakan 

perubahan ilmu serta situasi yang sulit diprediksi selama masa yang panjang 

tersebut. Beberapa persyaratan yang hendaknya dipenuhi oleh suatu 

pernyataan visi, yaitu; berorientasi ke depan, tidak dibuat berdasarkan 

kondisi saat ini, mengekspresikan kreatifitas, dan berdasar pada prinsip nilai 

yang mengandung penghargaan bagi masyarakat (Aditya, 2010). 

Untuk mencapai visi tersebut maka prosesnya diturunkan dalam 

bentuk misi dan tujuan yang berbeda dalam konteks kecenderungan masa 

depan yang diperhitungkan berdasarkan pengalaman masa lalu dan 
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kenyamanan masa kini. Adapun visi dari Industri kecil Wirausaha Mahasiswa 

Agribisnis (Wiragri) adalah “Terwujudnya Industri Kecil sebagai Pusat 

Studi Eksperensial Agribisnis yang Bertanggung Jawab Atas Etika dan 

Kualitas Produk Kepada Konsumen”. 

1.2.2 Misi Perusahaan 

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh 

lembaga dalam usahanya mewujudkan visi. Misi perusahaan adalah tujuan 

dan alasan mengapa perusahaan itu ada. Misi juga akan memberikan arah 

sekaligus batasan proses pencapaian tujuan (Aditya, 2010). 

Dalam mewujudkan visi tersebut, diperlukan misi yang nantinya akan 

dijalankan oleh suatu organisasi agar visi tersebut dapat terwujud. Misi 

perusahaan adalah tujuan dan alasan mengapa perusahaan itu ada. Misi 

juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. 

Agar perkembangan usaha dapat terus berkelanjutan, maka misi dari 

Wirausaha Mahasiswa Agribisnis (Wiragri) adalah sebagai berikut : 

 Menerapkan standarisasi mutu produk. 

 Menjaga kestabilan kualitas dan kuantitas produk. 

 Membangun jaringan dan hubungan baik dengan konsumen. 

Untuk mendukung pelaksanaan misi perusahaan secara umum maka 

dibutuhkan dukungan dari komponen atau bagian-bagian dalam perusahaan, 

seperti bagian pemasaran, bagian keuangan, bagian produksi, dan lain-lain. 

Dukungan tersebut dapat diperoleh dari penyadaran visi perusahaan yang 

diimplementasikan dengan mengembangkan misi masing-masing bagian 
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usaha. Misi dari tiap-tiap bagian usaha tersebut diharapkan tetap mengacu 

dan sejalan dengan misi perusahaan. Tujuan dari misi bagian-bagian 

perusahaan harus ditetapkan agar dijadikan sebagai pedoman dan kerangka 

acuan bagi setiap aktifitas bagian-bagian tersebut, dalam usaha untuk 

mencapai misi perusahaan secara menyeluruh. Adapun misi setiap bidang 

pada Wirausaha Mahasiswa Agribisnis (Wiragri) adalah sebagai berikut: 

 Pimpinan Perusahaan 

Pimpinan perusahaan adalah jabatan yang sangat penting dalam 

sebuah perusahaan sebab tanggung jawab tertinggi perusahaan ada 

pada pimpinan perusahaan. Pimpinan merupakan orang yang memiliki 

tugas mengawasi, merencanakan, menetapkan kebijaksanaan untuk 

mencapai tujuan perusahaan. Adapun misi dari pimpinan perusahaan 

Wiragri adalah “meningkat pengawasan terhadap setiap proses produksi 

agar produk yang dihasilkan berkualitas dan sesuai dengan pesanan 

konsumen”.  

 Manajer Keuangan 

Manajer keuangan merupakan bagian yang melakukan pencatatan 

informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi 

yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan 

tersebut. Adapun misi manajer keuangan Wiragri adalah “menciptakan 

suatu rancangan keuangan perusahaan yang senantiasa bertumbuh 

dengan sehat”. 
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 Manajer Produksi 

Bagian produksi merupakan bagian yang melaksanakan kegiatan 

produksi dan mengawasi kualitas hasil produksi agar tetap berkualitas. 

Adapun misi dari menejer produksi Wiragri adalah “memproduksi Keripik 

Pisang Wiragri dengan kualitas tinggi sehingga menciptakan rasa puas 

bagi konsumen”. 

 Manajer Pemasaran 

Bagian pemasaran merupakan bagian yang melaksanakan semua 

kegiatan-kegiatan usaha yang diperlukan untuk mengakibatkan terjadinya 

pemindahan milik barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Adapun 

misi dari manajer pemasaran Wiragri adalah “memperkenalkan dan 

menyebarluaskan produk Keripik Pisang Wiragri keseluruh tingkatan-

tingkatan masyarakat”. 

1.3 Struktur Organisasi Perusahaan 

Organisasi dapat diartikan sebagai wadah atau tempat kerja sama 

untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan rencana yang ditetapkan. 

Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) 

dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja 

dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang 

berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi). Selain daripada itu 

struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi tenaga 

kerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan (Kasmir, 2010). 
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Struktur organisasi Wiragri secara lengkap ditampilkan pada  

Gambar 1. Struktur organisasi Wiragri terbagi atas lima bagian yaitu 

Hardiyanti Sultan sebagai pimpinan dan merangkap sebagai manajer 

keuangan, Iis Tristiana Iswan sebagai manajer produksi dan merangkap 

sebagai manajer pemasaran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. Struktur Organisasi Wiragri, Makassar, 2013. 

Terdapat 6 karyawan yang membantu di bidang pemasaran dan 5 

karyawan yang membantu pada bagian produksi. Ke-11 karyawan tersebut 

merupakan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian yang sedang magang 

untuk melakukan penelitian terkait mata kuliah Analisis Perencanaan dan 

Pengembangan Agrosistem (APPAS) dimana mata kuliah ini mengajarkan 

kepada mahasiswa untuk menganalisis masalah-masalah yang terdapat  

 

 Manajer Keuangan 
Hardiyanti Sultan 

 

Manajer Pemasaran 
Iis Tristiana Iswan 

Karyawan 
Pemasaran : 
1. Ahmad Arif S. 
2. Asykur 
3. M. Mahfud M. 
4. Nurul Usrah 
5. Astrindah N. 

Karyawan Produksi 
: 
1. Nurullah 
2. Hasniati 
3. Ramlah 
4. Rasmiani R. 
5. Ade Arvina Pratiwi 

 Pimpinan Perusahaan 
Hardiyanti Sultan 

Manajer Produksi 
Iis Tristiana Iswan 
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pada suatu agrosistem, kemudian menganalisis langkah-langkah yang tepat 

untuk mengatasi masalah tersebut ke dalam suatu bentuk tindakan. Adapun 

tugas dari kelima bagian tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Pimpinan Perusahaan 

Hardiyanti Sultan merupakan pimpinan perusahaan Wiragri yang  

berkewajiban untuk memimpin dan mengendalikan semua kegiatan yang 

berada dalam perusahaannya, mulai dari pengadaan bahan baku hingga 

proses pemasarannya.  

2) Manajer Keuangan 

Selain menjabat sebagai pimpinan perusahaan Hardiyanti Sultan 

juga menjabat sebagai manajer keuangan dan bertanggungjawab atas 

pencatatan laporan keuangan Wiragri dengan mengelola keuangan 

secara transparan, jujur dan dapat dipercaya. 

3) Manajer Produksi 

Iis Tristiana Iswan sebagai manajer produksi bertugas untuk 

mengerjakan proses produksi dan menjamin kualitas dari produk yang 

dihasilkan. 

4) Manajer Pemasaran 

Selain menjabat sebagai manajer produksi Iis Tristiana Iswan juga 

menjabat sebagai manajer pemasaran yang bertugas untuk 

menyampaikan atau menginformasikan produk kepada para konsumen, 

menjalin hubungan baik dengan mereka, dan selalu meningkatkan 

kualitas pelayanan kepada konsumen. 
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5) Karyawan Produksi 

Karyawan produksi bertugas untuk membantu dalam 

melaksanakan proses produksi dan bertugas untuk menjaga kualitas 

produk yang dihasilkan. 

6) Karyawan Pemasaran 

Karyawan pemasaran bertugas untuk membantu menginformasikan 

produk kepada para konsumen, menjalin hubungan baik dengan mereka, 

dan selalu meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen. 
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II. ANALISIS SITUASI USAHA WIRAGRI 

2.1 Analisis Posisi Sumber Daya Usaha Wiragri 

Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi 

atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, 

tetapi juga non-fisik (intangible). Sumber daya ada yang dapat berubah, baik 

menjadi semakin besar maupun hilang, dan ada pula sumber daya yang 

kekal (Wikipedia, 2010). 

Analisis posisi adalah uraian yang menggambarkan atau 

mendeskripsikan posisi agrosistem dalam penggunaan atau pemanfaatan 

sumber daya perusahaan. Analisis posisi menguraikan lima macam sumber 

daya yaitu sumber daya lahan dan bangunan, sumber daya manusia, 

sumber daya peralatan, dan sumber daya finansial. 

2.1.1 Sumber Daya Lahan dan Bangunan 

Sumber daya lahan dan bangunan merupakan sumber daya yang 

sangat penting dalam suatu agrosistem karena lahan dan bangunan 

merupakan tempat dilaksanakannya semua kegiatan dalam agrosistem. 

Selain itu, sumber daya lahan dan bangunan juga merupakan harta tetap 

yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan. 

Sumber daya lahan dan bangunan merupakan jenis sumber daya 

yang mutlak diperlukan untuk mengelola suatu jenis usaha. Sumber daya 

lahan adalah tanah yang digunakan sebagai wadah dan ruang bagi tiap 
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kegiatan manusia atau kelompok masyarakat menurut kepentingan masing-

masing. Lahan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

besar kecilnya hasil produksi (Morri, 2000). 

Saat ini kondisi sumber daya lahan dan bangunan Wiragri dapat dilihat 

pada Tabel 6. 

Tabel 6. Sumber Daya Lahan dan Bangunan, Wiragri, Makassar, 2013. 

No. Uraian Status Kepemilikan Luas (m2) 

 
1. 
 

2. 
 

 
Ruang Produksi 
 
Kantor Administrasi 

 
Pinjam 

 
Pinjam 

 
10,85 (3,5 x 3,1 m) 

 
9, 20 (3,5 x 2,63 m) 

Total 20,05 
Sumber : Data Primer Diolah, 2013. 

Tabel 6. menunjukkan sumber daya lahan dan bangunan yang 

dikuasai oleh agrosistem Wiragri seluas 20,05 m2. Sumber daya lahan dan 

bangunan Wiragri terletak di Ruang Inkubator Wirausaha pada Laboratorium 

Agribisnis Lantai 1, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, 

Universitas Hasanuddin, Makassar. Status kepemilikan lahan dan bangunan 

tersebut ialah pinjam. Ruangan tersebut dipinjamkan oleh Jurusan Sosial 

Ekonomi Pertanian Unhas untuk dipergunakan sebagai ruang produksi 

dengan luas 3,5 m x 3,1 m dan kantor administrasi dengan luas 3,5 m x 2,63 

m untuk memudahkan Wiragri dalam menjalankan usahanya.  
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Adapun gambaran denah lokasi dan tata letak ruangan Wiragri, pada 

Gambar 2; 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Denah Lokasi dan Tata Letak Ruangan Wiragri, Makassar, 2013. 

Keterangan :  
1 : Pintu Masuk Ruangan 
2 : Ruang Produksi 
3 : Pintu Masuk Kantor Administrasi 
4 : Kantor Administrasi 
5 : Meja Penyimpanan Produk  
6 : Meja Administrasi 

Gambar 2 menunjukkan bahwa denah lokasi dan tata letak ruangan 

Wiragri terdiri atas ruang produksi yang berfungsi untuk memproduksi Keripik 

Pisang “BanaChip”. Kondisi ruangan ini kurang nyaman dan sempit, hal ini 

diakibatkan kurangnya fentilasi udara sehingga suhu udara di ruang produksi 

mudah panas. Selain itu, banyaknya barang-barang laboratorium yang telah 

lama tersimpan dan tata letak penyimpanannya yang kurang tertata rapi 

membuat ruang produksi bertambah sempit sehingga pada saat melakukan 

produksi ruang gerak karyawan sangat terbatas. 
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Ruang kantor administrasi terletak di bagian dalam ruang produksi. 

Ruangan tersebut dipergunakan sebagai tempat menyimpan berkas-berkas 

penting Wiragri seperti laporan keuangan dan menyimpan produk keripik 

pisang saat setelah selesai dikemas. Kondisi ruang kantor administrasi juga 

tidak jauh berbeda dari kondisi ruang produksi. Pada ruangan ini bahkan 

tidak memiliki fentilasi udara, hanya terdapat sebuah pintu yang 

menghubungkan dengan ruangan produksi,  sehingga udara di ruangan 

mudah pengap (bau) dan panas. Perlengkapan yang terdapat pada ruang 

kantor administrasi seperti meja dan kursi merupakan juga dipinjamkan oleh 

Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Unhas. 

2.1.2 Sumber Daya Manusia 

Manusia sebagai SDM keberadaannya sangat penting dalam 

perusahaan atau suatu organisasi, karena SDM menunjang perusahaan 

melalui karya, bakat, kreativitas, dorongannya dan peran nyata seperti yang 

dapat disaksikan dalam setiap perusahaan ataupun dalam organisasi. Tanpa 

adanya unsur manusia dalam perusahaan, tidak mungkin perusahaan 

tersebut dapat bergerak dan berjalan menuju yang diinginkan (Rivai, 2006). 

Sumber daya manusia perlu dikelola secara baik dan profesional agar 

tercipta keseimbangan antara kebutuhan sumber daya manusia dengan 

tuntutan serta kemajuan bisnis perusahaan. Keseimbangan tersebut 

merupakan kunci sukses utama bagi perusahaan agar dapat berkembang 

dan tumbuh secara produktif dan wajar. Perkembangan bisnis perusaahan  
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sangat tergantung pada produktivitas tenaga kerja yang ada diperusahaan 

ataupun di organisasi. Sumber daya manusia yang terlibat dalam Wiragri 

dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Sumber Daya Manusia Pada Wiragri, Makassar, 2013. 

No
. Nama 

Umu
r 

(thn) 
Jabatan Pendidika

n Terakhir 
Statu

s 

1. Hardiyanti Sultan 21 
Pimpinan dan 

Manajer 
Keuangan 

SMA Tetap 

2. Iis Tristiana 
Iswan 21 

Manajer 
Produksi dan 
Pemasaran 

SMA Tetap 

3. Nurullah 20 Karyawan 
Produksi SMA Tidak 

Tetap 

4. Hasniati 20 Karyawan 
Produksi SMA Tidak 

Tetap 

5. Ramlah 20 Karyawan 
Produksi SMA Tidak 

Tetap 

6. Rasmiani R. 23 Karyawan 
Produksi SMA Tidak 

Tetap 

7. Ade Ervina 
Pratiwi 20 Karyawan 

Produksi SMA Tidak 
Tetap 

8. Ahmad Arif R. 20 Karyawan 
Produksi SMA Tidak 

Tetap 

9. Asykur 20 Karyawan 
Pemasaran SMA Tidak 

Tetap 

10. M. Mahfud M. 20 Karyawan 
Pemasaran SMA Tidak 

Tetap 

11. Nurul Usrah 20 Karyawan 
Pemasaran SMA Tidak 

Tetap 

12. Astrindah N. 
Zamzani 19 Karyawan 

Pemasaran SMA Tidak 
Tetap 

13. Ita Purnamasari 20 Karyawan 
Pemasaran SMA Tidak 

Tetap 
Sumber : Data Primer Diolah, 2013.  

Berdasarkan Tabel 7 sumber daya manusia yang di miliki oleh Wiragri 

adalah sebanyak 13 orang. 1 orang sebagai pimpinan perusahaan sekaligus 

sebagai manajer keuangan dan berstatus sebagai karyawan tetap, 1 orang 
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sebagai manajer produksi dan pemasaran yang berstatus sebagai karyawan 

tetap, 6 orang sebagai karyawan produksi dan 3 orang karyawan pemasaran 

yang berstatus sebagai tenaga kerja tidak tetap atau magang. Seluruh 

sumber daya manusia yang ada di Wiragri merupakan mahasiswa Jurusan 

Sosial Ekonomi Pertanian. Wiragri belum memiliki tenaga kerja di luar dari 

mahasiswa Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian. Hal ini dikarenakan belum 

adanya modal yang cukup untuk menggaji karyawan, bahkan sampai saat ini 

ke-13 sumber daya manusia yang ada di Wiragri belum memiliki gaji. Saat ini 

Wiragri masih berorientasi sebagai media pembelajaran dalam dunia 

wirausaha, sehingga para tenaga kerja yang ada di Wiragri tidak 

mempersoalkan masalah gaji. 

Pemberian status sebagai tenaga kerja tidak tetap diberikan kepada 

11 orang tersebut, karena mereka masih merupakan mahasiswa yang 

sedang melakukan kegiatan magang di Wiragri. Jika keseluruhan mahasiswa 

magang ini selanjutnya akan ikut mengembangkan perusahaan walaupun 

waktu magang telah berakhir, maka sebelas  orang tersebut akan dijadikan 

sebagai tenaga kerja tetap. 

Wiragri merupakan agrosistem yang berbasis sebagai media 

pembelajaran berwirausaha dengan kata lain pengelola agrosistem ini 

berasal dari kalangan mahasiswa terutama mahasiswa Jurusan Sosial 

Ekonomi Pertanian Unhas. Sehingga dalam merekrut tenaga kerja tidak 

memerlukan proses perekrutan yang panjang dan memakan waktu yang 

lama. Proses perekrutan karyawan masih ditangani oleh Bapak Rusli M. 
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Rukka selaku dosen pembimbing. Selain itu, untuk menjadi karyawan yang 

terlibat di Wiragri tidak memerlukan prosedur yang banyak, hanya keinginan 

dari Mahasiswa Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Unhas yang memiliki 

minat untuk belajar berwirausaha di Wiragri dan ikut terlibat dalam setiap 

kegiatan produksi Wiragri dapat langsung menjadi tenaga kerja meskipun 

statusnya hanya magang. Setelah merekrut karyawan, Wiragri tidak 

mengadakan pelatihan apapun bagi mereka. Jika telah diterima menjadi 

karyawan maka mereka harus siap untuk langsung membantu dalam proses 

produksi Wiragri. Di dalam proses inilah mereka dapat belajar tentang proses 

menjalankan usaha di Wiragri.  

Kurangnya jumlah tenaga kerja yang berstatus sebagai karyawan 

tetap berdampak pada kinerja karyawan yang tidak menentu karena tidak 

adanya pembagian kerja secara jelas sehingga tenaga kerja tidak dapat 

bekerja secara efektif dan efisien. Semua tenaga kerja melakukan 

perangkapan kerja. Seperti Hardiyanti Sultan, selain menjadi pimpinan  

perusahaan juga bertanggung jawab sebagai manajer keuangan dan Iis 

Tristiana Iswan yang bertanggungjawab sebagai manajer produksi juga 

bertanggungjawab sebagai manajer pemasaran. Bahkan setiap melakukan 

proses produksi dan pemasaran Iis Tristiana Iswan selalu dibantu oleh 

Hardiyanti Sultan, dan karyawan produksi. Begitupun sebaliknya, terkadang 

dalam menentukan kebijakan bagi Wiragri Hardiyanti Sultan sering dibantu 

oleh Iis Tristiana Iswan. 
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2.1.3 Sumber Daya Peralatan 

Sumber daya peralatan merupakan segala sesuatu yang dapat 

digunakan oleh perusahaan untuk memperlancar kegiatan-kegiatan dan 

menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Untuk menunjang kelancaran 

mekanisme kerja perusahaan, maka ketersediaan peralatan yang memadai 

sangat penting dalam menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Pengolahan 

suatu agrosistem tidak akan terlepas dari jenis dan jumlah  

peralatan yang digunakan pengelola usaha tersebut. Dalam pemilihan 

peralatan, harus disesuaikan dengan kebutuhan unit usaha yang dilakukan 

(Pambudy, 2001). 

Pelaksanaan kegiatan usaha apapun memerlukan seperangkat 

peralatan. Sumber daya peralatan adalah sumber daya yang penting dalam 

pelaksanaan kegiatan produksi karena tanpa peralatan, kegiatan produksi 

tidak dapat berjalan. Begitu pula jumlah dan jenis peralatan sangat 

berpengaruh terhadap jumlah produksi yang dihasilkan. Setiap peralatan 

yang digunakan akan mengalami penyusutan dan dari tahun ke tahun 

penyusutan suatu alat akan semakin bertambah besar, sehingga nilai 

peralatan tersebut akan menurun (Morri, 2000). 

Sumber daya peralatan adalah semua sarana dan fasilitas yang 

berupa alat yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. 

Sumber daya peralatan yang digunakan perusahaan tentu akan mengalami 

penyusutan dari tahun ke tahun sehingga nilainya juga semakin menurun 

sesuai dengan lama pemakaian. Nilai penyusutan dari peralatan yang 
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digunakan dihitung berdasarkan harga barang pada saat pembelian (nilai 

awal) yang dikurangi dengan nilai sekarang (nilai akhir) lalu dibagi dengan 

lama pemakaian (umur) kemudian dikalikan dengan jumlah alat yang 

digunakan (Pambudy, 2001). 

Adapun rumus nilai penyusutan alat sebagai berikut: 

NPA   =   NB (Rp) – NL (Rp)   x   Jumlah alat 
   LP (tahun) 

Keterangan : 

NPA :  Nilai Penyusutan Alat (Rp) 

NB  :  Nilai Baru (Rp) 

NL  :  Nilai Lama (Rp) 

LP  :   Lama Pemakaian (Tahun) 

Pada Tabel 8 sumberdaya peralatan yang dimiliki Wiragri berjumlah 

14 jenis peralatan produksi dan memiliki 2 jenis peralatan untuk cetak 

kemasan. Peralatan produksi yang dimiliki Wiragri berupa kompor gas, 

regulator selang, tampah, baskom, wajan, panci, parut serbaguna, sendok 

kayu, spatula, sendok ring, pisau, kuas, penjepit, dan parut kelapa, serta 

peralatan pemasaran yang dimiliki Wiragri hanya berupa rakel dan screen. 

Saat ini, kondisi peralatan yang dimiliki oleh Wiragri masih dalam keadaan 

baik. Jumlah keseluruhan total nilai peralatan yang dimiliki Wiragri  

Rp 729.400,- dengan nilai penyusutan pelatan sebesar Rp 145.170,-.  
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Tabel 8. Sumberdaya Peralatan yang dimiliki Wiragri, Makassar, 2013. 

No. 
Uraian Jumlah 

(Buah) 

Harga 
Barang 

(Rp/unit) 
Nilai (Rp) 

Umur 
Ekonomis 

(thn) 

Nilai 
Penyusutan 
(Rp / Thn) Jenis Alat Nama Alat 

1. Peralatan 
produksi Kompor gas 1 250.000 250.000 8 31.250 

  Regulator 
selang 1 60.000 60.000 5 12.000 

  Tampah 1 20.000 20.000 5 4.000 

  Baskom 1 16.500 16.500 5 3.300 

  Wajan 1 178.000 178.000 5 35.600 

  Panci 1 60.000 60.000 5 12.000 

  Alat Serut 1 10.000 10.000 1 10.000 

  Sendok kayu 1 7.500 7.500 3 2.500 

  Spatula 1 6.500 6.500 3 2.170 

  Sendok ring 1 6.600 6.600 2 3.300 

  Pisau 2 6.750 13.500 2 6.750 

  Kuas 1 7.100 7.100 3 2.400 

  Penjepit  1 8.200 8.200 3 2.800 

  Parut Kelapa 1 5.000 5.000 5 1.000 

2. Cetak 
Kemasan Rakel 1 45.500 45.500 5 9.100 

Screen 1 35.000 35.000 5 7.000 

 TOTAL 17  729.400  145.170 

Sumber: Data Primer Diolah, 2013. 

Sumber pengadaan peralatan produksi diperoleh dari Toko Alaska 

dan juga ada beberapa yang diperoleh dari Pasar Daya seperti alat serut 

pisang dan parut kelapa. Pemilihan tempat untuk pengadaan bahan baku 

disebabkan Toko Alaska memang menyediakan peralatan-peralatan rumah 

tangga selain itu jarak tempuh dari tempat produksi ke Toko Alaska tidak 

terlalu jauh. Begitu pula dengan Pasar Daya, selain jaraknya yang tidak 

terlalu jauh pasar ini juga menyediakan bahan-bahan yang digunakan untuk 

proses produksi Keripik Pisang “BanaChip”. 
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Sedangkan untuk peralatan cetak kemasan diperoleh dari Toko Surya 

Jl. Pangeran Diponegoro No.87, Makassar. Keseluruhan proses pengadaan 

peralatan ini baik peralatan produksi maupun peralatan cetak kemasan 

ditangani langsung oleh Hardiyanti Sultan dan Iis Tristiana Iswan. Pemilihan 

Toko Surya sebagai tempat pengadaan peralatan cetak kemasan 

disebabkan toko tersebut menyediakan berbagai alat cetak kemasan yang 

biasanya diperlukan untuk industri kecil ataupun industri rumah tangga. 

Keseluruhan peralatan yang digunakan pada Wiragri baik berupa 

peralatan produksi maupun peralatan cetak kemasan masih dalam keadaan 

layak pakai, hal ini dapat terlihat pada Lampiran 1. Berikut merupakan fungsi 

dari peralatan yang dimiliki oleh Wiragri, yaitu: 

1. Kompor gas merupakan peralatan produksi yang berfungsi untuk 

memasak bumbu dan menggoreng produk Keripik Pisang “BanaChip”; 

2. Regulator merupakan peralatan produksi yang berfungsi untuk media 

penyalur gas ke kompor; 

3. Tampah merupakan peralatan produksi yang berfungsi untuk wadah 

menyimpan produk setelah digoreng dan juga sebagai wadah saat 

produk diberikan bumbu; 

4. Baskom merupakan peralatan produksi yang berfungsi untuk sebagai 

tempat menyimpan pisang saat pisang dicuci; 

5. Alat serut merupakan peralatan produksi yang berfungsi untuk memarut 

pisang menjadi tipis-tipis; 
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6. Sendok kayu merupakan peralatan produksi yang berfungsi untuk 

mengaduk bumbu saat dimasak; 

7. Spatula merupakan peralatan produksi yang berfungsi untuk mengaduk 

pisang saat digoreng agar tingkat kematangan pisang merata; 

8. Sendok ring merupakan peralatan produksi yang berfungsi untuk 

meniriskan minyak saat pisang telah digoreng; 

9. Pisau merupakan peralatan produksi yang berfungsi untuk memotong 

dan mengupas kulit pisang; 

10. Kuas merupakan peralatan produksi yang berfungsi untuk mengoleskan 

bumbu pada keripik pisang yang sudah digoreng; 

11. Penjepit merupakan peralatan produksi yang berfungsi untuk 

memasukkan pisang pada kemasan yang telah disediakan, dan  

12. Parut kelapa merupakan peralatan produksi yang berfungsi untuk 

memarut bawang putih yang digunakan sebagai bahan pembuat bumbu. 

13. Rakel merupakan alat cetak kemasan yang berfungsi sebagai pemulas 

warna pada bingkai cetak saat proses pencetakan kemasan dilakukan. 

Rakel yang dimiliki perusahaan berukuran 12 cm, dan 

14. Screen merupakan alat cetak kemasan yang berfungsi sebagai bingkai 

cetak yang akan memberikan gambar yang diinginkan pada kemasan. 

Saat ini Wiragri masih mencetak sendiri label produk pada kemasan 

plastik produk. Hal ini lakukan karena Wiragri belum memiliki cukup modal 

untuk memesan kemasan yang telah tercetak secara baik di perusahaan 

percetakan. Tahapan pada proses mencetak kemasan ialah meletakkan 
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plastik kemasan pada meja cetak kemudian diatas plastik kemasan 

diletakkan alat screen yang telah ada gambar desain lebel produk Keripik 

Pisang “BanaChip”. Setelah ukuran plastik telah sesuai dengan desain label 

pada screen maka cat dituangkan ke kotak screen, lalu menggunakan rakel 

untuk meratakan cat dan agar cat khusus plastik dapat melekat pada plastik 

sehingga desain label pada alat screen dapat tercetak pada plastik. Setelah 

warna merata pada plastik kemasan, maka screen diangkat dan plastik yang 

sudah berlabel dikeringkan. Untuk saat ini peralatan cetak kemasan seperti 

meja cetak kemasan masih merupakan alat yang dipinjam dari Bapak Rusli 

M. Rukka.  

2.1.4 Sumber Daya Finansial 

Sumber daya yang sangat penting dimiliki perusahaan ialah sumber 

daya finansial. Hal ini menjadi sangat penting karena sumber daya finansial 

mencakup masalah keuangan yang berada dalam suatu perusahaan. 

Dengan adanya sumber daya finansial, suatu perusahaan dapat mengetahui 

dengan rinci mengenai masalah keuangan yang terjadi pada perusahaannya 

tersebut, agar perusahaan dapat memperhitungkan keuntungan dan 

kerugian, serta pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan untuk 

menunjang pengembangan perusahaan (Sofian, 2009). 

Keseluruhan modal yang dimiliki oleh Wiragri di gunakan untuk 

keperluan perusahaan. Adapun analisis sumber daya finansial Wiragri 

digambarkan dalam bentuk neraca keuangan sebagaimana ditampilkan  
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pada Tabel 9. Pada tabel tersebut menunjukkan total aktiva yang dimiliki 

oleh Wiragri sebesar Rp 809.650,- dan total passiva yang dimiliki oleh 

Wiragri sebesar Rp 809.650,-.  

Tabel 9. Sumber Daya Finansial Pada Bulan Maret sampai Desember 2012, 
Wiragri, Makassar, 2013. 

AKTIVA PASSIVA 
Aktiva Lancar  Passiva Lancar 
Kas Rp 60.250 Bahan Baku Rp - 
Jumlah Aktiva Lancar Rp 60.250 Jumlah Passiva Lancar Rp - 
      
Passiva Tetap  
Peralatan Rp 749.400 Modal Rp 809.650 
Jumlah Passiva Tetap Rp 749.400    
      
TOTAL AKTIVA Rp 809.650 TOTAL PASSIVA Rp 809.650 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013. 

Kas yang dimiliki oleh Wiragri sebesar Rp 60.250,- dan harta tetap 

berupa peralatan sebesar Rp 749.400,-. Kas ini diperoleh dari total saldo 

pada rekening kas perusahaan untuk tahun 2012 yang rincian jurnal dan 

neraca lainnya terlampir pada Lampiran 2. Untuk lahan dan bangunan yang 

digunakan oleh Wiragri belum dapat dimasukkan pada Tabel 9. sumber daya 

finansial perusahaan sebab lahan dan bangunan yang digunakan masih 

dalam status pinjaman. 

Pada tabel juga memperlihatkan nilai passiva agrosistem tidak 

memiliki utang lancar karena setiap jenis pembiayaan untuk kepentingan 

agrosistem dilakukan secara tunai. Modal yang dimiliki perusahaan sebesar 

Rp 809.650,-. Modal yang dimiliki tersebut belum mencukupi untuk 

mengembangkan usahanya mengingat perusahaan ini pun masih baru dan 

produk yang dihasilkan juga merupakan produk makanan ringan yang belum 
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dikenal oleh masyarakat Makassar secara luas. Namun seiring dengan 

berjalannya waktu, perusahaan tetap mengusahakan beberapa cara untuk 

meningkatkan produktivitas perusahaan agar produk yang dihasilkan dapat 

dikenal oleh masyarakat luas dan keinginan untuk menggunakan kredit pada 

Bank juga dapat terlaksana. 

2.2 Analisis Kinerja Usaha Wiragri 

Sebuah perusahaan tidak pernah lepas dengan suatu analisis kinerja 

yang dapat menjadi pengarah perusahaan itu sendiri. Analisis kinerja adalah 

suatu proses yang ada dalam lingkup perusahaan dan diluarnya serta 

hubungannya dengan proses yang lainnya. Analisis kinerja biasanya 

digunakan untuk melihat kondisi dari agrosistem atau perusahaan serta yang 

diperoleh perusahaan tersebut. Analisis kinerja terdiri atas proses 

pengadaan bahan baku, proses produksi, proses pemasaran serta 

pengendalian dampak lingkungan (Iyandri, 2009). 

Terkadang perusahaan akan berkembang setelah memiliki kinerja 

yang terstruktur, oleh karena itu perusahaan manapun akan selalu lebih 

memperhatikan dan mengutamakan kinerja serta mencarikan solusi dari 

sistem kinerja yang tidak berjalan dengan lancar. 

2.2.1 Pengadaan Bahan Baku 

Bahan baku adalah berbagai unsur yang digunakan untuk 

menghasilkan suatu produk. Bahan baku ini berhubungan erat dengan 

proses produksi dalam suatu perusahaan. Bahan baku merupakan unsur 
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yang sangat penting dalam suatu usaha. Kurangnya bahan baku akan 

menyebabkan terhambatnya proses produksi. Jumlah persediaan bahan 

baku yang cukup sangat diperlukan dalam suatu perusahaan                     

(Ashyari, 2001). 

Bahan baku adalah bahan mentah yang merupakan bahan dasar yang 

mutlak disediakan karena sangat diperlukan dalam suatu proses produksi 

yang selanjutnya akan memulai beberapa tahapan proses tertentu yang akan 

memberikan nilai dan manfaat yang lebih sehingga proses pengadaan ini 

harus dikelola dengan baik untuk menjamin kontinuitas, kuantitas dan 

kualitas produksi. 

Bahan baku utama yang digunakan pada pembuatan Keripik Pisang 

“BanaChip” adalah pisang kepok. Pisang kepok merupakan buah yang kaya 

akan sumber vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh serta baik 

untuk pencernaan. Sedangkan bahan baku penolong yang digunakan pada 

pembuatan Keripik Pisang “BanaChip” ialah garam, air, gula pasir, minyak 

goreng dan bawang putih. 

Pengadaan bahan baku merupakan langkah awal bagi sebuah 

perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan. Seperti halnya dengan 

Wiragri, bahan baku diperoleh langsung dari supermarket dan dari pasar 

dimana banyak terdapat pedagang yang menyediakan kebutuhan dari 

Wiragri. Pengadaan bahan baku pada Wiragri dilaksanakan setiap kali akan 

melakukan proses produksi termasuk untuk bahan baku utama yaitu pisang 

kepok. Pisang kepok yang digunakan untuk membuat Keripik  Pisang 
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“BanaChip” haruslah yang benar-benar matang sempurna sehingga 

menghasilkan keripik dengan tekstur renyah, gurih dan memiliki warna yang 

cerah, jika pisang kepok yang digunakan terlalu matang akan menghasilkan 

keripik pisang dengan tekstur yang tidak renyah, tidak gurih dan berwarna 

kehitaman. 

Selain bahan baku utama, dalam menunjang proses produksi juga 

diperlukan bahan baku penolong. Untuk mengetahui apakah suatu bahan 

tergolong bahan baku utama atau bahan baku penolong, hendaknya dilihat 

dari kedudukan fungsi (peranan) dari masing-masing bahan tersebut di 

dalam proses produksi. Adapun kriteria dari bahan baku penolong, 

sebagai berikut: 

 Dilihat dari fungsinya: tanpa bahan ini, produk akan tetap bisa 

diselesaikan, hanya saja jadinya tidak akan sesuai dengan yang 

diharapkan, atau fungsinya tidak sempurna. 

 Dilihat dari porsi penggunaannya: bahan ini hanyalah porsi kecil dari 

keseluruhan bahan yang dipakai. 

Proses pengadaan pada bahan baku penolong terkadang tidak 

menentu sesuai dengan kebutuhan saat produksi. Seperti pada bahan baku 

penolong berupa minyak goreng yang diadakan pada saat setiap kali 

melakukan proses produksi sebab perusahaan tidak menggunakan minyak 

bekas secara berulang-ulang melainkan hanya digunakan setiap satu kali 

proses produksi saja. Untuk proses produksi selanjutnya harus 

menggunakan minyak baru. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas produk 
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yang dihasilkan perusahaan. Pada pengadaan gula pasir pun demikian, 

proses pengadaannya dilakukan setiap kali melakukan proses produksi 

karena penggunaan gula pasir untuk pembuatan bumbu terkadang tidak 

menentu. Sedangkan untuk pengadaan garam dan bawang putih dilakukan 

pembelian dalam jumlah yang banyak selain untuk menghemat biaya juga 

karena bahan-bahan penolong tersebut tidak mudah rusak sehingga bisa 

disimpan dalam waktu yang cukup lama. 

Wiragri yang belum memiliki pemasok bahan baku yang tetap 

mengakibatkan Iis Tristiana Iswan dan Hardiyanti Sultan harus membeli 

sendiri bahan-bahan yang digunakan untuk membuat Keripik Pisang 

“BanaChip”. Terkadang keduanya pergi ke pasar sekitar jam 06.00 WITA 

untuk membeli bahan-bahan berupa pisang kepok, bawang putih, gula, 

garam, dan minyak. Pembelian bahan baku dipagi hari dilakukan untuk 

mendapatkan harga yang murah dan relatif terjangkau bagi perusahaan. 

Adapun alur pengadaan bahan baku pada Wiragri tertera pada gambar 3. 

 

 

Gambar 3. Rantai Pengadaan Bahan Baku, Wiragri, Makassar, 2013. 

Berdasarkan Gambar 3, sumber bahan baku baik bahan baku utama 

maupun bahan baku penolong untuk pembuatan Keripik Pisang “BanaChip” 

diperoleh dari pedagang pengecer pisang di Pasar Daya. Pemilihan tempat 

tersebut disebabkan jarak dari tempat produksi dengan pasar tersebut cukup 

dekat sehingga memudahkan untuk mengakses bahan baku yang 

Wiragri Pedagang Pengecer Pisang 
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dibutuhkan. Proses pengadaan bahan baku ini langsung dilakukan oleh 

manajer pengadaan bahan baku dan pimpinan perusahaan. Hal ini dilakukan 

agar tidak terjadi kesalahan dalam pemilihan bahan baku utama yaitu pisang 

kepok dengan spesifikasi pisang kepok matang. Adapun rincian jumlah dan 

nilai pengadaan bahan baku utama dan bahan baku penolong pada Wiragri 

dapat dilihat pada Tabel 10, dimana pada tabel tersebut menunjukkan 

terjadinya perbedaan pengadaan bahan baku utama dan bahan baku 

penolong pada Wiragri. Pada bulan Maret pengadaan bahan baku senilai Rp 

32.000,-, pada bulan April pengadaan bahan baku senilai Rp 105.250,-, pada 

bulan Mei pengadaan bahan baku senilai Rp 37.900,-, pada bulan Juni 

senilai Rp 77.350,-, untuk bulan Juli hingga September tidak terdapat 

pengeluaran pengadaan bahan baku, kemudian terjadi lagi pengadaan 

bahan baku pada bulan Oktober senilai Rp 101.700,-, pada bulan November 

senilai Rp 115.500,- dan pada bulan Desember Rp 7.000,-. 
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Tabel 10. Jumlah dan Nilai Pengadaan Bahan Baku Utama dan Penolong Pada Bulan Maret sampai Desember 2012, 
Wiragri, Makassar, 2013. 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013. 

 

No. Bahan 
Baku Uraian 

 Bulan 
Maret Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des 

1. Bahan Baku 
Utama Pisang Kepok Jumlah (Sisir) 2 4 4 7 - - - 5 5 3 2 1 

Nilai (Rp) 10.000 - - 50.000 - - - 34.000 29.000 30.000 12.000 7.000 
2. Bahan Baku 

Penolong Minyak Goreng Jumlah (liter) 1 2 2 2 - - - 5 - - 2 - 
Nilai (Rp) 11.000 24.250 22.900 20.850 - - - 56.700 - - 22.500 - 

Bawang Putih Jumlah (bonggol) 4 - 6 - - - - 8 - - - - 
Nilai (Rp) 2.000 - 2.500 - - - - 3.500 - - - - 

Gula Pasir Jumlah (kg) 0,5 0,5 1 0,5 - - - 0,5 - - 1 - 
Nilai (Rp) 6.000 6.000 12.500 6.500 - - - 6.000 - - 12.000 - 

Garam Jumlah (gr) 100 - - - - - - 100 - - - - 
Nilai (Rp) 1.000 - - - - - - 1.500 - - - - 

Cabai Besar Jumlah (kg) - - - - - - - - - - 1/4 - 
Nilai (Rp) - - - - - - - - - - 3.000 - 

Cabai Kecil Jumlah (kg) - - - - - - - - - - 1/2 - 
Nilai (Rp) - - - - - - - - - - 3.000 - 

Bawang Merah Jumlah (kg) - - - - - - - - - - 1/2 - 
Nilai (Rp) - - - - - - - - - - 3.000 - 

Merica Jumlah (bgks) - - - - - - - - - - 1 - 
Nilai (Rp) - - - - - - - - - - 1.000 - 

 
 Gas Nilai (Rp) 2.000 75.000 - - - - - - - - - - 

 Total Harga 32.000 105.250 37.900 77.350 - - - 101.700   115.500 7.000 
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Biaya pengadaan bahan baku utama tertinggi yang tertera pada Tabel 

10 adalah pada bulan November 2012 sebanyak Rp 115.500,-. Hal ini 

disebabkan pada bulan November 2012 proses produksi diadakan sebanyak 

3 kali yaitu pada tanggal 01 November 2012, 04 November 2012 dan pada 

tanggal 08 November 2012. Sedangkan pada bulan Juli hingga September 

2012 Wiragri tidak melakukan proses produksi.  

Nilai pembelian bahan baku utama yaitu pisang kepok sangat 

beragam. Keragaman harga menyebabkan pengeluaran untuk pengadaan 

bahan baku setiap produksi berbeda-beda. Salah satu penyebab utama 

adalah karena belum adanya jadwal produksi yang tetap dan belum adanya 

mitra pemasok bahan baku yang tetap.  

Khusus untuk bulan April 2012 dan bulan Mei 2012 tidak terdapat 

biaya pengeluaran untuk pengadaan bahan baku utama. Hal ini disebabkan 

adanya bantuan dari Aldila Mawanti Athirah yang menyumbangkan pisang 

kepok dari daerah asalnya yaitu Bulukumba. Khusus untuk bulan November, 

diadakan pembelian cabai besar, cabai kecil, bawang merah dan merica 

yang digunakan saat proses produksi kedelapan yang menghasilkan produk 

Keripik Pisang “BanaChip” dengan cita rasa baru yaitu rasa balado. 

Pembuatan produk ini dilakukan atas permintaan pasar yang menyarankan 

agar produk memiliki variasi rasa yang berbeda. Sehingga pada tanggal 08 

November 2012 dilakukanlah proses produksi hanya untuk menghasilkan 

Keripik Pisang “BanaChip” dengan rasa balado. Sehingga total pengeluaran 

untuk pngadaan bahan baku adalah Rp 22.000,-. 
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Untuk bulan Desember tidak diadakan pembelian bahan baku 

penolong sebab masih tersedia bahan baku penolong yang pada bulan 

sebelumnya. Selain itu, untuk bulan Desember proses produksi hanya 

menggunakan satu sisir pisang kepok saja sehingga tidak dibutuhkan bahan 

baku penolong dalam jumlah yang banyak. 

2.2.2 Proses Produksi 

Produksi dapat diartikan sebagai usaha untuk menciptakan atau 

menambah faedah ekonomi suatu benda dengan tujuan untuk memenuhi 

kebutuhan manusia. Sedangkan orang, badan usaha, atau organisasi yang 

menghasilkan barang dan jasa disebut produsen. Proses produksi 

merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan 

produk (Assuari 2002). 

Proses produksi dilihat dari arus atau flow bahan mentah sampai 

menjadi produk akhir, terbagi menjadi dua yaitu proses produksi terus-

menerus (Continous processes) dan proses produksi terputus-putus 

(Intermettent processes). Perusahaan menggunakan proses produksi terus-

menerus apabila di dalam perusahaan terdapat urutan-urutan yang pasti 

sejak dari bahan mentah sampai proses produksi akhir. Proses produksi 

terputus-putus apabila tidak terdapat urutan atau pola yang pasti dari bahan 

baku sampai dengan menjadi produk akhir atau urutan selalu berubah. 

Proses produksi produk Keripik Pisang “BanaChip” di tempat usaha 

yang masih berstatus pinjaman yaitu di Ruang Inkubator Wirausaha pada 

Laboratorium Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin, 
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Makassar. Terkadang pula proses produksi berlangsung di rumah pribadi 

salah satu tenaga kerja perusahaan yang disebabkan beberapa hal yang 

sebelumnya telah dijelaskan. Proses produksi tersebut dapat dikategorikan 

sebagai proses produksi terus-menerus (continous process) karena dalam 

melakukan produksi terdapat urutan-urutan yang jelas mulai dari penyediaan 

bahan baku atau mentah sampai proses produksi akhir berupa Keripik 

Pisang “BanaChip”.  

Adapun jumlah produk Keripik Pisang “BanaChip” yang diproduksi 

dalam setiap bulannya selama periode bulan April hingga Desember 2012 

dapat dilihat pada Tabel 11. Jumlah produk yang diproduksi Wiragri setiap 

bulannya berubah-ubah hal ini diakibatkan karena belum adanya waktu 

produksi yang ditentukan perusahaan. Selain itu, manajer dan tenaga kerja 

Wiragri masih berstatus mahasiswa sehingga masih sulitnya menentukan 

waktu yang cocok untuk melakukan proses produksi. Sejauh ini Wiragri 

hanya mampu mengolah 1 tandang atau 6 sampai 7 sisir pisang untuk 

dijadikan keripik pisang setiap kali melakukan proses produksi sehingga 

jumlah produk yang dihasilkan rata-rata setiap kali melakukan proses 

produksi ialah 34 bungkus. 
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Tabel 11. Jumlah Produk Keripik Pisang “BanaChip” yang Diproduksi pada Bulan April sampai Desember 2012, Wiragri, 
Makassar, 2013. 

No. Uraian 
Bulan 

Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des 
1 Kemasan 

80 gram 
Jmlh (unit) - - 67 - - - 7 42 - - 

Harga (Rp) - - 2.000 - - - 2.000 2.000 - - 

Nilai (Rp) - - 134.000 - - - 14.000 84.000 - - 
2 Kemasan 

100 gram 
Jmlh (unit) 24 24 - - - - 29 22 11 10 

Harga (Rp) 2.000 2.500 - - - - 2.500 2.500 5.000 2.500 

Nilai (Rp) 48.000 60.000 - - - - 72.500 55.000 55.000 25.000 
3 Kemasan 

120 gram 
Jmlh (unit) - - - - - - - 13 - - 

Harga (Rp) - - - - - - - 3.000 - - 

Nilai (Rp) - - - - - - - 39.000 - - 

Total Nilai  (Rp) 48.000 60.000 134.000    86.500 233.000 25.000 
Sumber : Data Primer Diolah, 2013. 
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Proses produksi pembuatan Keripik Pisang “BanaChip” dimulai dari 

pukul 06.00 WITA, Iis Tristiana Iswan dan Hardiyanti Sultan  berangkat ke 

Pasar Daya untuk membeli berbagai bahan baku yang diperlukan, kemudian 

kembali pukul 07.30 WITA dan langsung dilanjutkan dengan mengupas 

pisang, membuat bumbu, mengoreng pisang, mengoles bumbu pada keripik 

yang telah matang, dan mengemas Keripik Pisang “BanaChip”. Proses 

produksi berakhir pada pukul 14.00 WITA. Terkadang waktu yang 

dipergunakan untuk melakukan proses produksi berbeda-beda tergantung 

dari jumlah bahan baku utama yang diolah. Mekanisme pengolahan pisang 

kepok menjadi Keripik Pisang “BanaChip” tidak jauh berbeda dengan proses 

pembuatan keripik pisang yang lainnya. Tahapannya dapat dilihat pada 

penjelasan berikut; 

1. Pemotongan ujung pisang. Pemotongan ini dilakukan untuk 

mengeluarkan kandungan getah yang terdapat pada pisang. Setelah 

kedua ujung pisang dipotong, pisang tersebut didiamkan selama + 1 atau 

2 jam. Hal ini dilakukan agar pada saat digoreng pisang memiliki warna 

yang cerah dan tidak berwarna hitam. 

2. Pembuatan Bumbu. Pembuatan bumbu ini terdiri dari menyiapkan 

berbagai bahan berupa bawang putih, gula, garam, dan air. Pada tahap 

pembuatan bumbu ini yang tertera pada Gambar 4, seluruh bahan-bahan 

yang diperlukan ditimbang sesuai dengan resep yang sudah ditentukan. 

Kemudian bawang putih diparut, pemarutan bawang putih ini 

dimaksudkan agar rasa dan aroma dari bawang putih dapat keluar 

seluruhnya dan dapat tercampur dengan bahan-bahan lain guna 

menciptakan rasa bumbu yang gurih. Setelah itu, semua bahan-bahan 
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tersebut dicampur dan dimasak dengan menggunakan api yang sedang. 

Proses pemasakan bumbu ini memerlukan waktu yang sebentar sekitar 5 

sampai 10 menit, yaitu ketika gula pasir sudah mencair dan semua bahan 

tercampur rata. Pada proses ini bumbu harus terus diaduk untuk 

mencegah proses karamelisasi pada bumbu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. Proses Pembuatan Bumbu Keripik Pisang “BanaChip”, Wiragri, 

Makassar, 2013. 

3. Pencucian Pisang. Pada tahap ini pisang yang telah di potong kedua 

ujungnya di cuci bersih dengan menggunakan air yang mengalir. Hal ini 

dilakukan untuk menghilangkan sisa-sisa dari getah pisang dan benda-

benda asing yang menempel pada pisang. 

4. Penggorengan Pisang 

 Pisang yang telah dicuci bersih kemudian disisihkan sebentar untuk 

menghilangkan sisa air cucian. 

Penyiapan Bahan: 
Bawang Putih, Gula, 

Garam, dan Air 

Pemarutan Bawang 
Putih 

Penimbangan Bahan: 
Bawang Putih, Gula, 

Garam, dan Air 

Kulit bawang putih; sisa bawang 
putih yang tidak terparut 

Pencampuran Bahan 
dan Pemasakan 

Bumbu 
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 Pada saat proses penggorengan berlangsung seluruh pisang yang 

telah dicuci bersih tidak langsung dikupas. Proses pengupasan pisang 

dilakukan hanya pada saat pisang akan di goreng. Wajan yang 

digunakan pada saat menggoreng hanyalah satu buah sehingga 

jumlah pisang yang akan digoreng pada satu kali proses 

penggorengan hanya berkisar 5 sampai 7 buah tergantung dari 

ukuran pisang tersebut dan jumlah inilah yang kemudian di kupas.  

 Setelah pisang tersebut di kupas, langkah selanjutnya ialah memarut 

pisang menjadi tipis-tipis. Proses pemarutan ini dilakukan dilakukan 

secara cepat dan hasil parutan pisang tersebut langsung digoreng 

pada minyak yang panas dengan menggunakan api yang sedang. Hal 

ini dilakukan untuk mencegah pisang berubah warna akibat masih 

terdapatnya kandungan getah pada pisang serta menghasilkan keripik 

yang renyah dan tidak berwarna kehitaman. 

 Proses penggorengan ini tidak memerlukan waktu yang lama yaitu 

sekitar 10 menit untuk setiap kali menggoreng 5 sampai 7 buah 

pisang. Ketika pisang yang digoreng telah berubah warna menjadi 

kecoklatan dan renyah hal tersebut menandakan pisang telah berubah 

menjadi keripik pisang. Keripik ini kemudian ditiriskan untuk 

mengurangi kandungan minyaknya. 
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5. Pencampuran Bumbu. Pada proses ini keripik pisang yang telah di 

tiriskan kemudian diberikan bumbu yang sebelumnya sudah dibuat. 

Pemberian bumbu dilakukan pada saat keripik pisang telah selesai 

ditiriskan. Hal ini dilakukan agar bumbu yang sebelumnya telah dibuat 

dapat melekat pada keripik pisang yang masih hangat. 

6. Pengemasan. Keripik pisang yang telah bumbu kemudian ditimbang 

sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan dan dimasukkan ke dalam 

plastik kemasan. Proses pengemasan keripik pada Wiragri sangatlah 

sederhana, yaitu masih menggunakan peralatan sederhana seperti lilin 

untuk merekatkan plastik kemas. Hal ini disebabkan perusahaan belum 

memiliki alat kemas yang cukup memadai agar proses pengemasan 

berlangsung lebih efisien. Alur proses produksi yang memperjelas 

penjelasan sebelumnya dapat dilihat pada Gambar 5. 

Proses produksi yang dilakukan di Wiragri melakukan proses 

pengolahan secara sederhana dengan menggunakan peralatan yang 

sederhana. Pada proses pengemasanpun dilakukan secara hiegienis 

sehingga dapat produk yang dihasilkan terhindar dari kontaminasi bahan 

kimia yang berbahaya bagi kesehatan konsumen. Selain itu, untuk menjaga 

kualitas maupun kuantitas dari produk yang dihasilkan, maka dilakukan 

proses pengontrolan secara berkala. Meskipun dalam proses pengontrolan 

ini dilakukan secara sederhana. Misalnya pengontrolan pada proses 

pembuatan bumbu, masih dilakukan dengan mengandalkan kepekaan lidah 

dari Hardiyanti Sultan. Langkah-langkah lain yang dilakukan pun ialah selalu 

mencuci peralatan sebelum dan sesudah digunakan. Hal ini dilakukan untuk 

tetap menjaga kualitas dari produk yang dihasilkan. 
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Gambar 5. Proses Produksi Pembuatan Keripik Pisang “BanaChip”, Wiragri, 

Makassar, 2013. 
Keseluruhan tahapan produksi dilaksanakan langsung oleh manajer 

produksi yang juga dibantu oleh pimpinan perusahaan. Pada proses produksi 

yang kelima manajer produksi mendapat bantuan dari 11 orang tenaga kerja 

Pembuatan bumbu 

Pemotongan ujung 
pisang 

Pemberian bumbu 

Pengemasan 

Bumbu keripik 

Pencucian pisang 

Pemarutan pisang 

Pengupasan kulit pisang 

Kulit pisang 

Penggorengan pisang 
yang telah diiris 

Air sisa cucian 

Penirisan pisang yang 
telah digoreng 

Sisa minyak 

Keripik Pisang 
“BanaChip” siap jual 
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produksi dan pemasaran yang pernah magang di Wiragri. Saat itu 

pembagian tugas sebagai karyawan produksi dan pemasaran belum di 

susun dengan baik sehingga 11 orang tersebut seluruhnya melaksanakan 

kegiatan produksi. 

2.2.3 Proses Pemasaran 

Pemasaran adalah proses penyusunan komunikasi terpadu yang 

bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa dalam 

kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. 

Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian 

bertumbuh menjadi keinginan manusia.  

Pada awal Wiragri memperkenalkan produk Keripik Pisang 

“BanaChip”, dilakukan manajer pemasaran yang saat itu ialah Diny Restuati 

Rahman dan dibantu dengan ke-4 perintis usaha yang lain melakukan 

pembagian selebaran yang ditujukan untuk mengetahui respon pasar 

terhadap produk Keripik Pisang “BanaChip”. Proses pemasaran yang 

selanjutnya dilakukan pada tanggal 04 April 2012 dengan mewawancara 

langsung konsumen berkaitan dengan cita rasa, penampilan produk, dan 

harga produk. 

Dalam proses pemasaran terdapat bauran pemasaran yang 

mempengaruhi jalannya suatu manajemen pemasaran (marketing). Wiragri 

yang masih merupakan usaha berskala industri kecil maka diterapkan empat 

bauran pemasaran pada Wiragri yaitu product, price, promotion, dan place.  
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 Product (Produk) 

Produk adalah suatu hasil karya yang diciptakan untuk diperjual-

belikan dan dikonsumsi oleh masyarakat luas dengan jumlah dan variasi 

menu yang berbeda dalam bentuk dan jenis serta rasa, kualitas dan 

kuantitas yang berfungsi sebagai sumber pemasukan.  

Produk yang dihasilkan oleh Wiragri berupa Keripik Pisang 

“BanaChip”. Produk ini berbeda dari produk keripik pisang lainnya dan dibuat 

tanpa menggunakan bahan pengawet maupun bahan kimia yang berbahaya 

bagi tubuh manusia. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan bahan-bahan 

alami yang berkualitas dan terhindar dari panggunaan zat-zat yang 

berbahaya yang digunakan untuk mengawetkan keripik pisang yang 

dihasilkan. Serta dalam proses pengolahannyapun tidak menggunakan 

bahan-bahan kimia yang berbahaya. 

Keripik pisang buatan Wiragri memiliki cita rasa yang khas dan 

memiliki aroma bawang putih. Selain produk dengan aroma dan rasa 

bawang putih, Wiragri juga telah memperkenalkan produk Keripik Pisang 

“BanaChip” dengan rasa balado. Namun Keripik Pisang “BanaChip” dengan 

rasa balado belum diproduksi secara kontinyu sebab perusahaan masih 

berfokus pada pengembangan produk yang bercita rasa bawang putih. 

Adapun tampilan produk Keripik Pisang “BanaChip” yang siap jual 

ditampilkan pada Gambar 6. 
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Gambar 6. Produk Keripik Pisang “BanaChip”, Wiragri, Makassar, 2013. 

Pada Gambar 6, menunjukkan tampilan produk Keripik Pisang 

“BanaChip” yang siap jual. Produk ini dibuat dengan pengolahan yang 

sederhana dan biaya produksi yang rendah dapat membuat usaha ini sangat 

baik untuk dikembangkan. Besarnya kebutuhan masyarakat maupun 

terhadap berbagai macam panganan yang menyehatkan dan terbuat dari 

bahan-bahan yang aman bagi kesehatan membuat peluang akan pembuatan 

industry pengolahan ini menjadi semakin berkembang. Terlebih lagi, bahan-

bahan yang digunakan terutama pisang kepok memiliki prospek yang cukup 

baik untuk diolah dan lebih dikembangkan menjadi panganan yang disukai 

masyarakat. Selain itu, produksi pisang kepok di Indonesia mengalami 

peningkatan yang pesat dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi 

buah pisang juga semakin banyak. 

Namun, peluang tersebut belum ditunjang dengan beberapa hal 

terutama pada produk yang dihasilkan tidak bervariasi, belum adanya 

standarisasi produk, dan status usaha Wiragri yang masih merupakan 

sebagai media pembelajaran untuk mahasiswa dalam mengembangkan jiwa 
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kewirausahaannya membuat pemasaran produk Keripik Pisang “BanaChip” 

belum dapat dipasarkan ke warung-warung, rumah makan, dan toko-toko 

besar seperti swalayan ataupun supermarket yang mengharuskan suatu 

produk harus memiliki lisensi resmi dari pemerintah terkait dengan 

keamanan pangan dari produk yang dipasarkan. Untuk itulah, sampai saat ini 

produk keripik pisang yang dihasilkan masih dipasarkan dikalangan 

mahasiswa yang ada di sekitar Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Unhas. 

Setelah dilakukan beberapa wawancara terhadap mahasiswa yang 

mengkonsumsi Keripik Pisang “BanaChip”. Pendapat mereka terhadap 

produk tersebut bervariasi, ada yang berpendapat dari segi rasa jika Keripik 

Pisang “BanaChip” terkadang keasinan, kemanisan, rasa dan aroma bawang 

putihnya kurang terasa. Dari segi warna ada yang berpendapat jika 

terkadang setiap ia membeli Keripik Pisang “BanaChip” warnanya keripiknya 

kurang cerah atau terlalu pucat sehingga terlihat kurang matang. Bahkan ada 

pula yang berpendapat jika ukuran dari Keripik Pisang “BanaChip” terkadang 

terlalu tebal sehingga mengakibatkan keripik kurang renyah dan terkadang 

ukuran keripik terlalu tipis sehingga mengakibatkan keripik mudah patah dan 

hancur. 

Pada kemasan produk juga tertera label produk yang berfungsi untuk 

memperkenalkan produk keripik pisang tersebut bernama Keripik Pisang 

“BanaChip” yang di produksi oleh Wirausaha Mahasiswa Agribisnis atau 

yang lebih dikenal dengan Wiragri.  
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Gambar 7. Label Kemasan Keripik Pisang “BanaChip”, Wiragri, Makassar, 
2013. 

Keterangan Gambar 7: 
1. Nama Produk Wiragri : Keripik Pisang “BanaChip” 
2. Daftar komposisi pembuatan Keripik Pisang “BanaChip” berupa pisang 

kepok, gula pasir, garam, air, minyak goreng, dan bawang putih 
3. Slogan yang diberikan untuk produk yaitu “Diolah secara higienis, dari 

bahan-bahan pilihan, tanpa bahan-bahan pengawet dan penyedap rasa 
(MSG)” 

4. Masa Kadaluarsa produk dan Kode Produksi Keripik Pisang “BanaChip” 
5. Gambar slogan lingkungan berupa “Membuang sampah pada 

tempatnya” 
6. Logo Wiragri 
7. Gambar pohon pisang untuk membuat tampilan label produk lebih 

menarik 
8. Netto atau berat bersih produk 
9. Nama usaha dan alamat tempat produksi yaitu “Wirausaha Mahasiswa 

Agribisnis, Makassar-Indonesia” dan “Binaan Laboratorium Agribisnis, 
Fakultas Pertanian, Unhas”. 

Pada Gambar 7 menunjukkan label kemasan yang dimiliki oleh produk 

Keripik Pisang “BanaChip”. Pada label tersebut masih terdapat beberapa 

kekurangan, seperti belum terteranya tanggal kadaluarsa produk dan kode 

produksi. Hal ini disebabkan produk Keripik Pisang “BanaChip” belum 

1 

2 

3 

4 

5 
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terdaftar pada Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan (BPOM) dan belum 

dilakukan uji masa kadaluarsa.  

 

 

 Price (Harga) 

Price atau penetapan harga merupakan salah satu bagian yang cukup 

rumit dan memerlukan pertimbangan-pertimbangan tertentu yaitu 

kemampuan atau daya beli konsumen, biaya produksi, biaya pemasaran dan 

pengeluaran untuk pajak (Assuari, 2002). 

Penetapan harga untuk produk Keripik Pisang “BanaChip” sesuai 

kemasan produk. Harga setiap jenis kemasan disajikan pada Tabel 12. 

Tabel 12. Harga Produk Keripik Pisang “BanaChip” pada Wiragri, Makassar, 
2013. 

No. Jenis Kemasan (Gram) Tingkat Harga (Rp/unit) 

1. 80 2.000 

2. 100 2.500 

3. 120 3.000 
Sumber : Data Primer Diolah, 2013. 

Tabel 12 menunjukkan produk Keripik Pisang “BanaChip” dikemas 

dalam tiga jenis yaitu dengan kemasan 80 gram diberikan harga  

Rp 2.000,-, harga Rp 2.500,- untuk kemasan 100 gram dan Rp 3.000,- untuk 

kemasan ukuran 120 gram. Penentuan harga ini di tentukan atas dasar 

pertimbangan besarnya biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan, 

juga didasarkan pada perkembangan harga biaya-biaya variabel yang 

semakin hari semakin meningkat.  
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Tabel 13. Jumlah Produk Keripik Pisang “BanaChip” yang Dipasarkan pada Bulan April sampai Desember 2012, Wiragri, 
Makassar, 2013. 

No. Uraian 
Bulan 

Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des 
1 Kemasan 

80 gram 
Jmlh (unit) - - 67 - - - 7 42 - - 

Harga (Rp) - - 2.000 - - - 2.000 2.000 - - 

Nilai (Rp) - - 134.000 - - - 14.000 84.000 - - 
2 Kemasan 

100 gram 
Jmlh (unit) 24 24 - - - - 29 22 11 10 

Harga (Rp) 2.000 2.500 - - - - 2.500 2.500 5.000 2.500 

Nilai (Rp) 48.000 60.000 - - - - 72.500 55.000 55.000 25.000 
3 Kemasan 

120 gram 
Jmlh (unit) - - - - - - - 13 - - 

Harga (Rp) - - - - - - - 3.000 - - 

Nilai (Rp) - - - - - - - 39.000 - - 

Total Nilai  (Rp) 48.000 60.000 134.000    86.500 233.000 25.000 
Sumber : Data Primer Diolah, 2013. 
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Penetapan harga yang ditawarkan tersebut menjadi salah satu 

bentuk upaya yang dilakukan oleh Wiragri untuk memperkenalkan produk 

Keripik Pisang “BanaChip” dipasaran. Mengingat bahwa usaha ini masih 

terbilang sangat baru dan belum banyak industri yang ada di Makassar baik 

industri dalam skala rumah tangga, skala menengah maupun industri skala 

besar yang bergerak dibidang pengolahan buah ini.  

Pada tabel 13 menunjukkan jumlah produk Keripik Pisang 

“BanaChip” yang dipasarkan selama periode bulan April sampai Desember 

2012 dalam kemasan yang berbeda-beda. Perbedaan ini didasarkan pada 

berat produk yang dijual yaitu kemasan 80 gram, 100 gram, dan 120 gram. 

Penentuan berat produk “BanaChip” disesuaikan dengan bentuk dan ukuran 

keripik pisang yang dihasilkan oleh Wiragri, karena plastik yang digunakan 

hanya berukuran 33 cm x 15 cm dengan ketebalan plastik 0,03 mm. 

Penentuan berat ini juga mempengaruhi penentuan harga pada produk 

Keripik Pisang “BanaChip”. 

Jumlah produk yang dipasarkan paling banyak diperoleh pada bulan 

November 2012 dengan total nilai Rp 233.000,-. Hal ini disebabkan pada 

bulan tersebut terjadi 3 kali proses produksi yaitu pada tanggal 01 November 

2012 yang menghasilkan 13 bungkus produk kemasan 120 gram dan 16 

bungkus produk kemasan 100 gram. Produksi kedua pada bulan November 

terjadi pada tanggal 04 November 2012 yang menghasilkan 6 bungkus 

produk kemasan 100 gram dan 42 bungkus produk kemasan 80 gram. 



 71 

Produksi terakhir di bulan November yaitu pada tanggal 08 November 

2012 yang menghasilkan produk dengan rasa baru yaitu rasa balado 

sebanyak 11 bungkus kemasan 100 gram. Pada bulan November 2012 juga 

terdapat produk kemasan 100 gram yang dijual dengan harga Rp 5.000,-. 

Produk yang dijual tersebut merupakan produk dengan rasa balado. 

Penentuan harga dengan rasa balado ini berdasarkan dari harga pembelian 

bahan-bahan baku yang digunakan untuk pembuatan bumbu balado. 

Sedangkan pada bulan Maret 2012, tidak diadakan proses penjualan produk 

sehingga pada bulan tersebut tidak terdapat pemasukan untuk Wiragri. Hal 

ini disebabkan pada bulan tersebut Wiragri masih melakukan tahapan 

percobaan pembuatan produk. Produk yang dihasilkan hanya ditujukan untuk 

mengetahui respon pasar terhadap produk. 

 Place (Distribusi) 

Saluran distribusi merupakan keputusan distribusi menyangkut 

kemudahan akses terhadap jasa bagi para pelanggan. Tempat dimana 

produk tersedia dalam sejumlah saluran distribusi dan outlet yang 

memungkinkan konsumen dapat dengan mudah memperoleh suatu produk. 

Lokasi produksi dan pemasaran produk Keripik Pisang “BanaChip” terletak 

pada satu area yaitu Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin. Sehingga 

dalam menjual produk Keripik Pisang “BanaChip” manajer pemasaran dan 

pimpinan perusahaan langsung kepada konsumen yang berada di sekitar 

kampus. 
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Adapun cara penjualan produk Keripik Pisang “BanaChip” ke 

konsumen dari Wiragri, terlihat pada Gambar 8. 

 

 

 
Gambar 8. Alur Pemasaran Produk Keripik Pisang “BanaChip”, Wiragri, 

Makassar, 2013. 

Pada Gambar 8 alur pemasaran produk Keripik Pisang “BanaChip” 

terbagi menjadi dua yaitu melalui pedagang pengecer dan konsumen 

langsung. Pedagang pengecer yang membantu dalam proses distribusi 

produk adalah Warung PKM (Pusat Kegiatan Mahasiswa) yang berada di 

area kampus Universitas Hasanuddin. Pemilik warung tersebut bersedia 

membantu Wiragri dalam memasarkan produk Keripik Pisang “BanaChip”. 

Produk yang dijual melalui pedagang pengecer hanya berukuran 100 gram 

dengan harga Rp 2.000,- dan pedagang pengecer dapat menjualnya 

langsung kepada konsumen dengan harga Rp 2.500, sehingga pedagang 

pengecer dapat memperoleh keuntungan Rp 500,- dari penjualan produk 

Keripik Pisang “BanaChip”.  

Namun, hubungan kerjasama ini belum berkelanjutan dan Wiragri 

baru satu kali melakukan hubungan kerjasama dengan pemilik warung yang 

ada di PKM. Hal ini dikarenakan Wiragri belum mampu memproduksi produk 

Keripik Pisang “BanaChip” dalam jumlah yang banyak, sehingga Wiragri 

belum mampu untuk memenuhi permintaan yang berikutnya. 

WIRAGRI PEDAGANG 
PENGECER KONSUMEN 
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Proses distribusi lain yang dilakukan oleh Wiragri ialah dengan 

menjual langsung produk kepada konsumen. Kegiatan pemasaran ini 

dilakukan langsung di dalam ruang lingkup Fakultas Pertanian, Universitas 

Hasanuddin oleh manajer pemasaran dan dibantu dengan pimpinan 

perusahaan. Sejauh ini produk Keripik Pisang “BanaChip” yang dipasarkan 

kepada konsumen langsung selalu habis terjual. 

 Promotion (Promosi) 

Promosi adalah kegiatan pemasaran yang sangat penting bagi 

perusahaan untuk memperkenalkan produknya kepada konsumen, 

sedangkan distribusi merupakan proses pendistribusian produk dan jasa 

yang sesuai dan terorganisir sehingga terjadi keefektifan penjualan. Menurut 

Philip Kotler promotion tools didefinisikan sebagai berikut : 

1) Advertising (Periklanan). Suatu promosi barang atau jasa yang sifatnya 

non personal dilakukan oleh sponsor yang diketahui. 

2) Personal selling (Penjualan perorangan). Penjualan perorangan yang 

dilakukan oleh para wiraniaga yang mencoba dan membujuk untuk 

melakukan penjualan sekaligus. 

3) Sales promotion (Promosi penjualan). Suatu kegiatan yang dimaksud 

untuk membantu mendapatkan konsumen yang bersedia membeli 

produk atau jasa suatu perusahaan. 

4) Public relation (Publisitas). Suatu kegiatan pengiklanan secara tidak 

langsung dimana produk atau jasa suatu perusahaan disebarluaskan 

oleh media komunikasi (Rizal, 2008). 
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Selama ini promosi yang dilakukan untuk memperkenalkan produk 

Keripik Pisang “BanaChip” dilakukan dengan menggunakan bauran promosi 

personal selling yaitu dengan mempromosikan langsung kepada kerabat-

kerabat dan masyarakat mengenai produk Keripik Pisang “BanaChip” agar 

produk ini dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas. Kegiatan promosi ini 

dilakukan oleh manajer pemasaran dan dibantu oleh pimpinan perusahaan. 

Aktivitas promosi yang paling pertama kali dilakukan masih dilingkungan 

Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin. Aktivitas ini dinilai masih sangat 

kurang sebab belum dapat menarik konsumen yang lebih banyak. Sehingga 

dibutuhkan penambahan usaha dalam promosi agar penyampaian informasi 

promosi dapat tersampaikan kepada masyarakat dan permintaan produk 

juga semakin meningkat. 

Kegiatan promosi yang dilakukan oleh Wiragri tidak dilakukan secara 

aktif, karena focus perhatian perusahaan saat ini adalah masih dalam tahap 

pengembangan produk. Lagipula produk yang dihasilkan oleh Wiragri masih 

dalam jumlah yang sedikit, sehingga perusahaan belum melakukan kegiatan 

promosi secara besar-besaran. Kegiatan promosi produk merupakan suatu 

cara perusahaan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terhadap 

produk yang dihasilkannya. Kurangnya kegiatan promosi produk yang 

dilakukan oleh Wiragri mengakibatkan kurangnya informasi tentang produk 

yang dipasarkan. Selain itu, belum adanya aggaran yang dialokasikan untuk 

melakukan kegitan promosi lain berupa pembuatan brosur, poster, media 

cetak, dan media elektronik. 
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2.2.4 Pengendalian Dampak Lingkungan 

Suatu dampak adalah setiap perubahan yang terjadi dalam lingkungan 

akibat adanya aktivitas manusia. Dalam peraturan pemerintah diartikan 

sebagai perubahan lingkungan.  Dampak adalah perbedaan antara kondisi 

lingkungan yang diperkirakan akan ada tanpa adanya pembangunan 

(Sumarwoto, 2001). 

Pengendalian dampak lingkungan merupakan hal yang tidak pernah 

lepas dari suatu perusahaan. Dampak lingkungan dikategorikan atas dua 

bagian yaitu dampak fisik-kimia dan dampak sosial ekonomi. Perusahaan 

yang baik akan selalu memperhatikan lingkungan yang berada disekitar 

perusahaannya. Wiragri sangat memperhatikan hal mengenai dampak 

lingkungan, setiap hari Wiragri memproduksi Keripik Pisang “BanaChip” yang 

siap dijual namun tidak akan pernah terpisah dari yang namanya sampah 

fisik dari sisa pembuatan keripik pisang, misalnya sampah organik berupa 

kulit pisang dan sampah non-organik berupa sampah plastik sisa kemasan 

bahan baku. Sampah-sampah organik dan non-organik yang dihasilkan oleh 

Wiragri tersebut langsung dimasukkan ke dalam kantong plastik dan dibuang 

di tempat sampah yang berada dalam lingkungan Fakultas Pertanian, 

Universitas Hasanuddin dan dalam penanganan limbah ini Wiragri belum 

mengeluarkan biaya khusus untuk retribusi sampah. Berdasarkan 

karakteristiknya, limbah dapat digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu: 
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1. Limbah padat merupakan hasil buangan industri berupa padatan, 

lumpur, dan bubur yang berasal dari sisa proses pengolahan. Limbah 

padat yang dihasilkan dalam proses produksi pembuatan Keripik Pisang 

“BanaChip” adalah kulit pisang, kulit bawang putih beserta bungkusan 

plastik gula. Limbah padat ini biasanya langsung dibuang di tempat 

sampah.  

2. Limbah suara merupakan limbah yang dihasilkan dari proses produksi 

yang berupa gangguan nyata yang dirasakan karena bunyi atau 

kebisingan yang terjadi karena proses produksi. Limbah suara yang 

dihasilkan pada proses produksi Keripik Pisang “BanaChip” adalah suara 

yang ditimbulkan pada saat penggorengan keripik namun hal ini dinilai 

tidak mengganggu sebab suara yang ditimbulkan tidak melewati batas 

ambang kebisingan sehingga tidak dilakukan proses penanganan 

limbah.  

3. Limbah cair merupakan limbah hasil pengolahan suatu industri yang 

berbentuk cair berupa air yang tidak terpakai lagi dan juga merupakan 

hasil dari berbagai kegiatan manusia sehari-hari. Limbah cair yang 

dihasilkan oleh Wiragri berupa sisa air cucian pisang dan sisa air cucian 

peralatan. Limbah cair ini langsung dibuang di saluran air yang berada di 

Laboratorium Agribisnis, agar tidak terjadi pencemaran bau. 

4. Limbah gas merupakan pencemaran udara yang dapat disebabkan oleh 

sumber alami maupun sebagai hasil aktivitas manusia. Limbah gas 

dalam proses produksi Keripik Pisang “BanaChip” adalah asap yang 

dihasilkan pada saat menggoreng keripik. Limbah gas yang dihasilkan ini 



 77 

dinilai tidak menggangu lingkungan sekitar sebab asap yang ditimbulkan 

masih dalam jumlah yang sangat sedikit dan tidak menyebabkan polusi 

udara sehingga tidak dilakukan penanganan limbah yang berlebihan.  

Keseluruhan jenis limbah fisik-kimia yang dihasilkan beserta 

pengendalian yang dilakukan tersaji pada Tabel 14. 

Tabel 14. Jenis Limbah Fisik-kimia yang Dihasilkan Keripik Pisang 
“BanaChip” serta Pengendaliannya, Wiragri, Makassar, 2013. 

No. Jenis Limbah Pengendalian 
1. Limbah Padat : 

- Kulit Pisang 

- Kulit Bawang Putih 

- Bungkusan Plastik 

Membuang limbah ke tempat 

sampah di lingkungan Fakultas 

Pertanian, Universitas 

Hasanuddin . 

2. Limbah Suara 

- Suara pada proses 

Penggorengan 

Tidak ada penanganan limbah 

secara khusus. 

3. Limbah Cair 

- Air sisa cucian pisang 

- Air sisa cucian peralatan 

Membuang limbah cair pada 

saluran air yang tersedia di ruang 

produksi. 

4. Limbah Gas 

- Asap dari proses  

Penggorengan 

Tidak ada penangan limbah 

secara khusus. 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013. 

Untuk dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh keberadaan 

Wiragri yaitu perusahaan dapat menjadi sebagai media pembelajaran bagi 

mahasiswa untuk berwirausaha dan dapat menjadi peluang untuk 

menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Selain itu, secara tidak 

langsung usaha ini dapat meningkatkan pendapatan ekonomi karena usaha  
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ini dapat menjadi contoh bagi kalangan mahasiswa yang ingin membuat 

usaha di bidang pengolahan dengan bahan dasar dari produk-produk 

pertanian. 

2.2.5 Proses Pengendalian Keuangan 

Sebagian besar keputusan yang diambil oleh manajemen memerlukan 

informasi biaya yang didasarkan pada perilakunya. Perilaku biaya adalah 

pola perubahan biaya dalam kaitannya dengan perubahan volume kegiatan 

atau aktivitas perusahaan (misalnya volume produksi dan volume penjualan). 

Analisis biaya dan pendapatan dilakukan untuk menentukan besar kecilnya 

biaya yang dikeluarkan selama satu tahun atau per enam bulan (Sutanto, 

2009). 

Dalam hal ini sistem keuangan ditangani langsung oleh manajer 

keuangan Wiragri yaitu Hardiyanti Sultan. Laporan keuangan bulanan dibuat 

melalui pembukuan berupa buku jurnal, neraca, arus kas dan lain-lain. 

Dalam proses mengelola keuangan, manajer keuangan selalu mendata dan 

mencatat setiap transaksi pengeluaran dan pemasukan Wiragri. Keseluruhan 

biaya-biaya yang terdapat di Wiragri dibedakan menjadi 2 yaitu biaya tetap 

dan biaya variabel. 

 Biaya Tetap (Fixed Cost) merupakan biaya yang sifatnya tidak 

berpengaruh langsung pada kapasitas produksi. Biaya tetap pada 

dasarnya hanya mempunyai arti dalam jangka pendek, dimana faktor- 
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faktor produksi yang digunakan merupakan faktor produksi tetap. Biaya 

tetap yang dikeluarkan berupa gaji karyawan, pajak, dan nilai 

penyusutan alat.  

 Biaya Variabel (Variable Cost) merupakan biaya-biaya yang totalnya 

selalu berubah secara proporsional (sebanding) dengan perubahan 

volume kegiatan perusahaan. Besar-kecilnya total biaya variabel di 

pengaruhi oleh besar kecilnya volume produksi penjualan secara 

proporsional (Mashud, 2010). 

Biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan oleh Wiragri dalam 

periode Maret – Desember 2012 tersaji pada Tabel 15. Pada tabel tersebut 

menunjukkan bahwa biaya tetap yang dikeluarkan oleh Wiragri berupa nilai 

penyusutan alat, sewa bangunan, listrik, dan air. Total biaya tetap yang 

dibayar pada bulan Maret 2012 hingga Desember 2012 adalah Rp 662.300,- 

dan total untuk biaya variabel ialah Rp 476.700,-. Pada bulan Juli hingga 

September 2012 tidak dilakukan proses produksi sehingga terjadi penurunan 

pembayaran biaya pada biaya tetap dan tidak adanya biaya variabel yang 

dikeluarkan pada bulan tersebut karena pada bulan tersebut Wiragri tidak 

melakukan proses produksi. 
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Tabel 15. Biaya Tetap dan Biaya Variabel yang Dikeluarkan pada Bulan Maret sampai Desember 2012, Wiragri, Makassar, 
2013. 

No Jenis 
Biaya Uraian 

Bulan Maret - Desember 2012 (Rp) 

Mar Apr Mei Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des 
1. Biaya Tetap Nilai Penyusutan Alat 6.500 10.700 10.700 11.400 11.400 11.400 11.400 11.900 11.900 12.500 

Sewa Bangunan 50.000 50.000 50.000 50.000 25.000 25.000 25.000 50.000 50.000 50.000 

Listrik 5.000 5.000 5.000 5.000 2.500 2.500 2.500 5.000 5.000 5.000 

Air 10.000 10.000 10.000 10.000 5.000 5.000 5.000 10.000 10.000 10.000 
 Jumlah 71.500 75.700 75.700 76.400 43.900 43.900 43.900 76.900 76.900 77.500 

Total Biaya Tetap 662.300 
            

2. Biaya 
Variabel Bahan Baku Utama 10.000 - - 50.000 - - - 34.000 71.000 7.000 

Bahan Baku Penolong 22.000 105.250 37.900 27.350 - - - 67.700 44.500 - 

 
Jumlah 32.000 105.25

0 37.900 77.350 - - - 101.70
0 

115.50
0 7.000 

Total BIaya Variabel 476.700 
            

TOTAL 
(Jmlh Biaya Tetap + Jmlh Biaya Variabel) 103.500 180.950 113.600 153.750 43.900 43.900 43.900 178.600 192.400 84.500 

Total Keseluruhan 1.139.000 
Sumber : Data Primer Diolah, 2013.
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Tabel 15 juga menunjukkan biaya tetap yang dikeluarkan adalah 

berupa biaya penyusutan alat yang berbeda-beda untuk setiap bulannya.  

Biaya lainnya seperti biaya pembayaran listrik dan air memiliki nilai yang 

sama untuk setiap bulannya terkecuali untuk bulan Juli, Agustus dan 

September. Biaya yang dikeluarkan pada bulan tersebut merupakan biaya 

beban yang memang harus dikeluarkan walaupun tidak terjadi proses 

produksi. Pada bulan tersebut tidak diadakan proses produksi sebab tenaga 

kerja perusahaan sedang mengikuti kegiatan akademik KKN (Kuliah Kerja 

Nyata). 

Sedangkan biaya variabel yang dikeluarkan oleh Wiragri berupa biaya 

bahan baku utama dan bahan baku penolong yang nilainya berubah-ubah 

pada tiap bulannya. Hal ini disebabkan nilai pengadaan bahan baku utama 

seperti pisang kepok dan nilai pengadaan bahan baku penolong seperti 

minyak goreng, gula pasir, bawang putih, garam juga berfluktuasi. Hal ini 

disebabkan karena belum adanya pemasok bahan baku utama yang tetap 

sehingga dalam pengadaan bahan baku utama yaitu pisang kepok belum 

menentu. Terkadang manajer produksi harus mencari penjual pisang yang 

menjual pisang kepok yang sesuai dengan standar perusahaan dan memiliki 

harga jual yang relatif murah, namun tidak semua penjual pisang 

menawarkan harga yang sesuai dengan yang diinginkan Wiragri.  
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III. STRATEGI PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS DAN PEMASARAN 

3.1 Analisis SWOT 

Analisis SWOT adalah analisis kondisi internal maupun eksternal 

suatu organisasi atau perusahaan yang selanjutnya akan digunakan sebagai 

dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Analisis internal meliputi 

peniaian terhadap faktor kekuatan (strength) dan kelemahan (weaknesses). 

Sementara, analisis eksternal mencakup faktor peluang (opportunities) dan 

tantangan (threats) (DAPS, 2012). 

Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan 

pengembangan misi tujuan, strategi dan kebijaksanaan perusahaan. Dengan 

demikian perencanaan strategi harus menganalisis faktor-faktor strategis 

perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman). Dalam kondisi 

yang ada saat ini analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal 

peluang (opportunities) dan ancaman (threats) dengan faktor internal 

kekuatan (strength) dan kelemahan (weaknesses). Analisa SWOT dapat 

diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang 

mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam matriks 

SWOT seperti pada Gambar 9. 

EKSTERNAL 
OPPORTUNITIES THREATHS  

INTERNAL 

STRENGTH Comparative 
Advantage Mobilization 

WEAKNESSES Divestment/Investment Damage Control 
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Gambar 9. Kerangka Matriks SWOT oleh Kearns (1998) dalam BPS 

3.1.1 Analisis Faktor Internal 

Faktor internal merupakan lingkungan internal yang terdiri dari 

kekuatan dan kelemahan yang ada didalam organisasi tetapi biasanya tidak 

dalam pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak. Lingkungan 

internal terdiri dari keuangan dan akuntansi, sumber daya manusia, 

pemasaran, operasi, dan penelitian/pengembangan (Wahyuni, 2011).  

Analisis faktor internal bertujuan untuk menemukan berbagai kekuatan 

(strengths) yang dimiliki Wiragri pada berbagai aspek yang terkait dengan 

pengembangan produk khususnya dalam peningkatan produktivitas dan 

pemasarannya untuk dimanfaatkan. Selain itu menemukan kelemahan-

kelemahan (weaknesses) yang dimiliki oleh Wiragri pada berbagai aspek 

yang terkait dengan pengembangan produk khususnya dalam produktivitas 

dan pemasarannya untuk segera dibenahi.  

A. Kekuatan (Strenghts) 

Kekuatan adalah faktor internal yang ada di dalam institusi yang bisa 

digunakan untuk menggerakkan institusi ke depan. Suatu kekuatan hanya 

akan menjadi keunggulan kompetitif bagi suatu institusi apabila kekuatan 

tersebut terkait dengan lingkungan sekitarnya, misalnya apakah kekuatan itu 

dibutuhkan atau bisa mempengaruhi lingkungan di sekitarnya. Jika pada 

instutusi lain juga terdapat kekuatan yang dan institusi tersebut memiliki 

kemampuan utama yang sama, maka kekuatan harus diukur dari bagaimana 

kekuatan relatif suatu institusi dibandingkan dengan institusi yang lain. 
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak semua kekuatan yang dimiliki 

institusi harus dipaksa untuk dikembangkan karena adakalanya kekuatan itu 

tidak terlalu penting jika dilihat dari lingkungan yang lebih luas  

(LPEM-FE-UI, 2007).  

Kekuatan yang dimaksud disini adalah potensi sumberdaya dan 

kondisi yang dimiliki oleh Wiragri terkait dengan pengembangan produk 

Keripik Pisang “BanaChip” yang dapat dijadikan sebagai modal dasar dalam 

peningkatan produktivitas dan pemasaran Keripik Pisang “BanaChip”. Berikut 

ini diuraikan berbagai kekuatan yang dimiliki oleh Wiragri:  

1. Letak lokasi usaha Wiragri yang strategis 

Letak lokasi usaha Wiragri yang strategis yaitu berada di dalam ruang 

lingkup Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin memungkinkan usaha ini 

dapat mengakses dengan cepat informasi-informasi berbagai kemajuan yang 

dicapai. Wiragri juga mampu dengan mudah memasarkan produk Keripik 

Pisang “BanaChip” kepada berbagai lapisan masyarakat yang ada di sekitar 

usaha Wiragri. Kondisi tersebut juga membuat Wiragri mampu memasarkan 

produk Keripik Pisang “BanaChip” ke mahasiswa-mahasiswa yang ada di 

Unhas. Selain itu, disekitar Universitas Hasanuddin banyak berjejeran 

warung-warung dan rumah makan sehingga konsumen yang bukan berasal 

dari kalangan mahasiswa dapat dengan mudah memperoleh produk Keripik 

Pisang “BanaChip”. Letak usaha Wiragri yang tergolong strategis ini memiliki 

arti penting yaitu Wiragri mampu mengakses bahan baku yang tersedia di 
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pasar tradisional seperti Pasar Daya, sehingga dengan mudah memperoleh 

bahan baku seperti pisang kepok, bawang putih, garam, gula, dan minyak.  

2. Tingkat harga yang dapat dijangkau 

Harga Keripik Pisang “BanaChip” yang di perjualkan ke masyarakat 

luas sangatlah terjangkau bagi semua kalangan. Harga yang ditawarkan 

untuk 100 gram atau setara dengan 1 bungkus keripik pisang senilai  

Rp 4.000,-. Harga ini tergolong murah jika dibandingkan dengan produk 

keripik pisang yang ada dipasaran yang rata-rata penjualannya berkisar  

Rp 5.000,- sampai Rp 6.000,- per 100 gram-nya. Penetapan harga jual 

Keripik Pisang “BanaChip”, selain didasarkan pada besarnya biaya proses 

produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan, juga didasarkan pada 

perkembangan biaya-biaya variabel proses budidaya yang semakin hari 

semakin meningkat. 

Penetapan harga murah yang ditawarkan oleh Wiragri sangat terkait 

dengan upaya pengenalan produk Keripik Pisang “BanaChip” di pasaran. 

Mengingat bahwa usaha ini masih terbilang sangat baru dan belum terlalu 

banyak masyarakat di Makassar yang menggeluti usaha dibidang ini 

sehingga perlu adanya kelebihan yang ditampilkan dengan tetap 

mempertimbangkan tingkat keuntungan yang nantinya diperoleh. 

3. Produk memiliki diferensiasi dibandingkan pesaing 

Produk yang dihasilkan oleh Wirausaha Mahasiswa Agribisnis 

(Wiragri) adalah Keripik Pisang “BanaChip” yang dibuat tanpa menggunakan 

bahan-bahan pengawet maupun kimia yang berbahaya bagi tubuh. Bahan-
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bahan yang digunakan ialah bahan-bahan yang masih segar dan diperoleh 

dari pasar yang sudah dipercaya oleh Wiragri. Produk keripik pisang yang 

dihasilkan oleh Wiragri memiliki warna yang cerah tidak pucat maupun hitam, 

warna ini dihasilkan dari cara mengolah pisang yang telah diserut langsung 

digoreng tanpa dilakukan proses perendaman. Selain itu, cita rasa yang 

berbeda dengan produk keripik pisang lainnya, membuat Keripik Pisang 

“BanaChip” menjadi lebih unik dan jauh berbeda kelebihannya dibandingkan 

dengan produk lain yang sejenis. Adapun perbandingan Keripik Pisang 

“BanaChip” dengan produk keripik pisang merek lain. 

Tabel 16. Perbandingan Keripik Pisang “BanaChip” dengan Keripik Pisang 
Merek Lain, Wiragri, Makassar, 2013. 

No. Uraian Keripik Pisang 
“BanaChip” 

Keripik Pisang Merek Lain 
Merek A  Merek B Merek C 

1. Logo Perusahaan Terdapat pada 
Kemasan - Terdapat pada 

Kemasan - 

2. Nama Produk Keripik Pisang 
“BanaChip” 

Keripik Pisang 
Kepok 

Keripik Pisang 
Sinar Cahaya 

Keripik 
Pisang 
Anugrah 

3. Daftar nama bahan 
yang digunakan 

Terdapat pada 
kemasan - Terdapat pada 

kemasan - 

4. Nilai Gizi - - - - 
5. Jumlah Netto (berat 

bersih produk) 
Terdapat pada 
Kemasan 

Terdapat pada 
Kemasan 

Terdapat pada 
Kemasan - 

6. No. Daftar di 
departemen terkait - Terdapat pada 

Kemasan 
Terdapat pada 
Kemasan - 

7. Tanggal Produksi - - Terdapat pada 
Kemasan - 

8. Tanggal Kadaluarsa 
(Exp.) - Terdapat pada 

Kemasan 
Terdapat pada 
Kemasan - 

9. Petunjuk 
Penggunaan - - - - 

10. Cara Penyimpanan - - - - 
11. Nama Usaha 

Pembuat produk Wiragri - UD. Sinar 
Terang - 

12. Tempat Pembuatan 
Produk Makassar Maros Barru Luwu Utara 

13. Bentuk Keripik Memanjang Bulat dan 
memanjang Bulat  Memanjang 

Sumber: Data Primer Diolah, 2013. 
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B. Kelemahan (Weaknesses)  

Hal-hal yang menjadi lawan dari kekuatan adalah kelemahan. 

Sehingga sama dengan kekuatan, tidak semua kelemahan dari institusi 

harus dipaksa untuk diperbaiki terutama untuk hal-hal yang tidak 

berpengaruh pada lingkungan sekitar (LPEM-FE-UI, 2007).  

Kelemahan yang dimaksud disini adalah keterbatasan sumberdaya 

dan kondisi yang dimiliki oleh Wiragri terkait dengan pengembangan produk 

Keripik Pisang “BanaChip” yang dapat menghambat dalam produktivitas dan 

pemasaran produk Keripik Pisang “BanaChip”. Berikut ini diuraikan berbagai 

kelemahan yang dimiliki Wiragri:  

1. Volume produksi masih kurang 

Kurangnya volume produksi yang diperoleh oleh Wiragri merupakan 

dampak dari peralatan yang dimiliki, dimana peralatan yang dimiliki oleh 

Wiragri memiliki kapasitas untuk menghasilkan 20 hingga 40 bungkus/setiap 

kali produksi. Padahal, produksi dapat ditingkatkan untuk menghasilkan 100 

hingga 200 bungkus/setiap kali produksi.  

Jumlah produk rata-rata yang dihasilkan setiap kali produksi adalah 

sebanyak 34 bungkus. Untuk skala industri kecil, jumlah produk ini masih 

sangat sedikit mengingat perusahaan sudah berdiri sejak bulan Februari 

2012. Selain keterbatasan peralatan, faktor kurangnya tenaga kerja dan 

sulitnya mengatur jadwal produksi menjadi salah satu penyebab volume 

produksi yang dihasilkan masih kurang.  
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2. Volume produk yang terpasarkan masih kurang 

Jumlah produk rata-rata yang mampu dipasarkan oleh Wiragri setiap 

kali melakukan proses pemasaran sebanyak 34 bungkus. Hal ini terjadi 

akibat produk yang dihasilkan oleh Wiragri juga hanya berjumlah 34 

bungkus. Keterbatasan volume produksi, tentunya sangat berpengaruh 

terhadap kurangnya distribusi produk kepasaran, sehingga kadang kala 

membuat permintaan pasar tidak sepenuhnya dapat dipenuhi oleh Wiragri. 

Hal ini mengakibatkan banyaknya peluang-peluang yang dilewatkan seperti 

produk telah habis namun masih ada permintaan konsumen dan membuat 

daerah pemasaran produk belum meluas. 

3. Ruang produksi sempit 

Saat ini setiap melakukan proses produksi ruangan yang digunakan 

ialah Ruang Inkubator Wirausaha pada Laboratorium Agribisnis, Fakultas 

Pertanian, Universitas Hasanuddin, Makassar. Luas ruangan produksi ini 

adalah 3,5 m x 3,1 m. Kondisi ruang produksi dengan luas tersebut membuat 

keterbatasan dalam bergerak untuk melakukan proses produksi. Terlebih 

lagi, banyaknya peralatan-peralatan laboratorium yang tidak terpakai dan 

hanya disimpan seadanya di dalam ruang tersebut. 

4. Proses produksi kurang lancar 

Tahapan dalam melakukan proses produksi terkadang menjadi 

terhambat karena kondisi ruangan yang kecil sedangkan tahapan dalam 

melakukan proses produksi memerlukan ruangan yang lebih luas, seperti 

tempat untuk menyimpan pisang yang telah diiris dan didiamkan, tempat 
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untuk meniriskan keripik pisang, serta tempat penyimpanan keripik sebelum 

dikemas. Kurang lancarnya proses produksi juga disebabkan karena belum 

jelasnya pembagian kerja di Wiragri, misalnya saja pada tahapan proses 

produksi menggoreng pisang menjadi keripik terkadang dikerjakan oleh 2 

orang yang berbeda. 

5. Suasana kerja kurang nyaman 

Selain sempit, ruang produksi juga tidak dilengkapi dengan ventilasi 

udara yang baik sehingga pada saat proses produksi berlangsung kondisi 

dan suhu yang ada di ruang menjadi panas dan pengap. Hal ini disebabkan 

naiknya suhu ruangan akibat proses penggorengan yang dilakukan dan juga 

disebabkan asap yang ditimbulkan dari penggorengan tidak dapat keluar 

dengan baik karena ventilasi udara yang dimiliki sangat sedikit yaitu hanya 

berjumlah dua lubang ventilasi dengan ukuran kecil. 

6. Kinerja sumber daya manusia kurang baik 

Wiragri hanya memiliki 2 orang tenaga kerja tetap dan 11 orang 

tenaga kerja tidak tetap yang bekerja secara magang sehingga dalam 

melakukan proses produksi sampai pemasaran kinerja sumber daya 

manusia menjadi kurang baik. Hal ini disebabkan karena adanya 

perangkapan kerja pada Wiragri yang mengakibatkan jumlah produk yang 

dihasilkan menjadi tidak maksimal. 
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7. Adanya perangkapan kerja 

Pada Wiragri tenaga kerja bekerja pada semua bagian, sehingga tidak 

ada spesialisasi pekerjaan dan terjadinya perangkapan tugas di Wiragri. 

Perangkapan tugas atau jabatan adalah seseorang yang mengerjakan dua 

atau lebih pekerjaan yang berbeda dalam satu organisasi atau perusahaan 

sehingga pembagian kerja (job description) belum jelas. Adapun contoh 

perangkapan kerja yang terjadi pada Wiragri yaitu pimpinan Wiragri juga 

mengerjakan tugas sebagai manajer keuangan, manajer produksi juga 

mengerjakan tugas sebagai manajer pemasaran, dan karyawan Wiragri yang 

melakukan magangpun juga sering bertugas menjadi karyawan produksi dan 

karyawan pemasaran. Hal ini tentunya berdampak pada sistem manajemen 

Wiragri dan mengakibatkan aktifitas didalam perusahaan tidak berjalan 

secara efektif dan efisien. 

8. Tenaga kerja kurang 

Jumlah tenaga kerja yang dimiliki Wiragri saat ini adalah berjumlah 2 

orang. Walaupun pada awalnya perusahaan sudah memiliki 11 orang 

tambahan tenaga kerja. Namun karena 11 orang tersebut berstatus sebagai 

mahasiswa magang (tenaga kerja tidak tetap), maka ketika waktu magang 

telah habis tidak ada paksaan untuk tetap melanjutkan menjadi tenaga kerja 

tetap. Sehingga saat ini tenaga kerja tetap perusahaan kembali menjadi 2 

orang dengan artian bahwa waktu magang telah selesai dan dari 11 orang 

tersebut tidak ada yang memiliki niat untuk menjadi tenaga kerja tetap 

Wiragri. Jumlah tenaga kerja yang terbatas ini mengakibatkan semua proses 
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produksi berjalan lambat, sehingga hal ini juga berpengaruh pada produk 

yang dihasilkan. Dengan 2 tenaga kerja tetap Wiragri hanya mampu 

mengolah 1 tandang pisang. Hal inipun juga berimbas pada proses 

pemasaran. Kurangnya tenaga kerja pada bidang pemasaran 

mengakibatkan 2 orang tenaga kerja tetap Wiragri kewalahan dalam 

memasarkan produk Keripik Pisang “BanaChip”. 

9. Jenis dan jumlah peralatan terbatas 

Sumber daya peralatan merupakan salah satu penunjang untuk 

mengembangankan suatu usaha. Tentunya keterbatasan sumber daya 

peralatan yang dimiliki oleh suatu perusahaan akan membuat kinerja 

perusahaan tersebut menjadi terbatas. Hal ini juga terjadi pada Wiragri, jenis 

peralatan yang dimiliki berupa wajan, kompor, baskom, alat serut masih 

sangat sederhana. Terlebih lagi alat serut yang dimiliki, sudah 3 kali terjadi 

penggantian alat serut pisang. Sejauh ini Wiragri masih mencari alat serut 

yang betul-betul mampu menghasilkan lebih banyak irisan pisang yang 

memiliki tingkat ketebalan yang sama. Jumlah peratan yang dimiliki oleh 

Wiragripun masih sangat terbatas. Jumlah peratalan yang terbatas tersebut 

mengakibatkan Wiragri hanya mampu menghasilkan rata-rata 3 kg keripik 

pisang setiap kali produksi, padahal permintaan akan Keripik Pisang 

“BanaChip” semakin hari semakin meningkat. 
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10. Modal yang dimiliki terbatas 

Pada awal memulai usaha modal awal yang dimiliki oleh Wiragri 

senilai Rp 1.000.000,-, modal inipun merupakan investasi dari Jurusan Sosial 

Ekonomi Pertanian, Universitas Hasanuddin. Modal yang diberikan ini sangat 

terbatas dan hanya mampu direalisasikan untuk pembelian peralatan 

produksi dan bahan-bahan untuk proses produksi. Hingga saat ini modal 

yang dimiliki oleh Wiragri sebesar Rp 809.650,- yang terdiri dari modal kerja 

sebesar Rp 60.250,- dan modal investasi sebesar Rp 749.400,-. 

11. Usaha promosi masih sangat kurang 

Jenis promosi yang dilakukan oleh Wiragri adalah personal selling. 

Kegiatan promosi ini masih sangat sederhana yaitu hanya sekedar 

memberikan informasi kepada orang lain tentang adanya produk Keripik 

Pisang “BanaChip” dan cara ini membutuhkan waktu yang cukup intens 

untuk memberikan informasi ke setiap orang. Namun, usaha promosi ini 

masih terbatas pada kalangan mahasiswa dan dosen yang ada di lingkungan 

Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin. Kurangnya aktivitas promosi 

produk membuat Wiragri belum dikenal oleh masyarakat, sehingga produk 

yang dihasilkan Wiragripun kurang dikenal oleh masyarakat baik yang ada di 

Kota Makassar maupun di seluruh daerah Sulawesi Selatan. Selain itu, hal 

ini juga berpengaruh terhadap kurangnya wilayah pemasaran untuk 

memasarkan produk. 
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12. Distribusi produk masih kurang 

Distribusi atau penyaluran produk untuk lebih memperluas area 

pemasaran merupakan salah satu langkah untuk memperkenalkan produk 

kepada masyarakat luas. Penyaluran produk Keripik Pisang “BanaChip” 

dapat dikatakan masih kurang. Wiragri pernah melakukan kerjasama dengan 

salah satu pedagang pengecer yang ada di Univesitas Hasanuddin yaitu 

sebuah warung PKM (Pusat Kegiatan Mahasiswa) yang terdapat di area 

kampus. Namun, hubungan kerjasama ini terhenti akibat Wiragri yang kurang 

mampu memenuhi permintaan pasar di area tersebut. Sehingga saat ini 

wiragri belum melakukan hubungan kerjasama lagi dengan pihak lain. 

Kurangnya jumlah distributor, merupakan dampak dari jumlah produk yang 

akan didistribusikan masih sangat kurang, sehingga untuk melakukan 

hubungan kerjasama dengan pihak distributor masih belum dapat 

dilaksanakan. Hal ini pula yang membuat Wiragri masih melakukan sendiri 

upaya promosinya tanpa melibatkan pihak distributor. 

13. Belum adanya standarisasi produk 

Setiap produk Keripik Pisang “BanaCHip” yang dihasilkan belum 

memiliki standarisasi produk yang tetap. Hal ini mengakibatkan terkadang 

rasa, bentuk, ukuran, tingkat kerenyahan produk, warna produk dan lain-lain 

dari keripik pisang yang dihasilkan berubah-ubah. Wiragri pernah membuat 

Keripik Pisang “BanaChip” dengan bentuk yang bulat ataupun memanjang, 

ukuran keripik yang terlalu tebal ataupun terlalu tipis. 
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14. Kemasaan yang digunakan masih tipis 

Kemasan makanan merupakan bagian dari kebutuhan sehari-hari kita. 

Konsumsi makanan yang kita butuhkan tidak lepas dari kemasan sebagai 

bungkus/wadah makanan. Penggunaan plastik untuk kemasan makanan 

sudah meluas, bahkan sudah menjangkau desa-desa terpencil. Bahan 

tersebut lebih mudah diperoleh. Dalam mengemas Keripik Pisang 

“BanaChip”, Wiragri menggunakan kemasan plastik biasa polyetilene dengan 

standa ketebalan yang masih rendah (yaitu 0,03 mm). Diketahui bahwa 

kemasan dapat mempengaruhi kualitas produk dan juga dapat memberikan 

nilai tambah (added value) terhadap sebuah produk. Namun, plastik dengan 

ketebalan 0,03 mm yang digunakan oleh Wiragri untuk mengemas keripik 

pisang mudah rusak dan robek akibat gigitan serangga sehingga 

mempengaruhi kualitas dari Keripik Pisang “BanaChip” seperti tingkat 

kerenyahan dari keripik menjadi berkurang. 

3.1.2 Analisis Faktor Eksternal 

Faktor eksternal merupakan lingkungan bisnis yang melengkapi 

operasi perusahaan yang daripada muncul peluang dan ancaman. Faktor ini 

mencakup lingkungan industri, lingkungan bisnis makro, dan lingkungan 

bisnis mikro yang membentu keadaan dalam organisasi dimana organisasi 

ini hidup (Wahyuni, 2011). Hal tersebut sejalan dengan LPEM-FE-UI (2007) 

yang berpendapat bahwa berbeda dengan faktor-faktor lingkungan internal  
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yang merupakan faktor yang dapat dikendalikan, faktor lingkungan eksternal perlu 

mendapatkan prioritas lebih dalam penentuan strategi, karena pada umumnya faktor-

faktor ini berada di luar kendali institusi .  

Analisis faktor eksternal bertujuan untuk menemukan berbagai 

peluang (opportunities) yang dapat diraih oleh Wiragri pada berbagai aspek 

yang terkait dengan pengembangan produk Keripik Pisang “BanaChip” 

khususnya dalam peningkatan produktivitas dan pemasarannya. Selain itu 

analisis ini juga bertujuan mengidentifikasi ancaman-ancaman (threats) yang 

merupakan faktor penghambat di luar kewenangan Wiragri pada berbagai 

aspek yang terkait dengan pengembangan produk Keripik Pisang 

“BanaChip” khususnya dalam peningkatan produktivitas dan pemasarannya.  

A. Peluang (Opportunities)  

Perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar selalu datang bersama 

peluang. Peluang dapat bersumber dari ketakterdugaan, ketidakserasian, 

kebutuhan proses, struktur pasar dan industri, demografi, perubahan dalam 

persepsi dan pengetahuan baru. Berikut ini beberapa peluang yang dapat 

diraih oleh Wiragri terkait dengan pengembangan Keripik Pisang “BanaChip” 

khususnya dalam peningkatan produktivitas dan pemasarannya.  

1. Ketersediaan bahan baku terjamin 

Kota Makassar merupakan lokasi pembuatan Keripik Pisang “BanaChip” 

yang memiliki 16 unit pasar tradisional yaitu: Makassar Mall, Terong, Butung, 

Kampung Baru, Pannampu, Kalimbu (Kerung-kerung),  
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Maricaya, Sawah (Mamajang), Sambung Jawa (Cendrawasih), Pa'baeng-

baeng, Parangtambung, Panakukkang, Daya, Mandai, Tamalanrea, Darurat 

(Makassar dalam Angka, 2010). 

Letak Wiragri yang berada di ruang lingkup Fakultas Pertanian, 

Universitas Hasanuddin mempermudah Wiragri untuk mengakses bahan 

baku untuk pembuatan Keripik Pisang “BanaChip”. Sejak didirikannya 

Wiragri, pembelian bahan baku selalu dilakukan di Pasar Tradisional Daya. 

Hal ini dilakukan karena jarak antara Fakultas Pertanian Unhas dengan 

Pasar Tradisional Daya cukup dekat yaitu sekitar + 2 km. Di pasar tradisional 

inilah Wiragri membeli berbagai macam bahan baku yang dibutuhkan untuk 

membuat keripik pisang. Sehingga dalam pemenuhan bahan baku menjadi 

sangat lancar dan tidak mengalami hambatan yang berarti. 

2. Proses pembuatan produk mudah 

Proses pembuatan Keripik Pisang “BanaChip” sangatlah sederhana, 

hanya mengiris tipis-tipis pisang, kemudian menggoreng pisang yang telah 

diiris, memberikan bumbu, dan terakhir mengemas keripik yang telah diberi 

bumbu. Sistem pengerjaan yang tidak sulit dan mudah dapat membuat 

Wiragri menjadi salah satu usaha yang dapat dikembangkan sebagai 

percontohan industri skala rumah tangga, kecil, maupun menengah bagi 

masyarakat yang ingin mengembangkan usaha sejenis.  

Proses pembuatan produk yang diterapkan oleh Wiragri, membuat 

biaya investasi dapat diminimalisir. Biaya yang relatif kecil tersebut, membuat 

pengembalian dana investasi akan cepat dikembalikan, sehingga secara 
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tidak langsung usaha ini dapat dengan mudah melakukan pengembangan 

terhadap berbagai aspek demi kelancaran dan keberlanjutan usaha dimasa 

yang akan datang. 

3. Sasaran pasar cukup luas 

Sasaran pasar merupakan pasar yang akan dilayani suatu 

perusahaan. Sasaran pasar perlu ditetapkan terlebih dahulu agar strategi 

dan program pemasaran dapat lebih terarah pada sasarannya. Saat ini 

sasaran pasar Wiragri masih sebatas di Wilayah Kampus Universitas 

Hasanuddin, khususnya di Fakultas Pertanian. Melihat lakunya produk 

Keripik Pisang “BanaChip” yang di jual di kalangan mahasiswa membuka 

peluang yang cukup besar bagi Wiragri untuk lebih memasarkan produknya 

ke konsumen yang lebih luas yang berada di luar ruang lingkup Fakultas 

Pertanian, Universitas Hasanuddin. 

4. Pemintaan pasar yang besar 

Tingginya minat masyarakat terhadap makanan-makanan ringan 

menjadi peluang besar bagi Wiragri untuk lebih mengembangkan proses 

produksinya. Saat ini, konsumsi terhadap produk makanan ringan atau snack 

food juga menunjukan peningkatan yang terus-menerus sejalan dengan 

kesibukan masyarakat yang terkadang memaksa harus bisa makan, 

terutama pada remaja. Akibatnya, produk snack saat ini bukan hanya 

sebagai makanan selingan namun sebagai pelepas rasa lapar. Masyarakat  
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yang semakin sibuk akan cenderung tidak memiliki waktu untuk makan 

seperti biasanya, sehingga terpaksa mereka harus mengonsumsi snack 

untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya. 

Hal inilah yang menjadi peluang bagi Wiragri untuk memasarkan 

produknya ke berbagai kalangan masyarakat yang ada di Kota Makassar. 

Terlebih lagi bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan Keripik Pisang 

“BanaChip” adalah bahan-bahan alami dan bebas dari bahan-bahan 

pengawet. Banyaknya rumah-rumah makan, toko-toko, kampus, kantor, dan 

warung-warung yang dapat membantu proses pemasaran Keripik Pisang 

“BanaChip” membuat produk ini agar dapat dinikmati oleh semua kalangan 

dan semua lapisan masyarakat. 

5. Perusahaan sejenis masih kurang 

Masih kurangnya pesaing yang mengusahakan usaha pembuatan 

keripik pisang di Makassar, membuat Wiragri setidaknya dapat menguasai 

pasar. Perusahaan sejenis yang berdiri hingga saat ini di Kota Makassar 

masih tergolong. Keberadaan usaha lain tersebut tidak menjadi masalah bagi 

Wiragri. Pada dasarnya keberadaan usaha lain tersebut dapat membantu 

Wiragri dan melakukan kerjasama untuk memenuhi permintaan pasar di Kota 

Makassar. 

Dengan adanya usaha lain tersebut, memungkinkan Wiragri untuk 

memperoleh pembelajaran tentang proses pemasaran keripik pisang. 

Sehingga tidak menutup kemungkinan, jika usaha sejenis yang menjadi 

pesaing dapat menjadi dijadikan parner untuk memenuhi permintaan pasar 
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yang semakin hari semakin meningkat. Kondisi ini, tentunya sangat 

menguntungkan dan memungkinkan Wiragri dapat meningkatkan produksi 

lebih besar dari sebelumnya dan juga membuat perusahaan semakin 

berkembang serta mampu memperoleh keuntungan yang maksimal. 

6. Adanya program kewirausahaan dari pemerintah 

Dibandingkan dengan negara-negara lain, perkembangan 

kewirausahaan di Indonesia masih sangat kurang yaitu berkisar di angka 

0,18 % dari total jumlah penduduk. Sebagai pembanding, kewirausahaan di 

Amerika Serikat tercatat mencapai 11 % dari total penduduknya, Singapura 

sebanyak 7 %, dan Malaysia sebanyak 5 %. Hal inilah yang membuat 

pemerintah Indonesia mulai mengembangkan program kewirausahaan yang 

bertujuan untuk pengembangan SDM agar para generasi muda semakin 

kompetitif untuk menjadi wirausaha dan menciptakan lapangan kerja bagi 

orang lain (Sandi, 2013). 

Untuk menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan dan 

meningkatkan aktivitas kewirausahaan kepada masyarakat maka pemerintah 

Indonesia melalui Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah akan 

mengembangkan kebijakan dan program yang prowirausaha, koperasi, dan 

usaha kecil dan menengah. Dengan adanya program tersebut setiap tahun 

pemerintah mengalirkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp 20 triliun 

hingga Rp 25 triliun. Saat ini peluang menjadi wirausaha masih amat 

terbuka, hal itu didukung dengan ekonomi Indonesia yang semakin tumbuh. 

Jika kewirausahaan tumbuh dengan pesat di Indonesia, maka nantinya 
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peluang bisnis akan tercipta dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi 

masyarakat, termasuk generasi muda yang menginginkan pekerjaan yang 

baik dan layak (Keminfo, 2013). 

Sebagai upaya untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM 

bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel, menggelar berbagai 

macam pelatihan-pelatihan terpadu kewirausahaan dan perkoperasian. 

Sebagai Daerah Otonom, maka Pemerintah Kota Makassar menetapkan 

prioritas daerah dalam bentuk program dan kegiatan, salah satunya pada 

pembangunan kualitas manusia dengan cara pembinaan kewirausahaan 

bagi pemuda serta peningkatan kesempatan kerja dan berusaha diupayakan 

melalui pengembangan kewirausahaan bagi masyarakat (ILPPD Kota 

Makassar, 2010). 

Dengan adanya program, kebijakan, serta bantuan dari pemerintah, 

baik pemerintah pusat maupun pemerintah Kota Makassar sehingga akan 

lebih memudahkan Wiragri untuk terus mengembangkan usahanya. Bahkan 

telah banyak pelatihan-pelatihan mengenai kewirausahaan yang dilakukan 

oleh pemerintah untuk lebih menyadarkan kepada masyarakat akan 

pentingnya berwirausaha.  

7. Segmentasi pasar untuk Keripik Pisang “BanaChip” jelas 

Segmentasi pasar sangat penting karena digunakan untuk 

mengelompokkan berbagai karakteristik, kebutuhan, keinginan, dan perilaku 

konsumen yang sama. Setelah segmen pasar dapat di identifikasi dengan 

cara melihat perbedaan geografis, demografis, psikografis, dan perilaku di 
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antara para pembeli. Segmentasi untuk pemasaran Keripik Pisang 

“BanaChip” sangatlah jelas. Hal ini dikarenakan keripik pisang dapat 

dikonsumsi oleh masyarakat dari usia 6 tahun sampai 60 tahun, daerah 

tempat tinggalnya di pedesaan maupun di perkotaan, masyarakat tersebut 

memiliki pekerjaan atau pun tidak, baik yang sudah menikah ataupun belum 

menikah. Siapapun mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa dan 

dari kalangan apapun mulai masyarakat dari ekonomi ke bawah, masyarakat 

dengan ekonomi menengah hingga masyarakat dengan ekonomi keatas bisa 

mengkonsumsi keripik pisang. Hal ini menjadi sebuah peluang agar Wiragri 

mampu lebih memasarkan produk buatannya. 

8. Tersedianya lembaga penyedia permodalan kewirausahaan 

Lembaga pendukung suatu usaha sangat besar peranannya dalam 

pengembangan kapasitas kinerja suatu usaha tersebut. Lembaga yang 

dimaksud ialah lembaga perkoperasian dan penyedia permodalan bank. Di 

kota Makassar terdapat berbagai macam koperasi dan bank-bank yang 

bersedia membantu program pemerintah terkait dengan kewirausahaan. 

Terlebih lagi saat ini pemerintah menyalurkan bantuan dana bergulir bagi 

koperasi dan UKM tanpa bunga dan agunan diharapkan mampu menjadi 

acuan dalam berprestasi yang lebih tinggi. Adanya keberadaan usaha mikro, 

kecil dan menengah (UMKM) terbukti berkontribusi nyata dalam mengurangi 

kesenjangan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menyerap tenaga kerja. 
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Selain itu lembaga yang menyediakan permodalan seperti perbankan  

juga mendukung pengembangan kewirausahaan terlebih lagi yang bergerak 

dalam bidang pengolahan buah seperti keripik pisang di Kota Makassar. 

Bank yang beroperasi di Kota Makassar (seperti BRI, BNI, Bank Sulsel, Bank 

BTPN, Bank Mandiri, Bank Bukopin, dan lain-lain) dapat menyediakan 

fasilitas kredit bagi para wirausaha-wirausaha dengan bunga yang rendah. 

B. Ancaman (Threats)  

Tidak semua masalah yang dihadapi oleh sebuah organisasi berada 

dalam kewenangannya untuk menyelesaikan, meskipun masalah tersebut 

secara langsung maupun tidak langsung menjadi faktor penghambat dalam 

pencapaian tujuan. Masalah yang dimaksud dianggap sebagai sebuah 

ancaman. Berikut ini diuraikan beberapa ancaman yang dihadapi oleh 

Wiragri dalam pengembangan Keripik Pisang “BanaChip” khususnya dalam 

peningkatan produktivitas dan pemasarannya. 

1. Keberlanjutan usaha masih berbasis pembelajaran 

Wiragri yang merupakan sebuah industri kecil yang mengolah pisang 

kepok menjadi keripik pisang dengan cita rasa dan aroma bawang putih. 

Usaha ini didirikan sebagai media pembelajaran studi eksperensial pada 

Jurusan Sosial, Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas 

Hasanuddin (Sultan, 2013). Sebagaimana yang dikatakan sebelumnya 

mengenai Wiragri sebagai media pembelajaran maka usaha inipun masih  
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berbasis pembelajaran dan belum berbasis pada laba atau keuntungan 

sehingga untuk mengembangkan usaha ini masih perlu banyak pembenahan 

agar usaha dapat terus berlanjut. 

Wiragri sebagai media pembelajaran dapat dilihat dari proses 

perekrutan tenaga kerja yang masih mengutamakan tenaga kerja dari 

mahasiswa Agribisnis. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan jiwa 

berwirausaha mahasiswa dan agar mahasiswa Agribisnis khususnya yang 

menjadi tenaga kerja Wiragri dapat menerapkan ilmu yang telah didapatkan 

pada setiap mata kuliah yang berkaitan dengan perusahaan dan bisnis.  

Wiragri belum memfokuskan pada usaha yang bersifat laba atau 

keuntungan karena masih berupaya dalam hal pengembangan produk. Hal 

inipun menjadi salah satu kendala Wiragri untuk mendapatkan izin DepKes 

dari pemerintah karena untuk mendapatkan izin tersebut salah satu 

persyaratan ialah suatu usaha harus memiliki badan hukum yang sah. 

Namun, Wiragri belum bisa memiliki izin tersebut karena sampai saat ini 

Wiragri masih menjadi binaan dari Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, 

Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin. 

2. Kepercayaan konsumen dapat berkurang 

Penayangan media elektronik terkait dengan pengolahan berbagai 

macam produk pangan yang menggunakan bahan kimia berbahaya, 

membuat masyarakat jeli dan semakin berhati-hati untuk mengkonsumsi 

berbagai macam bahan pangan. Tingginya kewaspadaan untuk tidak 

mengkonsumsi bahan pangan yang berbahaya, tentunya sangat 
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mempengaruhi perilaku konsumen untuk melakukan pembelian. Terlebih lagi 

tidak adanya standarisasi produk yang ditetapkan oleh Wiragri terhadap 

Keripik Pisang “BanaChip”, terkadang rasa produk yang dihasilkan pada 

produksi pertama berbeda dengan rasa produk yang dihasilkan pada 

produksi selanjutnya. Hal ini membuat konsumen kurang percaya untuk 

membeli produk Keripik Pisang “BanaChip” karena setiap ia membeli produk 

rasa yang dihasilkan tidak selalu sama. Hal ini dapat membuat kurangnya 

kepercayaan akan membuka peluang bagi produsen lain untuk dapat 

mengambil konsumen yang selama ini menjadi pelanggan dari Wiragri. 

Tentunya dengan beralihnya konsumen terhadap produsen yang lainnya 

akan membuat pencapaian keuntungan menjadi tidak maksimal. 

3.2 Analisis Strategi Pengembangan Produktivitas dan Pemasaran 
Keripik Pisang “BanaChip” 

Berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal sebagaimana yang 

telah diuraikan, maka faktor-faktor tersebut selanjutnya dianalisis dengan 

menggunakan matriks analisis SWOT (Strengths - Weaknesses - 

Opportunities - Threats) untuk merumuskan strategi pengembangan 

produktivitas dan pemasaran Keripik Pisang “BanaChip” di Wiragri. Strategi-

strategi yang akan dirumuskan, yakni:  

a. Startegi SO, dengan memanfaatkan kekuatan-kekuatan (S) yang dimiliki 

Wiragri untuk mengambil manfaat dari peluang-peluang (O) yang ada, 

terutama dalam produktivitas dan pemasaran Keripik Pisang “BanaChip”;  
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b. Strategi WO, dengan mengatasi kelemahan-kelemahan (W) yang dimiliki 

Wiragri untuk meraih peluang-peluang (O) yang ada, terutama dalam 

produktivitas dan pemasaran Keripik Pisang “BanaChip”;  

c. Strategi ST, dengan memanfaatkan kekuatan-kekuatan (S) yang dimiliki 

Wiragri untuk menghindari ancaman-ancaman (T), terutama dalam 

produktivitas dan pemasaran Keripik Pisang “BanaChip”; dan  

d. Strategi WT, dengan mengurangi kelemahan-kelemahan (W) yang 

dimiliki oleh Wiragri dan menghindari ancaman-ancaman (T) yang ada 

terutama dalam produktivitas dan pemasaran Keripik Pisang “BanaChip”. 

Analisis faktor-faktor internal dan eksternal yang dituangkan ke dalam 

matriks SWOT dengan rumusan strategi-strategi yang dapat diambil dalam 

kaitannya dengan produktivitas dan pemasaran Keripik Pisang “BanaChip” di 

Wiragri, secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 17.  

Berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan dengan menggunakan 

matriks sebagaimana yang tertera pada Tabel 17, maka diperoleh sebanyak 

13 strategi yang dapat dilakukan untuk pengembangan peningkatan 

produktivitas dan pemasaran Keripik Pisang “BanaChip” di Wiragri. Strategi-

strategi tersebut dikelompokkan berdasarkan Strategi SO, WO, ST dan WT 

sebagaimana diuraikan berikut ini. 

1. Strategi SO 

SO-1. Memanfaatkan letak lokasi usaha Wiragri untuk memperluas 
sasaran dan segmentasi pasar menjadi lebih luas sehingga Keripik 
Pisang “BanaChip” dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas dan dari 
berbagai kalangan di Kota Makassar (S1; O3, O7) 
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Tabel 17. Matriks Analisis SWOT Strategi Pengembangan Produktivitas dan Pemasaran Keripik Pisang “BanaChip” Wiragri, 
Makassar, 2013. 
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O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 O 6 O 7 O 8 T 1 T 2 
KEKUATAN (Strenght) STRATEGI SO STRATEGI ST 

Letak lokasi usaha Wiragri yang strategis S 1 

SO-1 Memanfaatkan letak lokasi usaha Wiragri untuk memperluas 
sasaran dan segmentasi pasar menjadi lebih luas sehingga Keripik 
Pisang “BanaChip” dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas dan dari 
berbagai kalangan di Kota Makassar (S1; O3, O7) 

ST-1 Memanfaatkan harga dan diferensiasi produk dengan produk 
pesaing agar menumbuhkan kepercayaan konsumen bahwa 
produk Keripik Pisang “BanaChip” Wiragri lebih baik dibanding 
produk lain (S2, S3; T2) 

Tingkat harga yang dapat dijangkau S 2 
SO-2 Memanfaatkan letak lokasi usaha Wiragri dalam memperoleh bahan 

baku untuk pembuatan Keripik Pisang “BanaChip” sehingga dapat 
memenuhi permintaan pasar yang besar (S1; O1, O4) 

Produk memiliki diferensiasi dibandingkan 
pesaing S 3 

SO-3 Memanfaatkan harga produk Keripik Pisang “BanaChip” untuk 
menarik minat konsumen sehingga dapat memenuhi permintaan 
produk yang semakin meningkat (S2; O4) 

  

SO-4 Menjalin kerjasama dengan lembaga penyedia permodalan agar 
memberikan bantuan (permodalan) kepada Wiragri untuk lebih 
meningkatkan penggunaan teknologi pembuatan produk yang tepat 
(S3; O2, O8) 

  

KELEMAHAN (Weakness) STRATEGI WO STRATEGI WT 
Volume produksi masih kurang W 1 WO-1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM, sumber daya peralatan 

dan jumlah produksi serta memanfaatkan proses pembuatan produk 
yang mudah untuk memenuhi permintaan pasar sehingga sasaran 
dan segmentasi pasar dapat terpenuhi (W1, W2, W3, W4, W5, W6, 
W7, W8, W9, W10, W11, W14; O2, O3, O4, O7) 

WT-1 Mengupayakan peningkatan sumberdaya yang dimiliki oleh 
Wiragri agar usaha ini tidak hanya sebatas pembelajaran 
namun juga dapat menjadi suatu perusahaan yang besar (W1, 
W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W14; T1) 

Volume produk yang terpasarkan masih 
kurang W 2 

Ruang produksi sempit W 3 
Proses produksi kurang lancar W 4 
Suasana kerja kurang nyaman W 5 
Kinerja sumber daya manusia kurang baik W 6 WO-2 Meningkatkan upaya promosi dan distribusi produk untuk memenuhi 

permintaan pasar (W12, W13; O4) 
WT-2 Meningkatkan seluruh sumberdaya yang dimiliki untuk 

menghasilkan produk yang berkualitas demi meningkatkan 
kepercayaan konsumen (W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, 
W9, W10, W11, W14; T2) 

Adanya perangkapan kerja W 7 
Tenaga kerja kurang W 8 
Jenis dan jumlah peralatan terbatas W 9 WO-3 Meningkatkan kualitas SDM Wiragri dengan mengikutsertakan para 

tenaga kerja dalam mengikuti berbagai pelatihan dan seminar 
kewirausahaan yang di programkan oleh pemerintah (W6; O6) 

Modal yang dimiliki terbatas W 10 
Belum ada standarisasi produk W 11   

Usaha promosi masih sangat kurang W 12 
Distribusi produk masih kurang W 13 
Kemasaan yang digunakan masih tipis W 14 

Sumber: Data Primer Diolah, 2013

FAKTOR  
EKSTERNAL 

FAKTOR  
INTERNAL 
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Letak lokasi usaha Wiragri yang strategis yaitu berada di Jl. Perintis 

Kemerdekaan Km. 10, Tamalanrea Fakultas Pertanian, Universitas 

Hasanuddin memungkinkan Wiragri dapat menjadi titik simpul berbagai 

aktifitas ekonomi terutama perdagangan hasil olahan buah-buahan seperti 

buah pisang yang diolah menjadi keripik pisang. Banyaknya berbagai macam 

perumahan padat penduduk, toko-toko, warung-warung makanan, 

universitas dan tempat-tempat lainnya yang ramai dikunjungi oleh 

masyarakat dapat dijadikan sebagai sarana sentra pemasaran Keripik 

Pisang “BanaChip” disertai dengan kondisi jalan sekitar yang memadai 

memungkinkan terbukanya jalur pemasaran produk sehingga dapat 

meningkatkan pemasaran produk dan keuntungan. 

SO-2. Memanfaatkan letak lokasi usaha Wiragri dalam memperoleh bahan 
baku untuk pembuatan Keripik Pisang “BanaChip” sehingga dapat 
memenuhi permintaan pasar yang besar (S1; O1, O4) 

 
Strategi ini diambil dengan pertimbangan bahwa lokasi yang strategis 

sebagai salah satu pusat studi eksperensial agribisnis dengan dasar produk 

hasil olahan buah-buahan terutama keripik pisang membuat penyediaan 

bahan baku senantasia selalu terkontrol dengan baik, dan dapat pula 

dikatakan baha Wiragri tidak perlu memikirkan biaya pengangkutan yang 

sangat besar, karena akses pasar untuk memperoleh bahan baku cukup 

dekat dengan usaha tersebut. Melimpahnya bahan baku yang dapat 

diperoleh Wiragri, memungkinkan untuk usaha ini dapat meningkatkan  
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produksinya sehingga memungkinkan untuk memenuhi permintaan pasar. 

Pemilihan strategi ini, setidaknya dapat membuat pencapaian keuntungan 

yang lebih besar dari yang telah diperoleh sebelumnya. 

SO-3. Memanfaatkan harga produk Keripik Pisang “BanaChip” untuk 
menarik minat konsumen sehingga dapat memenuhi permintaan 
produk yang semakin meningkat (S2; O4) 

 
Harga yang lebih murah dibandingkan dengan produk keripik pisang 

yang sejenis memungkinkan pelanggan akan semakin merasa tertarik untuk 

melakukan pembelian terhadap produk Keripik Pisang “BanaChip” Wiragri. 

Besarnya jumlah pembelian yang dilakukan oleh masyarakat setidaknya 

dapat membuat permintaan Keripik Pisang “BanaChip” semakin hari semakin 

meningkat. Besarnya peningkatan dari jumlah permintaan tersebut akan 

membuat keuntungan akan semakin meningkat sehingga mampu 

mengembangkan usaha dimasa yang akan datang. 

SO-4. Menjalin kerjasama dengan lembaga penyedia permodalan untuk 
memberikan bantuan (permodalan) kepada Wiragri untuk lebih 
meningkatkan penggunaan teknologi yang tepat (S3; O6) 

 
Besarnya potensi lembaga penyedia permodalan dalam memberikan 

bantuan kepada Wiragi, seperti koperasi dan perbankan dapat dimanfaatkan 

untuk membantu sumber daya manusia yang ada di Wiragri dalam 

memberikan pelatihan-pelatihan maupun pembinaan terkait kewirausahaan, 

baik yang bersifat teknis (produksi dan pemasaran), pemanfaatan 

sumberdaya peralatan, manajemen usaha serta permodalan. Olehnya itu,  
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Wiragri perlu menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga pendukung 

tersebut baik dalam memperoleh tambahan modal maupun pelatihan 

kewirausahaan. 

2. Strategi WO 

WO-1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM, sumber daya peralatan 
dan jumlah produksi serta memanfaatkan proses pembuatan produk 
yang mudah untuk memenuhi permintaan pasar sehingga sasaran 
dan segmentasi pasar dapat terpenuhi (W1, W2, W3, W4, W5, W6, 
W7, W8, W9, W10, W11, W14; O2, O3, O4, O7) 

 
Peningkatan kualitas maupun jumlah produksi merupakan salah satu 

upaya agar Wiragri dapat memenuhi permintaan pasar secara lebih meluas. 

Proses peningkatan kualitas, dimulai dengan meningkatkan volume produksi 

dengan menambah sumber daya peralatan yang memiliki kapasitas yang 

lebih besar, menambah jumlah tenaga kerja serta melakukan pelaihan 

tenaga kerja agar kemampuan maupun kreatifitas dalam memvariasikan 

produk menjadi semakin lebih baik, melakukan pembenahan dalam proses 

pemasaran dan pengurusan surat lisesnsi keamanan produk agar legalitas 

produk yang dihasilkan dapat mencapai standar yang telah ditetapkan. 

Sehingga harapan untuk memenuhi permintaan pasar dapat terwujud.  

WO-2. Meningkatkan upaya promosi dan distribusi produk untuk memenuhi 
permintaan pasar (W12, W13; O4) 

 
Upaya peningkatan promosi dapat diaplikasikan oleh Wiragri yaitu 

dengan pembuatan poster, brosur, serta dapat melalui media cetak maupun 

media elektronik agar produk yang dihasilkan setidaknya dapat disalurkan 

bukan hanya di daerah Kota Makassar, melainkan juga dapat mencakup 

seluruh wilayah yang ada di Sulawesi Selatan. Peningkatan upaya promosi 
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ini dilakukan untuk meningkatkan permintaan akan produk yang telah 

dihasilkan. Selain itu, upaya promosi ini setidaknya dapat membuat Wiragri 

dapat dikenal dengan di pangsa pasar domestik. Peningkatan jumlah 

permintaan akan produk tentunya tidak akan berhasil tanpa adanya 

dukungan dari distributor. Untuk itu, penambahan jumlah distributor juga 

harus dilakukan agar proses pemasaran dapat berjalan dengan lancar dan 

dapat memperoleh hasil sesuai dengan harapan. 

WO-3. Meningkatkan kualitas SDM Wiragri dengan mengikutsertakan para 
tenaga kerja dalam mengikuti berbagai pelatihan dan seminar 
kewirausahaan yang di programkan oleh pemerintah (W6; O6) 

 
Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di 

Wiragri dapat dilakukan dengan cara mengikutsertakan tenaga kerjanya 

dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kewirausahaan terutama 

yang diprogramkan oleh pemerintah. Kegiatan ini dapat berupa acara 

seminar-seminar kewirausahaan, pelatihan-pelatihan sumber daya manusia 

dan lain-lain. Hal ini juga dapat mendukung program pemerintah dalam 

meningkatkan sumber daya manusia yang berorientasi wirausaha, serta 

meningkat sumber daya manusia yang ada di Wiragri untuk lebih 

mengembangkan produk yang dimilikinya. 

3. Strategi ST 

ST-1. Memanfaatkan bahan baku yang terjamin dan teknologi tepat guna 
demi peningkatan kuantitas dan kualitas produk sehingga dapat 
menumbuhkan kepercayaan konsumen bahwa produk Keripik 
Pisang “BanaChip” Wiragri lebih baik dibanding produk lain  
(S2, S3; T2) 
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Pemanfaatan bahan bahan baku yang cukup melimpah serta 

penggunaan proses teknologi yang tepat guna, demi peningkatan dan 

penetapan standarisasi kualitas produk yang tetap stabil akan menimbulkan 

kepercayaan konsumen untuk tetap mengkonsumsi keripik pisang buatan 

Wiragri.  

4. Strategi WT 

WT-1. Mengupayakan peningkatan sumberdaya yang dimiliki oleh Wiragri 
agar usaha ini tidak hanya sebatas pembelajaran namun juga dapat 
menjadi suatu perusahaan yang besar (W1, W2, W3, W4, W5, W6, 
W7, W8, W9, W10, W11, W14; T1) 

 
Usaha Wiragri yang dirintis saat ini masih merupakan salah satu 

program pembelajaran bagi mahasiswa dibidang kewirausahaan pada 

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin. 

Sehingga untuk mengembangkan usaha ini perlu upaya yang lebih besar, 

seperti mendaftarkan usaha ini pada badan hukum yang resmi. Dengan 

menjadikan Wiragri sebagai suatu usaha yang memiliki badan hukum yang 

resmi dapat membuat usaha ini semakin menjadi lebih berkembang dan 

dapat menjadi salah satu industri pengolahan hasil buah di Sulawesi selatan. 

WT-2. Meningkatkan seluruh sumberdaya yang dimiliki untuk menghasilkan 
produk yang berkualitas demi meningkatkan kepercayaan konsumen 
(W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W14; T2) 

 
Usaha Wiragri yang masih terbilang baru dan belum cukup 

pengalaman dalam memproduksi keripik pisang serta belum memiliki standar 

kualitas produk, membuat usaha ini harus ekstra bekerja keras untuk  
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meningkatkan seluruh kinerja sumber daya yang dimilikinya, agar dapat 

menghasilkan produk yang berkualitas sehingga dapat dikenal oleh 

masyarakat dan mendapat kepercayaan dari konsumen. 

Kotler (1997) dalam Muhaeming (2011) mengemukakan bahwa 

perencanaan pemasaran terdiri atas empat keputusan penting yang meliputi 

strategi produk (product), strategi harga (price), strategi tempat (place) dan 

strategi promosi yang dikenal dengan istilah bauran pemasaran (marketing 

mix) yang didefenisikan sebagai seperangkat alat pemasaran yang 

digunakan untuk mencapai tujuan dalam pasar sasaran. Sehubungan 

dengan strategi pemasaran Keripik Pisang di Wiragri yang telah 

dikemukakan sebagai hasil analisis SWOT, maka strategi yang telah 

dirumuskan tersebut dapat dipetakan berdasarkan bauran pemasaran 

sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 18. 

Tabel 18. Pemetaan Strategi Pemasaran Keripik Pisang “BanaChip” di 
Wiragri berdasarkan bauran pemasaran (marketing mix), 2013. 

STRATEGI 

STRATEGI BAURAN PEMASARAN  
(MARKETING MIX) 

Produk 
(Product) 

Harga 
(Price) 

Tempat 
(Place) 

Promosi 
(Promotion) 

SO-1   X  
SO-2   X  
SO-3  X   
SO-4 X    
WO-1 X    
WO-2    X 
WO-3 X    
ST-1 X    
WT-1 X    
WT-2 X    

Jumlah 6 1 2 1 
Presentase (%) 69 % 7,8 % 15,4 % 7,8 % 

Sumber: Data Primer Diolah, 2013 
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Pemetaan strategi pemasaran Keripik Pisang “”BanaChip” hasil 

analisis SWOT pada strategi bauran pemasaran (marketing mix) 

sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 18 menunjukkan bahwa sebagian 

besar atau sebanyak 6 strategi (69 %) dari 10 strategi hasil analisis SWOT 

mengarah pada strategi pengembangan produk (product). Hal ini cukup 

beralasan, mengingat kelemahan pemasaran Keripik Pisang “BanaChip” di 

Kota Makassar saat ini terletak pada rendahnya volume produksi yang 

dihasilkan sehingga mengakibatkan volume produk yang dipasarkanpun 

sangat rendah. Disamping aspek kuantitas tersebut, tenaga kerja yang 

sedikit dan masih berstatus sebagai mahasiswa juga mempengaruhi proses 

produksi yang mengakibatkan terjadinya perangkapan kerja. Kelemahan 

faktor produk inilah yang mempengaruhi sehingga Wiragri masih sulit untuk 

memperoleh hasil harga yang memadai dalam rangka untuk meningkatkan 

pendapatannya.  

Strategi tempat (place) menempati urutan kedua setelah strategi 

produk (product). Tabel 18 menunjukkan dari 10 strategi hasil analisis 

SWOT, terdapat 2 strategi (15,4 %) yang digolongkan sebagai strategi ini. 

Strategi tempat sangat terkait pemanfaatan potensi wilayah usaha Wiragri 

saat ini, baik potensi sebagai wilayah produksi, maupun potensi sebagai 

wilayah pemasaran yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang 

memungkinkan pemberian pelayanan yang baik bagi konsumen dan 

masyarakat. 



 112 

Meskipun strategi lebih dominan pada strategi produk dan tempat, 

namun untuk pengembangan produksi dan pemasaran Keripik Pisang 

“BanaChip” perlu pula didukung oleh strategi harga (price) menyangkut 

terjaminnya tingkat harga yang akan ditawarkan kepada konsumen dan 

masyarakat. Selain itu, Untuk mendukung Wiragri dalam mencapai target 

untuk lebih memperluas segementasi pasar maka diperlukan strategi 

promosi (promotion). Hasil pemetaan menunjukkan bahwa terdapat 1 strategi 

(7,8 %) hasil analisis SWOT yang merupakan strategi promosi yang dapat 

dilakukan dengan meningkatkan upaya promosi seperti membuat brosur dan 

poster serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak distributor untuk 

membantu proses pemasaran produk.  
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IV. TINDAKAN PRIORITAS DALAM STRATEGI PENGEMBANGAN 
PRODUKTIVITAS DAN PEMASARAN  

4.1 Tindakan Prioritas 

Strategi produktivitas dan pemasaran Keripik Pisang “BanaChip” pada 

usaha Wiragri yang telah dirumuskan berdasarkan analisis SWOT perlu 

dikonkritkan dalam bentuk tindakan-tindakan strategis sebagai langkah 

prioritas yang harus dilaksanakan oleh pimpinan usaha dengan didukung 

oleh stakeholder yang terlibat dalam aktifitas peningkatan produktivitas dan 

pemasaran Keripik Pisang “BanaChip”.  

Untuk merumuskan tindakan-tindakan prioritas tersebut, maka terlebih 

dahulu perlu dilakukan identifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh 

produktivitas dan pemasaran Keripik Pisang “BanaChip”. Hal ini 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Bulkis dan Rusli (2011) bahwa 

Identifikasi masalah merupakan dasar untuk menentukan tindakan yang 

akan dilaksanakan dengan berdasar pada apakah terdapat indikasi 

kelemahan, kekurangan atau ketidakpuasan terhadap situasi yang terjadi. 

Masalah adalah sesuatu yang memerlukan seseorang untuk bertindak 

dengan sepenuhnya atau sebagian dari tanggung jawabnya. Persoalan 

adalah akibat yang dapat dilihat dari suatu sebab, yang terjadi pada suatu 

waktu di masa lalu. Kita harus menghubungkan akibat yang kita amati  
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dengan sebab yang sebenarnya, baru kemudian dengan pasti mengambil 

tindakan kolektif yang sesuai, yakni tindakan yang dapat menghindari 

terjadinya kembali persoalan tersebut (Zuriah, 2006). 

Masalah ini dapat digolongkan ke dalam masalah yang berada dalam 

kekuasaan untuk diselesaikan (internal) yang disebut persoalan serta 

masalah yang berada di luar kekuasaan untuk diselesaikan (eksternal) yang 

disebut kendala. Berdasarkan analisis situasi internal dan eksternal yang 

telah dilakukan pada penyusunan strategi, maka dapat ditetapkan masalah 

yang terindikasi dengan kelemahan, kekurangan atau ketidakpuasan yang 

terjadi dalam upaya peningkatan produktivitas dan pemasaran Keripik Pisang 

“BanaChip” di Kota Makassar. Indikasi tersebut tertuang dalam kelemahan-

kelemahan (kondisi internal) dan ancaman-ancaman (kondisi eksternal). 

Masalah-masalah tersebut diuraikan pada Tabel 19. 

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana yang tergambar pada 

Tabel 19, maka dapat disusun strukturisasi permasalahan yang 

menggambarkan hubungan kausalitas (sebab-akibat) antar-masalah dalam 

bentuk diagram pohon dengan masalah utama yang berada pada posisi 

batang pohonnya, masalah-masalah yang mencerminkan akibat bila 

masalah utama terjadi ditempatkan sebagai gugusan percabangan/ranting di 

atas batang pohon, serta masalah-masalah yang mencerminkan sebab 

sehingga masalah utama terjadi sebagai gugusan perakaran di bawah  
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batang pohon (Bulkis dan Rusli, 2011). Strukturisasi masalah produktivitas 

dan pemasaran Keripik Pisang “BanaChip” di Kota Makassar ditampilkan 

pada Gambar 10. 

Tabel 19. Identifikasi Masalah Berdasarkan Persoalan dan  
Kendala yang dihadapi Wiragri Terkait Pengembangan 
Produktivitas dan Pemasaran Keripik Pisang “BanaChip”, Wiragri, 
Makassar 2013 

No Masalah 
Kategori 

Persoalan 
(Kelemahan) 

Kendala 
(Ancaman) 

1. Volume produksi masih kurang x  

2. Volume produk yang terpasarkan masih 
kurang x  

3. Ruang produksi sempit x  

4. Proses produksi kurang lancer x  

5. Suasana kerja kurang nyaman x  

6. Kinerja sumber daya manusia kurang 
baik x  

7. Adanya perangkapan kerja x  

8. Tenaga kerja kurang x  

9. Jenis dan jumlah peralatan terbatas x  

10. Modal yang dimiliki terbatas x  

11. Usaha promosi masih sangat kurang x  

12. Distribusi produk masih kurang x  

13. Belum ada standarisasi produk x  

14. Kemasaan yang digunakan masih tipis x  

15. Keberlanjutan usaha masih berbasis 
pembelajaran  x 

16. Kepercayaan konsumen dapat berkurang  x 
Sumber: Data Primer Diolah, 2013 
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Masalah utama (posisi batang) pada peningkatan produktivitas adalah 

“volume produksi masih kurang” dan pada pemasaran adalah ”distribusi 

produk masih kurang”. Masalah utama ini terjadi karena kinerja sumber daya 

manusia yang kurang baik, usaha promosi masih sangat kurang dan 

kurangnya kepercayaan konsumen. Kinerja sumber daya manusia yang 

kurang baik selain disebabkan oleh terjadinya perangkapan tenaga kerja 

seperti pemimpin perusahaan yang merangkap kerja sebagai manajer 

keuangan dan manajer produksi yang merangkap kerja sebagai manajer 

pemasaran sebagai akibat kurangnya tenaga kerja pada Wiragri. Selain itu, 

suasana kerja yang kurang nyaman dikarenakan kondisi ruang produksi 

yang sempit dan kurangnya ventilasi udara yang mengakibatkan suhu udara 

di ruang produksi cepat panas juga berpengaruh terhadap kinerja tenaga 

kerja yang kurang baik. 

Volume produksi yang kurang disebabkan oleh jenis dan jumlah 

peralatan yang digunakan terbatas disebabkan oleh modal yang dimiliki oleh 

perusahaan belum cukup untuk menambah dan memperbarui jenis dan 

jumlah peralatan yang ada, proses produksi kurang lancar disebabkan oleh 

ruang produksi yang sempit karena banyaknya barang-barang laboratorium 

yang tidak digunakan tersimpan begitu saja sehingga membatasi ruang 

gerak tenaga kerja dalam melakukan proses produksi. Selain itu proses 

promosi yang dilakukan perusahaan untuk memperkenalkan produk Keripik 

Pisang “BanaChip” hanya dengan cara personal selling. Berkurangnya 

kepercayaan konsumen terhadap produk Keripik Pisang “BanaChip”  
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: Masalah Utama 
: Masalah Dampak 
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Gambar 10. Struktur Pohon Masalah Produktivitas dan Pemasaran Keripik Pisang “BanaChip” pada Wiragri, Makassar, 2013. 
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disebabkan belum adanya standarisasi produk sehingga setiap produk yang 

dihasilkan memiliki rasa, ukuran, berntuk yang berbeda-beda, serta 

dipengaruhi oleh kerberlanjutan usaha yang berbasis pembelajaran. 

Jika masalah-masalah yang telah diuraikan berakibat pada kurangnya 

produk yang didistribusikan, maka tentunya akan berdampak pada 

kurangnya volume produk yang dipasarkan dan jumlah pendapatan rendah. 

Hal ini dapat dilihat pada Tabel 13 jumlah produk Keripik Pisang “BanaChip” 

yang dipasarkan pada bulan April sampai Desember 2012. Selama 1 siklus 

periode tersebut hanya pada bulan Juni sebanyak 67 bungkus, pada bulan 

Oktober 7 bungkus, dan November 42 bungkus, hal ini menandakan 

sumberdaya yang ada di Wiragri kurang dimanfaatkan dengan baik dan 

secara maksimal. Namun jika Wiragri akan terus akan memasarkan produk 

dengan jumlah yang cukup sedikit ini sedangkan permintaan akan produk 

semakin terus meningkat, maka masalah ini akan terus terjadi apabila saat 

ini tidak dilakukan tindakan yang strategis. 

Berangkat dari permasalahan yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan 

sasaran yang perlu dicapai dalam upaya peningkatan roduktivitas dan pemasaran 

Keripik Pisang “BanaChip” di Wiragri. Sasaran adalah harapan yang ingin dicapai 

atau dengan kata lain pernyataan positif dari masalah. Hal ini sejalan dengan yang 

dikemukakan oleh Bulkis dan Rusli (2011) bahwa jika mengacu pada munculnya 

masalah karena adanya kekurangan, kelemahan atau ketidakpuasan terhadap situasi, 

maka penilaian tersebut muncul karena sesuatu yang diharapkan tidak terwujud. 

Sesuatu yang diharapkan itulah yang disebut sebagai sasaran.  
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Sasaran utama yang akan dicapai pada upaya peningkatan produktivitas dan 

pemasaran Keripik Pisang “BanaChip” adalah volume produksi meningkat dan 

distribusi produk meningkat. Sasaran utama ini hanya bisa dicapai apabila kinerja 

sumber daya manusia, usaha promosi dan kepercayaan konsumen terhadap Keripik 

Pisang “BanaChip” dapat ditingkatkan. Kinerja sumber daya manusia dapat 

ditingkatkan melalui pencapaian sasaran adanya sistem pembagian tenaga kerja pada 

perusahaan menjadi jelas yang dicapai melalui sasaran bertambahnya jumlah tenaga 

kerja dan sasaran dengan meningkatkan suasana nyaman dalam bekerja.  

Peningkatan volume produksi dapat ditingkatkan melalui pencapaian sasaran 

jumlah dan jenis peralatan bertambah dapat ditingkatkan melalui pencapaian sasaran 

penambahan modal pada perusahaan dan proses produksi menjadi lancar dapat 

ditingkatkan melalui pencapaian sasaran memperluas ruang produksi. Untuk 

meningkatkan usaha promosi dapat ditingkatkan melalui melakukan berbagai macam 

upaya promosi yang lain. Sedangkan kepercayaan konsumen terhadap Keripik 

Pisang “BanaChip” dapat ditingkatkan melalui pencapaian sasaran menggunakan 

kemasan yang tebal sesuai dengan standar yang berlaku, menetapkan standarisasi 

produk. 
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Gambar 11. Struktur Pohon Sasaran Produktivitas dan Pemasaran Keripik Pisang “BanaChip” pada Wiragri, Makassar, 2013. 
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Apabila sasaran distribusi produk Keripik Pisang “BanaChip” meningkat sebagai 

sasaran utama dapat dicapai tentunya akan berdampak pada volume produk yang dipasarkan 

akan meningkat. Gambaran mengenai hubungan antara sasaran-sasaran produksi dan 

pemasaran Keripik Pisang “BanaChip” pada Wiragri secara jelas dapat dilihat pada Gambar 

11. 

Setelah menentukan sasaran-sasaran yang akan dicapai, selanjutnya perlu dirumuskan 

tindakan-tindakan yang perlu dilakukan dalam rangka mencapai sasaran tersebut. Tindakan-

tindakan yang dirumuskan merupakan tindakan yang akan diprioritaskan dalam rangkan 

pelaksanaan strategi-strategi sebagaimana yang telah dirumuskan dari hasil analisis SWOT 

produkrivitas dan pemasaran Keripik Pisang “BanaChip” pada Wiragri. 

Bulkis dan Rusli (2011) mengemukakan bahwa fokus perhatian untuk menyusun 

rangkaian tindakan yang akan dilakukan adalah pada sasaran-sasaran yang berada di posisi 

perakaran yang merupakan daerah jaring-jaring sasaran antara dan sub-antara yang memusat 

menuju ke sasaran utama melalui hubungan tindakan-hasil.  

Sasaran antara “kinerja sumber daya manusia baik” dicapai terlebih dahulu dengan 

mencapai sasaran sub-antara “sistem pembagian kerja pada tenaga kerja jelas” melalui 

tindakan menambah jumlah tenaga kerja. Pencapaian sasaran antara “volume produksi 

bertambah” dicapai terlebih dahulu dengan mencapai sasaran sub-antara proses produksi 

lancar serta jenis dan jumlah peralatan bertambah melalui tindakan mengajukan proposal 

penambahan modal usaha dan sasaran antara “usaha promosi bertambah”  
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Gambar 12. Struktur Pohon Tindakan Produktivitas dan Pemasaran Keripik Pisang “BanaChip” pada Wiragri, Makassar, 2013. 
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melalui tindakan menambah usaha promosi. Sasaran antara “kepercayaan 

konsumen meningkat” dicapai terlebih dahulu dengan melakukan tindakan-

tindakan menentukan ukuran kemasan yang digunakan, menetapkan 

standarisasi produk dan mengusahakan pengurusan Wiragri menjadi badan 

usaha. 

Hubungan antara sasaran dan tindakan dalam peningkatan 

produktivitas dan pemasaran Keripik Pisang “BanaChip” pada Wiragri 

digambarkan dengan strukturisasi tindakan-hasil sebagaimana yang 

ditampilkan melalui diagram pohon tindakan prioritas pada Gambar 12. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka ditetapkan enam 

tindakan yang perlu diprioritaskan terkait dengan strategi pengembangan 

produktivitas dan pemasaran Keripik Pisang “BanaChip” pada Wiragri. 

Tindakan-tindakan prioritas tersebut adalah: 

1. Menambah jumlah tenaga kerja 

Untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia di Wiragri maka 

perusahaan perlu menambah jumlah tenaga kerja tetap di bidang produksi 

sebanyak 3 orang dan menambah jumlah tenaga kerja tetap dibidang 

pemasaran sebanyak 2 orang. Penambahan 3 orang tenaga kerja pada 

bidang produksi dimaksudkan agar pada setiap tahapan produksi terdapat 

masing-masing orang yang bekerja pada proses penggorengan, proses 

pembuatan bumbu, dan lain-lain. Penambahan 2 orang tenaga kerja pada 

bidang pemasaran dimaksudkan agar terdapat 1 orang yang melakukan 

kegiatan promosi dan 1 orang yang melakukan pendistribusian produk. 
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Dengan melakukan penambahan jumlah tenaga kerja maka sistem 

pembagian kerja pada Wiragri juga menjadi jelas sehingga semua tenaga 

kerja melakukan pekerjaannya pada masing-masing bagian. Menambah 

jumlah tenaga kerja dapat dilakukan melalui perekrutan pada siapapun yang 

berniat bekerja di Wiragri.  

2. Mengajukan proposal penambahan modal usaha 

Modal merupakan salah satu sumber daya yang dimiliki oleh semua 

perusahaan. Saat ini modal yang dimiliki Wiragri masih kurang, untuk 

menambah modal yang dimiliki oleh Wiragri dapat dilakukan dengan 

mengajukan proposal penambahan modal usaha. Proposal tersebut dapat di 

ajukan kepada instansi pemerintah, swasta, atau lembaga yang ingin 

memberikan bantuan dana kepada para industri-industri yang membutuhkan. 

Modal yang dibutuhkan oleh Wiragri saat ini Rp 5.000.000,- sampai Rp 

10.000.000,-, dengan bertambahnya modal yang dimiliki, Wiragri dapat 

melakukan pengadaan jenis dan jumlah peralatan produksi yang dimiliki, 

selain itu dengan penambahan modal tersebut Wiragri dapat memperluas 

ruang produksi hal ini pun berdampak pada peningkatan volume produksi 

keripik pisang.  

3. Menambah usaha promosi 

Dengan menambah usaha promosi, maka produk Keripik Pisang 

“BanaChip” akan lebih dikenal oleh masyarakat. Hal ini akan berdampak 

pada meningkatnya volume produk yang dipasarkan sehingga dapat 

mengkibatkan bertambahnya jumlah pendapatan perusahaan. Dalam 
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melaksanakan usaha promosi Wiragri hanya melakukan personal selling, 

untuk itu pilihan tindakan menambah usaha promosi dilakukan dengan cara 

promosi melalui internet, pembuatan spanduk dan pamflet. 

4. Menentukan ukuran kemasan yang digunakan 

Kemasan merupakan unsur penting untuk memperkenalkan suatu 

produk kepada konsumen. Kemasan yang digunakan oleh Wiragri untuk 

mengemas keripik pisang “BanaChip” ialah plastik pollietylen ketebalan 

ukuran 0,03 mm plastik ini digunakan untuk membungkus 100 gr keripik 

pisang. Kemasan ini dinilai kurang menjaga kualitas produk karena kemasan 

tersebut mudah rusak sehingga sebaiknya Wiragri menentukan kembali 

ukuran kemasan yang digunakan, agar kemasan tersebut mampu menjaga 

kualitas produk Keripik Pisang “BanaChip”. Untuk itu kemasan yang 

digunakan ialah plastik jenis Polipropilen (PP) dengan ukuran ketebalan 0,8 

mm dan plastik ini digunakan untuk membungkus 100 gr keripik pisang. 

Sehingga kemasan dengan ukuran tersebut dapat menjaga kualitas dari 

produk keripik pisang. 
5. Menetapkan standarisasi produk 

Wiragri menetapkan aturan standarisasi produk yang diproduksi dan 

akan dipasarkan. Hal ini dapat membuat Keripik Pisang “BanaChip” memiliki 

standar kualitas produk yang baik sehingga konsumen tidak perlu merasa 

ragu dalam mengkonsumsi keripik pisang tersebut. Aturan standarisasi  

tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas produk. Aturan 
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standarisasi produk yang dimaksud sesuai dengan Standar Nasional 

Indonesia (SNI) seperti tertera pada tabel 20. 

Tabel 20. Syarat Mutu Keripik Pisang 
No. Jenis Uji Satuan Persyaratan 

1. 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

6.1 
6.2 
6.3 
6.4 

7. 
7.1 
7.2 
7.3 

Keadaan 
Bau 
Rasa 
Warna 
Tekstur 

Keutuhan 
Kadar air, b/b 
Lemak, b/b 
Abu, b/b 
Cemaran Logam: 

Timbal (Pb) 
Tembaga (Cu) 
Seng (Zn) 
Raksa (Hg) 

Cemaran Mikroba: 
Angka lempeng total 
E.coli 
Kapang 

 
- 
- 
- 
- 

% 
% 
% 
% 
 

mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 

 
Koloni/g 
APM/g 

Koloni/g 

 
Normal 

Khas Pisang 
Normal 
Renyah 
Min. 70 
Maks. 6 

Maks. 30 
Maks. 8 

 
Maks. 1,0 
Maks. 10 
Maks. 40 

Maks. 0,05 
 

Maks. 1,0 x 106 
3 

1,0 x 104 
Sumber: Standar Nasional Indonesia Keripik Pisang, 2012 

6. Mengusahakan pengurusan Wiragri menjadi badan usaha 

Wiragri yang merupakan usaha dari binaan Jurusan Sosial Ekonomi 

Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin memiliki kendala dalam 

mendapatkan izin DepKes dari pemerintah karena untuk mendapatkan izin 

tersebut salah satu persyaratan ialah suatu usaha harus memiliki badan 

hukum yang sah. Untuk itu melakukan tindakan mengusahakan pengurusan 

Wiragri menjadi badan usaha merupakan salah satu cara untuk 

meningkatkan volume produk yang terpasarkan. Pengurusan ini dapat 

dilakukan dengan cara membuat Wiragri menjadi badan usaha sendiri 

berupa Commanditaire Vennotschaap (CV). 
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4.2 Hubungan Tindakan Prioritas dengan Strategi Pengembangan 

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan 

dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas 

dalam kurun waktu tertentu. Didalam strategi yang baik terdapat koordinasi 

tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai 

dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam 

pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. 

Berdasarkan strategi yang telah dirumuskan dari hasil analisis SWOT 

serta tindakan-tindakan prioritas yang perlu segera dilaksanakan, maka 

dapat diperoleh gambaran umum mengenai arah pengembangan dan 

perbaikan Wiragri terkait pengembangan produktivitas dan pemasaran 

Keripik Pisang “BanaChip”. Gambaran ini dapat digunakan untuk 

merumuskan arah pengembangan produktivitas dan pemasaran dengan 

hubungan antara strategi dan tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan, 

dalam rangka mewujudkan visi dan misi Wiragri. Arah pengembangan ini 

mencerminkan apa yang akan dicapai di masa yang akan datang terkait 

dengan pengembangan usaha ke arah yang lebih sukses, dan merupakan 

fokus yang jelas serta menjadi perekat yang menyatukan berbagai strategi 

yang telah dirumuskan melalui analisis SWOT dengan tindakan yang akan 

dilakukan untuk mencapai tujuan  dari perusahaan. Untuk lebih jelasnya 

keterkaitan hubungan antara strategi dan tindakan pengembangan 

produktivitas dan pemasaran Wiragri dapat dilihat pada Tabel 21. 
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STRATEGI PENGEMBANGAN 
USAHA 

 

TINDAKAN PENGEMBANGAN 
USAHA 

 

Tabel 21. Matriks Hubungan Strategi dan Tindakan pada Wiragri, Makassar, 2013. 
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TINDAKAN 1 TINDAKAN 2 TINDAKAN 3 TINDAKAN 4 TINDAKAN 5 TINDAKAN 6 
Memanfaatkan letak lokasi usaha Wiragri untuk memperluas sasaran dan 
segmentasi pasar menjadi lebih luas sehingga Keripik Pisang “BanaChip” dapat 
dikonsumsi oleh masyarakat luas dan dari berbagai kalangan di Kota Makassar 
(S1; O3, O7) 

SO-1       

Memanfaatkan letak lokasi usaha Wiragri dalam memperoleh bahan baku untuk 
pembuatan Keripik Pisang “BanaChip” sehingga dapat memenuhi permintaan 
pasar yang besar (S1; O1, O4) 

SO-2       

Memanfaatkan harga produk Keripik Pisang “BanaChip” untuk menarik minat 
konsumen sehingga dapat memenuhi permintaan produk yang semakin 
meningkat (S2; O4) 

SO-3       

Menjalin kerjasama dengan lembaga penyedia permodalan agar memberikan 
bantuan (permodalan) kepada Wiragri untuk lebih meningkatkan penggunaan 
teknologi pembuatan produk yang tepat (S3; O2, O8) 

SO-4       

Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM, sumber daya peralatan dan jumlah 
produksi serta memanfaatkan proses pembuatan produk yang mudah untuk 
memenuhi permintaan pasar sehingga sasaran dan segmentasi pasar dapat 
terpenuhi (W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W14; O2, O3, 
O4, O7) 

WO-1       

Meningkatkan upaya promosi dan distribusi produk untuk memenuhi permintaan 
pasar (W12, W13; O4) WO-2       

Meningkatkan kualitas SDM Wiragri dengan mengikutsertakan para tenaga kerja 
dalam mengikuti berbagai pelatihan dan seminar kewirausahaan yang di 
programkan oleh pemerintah (W6; O6) 

WO-3       

Memanfaatkan harga dan diferensiasi produk dengan produk pesaing agar 
menumbuhkan kepercayaan konsumen bahwa produk Keripik Pisang 
“BanaChip” Wiragri lebih baik dibanding produk lain (S2, S3; T2) 

ST-1       

Mengupayakan peningkatan sumberdaya yang dimiliki oleh Wiragri agar usaha 
ini tidak hanya sebatas pembelajaran namun juga dapat menjadi suatu 
perusahaan yang besar (W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, 
W14; T1) 

WT-1       

Meningkatkan seluruh sumberdaya yang dimiliki untuk menghasilkan produk 
yang berkualitas demi meningkatkan kepercayaan konsumen (W1, W2, W3, W4, 
W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W14; T2) 

WT-2       

Sumber: Data Primer Diolah, 2013 
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1. Tindakan: Penambahan jumlah tenaga kerja 3 orang pada produksi dan 

2 orang pada pemasaran (WO1, WO3, WT1, WT2) 
Pemaksimalan berbagai sumber daya demi peningkatan produktivitas 

dan pemasaran terutama pada sumber daya manusia bidang produksi dan 

pemasaran agar seluruh sumber daya manusia yang terdapat pada Wiragri 

mampu menghasilkan dan mengembangkan usaha Wiragri terutama pada 

produk Keripik Pisang “BanaChip”. Oleh karena itu, sebagai suatu tindakan 

penambahan jumlah tenaga kerja 3 orang pada produksi dan 2 orang pada 

pemasaran sehingga tidak terjadi lagi perangkapan kerja pada Wiragri 

sehingga seluruh sumber daya manusia pada masing-masing bagian dapat 

bekerja dengan maksimal untuk menghasilkan produk yang berkualitas. 

Selain itu, pemanfaatan strategi tersebut dapat membuat perencanaan 

menjadi lebih terarah, sehingga peningkatan kinerja dari sumber daya yang 

dimiliki berjalan secara berkesinambungan. 

2. Tindakan: Pengajuan proposal penambahan modal usaha pada instansi 

pemerintah, swasta, atau lembaga keuangan (SO4, WT1) 

Pemanfaatan adanya lembaga-lembaga atau instansi-instansi yang 

bersedia membantu berbagai macam usaha yang sedang berkembang 

dalam hal penambahan modal usaha demi meningkatkan usaha tersebut 

maka strategi yang dilakukan ialah meningkatkan seluruh sumber daya yang 

dimiliki oleh Wiragri sehingga usaha ini tidak hanya sebatas pembelajaran 

bagi mahasiswa namun juga dapat dijadikan suatu usaha yang memiliki 

badan hukum yang sah. Dengan adanya badan hukum yang sah maka 

Wiragri dapat melakukan pengajuan proposal ke pemerintah, swasta, 
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lembaga keuangan bank dan non bank. Pertimbangan secara logik 

memungkinkan bagi perusahaan dapat membuka cabang usaha, karena 

strategi yang telah ditetapkan diaplikasikan dengan menerapkan 

pertimbangan yang betul-betul matang, sehingga proses sinergi antara 

strategi dan tindakan berjalan secara berkesinambungan serta menjadi lebih 

terfokus pada pengembangan usaha, baik dalam jangka pendek maupun 

jangka panjang.  

3. Tindakan: Penambahan usaha promosi melalui internet, pembuatan spanduk, 

dan pamflet (SO1, SO3, WO2, ST1, WT1, WT2) 
Sesuai dengan strategi yang telah disusun sebelumnya, bahwa upaya 

peningkatan promosi melalui internet, pembuatan spanduk, dan pamflet 

merupakan salah satu cara agar produk yang dihasilkan suatu industri dapat 

dikenal oleh masyarakat banyak. Strategi penambahan promosi tersebut, 

kiranya dapat diaplikasikan secara teratur dan dioptimalkan secara efektif 

dan efisien agar pengeluaran biaya dapat ditekan seminimal mungkin, 

sehingga pencapaian keuntungan perusahaan akan menjadi semakin 

maksimal. Harapan akan dikenalnya produk oleh masyarakat banyak 

merupakan sebuah keinginan oleh Wiragri, karena dengan begitu akan 

membuat masyarakat mengetahui dan merasakan akan kelebihan Keripik 

Pisang “BanaChip” dibandingkan dengan produk lainnya. Selain itu, 

memungkinkan untuk dapat meningkatkan permintaan masyarakat akan 

produk tersebut. Mengingat bahwa harga yang ada dipasaran terhadap 

keripik pisang berkisar antara Rp 5.000,- hingga Rp 15.000/100-200 gram. 

Menimbulkan ide baru bagi Wiragri untuk dapat lebih meningkatkan 
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penjualan, karena harga yang ditawarkannya cukup murah dibanding keripik 

pisang pesaing lainnya. Oleh karena itu, besarnya peluang untuk 

memperluas jangkauan pasar setidaknya dapat dimanfaatkan seoptimal 

mungkin agar pengembangan usaha menjadi semakin lebih besar dapat 

diwujudkan. 

4. Tindakan: Penggunaan kemasan plastik ukuran jenis Polipropilen (PP) 

ukuran 0,08 mm untuk mengemas keripik ukuran 100 gr (WO1, ST1, 
WT1, WT2) 

Penggunaan kemasan yang benar dan sesuai dengan SNI terhadap 

produk makanan akan lebih meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap 

produk tersebut. Selain itu kemasan yang menarik juga akan membuat 

konsumen penasaran dengan rasa dari prodak tersebut. Untuk itu, strategi 

penggunaan kemasan yang sesuai akan menarik minat masyarakat untuk 

membeli, mencoba, dan mengkonsumsi Keripik Pisang “BanaChip”. 

Sehingga penginteggrasian antara strategi dan tindakan tersebut, membuat 

Wiragri dapat mendapatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang 

dipasarkannya. 

5. Tindakan: Penetapan standarisasi produk sesuai dengan SNI Keripik 

Pisang (WO1, ST1, WT1, WT2) 

Salah satu upaya untuk mendapatkan keparcayaan konsumen ialah 

dengan menghasilkan produk berstandar nasional yang sesuai dengan 

standar nasional yang dibuat oleh pemerintah, untuk itu peningkatan seluruh 

sumber daya yang dimiliki terutama sumber daya manusia dan sumber daya 

peralatan agar produk Keripik Pisang “BanaChip” yang dihasilkan sesuai 

dengan Standar Nasional Indonesi (SNI). Hal ini juga dapat meningkatkan 
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kepercayaan masyarakat terhadap produk tersebut, karena masyarakat akan 

merasa aman jika megkonsumsi produk tersebut tanpa takut adanya bahan 

pengawet dan zat-zat kimia yang dapat merusak tubuh. 

6. Tindakan: Pengurusan Wiragri menjadi badan usaha berupa 

Commanditaire Vennotschaap (CV) (SO4, WT1) 
Wiragri yang saat ini masih dibawah naungan Jurusan Sosial Ekonomi 

Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin, Kota Makassar 

merupakan salah satu kendala untuk pengurusan izin dari Departemen 

Kesehatan terkait izin dalam memasarkan produk tersebut karena untuk 

mendapatkan izin DepKes dari pemerintah tersebut Wiragri haruslah memiliki 

badan hukum yang sah. Untuk itu pengurusan Wiragri menjadi badan usaha 

berupa Commanditaire Vennotschaap (CV) merupakan tindakan yang 

dilakukan agar pengurusan izin tersebut dapat segera terlaksana. Dengan 

adanya izin tersebut, masyarakat akan semakin percaya dan merasa aman 

jika mengkonsumsi produk Keripik Pisang “BanaChip” karena produk 

tersebut telah memiliki izin DepKes dari pemerintah. 
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EPILOG 

A. REFLEKSI 

Refleksi sebagai suatu kegiatan intelektual dan afektif di mana individu-

individu terlibat dalam upaya mengeksplorasi pengalaman mereka dalam 

rangka mencapai pemahaman dan apresiasi-apresiasi baru. Refleksi dalam 

melakukan penelitian pada agrosistem kasus ditujukan untuk mengevaluasi 

suatu permasalahan yang terjadi ataupun mengevaluasi berbagai kinerja 

pada agrosistem tersebut selama waktu tertentu. Sehingga dapat diketahui 

jika terjadi kendala atau terjadi peningkatan dalam agrosistem tersebut untuk 

kemudian dilakukan perbaikan. Refleksi dapat berupa : Teoritik, Metodologik 

dan Etik. Adapun bentuk refleksi yang diperoleh peneliti selama melakukan 

penelitian pada Wirausaha Mahasiswa Agribisnis (Wiragri) adalah: 

1. Teoritik 

Teoritik merupakan pelajaran-pelajaran penting dan pengalaman baru 

yang diperoleh dari teori-teori yang ada. Pelajaran penting yang diperoleh 

selama proses penganalisaan berbagai kekuatan, kelemahan, peluang, dan 

ancaman terhadap upaya peningkatan produktivitas dan pemasaran produk 

Keripik Pisang “BanaChip” yang ada pada agrosistem kasus Wiragri: 

a. Adanya penciptaan usaha dikalangan mahasiswa, dapat membuat 
mahasiswa memiliki jiwa entrepreneurship 

 
Wiragri merupakan usaha yang dibina oleh Jurusan Sosial Ekonomi 

Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin yang terlahir dari 

mata kuliah Kewirausahaan-2. Usaha ini sebagai bahan pembelajaran 



 134 

bagi para mahasiswa dalam menjalankan suatu perusahaan terlebih lagi 

di Makassar masih sedikit usaha yang dirintis dari kalangan mahasiswa. 

Hal ini juga dapat dijadikan acuan untuk mahasiswa lain untuk membuat 

suatu usaha kemudian mengembangkannya menjadi usaha yang lebih 

besar. Pelajaran penting yang didapatkan adalah merasakan pengalaman 

dalam membuat usaha sendiri, memproduksi produk sendiri, dan 

memasarkan produk tersebut sehingga dapat lebih menumbuhkan jiwa 

entrepreneurship di dalam diri sendiri. 

b. Perumusan strategi yang tepat dalam upaya peningkatan 
produktivitas dan pemasaran produk agar mampu bersaing dengan 
produk lain 
 

Untuk bersaing dengan para pesaing usaha keripik pisang lainnya, 

maka Wiragri harus melakukan langkah-langkah strategi yang tepat, 

terarah dan terancana dengan baik terkait dalam upaya peningkatan 

produktivitas dan pemasaran produk Keripik Pisang “BanaChip”. Sehingga 

jika Wiragri mengetahui langkah-langkah strategi yang tepat maka produk 

Keripik Pisang “BanaChip” dapat bersaing dengan produk keripik pisang 

lainnya. Dalam perumusan strategi berdasarkan hasil dari pengalaman 

sendiri setelah terlibat langsung dalam agrosistem kasus sehingga 

mengetahui langkah-langkah yang tepat dalam menyusun strategi yang 

lebih terarah dan terencana baik dalam Wiragri maupun dalam kehidupan 

sehari-hari. 
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c. Berbagai permasalahan yang timbul di perusahaan kasus dapat 
membangun pola hubungan antara stakeholder-stakeholder 
perusahaan 

Dengan adanya masalah-masalah atau hambatan-hambatan yang 

muncul terkait upaya pengembangan peningkatan produktivitas dan 

pemasaran dapat membangun suatu hubungan yang lebih 

antarstakeholder yang ada di Wiragri, hubungan ini dapat berupa 

hubungan kerja sama antarstakeholder dalam menganalisa dan 

memecahkan berbagai permasalahan yang timbul di Wiragri terkait 

pengembangan produktivitas dan pemasaran Keripik Pisang “BanaChip”. 

Hal ini dapat peneliti rasakan sekaligus orang yang terlibat langsung 

dalam Wiragri yaitu semakin eratnya hubungan antarstakeholder, 

sehingga dapat mendiskusikan secara lebih kekeluargaan berbagai 

masalah dan hambatan yang diperoleh selama menjalankan usaha 

Wiragri. 

d. Penggunaan analisis SWOT untuk mengetahui berbagai kekuatan, 
kelemahan, peluang, dan ancaman pada perusahaan terkait 
peningkatan produktivitas dan pemasaran produk Keripik Pisang 
“BanaChip” 
 

Analisis SWOT merupakan analisis kondisi internal dan eksternal 

suatu perusahaan yang digunakan sebagai dasar untuk merancang 

langkah-langkah program kerja yang tepat. Penggunaan strategi SWOT 

pada Wiragri untuk mengetahui berbagai macam kekuatan dan 

kelemahan sumber daya yang dimiliki serta untuk mengetahui berbagai 

macam peluang dan ancaman untuk pengembangan produktivitas dan 

pemasaran produk Keripik Pisang “BanaChip”. Dengan penggunaan 
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analisis SWOT dalam upaya peningkatan produktivitas dan pemasaran 

suatu produk membuat peneliti semakin tahu hal-hal yang terkait 

kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang. Meskipun teori analisis 

SWOT ini bukan merupakan salah satu mata kuliah yang disajikan oleh 

Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Unhas, namun dengan adanya studi 

eksperensial ini peneliti mengetahui tentang analsis SWOT meskipun 

pada penelitian ini tidak dijelaskan secara baik dan lengkap. 

2. Metodologik 

Metodologik merupakan suatu kegiatan mengamati, menelusuri dan 

menguraikan keadaan usaha agrosistem kasus. Metode studi eksperensial 

adalah metode yang melibatkan peneliti secara langsung terhadap 

agrosistem kasus. Metode ini membuat peneliti lebih merasakan apa saja 

yang terjadi dalam mendirikan, mengelola, mempertahankan dan 

mengembangan sebuah agrosistem/perusahaan. Adapun pelajaran-

pelajaran penting yang diperoleh peneliti dengan menggunakan metode 

tersebut adalah: 

a. Wiragri sebagai media pembelajaran untuk mengetahui cara 
peningkatan produktivitas dan proses pemasaran suatu produk di 
perusahaan 
 

Wiragri yang didirikan dalam ruang lingkup Fakultas Pertanian yang 

merupakan binaan dari Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas 

Hasanuddin dijadikan sebagai media pembelajaran bagi mahasiswa untuk 

lebih mempelajari secara nyata, menerapkan ilmu dan mengaplikasikan 
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cara yang tepat untuk meningkatkan produktivitas produk dan proses 

pemasaran suatu produk di perusahaan.  

b. Pemahaman terhadap situasi kasus secara mendalam akan 
memudahkan untuk mengetahui solusi yang tepat tentang 
permasalahan yang terkait peningkatan produktivitas dan pemasaran 
produk 
 

Mengetahui seluk beluk agrosistem kasus sangat diperlukan untuk 

menemukan faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki 

oleh suatu usaha. Serta faktor ekternal berupa peluang dan ancaman 

yang dapat mempengaruhi kerlanjutan usaha ke arah yang lebih baik atau 

sebaliknya. Hal yang dapat menjadi masalah pada Wiragri terkait 

kelemahan yang dimiliki berasal dari aspek sumber daya maupun aspek 

kinerja perusahaan dan ancaman yang berasal dari luar lingkup 

perusahaan baik berasal dari kebijakan pemerintah, lingkungan 

masyarakat sekitar, dan pesaing usaha. Dengan adanya pemahaman 

terhadap situasi  Wiragri maka dapat memudahkan mengetahui apa yang 

sebenarnya dibutuhkan terkait dengan peningkatan produktivitas dan 

pemasaran untuk kemudian diberikan solusi yang tepat demi 

pengembangan produk. 

c. Penetapan tindakan prioritas yang dilakukan demi pengembangan 
produktivitas dan pemasaran produk perlu dipahami untuk 
memudahkan dalam proses pelaksanaannya. 
 

Setelah menentukan strategi kekuatan, kelemahan, peluang , dan 

ancaman yang dihadapi oleh agrosistem kasus maka tahapan selanjutnya 

adalah merumuskan tindakan yang tepat untuk melaksanakan strategi 
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tersebut. Perumusan atau penetapan tindakan prioritas ini harus tepat 

agar memudahkan dalam mengaplikasikan tindakan tersebut. 

d. Penggunaan perumusan strategi sebagai pendukung tindakan yang 
diaplikasikan 

Perumusan strategi sebagai pendukung tindakan yang akan 

diaplikasikan merupakan sebuah bentuk solusi yang dapat dijadikan 

sebagai bahan informasi baru demi pengembangan usaha Wiragri di 

masa yang akan datang. Sebab pada dasarnya metode ini menitik 

beratkan pada pengoptimalan sumberdaya yang dimiliki demi meraih 

peluang yang diperoleh dari pihak eksternal, memaksimalkan sumberdaya 

yang maksimal demi memperoleh keuntungan yang maksimal dan bisa 

juga memperbaiki kelemahan yang dimiliki demi mencapai tujuan yang 

telah diharapkan. 

3. Etik 

Etik merupakan pelajaran penting yang diperoleh yang berkaitan 

dengan aspek sikap dan akhlak manusia. Selama kegiatan penelitian ini 

berlangsung peneliti senantiasa berusaha menjalin komunikasi yang baik 

dan harmonis dengan setiap stakeholder yang terlibat dalam agrosistem 

kasus, sehingga informasi-informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh 

dengan jelas. Pelajaran penting berhubungan dengan etik yang diperoleh 

peneliti selama penelitian berlangsung antara lain : 

a. Sikap kekeluargaan dengan saling menghormati antar stakeholder 
agrosistem kasus sangat diperlukan demi terciptanya suasana 
kondisi kerja yang nyaman. 
 

Sikap saling menghormati dan menghargai yang terjadi pada 

Wiragri sangat mendukung suasana kerja yang nyaman. Dengan saling 
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menghormati maka seakan tidak ada sekat yang dapat menciptakan 

jurang pemisah antar stakeholder yang tentunya bila hal ini terjadi akan 

sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha. Hal inipun 

dirasakan penulis yaitu adanya sikap saling menghormati kepada 

pimpinan, kepada manajer, dan kepada seluruh anggota yang ada di 

Wiragri. Sikap kekeluargaan dirasakan sangat erat para stakeholder yang 

terdapat di Wiragri dirasakan sudah seperti menjadi keluarga sendiri, 

bahkan terkadang dalam proses produksi Wiragri melaksanakannya di 

rumah pimpinan Wiragri dan dirumah manajer produksi. 

b. Keterbukaan antar stakeholder sangat penting demi 
mempertahankan keutuhan sebuah sistem dalam sebuah agrosistem 
kasus 
 

Keterbukaan antar stakeholder dalam sebuah usaha sangat 

mempengaruhi jalannya usaha tersebut. Keterbukaan akan menghindari 

terjadinya ketersinggungan antar stakeholder sebuah usaha. Hal ini telah 

diterapkan Wiragri dengan saling terbuka untuk setiap hal baik yang 

disukai maupun untuk hal tidak disukai. Keterbukaan akan 

mempertahankan keutuhan sebuah usaha. Hal ini dirasakan penulis 

sebagai salah satu stakeholder di Wiragri, masing-masing stakeholder 

saling terbuka dalam memaparkan hal-hal yang dirasakan menjadi 

kendala ataupun masalah dalam Wiragri, selain itu antarsteholder yang 

satui dengan yang lain bebas saling memberikan kritik dan saran. 

c. Adanya Wiragri sebagai usaha yang dirintis oleh mahasiswa 
memberikan pengalaman bagi mahasiswa untuk mengelolah suatu 
perusahaan 

 



 140 

Didirikannya Wiragri sebagai media pembelajaran untuk mahasiswa 

mengetahui cara mendirikan suatu usaha, terampil dalam menjalankan 

dan mengelolah usaha tersebut sehingga dapat memberikan pengalaman 

dan pembelajaran berwirausaha bagi mahasiswa. Hal inipun dirasakan 

penulis sebagai bagian dari Wragri merasakan langsung pengalaman 

mengelolah usaha, menyusun rencana-rencana pemasaran dan produksi 

yang tepat dilakukan untuk memproduksi dan memasarkan suatu produk. 

B. SARAN 

Dalam rangka pengembangan strategi pemasaran Keripik Pisang “BanaChip” 

terkait dengan hasil penelitian ini maka disarankan sebagai berikut:  

1. Sebaiknya informasi ini dapat menjadi acuan bagi stakeholder yang ada di 

Wiragri terutama yang menangani bagian produksi dan pemasaran dalam 

merumuskan berbagai strategi yang tepat untuk lebih meningkatkan 

produktivitas, memperkenalkan dan memasarkan produk Keripik Pisang 

“BanaChip”. 

2. Sebaiknya agrosistem kasus dalam hal ini Wiragri dapat memperhatikan 

berbagai tindakan prioritas yang direkomendasikan sehingga terjadi 

peningkatan pada distribusi produk dan volume produk yang dipasarkan 

dapat ditingkatkan sesuai dengan harapan yang ditetapkan.  

3. Sebagai mahasiswa dalam memulai suatu usaha sebaiknya haruslah 

dilakukan dengan sungguh-sungguh dan giat agar usaha tersebut mampu 

terus berlanjut dan berkembang menjadi usaha yang besar. 
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4. Berbagai macam hambatan dalam mendirikan suatu usaha haruslah 

dijadikan sebagai cambukan yang positif bagi setiap orang dalam 

mendirikan usaha agar usaha yang didirikan dapat terus berkembang. 

5. Setiap orang yang ingin mendirikan usaha harus memiliki jiwa semangat, 

tidak mudah menyerah, selalu mau berusaha, tidak mudah putus asa, dan 

selalu mendengarkan kritik dan saran dari orang lain.  

6. Diakui bahwa penelitian ini belum mampu mengungkap keseluruhan 

aspek yang berkaitan dengan strategi pengembangan produktivitas dan 

pemasaran Keripik Pisang “BanaChip” pada Wiragri, oleh karena itu 

kelanjutan dan kesempurnaan pembahasannya masih memerlukan 

penelitian lebih lanjut dengan pembahasan yang tentunya lebih 

komprehensif. 
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Lampiran 1 

INVENTARIS PERALATAN 

Bulan Nama Alat Jumlah Harga 
(Rp/unit) Nilai Umur 

Ekonomis 
Nilai 

Penyusutan 

Maret 

Tampah 1 20.000 20.000 5 4.000 
Baskom 1 16.500 16.500 5 3.300 
Wajan 1 178.000 178.000 5 35.600 
Panci 1 60.000 60.000 5 12.000 
Parut Plastik 1 7.500 7.500 1 7.500 
Sendok Kayu 1 7.500 7.500 3 2.500 
Spatula 1 6.500 6.500 3 2.170 
Sendok Ring 1 6.600 6.600 2 3.300 
Pisau 2 6.750 13.500 2 6.750 

Total 77.120 
Penyusutan per bulan 6.500 

 
Bulan Nama Alat Jumlah Harga 

(Rp/unit) Nilai Umur 
Ekonomis 

Nilai 
Penyusutan 

April - 
Mei 

Tampah 1 20.000 20.000 5 4.000 
Baskom 1 16.500 16.500 5 3.300 
Wajan 1 178.000 178.000 5 35.600 
Panci 1 60.000 60.000 5 12.000 
Parut Plastik 1 7.500 7.500 1 7.500 
Sendok Kayu 1 7.500 7.500 3 2.500 
Spatula 1 6.500 6.500 3 2.170 
Sendok Ring 1 6.600 6.600 2 3.300 
Pisau 2 6.750 13.500 2 6.750 
Kompor 1 250.000 250.000 8 31.250 
Regulator Selang 1 80.000 80.000 5 16.000 
Kuas 1 3.000 3.000 1 3.000 

Total 127.370 
Penyusutan per bulan 10.700 

 
Bulan Nama Alat Jumlah Harga 

(Rp/unit) Nilai Umur 
Ekonomis 

Nilai 
Penyusutan 

Juni - 
Sept 

Tampah 1 20.000 20.000 5 4.000 
Baskom 1 16.500 16.500 5 3.300 
Wajan 1 178.000 178.000 5 35.600 
Panci 1 60.000 60.000 5 12.000 
Sendok Kayu 1 7.500 7.500 3 2.500 
Spatula 1 6.500 6.500 3 2.170 
Sendok Ring 1 6.600 6.600 2 3.300 
Pisau 2 6.750 13.500 2 6.750 
Kompor 1 250.000 250.000 8 31.250 
Regulator Selang 1 80.000 80.000 5 16.000 
Kuas 1 3.000 3.000 1 3.000 
Parut Kayu 1 7.000 7.000 1 7.000 
Rakel 1 45.500 45.500 5 9.100 

Total 135.970 
Penyusutan per bulan 11.400 
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Bulan Nama Alat Jumlah Harga 
(Rp/unit) Nilai Umur 

Ekonomis 
Nilai 

Penyusutan 

Okt - 
Nov 

Tampah 1 20.000 20.000 5 4.000 
Baskom 1 16.500 16.500 5 3.300 
Wajan 1 178.000 178.000 5 35.600 
Panci 1 60.000 60.000 5 12.000 
Sendok Kayu 1 7.500 7.500 3 2.500 
Spatula 1 6.500 6.500 3 2.170 
Sendok Ring 1 6.600 6.600 2 3.300 
Pisau 2 6.750 13.500 2 6.750 
Kompor 1 250.000 250.000 8 31.250 
Regulator Selang 1 80.000 80.000 5 16.000 
Rakel 1 45.500 45.500 5 9.100 
Parut Plastik 1 10.000 10.000 1 10.000 
Kuas Platik 1 7.100 7.100 3 2.400 
Penjepit 1 8.200 8.200 3 2.800 
Parut Kelapa 1 5.000 5.000 5 1.000 

Total 142.170 
Penyusutan per bulan 11.900 

 
 

Bulan Nama Alat Jumlah Harga 
(Rp/unit) Nilai Umur 

Ekonomis 
Nilai 

Penyusutan 

Des 

Tampah 1 20.000 20.000 5 4.000 
Baskom 1 16.500 16.500 5 3.300 
Wajan 1 178.000 178.000 5 35.600 
Panci 1 60.000 60.000 5 12.000 
Sendok Kayu 1 7.500 7.500 3 2.500 
Spatula 1 6.500 6.500 3 2.170 
Sendok Ring 1 6.600 6.600 2 3.300 
Pisau 2 6.750 13.500 2 6.750 
Kompor 1 250.000 250.000 8 31.250 
Regulator Selang 1 80.000 80.000 5 16.000 
Rakel 1 45.500 45.500 5 9.100 
Parut Plastik 1 10.000 10.000 1 10.000 
Kuas Platik 1 7.100 7.100 3 2.400 
Penjepit 1 8.200 8.200 3 2.800 
Parut Kelapa 1 5.000 5.000 5 1.000 
Screen 1 35.000 35.000 5 7.000 

Total 149.170 
Penyusutan per bulan 12.500 
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Lampiran 2 
JURNAL WIRAGRI 

Tahun 2012  Halaman 01 
No. Tanggal Nama Rekening dan 

Keterangan 
No. 
Rek 

Saldo 
Debet Kredit 

1. 16 Maret 
Kas 01 1.000.000  
Modal Awal 
(Modal dari Jurusan 
Sosial Ekonomi Pertanian) 

02  1.000.000 

2. 22 Maret 

Pembelian Peralatan 
Produksi 
(tampah, baskom, kuali, 
panci, parut serbaguna, 
sendok kayu, spatula, 
sendok ring, pisau) 

05 316.100  

Kas 01  316.100 

3. 28 Maret 

Pembelian Bahan 
(plastik kemasan, bawang 
putih, pisang kepok, gula 
pasir, garam dapur, 
minyak goreng) 

05 36.000  

Kas  01  36.000 
4. 28 Maret Biaya Gas 04 2.000  

 Kas 01  2.000 
5. 30 Maret Biaya Listrik 04 5.000  

 Kas 01  5.000 
6. 30 Maret Biaya Air 04 10.000  

 Kas 01  10.000 
7. 30 Maret Sewa Ruangan 04 50.000  

 Kas 01  50.000 
8. 30 Maret Penyusutan Peralatan 04 6.500  

Kas 01  6.500 

9. 03 April 
Pembelian Peralatan 
(kompor gas, selang 
spiral, kuas) 

05 333.000  

Kas 01  333.000 

10. 03 April 

Pembelian Bahan 
(minyak goreng, gula 
pasir, plastik kemasan, 
gas) 

05 111.750  

Kas 01  111.750 

11. 04 April 

Kas 01 48.000  
Pendapatan 
Penjualan 
(Hasil Penjualan  
24 bgks x 2.000) 

03  48.000 

12. 30 April 

Pembelian Bahan 
(minyak goreng, bawang 
putih, gula pasir, sabun 
cuci piring) 

05 44.900  

Kas 01  44.900 
     
    Halaman 02 
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13. 30 April 
Pembelian Peralatan 
(spons cuci piring) 05 3.000  
Kas 01  3.000 

14. 30 April Biaya Listrik 04 5.000  
Kas 01  5.000 

15. 30 April Biaya Air 04 10.000  
Kas 01  10.000 

16. 30 April Sewa Ruangan 04 50.000  
Kas 01  50.000 

17. 30 April Penyusutan Peralatan 04 10.700  
Kas 01  10.700 

18. 01 Mei 
Kas 01 60.000  
Pendapatan Pejualan 
(Hasil Penjualan  
24 bgks x 2.500) 

03  60.000 

19. 30 Mei Biaya Listrik 04 5.000  
Kas 01  5.000 

20. 30 Mei Biaya Air 04 10.000  
Kas 01  10.000 

21. 30 Mei Sewa Ruangan 04 50.000  
Kas 01  50.000 

22. 30 Mei Penyusutan Peralatan 04 10.700  
Kas 01  10.700 

23. 09 Juni 
Pembelian Peralatan 
(Rakel) 05 45.500  
Kas  01  45.500 

24. 09 Juni 
Pembelian Bahan 
Cetak Kemasan 
(Cat hijau, tinner cat) 

05 105.000  

Kas  01  105.000 

25. 17 Juni 
Pembelian Bahan 

(Pisang, minyak 
goreng, gula pasir ) 

05 98.200  

01  98.200 

26. 18 Juni 
01 134.000  

Pendapatan Penjualan 
(Hasil Penjualan 67 
bgks x 2.000) 

03  134.000 

27. 30 Juni Biaya Listrik 04 5.000  
Kas 01  5.000 

28. 30 Juni Biaya Air 04 10.000  
Kas 01  10.000 

29. 30 Juni Sewa Ruangan 04 50.000  
Kas 01  50.000 

30. 30 Juni Penyusutan Peralatan 04 11.400  
Kas 01  11.400 

31. 30 Juli Biaya Listrik 04 2.500  
Kas 01  2.500 

    Halaman 03 
32. 30 Juli Biaya Air 04 5.000  

Kas 01  5.000 
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33. 30 Juli Sewa Ruangan 04 25.000  
Kas 01  25.000 

34. 30 Juli Penyusutan Peralatan 04 11.400  
Kas 01  11.400 

35. 30 Agustus Biaya Listrik 04 2.500  
Kas 01  2.500 

36. 30 Agustus Biaya Air 04 5.000  
Kas 01  5.000 

37. 30 Agustus Penyusutan Peralatan 04 11.400  
Kas 01  11.400 

38. 30 Agustus Sewa Ruangan 04 25.000  
Kas 01  25.000 

39. 30 September Biaya Listrik 04 2.500  
Kas 01  2.500 

40. 30 September Biaya Air 04 5.000  
Kas 01  5.000 

41. 30 September Sewa Ruangan 04 25.000  
Kas 01  25.000 

42. 30 September Penyusutan Peralatan 04 11.400  
Kas 01  11.400 

43. 20 Oktober 

Pembelian Peralatan 
( Kuas Plastik, Penjepit 
makanan, parut 
serbaguna, parut 
kelapa) 

05 45.100  

Kas 01  45.100 

44. 20 Oktober 

Pembelian Bahan 
(Minyak Goreng, 
pisang, bawang putih, 
gula pasir, garam) 

05 101.700  

Kas 01  101.700 

45. 22 Oktober 
Kas  01 86.500  
Pendapatan Penjualan 
(Hasil Penjualan 36 
bgks) 

03  86.500 

46. 30 Oktober Biaya Listrik 04 5.000  
Kas 01  5.000 

47. 30 Oktober Biaya Air 04 10.000  
Kas 01  10.000 

48. 30 Oktober Sewa Ruangan 04 50.000  
Kas 01  50.000 

49. 30 Oktober Penyusutan Peralatan 04 11.900  
Kas 01  11.900 

50. 31 Oktober 
Pembelian Bahan 
(Pisang) 05 29.000  
Kas  01  29.000 

51. 01 November 
Kas 01 79.000  
Pendapatan Penjualan 
(Hasil Penjualan 29 
bgks) 

03  79.000 

    Halaman 04 
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52. 03 November 
Pembelian Bahan 
(Pisang, minyak 
goreng, gula pasir) 

05 85.000  

Kas  01  85.000 

53. 04 November 
Kas 01 99.000  
Pendapatan Penjualan 
(Hasil Penjualan 48 
bgks) 

03  99.000 

54. 07 November 

Pembelian Bahan 
(Pisang, Lombok Besar, 
Lombok Kecil, Bawang 
Merah, Merica) 

05 22.000  

Kas 01  22.000 

55. 08 November 
Kas 01 55.000  
Pendapatan Penjualan 
(Hasil Penjualan 11 
bgks) 

03  55.000 

56. 30 November Biaya Listrik 04 5.000  
Kas 01  5.000 

57. 30 November Biaya Air 04 10.000  
Kas 01  10.000 

58. 30 November Sewa Ruangan 04 50.000  
Kas 01  50.000 

59. 30 November Penyusutan Peralatan 04 11.900  
Kas 01  11.900 

60. 12 Desember 
Pembelian Peralatan 

(Screen cetak) 05 35.000  
01  35.000 

61. 19 Desember 
Pembelian Bahan 
(pisang) 05 7.000  

01  7.000 

62. 20 Desember 
01 25.000  

Pendapatan Penjualan 
(Hasil Penjualan 10 bgks) 03  25.000 

63. 30 Desember Biaya Listrik 04 5.000  
Kas 01  5.000 

64. 30 Desember Biaya Air 04 10.000  
Kas 01  10.000 

65. 30 Desember Sewa Ruangan 04 50.000  
Kas 01  50.000 

66. 30 Desember Penyusutan Peralatan 04 12.500  
Kas 01  12.500 

67. 30 Desember 

Kas 01 552.500  
Penambahan Modal 
(Modal dari Jurusan 
Sosial Ekonomi 
Pertanian) 

02  552.500 

TOTAL 4.121.550 4.121.550 
 
 
 



 152 

JURNAL WIRAGRI 

Tahun 2013        Halaman 01 
No. Tanggal Nama Rekening dan 

Keterangan 
No. 
Rek 

Saldo 
Debet Kredit 

1. 01 Januari 
Kas 06 60.250  
Modal 
(Total Kas Tahun 2012) 07  60.250 

2. 11 Januari  
Pembelian Bahan 
(Pisang, bawang putih, 
minyak goreng) 

11 88.600  

Kas 06  88.600 

3. 13 Januari 
Kas 06 143.750  
Pendapatan Penjualan 
(Hasil Penjualan 5,75 kg) 09  143.750 

4. 24 Januari  

Pembelian Bahan  
(Pisang, bawang putih, 
bawang merah, cabai 
besar, cabai kecil, minyak, 
gula pasir) 

11 117.900  

Kas 06  117.900 

5. 25 Januari  
Kas 06 265.000  
Pendapatan Penjualan 
(Hasil Penjualan 6 kg) 09  265.000 

6. 26 Januari  

Pembelian Bahan 
(Pisang, cabai besar, 
bawang putih, cabai kecil, 
minyak, lada) 

11 94.400  

Kas 06  94.400 

7. 28 Januari  
Kas 06 211.000  
Pendapatan Penjualan 
(Hasil Penjualan 4,92 kg) 09  211.000 

8. 30 Januari Biaya Listrik 10 5.000  
Kas 06  5.000 

9. 30 Januari Biaya Air 10 10.000  
Kas 06  10.000 

10. 30 Januari Sewa Ruangan 10 50.000  
Kas 06  50.000 

11. 30 Januari Penyusutan Peralatan 10 12.500  
Kas 06  12.500 

12. 01 
Februari 

Pembelian  
(Plastik, snowman) 11 13.100  

06  13.100 

13. 02 
Februari 

Pembelian Bahan 
(Pisang, bawang putih, 
minyak, gula pasir) 

11 75.500  

Kas 06  75.500 

14. 03 
Februari 

Kas 06 195.000  
Pendapatan Penjualan 
(Hasil Penjualan 4,5 kg) 09  195.000 
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    Halaman 02 

15. 14 
Februari 

Pembelian Plastik 
Kemasan + cetak 
(2.000 lembar) 

11 408.000  

Kas 06  408.000 

16. 14 
Februari 

Pembelian Plastik 
Kemasan + cetak (2.000 
lembar) 

11 276.000  

  Utang Dagang 08  276.000 

TOTAL 6.087.30
0 

6.087.30
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 154 

Lampiran 3 
KAS 

(Tahun 2012) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tanggal Keterangan F Jumlah Tanggal Keterangan F Jumlah 

Maret 16 

Kas 
(Modal Awal dari 
Jurusan Sosial 
Ekonomi 
Pertanian) 

01 1.000.000 Maret 22 

Kas 
(Pembelian 
Peralatan Produksi 
; tampah, baskom, 
wajan, panci, parut 
plastik, sendok 
kayu, spatula, 
sendok ring, pisau) 

01 316.000 

   

 

 

Maret 28 

Kas 
(Pembelian Bahan 
: plastik kemasan, 
bawang putih, 
pisang kepok, gula 
pasir, garam 
dapur, minyak 
goreng) 

01 36.000 

     Maret 28 Kas 
(biaya gas) 01 2.000 

     Maret 30 Kas 
(biaya listrik) 01 5.000 

     Maret 30 Kas 
(biaya air) 01 10.000 

   
 

 
Maret 30 

Kas 
(biaya sewa 
bangunan) 

01 50.000 

   
 

 
Maret 30 

Kas 
(biaya penyusutan 
peralatan) 

01 6.500 

   
 

 
April 03 

Kas 
(Pembelian 
Peralatan: kompor 
gas, selang, kuas ) 

01 333.000 

   

 

 

April 03 

Kas 
(Pembelian Bahan: 
minyak goreng, 
gula pasir, plastik 
kemasan, gas) 

01 111.750 

April 04 
Kas 
(Pendapatan 
Penjualan) 

01 48.000      

  

 

 

 

April 30 

Kas 
(Pembelian Bahan 
: minyak goreng, 
bawang putih, gula 
pasir, sabun cuci 
piring) 

01 44.900 

  
 

 
 

April 30 
Kas 
(Pembelian 
Peralatan: spons 
cuci piring) 

02 3.000 

     April 30 Kas 
(biaya listrik) 02 5.000 

     April 30 Kas 
(biaya air) 02 10.000 

  
 

 
 

April 30 
Kas 
(biaya sewa 
bangunan) 

02 50.000 

  
 

 
 

April 30 
Kas 
(biaya penyusutan 
peralatan) 

02 10.700 

Mei 01 
Kas 
(Pendapatan 
Penjualan) 

02 60.000      

     Mei 30 Kas 
(biaya listrik) 02 5.000 

     Mei 30 Kas 
(biaya air) 02 10.000 

 
  

  Mei 30 
Kas 
(biaya sewa 
bangunan) 

02 50.000 

   
  Mei 30 

Kas 
(biaya penyusutan 
peralatan) 

02 10.700 
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No. Rek :01 

Tanggal Keterangan F Jumlah Tanggal Keterangan F Jumlah 
     

Juni 09 
Kas 
(Pembelian 
Peralatan: Rakel, 
parut kayu) 

02 52.500 

     

Juni 09 

Kas 
(Pembelian 
Peralatan Cetak 
Kemasan : Cat 
hijau, tinner) 

02 105.000 

     
Juni 17 

Kas 
(Pembelian Bahan: 
pisang, minyak 
goreng, gula pasir) 

02 98.200 

Juni 18 Kas 
(Pendapatan 
Penjualan) 

02 
134.000   

 
  

     Juni 30 Kas 
(biaya listrik) 02 5.000 

     Juni 30 Kas 
(biaya air) 02 10.000 

     
Juni 30 

Kas 
(biaya sewa 
bangunan) 

02 50.000 

     
Juni 30 

Kas 
(biaya penyusutan 
peralatan) 

02 11.400 

     Juli 30 Kas 
(biaya listrik) 02 2.500 

     Juli 30 Kas 
(biaya air) 03 5.000 

     
Juli 30 

Kas 
(biaya sewa 
bangunan) 

03 25.000 

     
Juli 30 

Kas 
(biaya penyusutan 
peralatan) 

03 11.400 

     Agustus 30 Kas 
(biaya listrik) 03 2.500 

     Agustus 30 Kas 
(biaya air) 03 5.000 

     
Agustus 30 

Kas 
(biaya sewa 
bangunan) 

03 25.000 

     
Agustus 30 

Kas 
(biaya penyusutan 
peralatan) 

03 11.400 

     September 30 Kas 
(biaya listrik) 03 2.500 

     September 30 Kas 
(biaya air) 03 5.000 

     
September 30 

Kas 
(biaya sewa 
bangunan) 

03 25.000 

     
September 30 

Kas 
(biaya penyusutan 
peralatan) 

03 11.400 
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No. Rek :01 
  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Tanggal Keterangan F Jumlah Tanggal Keterangan F Jumlah 
   

 

 

Oktober 20 

Kas 
(Pembelian 
Peralatan : kuas 
plastik, penjepit, 
parut plastik, parut 
kelapa) 

 
 

03 
 

45.100 

  

 

 

 

Oktober 20 

Kas 
(Pembelian Bahan: 
minyak goreng, 
pisang, bawang 
putih, gula pasir, 
garam) 

03 101.700 

Oktober 22 
Kas 
(Pendapatan 
Penjualan) 

03 86.500   
 

  

     Oktober 30 Kas 
(biaya listrik) 03 5.000 

     Oktober 30 Kas 
(biaya air) 03 10.000 

  
 

  Oktober 30 
Kas 
(biaya sewa 
bangunan) 

03 50.000 

  
 

  Oktober 30 
Kas 
(biaya penyusutan 
peralatan) 

03 11.900 

  
 

  Oktober 31 
Kas 
(Pembelian Bahan: 
pisang) 

03 29.000 

November 01 
Kas 
(Pendapatan 
Penjualan 

03 79.000   
 

  

  
 

  November 03 
Kas  
(Pembelian Bahan: 
pisang, minyak 
goreng, gula pasir) 

04 85.000 

November 04 
Kas 
(Pendapatan 
Penjualan) 

04 99.000   
 

  

  

 

  November 07 

Kas 
(Pembelian Bahan: 
pisang, cabai 
besar, cabai kecil, 
bawang merah, 
merica) 

04 22.000 

November 08 
Kas 
(Pendapatan 
Penjualan) 

04 55.000   
 

  

     November 30 Kas 
(biaya listrik) 04 5.000 

     November 30 Kas 
(biaya air) 04 10.000 

  
 

  November 30 
Kas 
(biaya sewa 
bangunan) 

04 50.000 

  
 

  November 30 
Kas 
(biaya penyusutan 
peralatan) 

04 11.900 

  
 

  Desember 12 
Kas 
(Pembelian 
Peralatan: screen) 

04 35.000 

  
 

  Desember 19 
Kas 
(Pembelian Bahan: 
pisang) 

04 7.000 

Desember 20 
Kas 
(Pendapatan 
Penjualan) 

04 25.000 
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No. Rek :01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODAL 

(Tahun 2012) 
 

No. Rek: 02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENDAPATAN 
(Tahun 2012) 

 
No. Rek : 03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tanggal Keterangan F Jumlah Tanggal Keterangan F Jumlah 
     Desember 30 Kas 

(biaya listrik) 04 5.000 

     Desember 30 Kas 
(biaya air) 04 10.000 

     
Desember 30 

Kas 
(biaya sewa 
bangunan) 

04 50.000 

   
 

 
Desember 30 

Kas 
(biaya penyusutan 
peralatan) 

04 12.500 

Desember 30 
Kas 
(Penambahan 
Modal) 

04 552.500 
   

  

Total 2.139.000 Total 2.078.750 
  Saldo 60.250 

Tanggal Keterangan F Jumlah Tanggal Keterangan F Jumlah 
     

Maret 16 

Modal Awal 
(Modal dari 
Jurusan Sosial 
Ekonomi 
Pertanian) 

01 1.000.000 

     

Desember 30 

Penambahan 
Modal 
(Modal dari 
Jurusan Sosial 
Ekonomi 
Pertanian) 

04 552.500 

  Total 1.552.500 

Tanggal Keterangan F Jumlah Tanggal Keterangan F Jumlah 
     

April 04 
Pendapatan 
Penjualan 
(24 bgks x 
2.000) 

01 48.000 

     

Mei 01 
Pendapatan 
Penjualan 
(24 bgks x 
2.500) 

02 60.000 

     
Juni 18 

Pendapatan 
Penjualan (67 
bgks x 2.000) 

02 134.000 

     
Oktober 22 

Pendapatan 
Penjualan 
(36 bgks) 

03 86.500 

     
November 01 

Pendapatan 
Penjualan 
(29 bgks) 

03 79.000 
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No. Rek: 03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIAYA 
(Tahun 2012) 

 
No. Rek: 04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tanggal Keterangan F Jumlah Tanggal Keterangan F Jumlah 
     

November 04 
Pendapatan 
Penjualan 
(48 bgks) 

04 99.000 

     
November 08 

Pendapatan 
Penjualan 
(11 bgks) 

04 55.000 

     
Desember 20 

Pendapatan 
Penjualan  
(10 bgks) 

04 25.000 

     Total 586.500 

Tanggal Keterangan F Jumlah Tanggal Keterangan F Jumlah 
Maret 28 Biaya Gas 01 2.000      
Maret 30 Biaya Listrik 01 5.000      
Maret 30 Biaya Air 01 10.000      

Maret 30 Biaya Sewa 
Ruangan 01 50.000      

Maret 30 Biaya Penyusutan 
Peralatan 01 6.500      

April 30 Biaya Listrik 02 5.000      
April 30 Biaya Air 02 10.000      

April 30 Biaya Sewa 
Ruangan 02 50.000      

April 30 Biaya Penyusutan 
Peralatan 02 10.700      

Mei 30 Biaya Listrik 02 5.000      
Mei 30 Biaya Air 02 10.000      

Mei 30 Biaya Sewa 
Ruangan 02 50.000      

Mei 30 Biaya Penyusutan 
Peralatan 02 10.700      

Juni 30 Biaya Listrik 02 5.000      
Juni 30 Biaya Air 02 10.000      

Juni 30 Biaya Sewa 
Ruangan 02 50.000      

Juni 30 Biaya Penyusutan 
Peralatan 02 11.400      

Juli 30 Biaya Listrik 02 2.500      
Juli 30 Biaya Air 03 5.000      

Juli 30 Biaya Sewa 
Ruangan 03 25.000      

Juli 30 Biaya Penyusutan 
Peralatan 03 11.400      

Agustus 30 Biaya Listrik 03 2.500      
Agustus 30 Biaya Air 03 5.000      

Agustus 30 Biaya Sewa 
Ruangan 03 25.000      

Agustus 30 Biaya Penyusutan 
Peralatan 03 11.400      

September 30 Biaya Listrik 03 2.500      
September 30 Biaya Air 03 5.000      

September 30 Biaya Sewa 
Ruangan 03 25.000      

September 30 Biaya Penyusutan 
Peralatan 03 11.400      
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No. Rek: 04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEMBELIAN 
 (Tahun 2012) 

No.  
 
 
 
 
 
 

  

Tanggal Keterangan F Jumlah Tanggal Keterangan F Jumlah 
Oktober 30 Biaya Listrik 03 5.000      
Oktober 30 Biaya Air 03 10.000      

Oktober 30 Biaya Sewa 
Ruangan 03 50.000      

Oktober 30 Biaya Penyusutan 
Peralatan 03 11.900      

November 30 Biaya Listrik 04 5.000      
November 30 Biaya Air 04 10.000      

November 30 Biaya Sewa 
Ruangan 04 50.000      

November 30 Biaya Penyusutan 
Peralatan 04 11.900      

Desember 30 Biaya Listrik 04 5.000      
Desember 30 Biaya Air 04 10.000      

Desember 30 Biaya Sewa 
Ruangan 04 50.000      

Desember 30 Biaya Penyusutan 
Peralatan 04 12.500      

Total 673.700      

Tanggal Keterangan F Jumlah Tanggal Keterangan F Jumlah 

Maret 22 

Pembelian Peralatan 
Produksi 
(tampah, baskom, 
kuali, panci, parut 
serbaguna, sendok 
kayu, spatula, 
sendok ring, pisau) 

01 316.100 

     

Maret 28 

Pembelian Bahan 
(plastik kemasan, 
bawang putih, pisang 
kepok, gula pasir, 
garam dapur, minyak 
goreng) 

01 36.000 

     

April 03 
Pembelian Peralatan 
(kompor gas, selang 
spiral, kuas) 

01 333.000 
     

April 03 

Pembelian Bahan 
(minyak goreng, gula 
pasir, plastik 
kemasan, gas) 

01 111.750 

     

April 30 

Pembelian Bahan 
(minyak goreng, 
bawang putih, gula 
pasir, sabun cuci 
piring) 

01 44.900 

     

April 30 Pembelian Peralatan 
(spons cuci piring) 02 3.000      

Juni 09 Pembelian Peralatan 
(Rakel) 02 45.500      

Juni 09 
Pembelian Bahan 
Cetak Kemasan 
(Cat hijau, tinner cat) 

02 105.000 
     

Juni 17 
Pembelian Bahan 

(Pisang, minyak 
goreng, gula pasir ) 

02 98.200 
     

Oktober 20 

Pembelian Peralatan 
( Kuas Plastik, 
Penjepit makanan, 
parut serbaguna, 
parut kelapa) 

03 45.100 

     

Oktober 20 

Pembelian Bahan 
(Minyak Goreng, 
pisang, bawang 
putih, gula pasir, 
garam) 

03 101.700 
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Rek: 05 
No. Rek: 05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Tanggal Keterangan F Jumlah Tanggal Keterangan F Jumlah 
Oktober 31 Pembelian Bahan 

(Pisang) 03 29.000      

November 03 
Pembelian Bahan 
(Pisang, minyak 
goreng, gula pasir) 

04 85.000 
     

November 07 

Pembelian Bahan 
(Pisang, Lombok 
Besar, Lombok Kecil, 
Bawang Merah, 
Merica) 

04 22.000 

     

Desember 12 Pembelian Peralatan 
(Screen cetak) 04 35.000      

Desember 19 Pembelian Bahan 04 7.000      

Total 1.415.550      
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KAS 
(Tahun 2013) 

No. Rek :06 
 

 
Tanggal Keterangan F Jumlah Tanggal Keterangan F Jumlah 

Januari 01 
Kas 
(Total Kas 
Tahun 2012) 

01 60.250 Januari 11 

Kas 
(Pembelian 
Bahan: pisang, 
bawang putih, 
minyak goreng) 

01 88.600 

Januari 13 
Kas 
(Pendapatan 
Penjualan) 

01 143.750 Januari 24 

Kas 
(Pembelian 
Bahan: pisang, 
bawang putih, 
bawang merah, 
cabai besar, 
cabai kecil, 
minyak goreng, 
gula pasir) 

01 117.900 

Januari 25 
Kas 
(Pendapatan 
Penjualan) 

01 265.000 Januari 26 

Kas 
(Pembelian 
Bahan: pisang, 
cabai besar, 
bawang putih, 
cabai kecil, 
minyak goreng, 
lada) 

01 94.400 

Januari 28 
Kas 
(Pendapatan 
Penjualan) 

01 211.000 Januari 30 
Kas 
(Biaya Listrik) 01 5.000 

     Januari 30 Kas 
(Biaya Air) 01 10.000 

     Januari 30 
Kas 
(Sewa 
Ruangan) 

01 50.000 

     Januari 30 
Kas 
(Penyusutan 
Peralatan) 

01 12.500 

     Februari 01 

Kas 
(Pembelian 
plastik 
kemasan, 
snowman) 

01 13.100 

     Februari 02 

Kas 
(Pembelian 
Bahan:pisang, 
bawang putih, 
minyak, gula 
pasir) 

01 75.500 

Februari 03 
Kas 
(Pendapatan 
Penjualan) 

01 195.000   
  

 

   
 

 Februari 14 
Kas 
(Pembelian 
Plastik kemasan 
+ cetak) 

02 408.000 

Total 875.000 Total 875.000 
  Saldo 0 
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MODAL 

(Tahun 2013) 
No. Rek : 07 

 
 
 
 
 

 
 

KEWAJIBAN 
(Tahun 2013) 

No. Rek: 08 
 
 
 
 
 
 

 
PENDAPATAN 
(Tahun 2013) 

 
No. Rek : 09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BIAYA 
(Tahun 2013) 

 
No. Rek: 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanggal Keterangan F Jumlah Tanggal Keterangan F Jumlah 
     

Januari  01 
Modal  
(Total Saldo 
Tahun 2012 

01 60.250 

     Total 60.250 

Tanggal Keterangan F Jumlah Tanggal Keterangan F Jumlah 
     

Februari 14 
Utang Dagang 
( Pembelian 
Plastik kemasan 
+ cetak) 

02 276.000 

     Total 276.000 

Tanggal Keterangan F Jumlah Tanggal Keterangan F Jumlah 
     

Januari 13 
Pendapatan 
Penjualan 
(5,75 kg) 

01 143.750 

     
Januari 25 

Pendapatan 
Penjualan 
(6 kg) 

01 265.000 

     
Januari 28 

Pendapatan 
Penjualan 
(4,92 kg) 

01 211.000 

     
Februari 03 

Pendapatan 
Penjualan 
(4,5 kg) 

01 195.000 

     Total 814.750 

Tanggal Keterangan F Jumlah Tanggal Keterangan F Jumlah 
Januari 30 Biaya Listrik 01 5.000      
Januari 30 Biaya Air 01 10.000      

Januari 30 Biaya Sewa 
Ruangan 01 50.000      

Januari 30 Biaya Penyusutan 
Peralatan 01 12.500      

Total 77.500      
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PEMBELIAN 
(Tahun 2013) 

No. Rek: 11 
 

No. Rek: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KAS 

(Tahun 2013) 
No. Rek :06 

Tanggal Keterangan F Jumlah Tanggal Keterangan F Jumlah 

Januari 11 
Pembelian Bahan 
(Pisang, bawang 
putih, minyak 
goreng) 

01 88.600 
     

Januari 24 

Pembelian Bahan  
(Pisang, bawang 
putih, bawang 
merah, cabai 
besar, cabai kecil, 
minyak, gula pasir) 

01 117.900 

     

Januari 26 

Pembelian Bahan 
(Pisang, cabai 
besar, bawang 
putih, cabai kecil, 
minyak, lada) 

01 94.400 

     

Tanggal Keterangan F Jumlah Tanggal Keterangan F Jumlah 
Februari 01  

snowman) 01 13.100      

Februari 02 
Pembelian Bahan 

(Pisang, bawang 
putih, minyak, gula 
pasir) 

01 75.500 
     

Februari 14 
Pembelian Plastik 
Kemasan + cetak 
(2.000 lembar) 

02 408.000 
     

Februari 14 
Pembelian Plastik 
Kemasan + cetak 
(2.000 lembar) 

02 276.000 
     

Total 1.073.500      

Tanggal Keterangan F Jumlah Tanggal Keterangan F Jumlah 

Januari 01 
Kas 
(Total Kas 
Tahun 2012) 

01 60.250 Januari 11 

Kas 
(Pembelian 
Bahan: pisang, 
bawang putih, 
minyak goreng) 

01 88.600 

Januari 13 
Kas 
(Pendapatan 
Penjualan) 

01 143.750 Januari 24 

Kas 
(Pembelian 
Bahan: pisang, 
bawang putih, 
bawang merah, 
cabai besar, 
cabai kecil, 
minyak goreng, 
gula pasir) 

01 117.900 

Januari 25 
Kas 
(Pendapatan 
Penjualan) 

01 265.000 Januari 26 

Kas 
(Pembelian 
Bahan: pisang, 
cabai besar, 
bawang putih, 
cabai kecil, 
minyak goreng, 
lada) 

01 94.400 

Januari 28 
Kas 
(Pendapatan 
Penjualan) 

01 211.000 Januari 30 
Kas 
(Biaya Listrik) 01 5.000 

     Januari 30 Kas 
(Biaya Air) 01 10.000 

     Januari 30 
Kas 
(Sewa 
Ruangan) 

01 50.000 

     Januari 30 
Kas 
(Penyusutan 
Peralatan) 

01 12.500 

     Februari 01 

Kas 
(Pembelian 
plastik 
kemasan, 
snowman) 

01 13.100 

     Februari 02 

Kas 
(Pembelian 
Bahan:pisang, 
bawang putih, 
minyak, gula 
pasir) 

01 75.500 

Februari 03 
Kas 
(Pendapatan 
Penjualan) 

01 195.000   
  

 

     Februari 14 Kas 02 408.000 
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MODAL 

(Tahun 2013) 
No. Rek : 07 

 
 
 
 
 

KEWAJIBAN 
(Tahun 2013) 

No. Rek: 08 
 
 
 
 
 
 

 
PENDAPATAN 
(Tahun 2013) 

 
No. Rek : 09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BIAYA 

(Tahun 2013) 
 

No. Rek: 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Pembelian 
Plastik kemasan 
+ cetak) 

Total 875.000 Total 875.000 
  Saldo 0 

Tanggal Keterangan F Jumlah Tanggal Keterangan F Jumlah 
     

Januari  01 
Modal  
(Total Saldo 
Tahun 2012 

01 60.250 

     Total 60.250 

Tanggal Keterangan F Jumlah Tanggal Keterangan F Jumlah 
     

Februari 14 
Utang Dagang 
( Pembelian 
Plastik kemasan 
+ cetak) 

02 276.000 

     Total 276.000 

Tanggal Keterangan F Jumlah Tanggal Keterangan F Jumlah 
     

Januari 13 
Pendapatan 
Penjualan 
(5,75 kg) 

01 143.750 

     
Januari 25 

Pendapatan 
Penjualan 
(6 kg) 

01 265.000 

     
Januari 28 

Pendapatan 
Penjualan 
(4,92 kg) 

01 211.000 

     
Februari 03 

Pendapatan 
Penjualan 
(4,5 kg) 

01 195.000 

     Total 814.750 

Tanggal Keterangan F Jumlah Tanggal Keterangan F Jumlah 
Januari 30 Biaya Listrik 01 5.000      
Januari 30 Biaya Air 01 10.000      

Januari 30 Biaya Sewa 
Ruangan 01 50.000      

Januari 30 Biaya Penyusutan 
Peralatan 01 12.500      

Total 77.500      
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PEMBELIAN 
(Tahun 2013) 

No. Rek: 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Rek: 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

Tanggal Keterangan F Jumlah Tanggal Keterangan F Jumlah 

Januari 11 
Pembelian Bahan 
(Pisang, bawang 
putih, minyak 
goreng) 

01 88.600 
     

Januari 24 

Pembelian Bahan  
(Pisang, bawang 
putih, bawang 
merah, cabai 
besar, cabai kecil, 
minyak, gula pasir) 

01 117.900 

     

Januari 26 

Pembelian Bahan 
(Pisang, cabai 
besar, bawang 
putih, cabai kecil, 
minyak, lada) 

01 94.400 

     

Tanggal Keterangan F Jumlah Tanggal Keterangan F Jumlah 
Februari 01  

snowman) 01 13.100      

Februari 02 
Pembelian Bahan 

(Pisang, bawang 
putih, minyak, gula 
pasir) 

01 75.500 
     

Februari 14 
Pembelian Plastik 
Kemasan + cetak 
(2.000 lembar) 

02 408.000 
     

Februari 14 
Pembelian Plastik 
Kemasan + cetak 
(2.000 lembar) 

02 276.000 
     

Total 1.073.500      
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Lampiran 4  
 

Wirausaha Mahasiswa Agribisnis 
LAPORAN RUGI LABA 
per 31 Desember 2012 

I. Penerimaan  

Penjualan Produk Rp     586.500,- 

II. Biaya Rp  1.139.000,- 

III. Laba Bersih (I-II) Rp  (552.500),- 
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Lampiran 5 
 

Foto-Foto Proses Produksi “BanaChip” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persiapan   Peralatan Produksi 
 Persiapan Bumbu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pengupasan Kulit Bawang Putih  Pemarutan Bawang Putih 
 
Pencampuran Bumbu 
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Pemasakan Bumbu 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pengupasan pisang pada ujungnya Pencucian Pisang 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

Pengupasan Kulit Pisang      Pemarutan Pisang diatas Wajan  
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Penggorengan “BanaChip” Pendinginan Setelah ditiriskan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengolesan Bumbu “BanaChip” siap jual 
 
 
 
 


