
 

0 

 

 

 

LAPORAN AKHIR TAHUN 

 
PENELITIAN PRIORITAS NASIONAL  

MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN 

PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2011-2025 

(PENPRINAS MP3EI 2011-2025) 
 

 

 

 

 

 
JUDUL PENELITIAN 

 

PERCEPATAN PENINGKATAN EKONOMI PELAKU HOME 

INDUSTRY PENGOLAHAN JAMUR TANKOS KELAPA SAWIT DI 

DAERAH RIAU MELALUI PENATAAN KELEMBAGAAN DAN 

PENINGKATAN KUALITAS PRODUK  

 
Tahun ke-1 dari rencana 3 tahun 

 
TIM PENELITI 

 

Dr. Henny Indrawati, SP., MM / 0018067606 (Ketua) 

Prof. Dr. Caska, M.Si / 0027036401 (Anggota I) 

Dr. Vonny Setiaries Johan, STP., MT/ 0028057604 (Anggota II) 

 

 
Dibiayai oleh: 

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 

Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan 

Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Sesuai dengan Kontrak Penelitian 

Nomor: 095/SP2H/LT/DRPM/IV/2017 

 

 

UNIVERSITAS RIAU 

OKTOBER 2017 



 

1 

 

 
 

 

 

 



 

2 

 

RINGKASAN 

Kelapa sawit merupakan komoditas primadona yang banyak diusahakan 

masyarakat maupun badan usaha di Provinsi Riau. Produksi TBS meningkat menjadi 

7.442.557 ton pada tahun 2015. Peningkatan produksi TBS mengakibatkan limbah 

Tandan Kosong Kelapa Sawit atau tankos juga meningkat. Salah satu usaha untuk 

mengatasi limbah tankos adalah dengan mengubah tankos menjadi media tumbuh 

jamur.  Untuk setiap 1600 kg tankos selama 40 hari akan menghasilkan 65-70 kg jamur 

merang segar. Di daerah Riau, sebagian besar jamur tankos sawit diolah menjadi krispi 

jamur dan masih diusahakan dalam skala kecil dengan berbagai keterbatasan, seperti 

keterbatasan modal, pemasaran, dan pengemasan. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu 

kajian dengan tujuan menemukan model penataan kelembagaan yang terlibat dalam 

pengembangan krispi jamur tankos kelapa sawit dan menemukan upaya peningkatan 

kualitas produknya secara wilayah maupun nasional. Penelitian ini dilakukan melalui 

survey dengan metode perkembangan (developmental research). Analisis data dengan 

deskriptif kualititatif dan kuantitatif.  

Hasil penelitian menemukan: 1) Lembaga yang terlibat dalam pengembangan 

usaha pengrajin hingga saat ini ada dua, yaitu lembaga keuangan informal yang 

membantu pengrajin menambah modal usahanya, dan pedagang pengecer yang 

membantu pengrajin menyampaikan produknya ke konsumen; 2) Hasil analisis 

komposisi gizi menunjukkan dari kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak dan 

kadar karbohidrat, kripsi jamur tankos kelapa sawit merupakan produk yang memiliki 

gizi yang baik untuk dikonsumsi oleh masyarakat: 3) Hasil penilaian sensori secara 

keseluruhan menunjukkan krispi jamur tankos kelapa sawit disukai oleh panelis, 

meskipun dari rata-rata penilaian uji hedonik terhadap warna krispi jamur tankos kelapa 

sawit yang dihasilkan adalah agak suka. Hal ini disebabkan karena tudung jamur tankos 

kelapa sawit yang berwarna hitam, sehingga berdampak terhadap warna krispi jamur 

yang dihasilkan; 4) Model penataan kelembagaan pemasaran dalam percepatan 

peningkatan ekonomi pelaku home industry pengolahan jamur tankos kelapa sawit di 

Daerah Riau yang telah disusun yaitu model pemasaran yang melibatkan koperasi 

melalui dua tahapan yaitu: a) Masa Pra Kondisi Penataan, dan b) Masa Kondisi 

Penataan: 5) Model penataan kelembagaan pembiayaan dalam percepatan peningkatan 

ekonomi pelaku home industry pengolahan jamur tankos kelapa sawit di Daerah Riau 

yang telah disusun, yaitu model pembiayaan yang mengakses pembiayaan dari bank 

melalui pendamping kredit; 6) Peningkatan kualitas produk yang dihasilkan pengrajin 

dapat dilakukan dengan cara melakukan pengupasan tudung jamur yang berwarna 

hitam, dan membuat pengemasan yang lebih higienis dan menarik. Pengemasan dibuat 

menggunakan plastik jenis PP stand-up poach ukuran 22 x 14 cm dengan label kemasan 

yang lebih menarik. 

Pemerintah diharapkan dapat menerapkan kebijakan dan insentif yang sesuai 

untuk mengembangkan usaha krispi jamur tankos kelapa sawit. Salah satunya dengan 

mengurangi beban birokrasi untuk usaha baru, memberikan kemudahan mendapat izin 

usaha, dan menjadi fasilitator antara pengrajin dengan lembaga keuangan formal dalam 

upaya mengurangi kesulitan pengrajin mengakses permodalan. Disamping itu, 

pemerintah juga dapat membentuk lembaga penjamin kredit usaha kecil sebagai 

koordinator dana  pengembangan usaha kecil yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah. 

Untuk meningkatkan skala usaha krispi jamur tankos kelapa sawit, pemerintah sangat 

perlu melakukan pendampingan dan pelatihan mengenai manajemen bisnis usaha agar 

usaha krispi jamur tankos kelapa sawit terus berkelanjutan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Di Provinsi Riau, kelapa sawit merupakan komoditas primadona yang banyak 

diusahakan oleh masyarakat maupun badan usaha. Berdasarkan data Dinas Perkebunan 

Provinsi Riau (2015), produksi tandan buah segar kelapa sawit sebesar 1.792.481 ton 

pada tahun 2000 meningkat menjadi 7.442.557 ton pada tahun 2015. Peningkatan 

produksi TBS mengakibatkan limbah Tandan Kosong Kelapa Sawit atau tankos juga 

meningkat. Salah satu usaha untuk mengatasi limbah adalah dengan mengubah tankos 

kelapa sawit menjadi media tumbuh jamur. Untuk setiap 1600 kg tankos kelapa sawit 

selama 40 hari akan menghasilkan 65-70 kg jamur merang segar (Mahdi, 2009).  

Jenis jamur yang tumbuh sejenis dengan jamur merang. Jika ditinjau dari gizinya, 

jamur merang (volvariella volvaceae) sangat baik dikonsumsi karena mengandung 14-

35% protein, 100 kj/100 gram kalori dengan 72% lemak tak jenuh. Jamur juga kaya 

akan vitamin, mineral, dan serat jamur sangat baik untuk pencernaan. Kandungan 

seratnya mencapai 7,4- 24,6% sehingga cocok untuk para pelaku diet. 

Di daerah Riau, sebagian besar jamur tankos kelapa sawit diolah menjadi krispi 

jamur dan masih diusahakan dalam skala rumah tangga dengan keterbatasan modal, 

sehingga produksi krispi jamur yang diproduksi masih terbatas, padahal bahan baku 

(jamur tankos kelapa sawit) tersedia sangat melimpah. Di sisi lain, kripsi jamur banyak 

diminati oleh masyarakat, baik masyarakat di Provinsi Riau, Sumatera Utara, Sumatera 

Barat, Kalimantan Barat, bahkan Malaysia. Krispi jamur yang diproduksi dipasarkan di 

warung yang ada di sekitar pengrajin, sehingga produk mereka belum dikenal 

masyarakat luas. Pengemasan juga masih dilakukan secara sederhana. 

Sebenarnya ini merupakan potensi pengembangan krispi jamur tankos kelapa 

sawit karena jamur bergizi tinggi dan kesadaran masyarakat akan makanan sehat bergizi 

sudah semakin meningkat. Perlu dilakukan pengemasan yang lebih baik dan 

pencantuman komposisi gizi pada kemasan sehingga lebih meyakinkan konsumen, serta 

dilakukan penataan kelembagaan yang berkaitan dengan pengembangan krispi jamur 

tankos kelapa sawit. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini sangat penting 

dilakukan dengan tujuan khusus menemukan model penataan kelembagaan yang terlibat 
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dalam pengembangan produk krispi jamur sawit serta melakukan upaya peningkatan 

kualitas produknya. 

 

1.3 Urgensi (Keutamaan) Penelitian 

Keutamaan penelitian ini memberikan rumusan strategis untuk memanfaatkan 

sumberdaya lokal dan meningkatkan ekonomi pelaku home industry pengolahan jamur 

tankos kelapa sawit di daerah Riau dengan melakukan penataan pada kelembagaan yang 

terlibat dalam pengembangan krispi jamur tankos kelapa sawit dan melakukan upaya 

peningkatan kualitas produknya. Hasil penelitian akan berguna bagi pengrajin dan 

pemerintah sebagai pengambil kebijakan sehubungan dengan usaha pengembangan 

home industry pengolahan jamur tankos kelapa sawit. Diharapkan adanya perbaikan 

yang berakibat meningkatnya ekonomi pelaku home industry pengolahan jamur tankos 

kelapa sawit pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.  

 

1.4 Kontribusi Penelitian terhadap Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini akan menemukan model penataan kelembagaan yang terlibat 

dalam pengembangan produk krispi jamur sawit dan menemukan upaya peningkatan 

kualitas produknya, sehingga akan terjadi percepatan peningkatan ekonomi masyarakat. 

Oleh karena itu penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan, yaitu ilmu ekonomi pembangunan, khususnya pembangunan industri 

kecil.  
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pembangunan perkebunan kelapa sawit di daerah Riau membawa dampak ganda 

terhadap ekonomi wilayah, terutama sekali dalam menciptakan kesempatan dan peluang 

kerja (Almasdi Syahza, 2005). Aktivitas pembangunan perkebunan kelapa sawit yang 

melibatkan banyak tenaga kerja dan investasi yang relatif besar untuk industri hilirnya, 

diperkirakan secara positif merangsang, menumbuhkan dan menciptakan lapangan kerja 

serta lapangan berusaha.  Melalui kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa 

yang diperlukan selama proses kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pembangunan 

industri hilirnya akan mempunyai keterkaitan ke belakang (backward linkages). Pada 

proses kegiatan ini diperkirakan akan muncul antara lain jasa konstruksi, jasa buruh 

tani, jasa angkutan, perdagangan pangan dan sandang, perdagangan peralatan kerja serta 

bahan dan material yang dibutuhkan selama proses tersebut. Sedangkan  pada kegiatan 

pasca panen dan proses produksi akan mempunyai keterkaitan ke depan (forward 

linkages). Proses forward linkages yang diperkirakan akan muncul adalah sektor jasa, 

antara lain angkutan, perhotelan, koperasi, perbankan, dan perdagangan (Almasdi 

Syahza & Henny Indrawati, 2007a). 

Penurunan angka kemiskinan di daerah pedesaan dapat diatasi bila penduduk desa 

memperoleh tambahan pendapatan. Penambahan pendapatan dapat dilakukan apabila 

ada kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di pedesaan. Penumbuhan klaster bisnis 

koperasi berbasis komoditas kelapa sawit di pedesaan merupakan peluang usaha dan 

kerja di pedesaan (Caska & Henny Indrawati, 2012).  

Dampak terhadap masyarakat sekitar pengembangan perkebunan kelapa sawit, 

tercermin dalam terciptanya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat tempatan, 

seperti membuka kios makanan dan minuman, jasa transportasi, industri rumah tangga, 

serta jasa perbankan (Almasdi Syahza & Henny Indrawati, 2007b). Sementara itu, hasil 

penelitian Slamet (2005) menemukan peranan industri kecil dan industri rumah tangga 

dalam perekonomian daerah dirasakan sangat penting, terutama dalam aspek-aspek 

seperti kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan pembangunan ekonomi di 

pedesaan. Pengembangan industri kecil dan industri rumah tangga di pedesaan 

merupakan langkah yang tepat sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk 
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menanggulangi masalah-masalah ekonomi dan sosial yang dihadapi pada saat ini. 

Mengetahui karakteristik atau sifat utama daripada industri kecil dan industri rumah 

tangga di pedesaan yang sangat padat karya, pemerintah dan kalangan masyarakat 

beranggapan bahwa pengembangan industri-industri tersebut sangat urgen diupayakan 

terus agar menjadi suatu kelompok industri yang kuat dan sehat. Upaya pengembangan 

industri kecil dilakukan dengan membina industri kecil dalam bidang produksi dan 

pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, dan teknologi. Di samping itu, 

pembinaan juga lebih diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha kecil 

sebagai pengusaha menengah. 

Beberapa kendala yang sering dihadapi oleh industri kecil dan industri rumah 

tangga adalah : 1) Keterbatasan dana dalam pengembangan usaha. Pada umumnya 

pengusaha industri kecil dan industri rumah tangga berasal dari golongan ekonomi 

lemah dengan latar belakang pendidikan terbatas. Banyak diantara mereka yang 

memilih menjadi wirausahawan kecil karena sulit mencari pekerjaan di sektor formal 

dan karena memiliki sedikit ketrampilan yang diwarisi dari orang tuanya. Keterbatasan 

dana membuat usaha mereka sulit berkembang dan tidak mampu melayani permintaan 

pasar. Bahkan tidak sedikit pengusaha yang modalnya habis untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari; 2) Keterbatasan kemampuan memasarkan. Keterbatasan 

kemampuan memasarkan menyebabkan banyak produk industri kecil dan industri 

rumah tangga yang meskipun mutunya tinggi tetapi tidak dikenal dan tidak mampu 

menerobos pasar. Akibat lain yang banyak diderita pengusaha kecil adalah 

dipermainkan para pedagang yang menguasai mata rantai distribusi, sehingga harga 

ditekan serendah mungkin dan seringkali pembayaran tertunda (Slamet, 2005). 

Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan yang dihadapi oleh industri 

kecil/rumah tangga di Kabupaten Ponorogo antara lain : 1) Sebagian besar industri 

kecil/rumah tangga belum mempunyai surat ijin usaha (SIUP); 2) Tingkat pendidikan 

tenaga kerja pada industri kecil/rumah tangga tergolong rendah; 3) Sebagian besar 

modal usaha industri kecil/rumah tangga dari modal sendiri dan masih belum banyak 

yang memanfaatkan modal pinjaman dari lembaga keuangan yang ada; dan 4) Sebagian 

besar industri kecil/rumah tangga belum pernah mengikuti bimbingan/pelatihan 

sehingga tingkat keahlian dan pemasaran produk yang dihasilkan masih kurang 

berkembang (Slamet, 2005). 
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Sementara itu upaya pengembangan industri rumah tangga pengolahan nenas 

dapat dilakukan melalui pengembangan sistem agribisnis nenas terpadu, berorientasi 

global, berorientasi pada pemberdayaan ekonomi rakyat dan berbasis pada industri kecil 

(Caska, Almasdi, & Henny, 2009). Pengembangan strategi penetrasi pasar dan strategi 

pengembangan produk merupakan alternatif strategi yang tepat dalam upaya 

pengembangan industri rumah tangga gula kelapa  (Azmi, Imam, & Dhita, 2013).  

Upaya lain yang dilakukan untuk mengembangkan industri rumah tangga gula 

aren adalah melalui peningkatan kualitas produk dengan membuat kemasan yang 

higienis dan lebih menarik dari produk sejenis lainnya, penetapan harga yang 

berorientasi biaya, promosi dengan membuat brosur melalui kerjasama dengan dinas 

pariwisata dan perhotelan ataupun melakukan promosi melalui internet, peningkatan 

kerjasama kemitraan usaha dengan perusahaan makanan/minuman dan supermarket, 

dan perluasan jaringan pemasaran dengan memanfaatkan jaringan teknologi  (Jeane, 

Uguy, &Ngangi, 2011).  

Inovasi kemasan harus memperhatikan jenis bahan kemasan dan cara pengemasan 

untuk memperbaiki kualitas produk dan meningkatkan daya saing industri rumah tangga 

di Desa Tamiajeng, Kabupaten Mojokerto. Kemasan yang dibuat harus higienis, 

menarik dan disesuaikan dengan standar keamanan pangan. Hal tersebut akan semakin 

meningkatkan rasa percaya diri pengrajin untuk memasarkan produk di area yang lebih 

luas, yang diharapkan dapat meningkatkan penjualan dan memperbaiki perekonomian 

pengrajin (Rinawiyanti, 2014). Perluasan jaringan pemasaran juga dapat dilakukan 

dengan menjajaki wilayah pasar yang mungkin dapat dijangkau, memberikan 

penambahan hadiah dalam kemasan produk, melakukan diversifikasi produk, dan 

pembaharuan kembali produk yang sudah dihasilkan (Venty, Yantu, & Dafina, 2013).  

Mengamati beberapa permasalahan yang dihadapi industri kecil/rumah tangga 

pada umumnya,  maka:  1) dibutuhkan peningkatan bantuan pinjaman (kredit lunak) 

yang dapat mendukung segi permodalan industri kecil/rumah tangga yang 

membutuhkan; 2) perlunya dibuat jaringan kerja sama antar industri kecil/rumah tangga, 

sehingga akan memperkuat baik dari segi permodalan maupun pemasaran produk yang 

dihasilkan; 3) perlunya peningkatan promosi tentang produk unggulan daerah, sehingga 

produk asli daerah dapat dikenal dengan baik; dan 4) perlunya peningkatan kualitas 

produk dengan membuat kemasan yang higienis, menarik, dan pencantuman komposisi 

gizi pada kemasan sehingga lebih meyakinkan konsumen. 
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BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

3.1  Tujuan Penelitian 

Tujuan Tahun I  

1. Menganalisis lembaga yang terlibat dalam pengembangan usaha krispi jamur tankos 

kelapa sawit di daerah Riau. 

2. Menyusun rancangan model penataan kelembagaan yang terlibat dalam 

pengembangan usaha krispi jamur tankos kelapa sawit di daerah Riau. 

3. Melakukan analisis komposisi gizi krispi jamur tankos kelapa sawit, yang meliputi 

kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak, dan kadar karbohidrat. 

4. Menganalisis penilaian sensori terhadap krispi jamur tankos kelapa sawit, yang 

meliputi warna, aroma, tekstur, rasa, konsumen suka atau tidak. 

5. Menyusun rancangan teknologi peningkatan kualitas produk krispi jamur tankos 

kelapa sawit di daerah Riau. 

 

Tujuan Tahun II   

1. Mensosialisasikan dan mengujicobakan rancangan model penataan kelembagaan 

pembiayaan kepada sasaran penerapan model dan lembaga yang terlibat dalam 

pengembangan usaha krispi jamur tankos sawit di daerah Riau. 

2. Mensosialisasikan dan mengujicobakan rancangan model penataan kelembagaan 

pemasaran kepada sasaran penerapan model dan lembaga yang terlibat dalam 

pengembangan usaha krispi jamur tankos sawit di daerah Riau. 

3. Mensosialisasikan dan mengujicobakan rancangan teknologi peningkatan kualitas 

produk krispi jamur tankos kelapa sawit kepada sasaran penerapan teknologi. 

4. Melakukan uji penerimaan konsumen. 

5. Menghitung keuntungan yang diterima pengrajin krispi jamur tankos kelapa sawit 

setelah dilakukan uji coba. 
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Tujuan Tahun III 

1. Mengimplementasikan model penataan kelembagaan dengan membentuk 

kelembagaan yang mendukung keberlanjutan produk serta perluasan pemasaran 

krispi jamur tankos kelapa sawit di daerah Riau. 

2. Mengimplementasikan teknologi peningkatan kualitas produk krispi jamur tankos 

kelapa sawit yang akan dikomersialisasikan. 

 

3.2. Manfaat Penelitian 

Setelah melakukan penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi 

dan strategi kebijakan bagi pembuat kebijakan dan pelaku home industry pengolahan 

jamur tankos kelapa sawit. Secara spesifik manfaat penelitian ini, diharapkan antara 

lain:  

1) Sebagai bahan informasi tentang lembaga pembiayaan yang ada dan pembiayaan 

yang diharapkan untuk mengembangkan usaha pengrajin. Informasi ini berguna 

bagi pengrajin dan pemerintah selaku pembuat kebijakan dalam mengatasi masalah 

permodalan pengrajin dengan menjembatani pihak lembaga keuangan dengan pihak 

pengrajin. 

2) Sebagai bahan informasi tentang lembaga dan saluran pemasaran krispi jamur 

tankos sawit yang telah berjalan, peluang-peluang untuk menciptakan dan 

memperbaiki hubungan pasar antara pengrajin dengan pelaku pasar, serta 

permasalahan yang dihadapi oleh pengrajin dalam memasarkan krispi jamur tankos 

sawit. Informasi ini berguna bagi pengrajin dan pemerintah untuk memperluas 

jaringan pemasaran krispi jamur tankos sawit. 

3) Diharapkan adanya perbaikan yang berakibat meningkatnya nilai tambah pelaku 

home industry pengolahan jamur tankos kelapa sawit sehingga dapat meningkatkan 

ekonomi pengrajin pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 

4) Penelitian ini diharapkan dapat merumuskan kegiatan-kegiatan atau strategi apa 

yang mesti ditempuh oleh pemerintah daerah dalam upaya penataan kelembagaan 

dan peningkatan kualitas produk untuk pengembangan krispi jamur tankos kelapa 

sawit. 

5) Terbentuknya mitra kerja antara lembaga yang berkontribusi dalam pengembangan 

krispi jamur tankos kelapa sawit. Dengan adanya kemitraan ini akan memberikan 
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jaminan permodalan dan pasar bagi produk krispi jamur tankos kelapa sawit yang 

dihasilkan oleh pengrajin. 

6) Informasi dari penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu ekonomi 

pembangunan, khususnya pembangunan industri kecil, dimana pemikiran yang 

tertuang dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dasar untuk penelitian 

yang lebih spesifik terutama menyangkut dengan peningkatan ekonomi pelaku 

home industry pengolahan produk sampingan dari perkebunan kelapa sawit. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilakukan melalui survey dengan metode perkembangan 

(Developmental Research). Penelitian dilakukan pada daerah yang banyak ditemukan 

home industry pengolahan jamur tankos kelapa sawit, yaitu Kabupaten Indragiri Hulu, 

Pelalawan, Kampar, dan Siak. 

Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif, 

diantaranya :  

1. Analisis komposisi gizi krispi jamur tankos kelapa sawit yang terdiri dari: 

a. Analisis kadar air 

Kadar air (%) = 
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑎𝑤𝑎𝑙−𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 
 𝑥 100% 

b. Analisis kadar abu 

Kadar abu (%) = 
Berat abu

Berat sampel 
 x 100% 

c. Analisis kadar protein: 

N Total (%) = 
H2SO4 sampel (ml)−H2SO4 blanko (ml)x N H2SO4 x 14,008

Sampel (g) 
 x 100% 

Kadar protein (%)  = N total (%) x faktor konversi (6,25) 

d. Analisis kadar lemak 

Kadar lemak (%) = 
Berat lemak 

Berat sampel 
 x 100% 

e. Analisis kadar karbohidrat  

% Serat kasar = 
Berat akhir−Berat kertas saring

Berat sampel 
 x 100% 

2. Analisis penilaian sensori dengan uji hedonik (organoleptik) dan uji deksriptif.  

Uji organoleptik dilakukan dengan melibatkan panelis semi terlatih. Panelis diminta 

tanggapan pribadinya tentang kesukaan atau ketidaksukaan terhadap krispi jamur 

tankos. Sampel disajikan secara acak dan diberi kode. Uji deskriptif dilakukan 

terhadap warna, aroma, rasa dan tekstur. 

3. Uji penerimaan konsumen. Uji ini dilakukan untuk mengetahui respon konsumen 

terhadap krispi jamur tankos kelapa sawit. Konsumen diminta untuk memberikan 

penilaian dengan rentang nilai 1 (paling buruk) sampai dengan 10 (paling baik). Uji 

penerimaan konsumen yang dilakukan meliputi uji warna, tekstur, aroma dan rasa. 
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Alur Kegiatan Penelitian 
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Gambar 4.1.  

Sistematika (Fishbone Diagram) Kegiatan Penelitian Tahun Pertama, Kedua, dan Ketiga (2017-2019)
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BAB V 

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

 

5.1 Hasil Penelitian 

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian 

1. Keadaan Geografis Provinsi Riau 

Berdasarkan data dari Kantor Badan Pertahanan Nasional Provinsi Riau, 

Provinsi Riau memiliki luas area sebesar 8.915.016 Ha. Keberadaannya membenteng 

dari lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka, terletak antara 01°05'00’’ 

Lintang Selatan sampai 02°25'00’’ Lintang Utara atau antara 100°00'00’’ Bujur Timur 

sampai 105°05'00’’ Bujur Timur.  

Di daerah daratan terdapat 15 sungai, di antaranya ada 4 sungai yang 

mempunyai arti penting sebagai prasarana perhubungan seperti Sungai Siak (300 km) 

dengan kedalaman 8-12 meter, Sungai Rokan (400 km) dengan kedalaman 6-8 meter, 

Sungai Kampar (400 km) dengan kedalaman lebih kurang 6 meter, dan Sungai Indragiri 

(500 km) dengan kedalaman 6-8 meter. Keempat sungai yang membelah dari 

pegunungan dataran tinggi Bukit Barisan bermuara di Selat Malaka dan Laut Cina 

Selatan itu dipengaruhi pasang surut laut. Adapun batas-batas Provinsi Riau bila dilihat 

posisinya dengan negara tetangga dan provinsi lainnya adalah sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara :  Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara 

b. Sebelah Selatan :  Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat 

c. Sebelah Timur :  Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka 

d. Sebelah Barat :  Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara 

Luas wilayah Kota Pekanbaru meliputi 632,26 km² dan letak kota pun strategis, 

berada di simpul segi tiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura, dan di jalur lalu 

lintas angkutan lintas timur Sumatera. Pekanbaru diproyeksikan menjadi kota jasa, 

sehingga konsekuensinya kota harus membenahi diri dengan meningkatkan fasilitas 

penunjang perkotaan. Saat ini Pekanbaru sudah memiliki fasilitas penunjang yang 

lumayan memadai. Selain perusahaan jasa seperti perbankan, asuransi, perusahaan 

perdagangan valuta asing, serta jasa industri lainnya, banyak pula perusahaan besar 

membuka kantor pusat dan kantor cabang. 
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2. Keadaan Demografis Provinsi Riau 

Penduduk merupakan unsur terpenting dalam kegiatan ekonomi dan usaha 

membangun suatu perekonomian, karena dengan jumlah penduduk yang besar dan 

tingkat perkembangan dan pertumbuhan yang tinggi bila diikuti dengan peningkatan 

sumberdaya manusia yang berkualitas akan menjadi modal yang besar dalam memacu 

gerak dan laju pembangunan. Tingkat perkembangan penduduk adalah mutlak untuk 

diketahui sebagai pedoman dalam perencanaan maupun sebagai evaluasi terhadap 

keberhasilan dan kegagalan dalam suatu pembangunan. Selain itu, penduduk merupakan 

faktor penting dalam dinamika pembangunan karena sebagai modal dasar dan juga 

sebagai objek dari pembangunan itu sendiri, sekaligus merupakan subjek ekonomi yang 

memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penduduk merupakan sumber 

terpenting dalam kegiatan pembangunan ekonomi suatu negara, terutama dalam 

meningkatkan produksi karena menyediakan tenaga kerja, tenaga ahli, tenaga pemimpin 

dan tenaga lain yang diperlukan untuk meningkatkan ekonomi. Namun bila dilihat pada 

hakekatnya bahwa jumlah penduduk yang tinggi tanpa diiringi oleh penyediaan 

lapangan pekerjaan yang memadai akhirnya akan membawa konsekuensi terhadap 

tingkat kemakmuran masyarakat secara menyeluruh. 

Provinsi Riau merupakan salah satu daerah pusat pertumbuhan di Indonesia 

sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk di daerah ini. Pada Tahun 2016 

penduduk Provinsi Riau berjumlah sebanyak 6.500.971 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki 

sebanyak 3.336.874 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 3.164.097 jiwa 

atau dengan kata lain rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar 105, seperti terlihat pada 

Tabel 5.1. Ini berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk 

laki-laki atau 5 orang laki-laki lebih banyak dari setiap 100 penduduk perempuan.  

Angka sex ratio antar kabupaten/kota di Provinsi Riau tidak berbeda jauh. Angka sex 

ratio terbesar yakni sebesar 106 terdapat di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan 

Hulu, yang berarti bahwa untuk setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 106 

orang penduduk laki-laki.  

Distribusi penduduk tahun 2016 menurut kabupaten/kota menunjukkan 

penduduk Riau terkonsentrasi di Kota Pekanbaru sebagai ibukota provinsi dengan 

jumlah penduduk  1.046.566  jiwa atau sekitar 16,10 persen dari seluruh penduduk 
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Riau. Sedangkan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kabupaten 

Kepulauan Meranti sebesar 182.152 jiwa. Besarnya persentase jumlah penduduk di 

Kota Pekanbaru selain disebabkan sebagai pusat ibu kota provinsi, Kota Pekanbaru juga 

pusat pertumbuhan ekonomi, lembaga pendidikan juga sebagai jalur perdagangan untuk 

kawasan Pulau Sumatera (Riau dalam Angka, 2016). 

Tabel 5.1. 

Jumlah Penduduk Provinsi Riau Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota  

Tahun 2016 

Kabupaten/Kota 

Jenis Kelamin 

Jumlah Sex Ratio 
Laki-Laki Perempuan 

Kuantan Singingi 163.213 154.722 317.935 105 

Indragiri Hulu 214.402 203.331 417.733 105 

Indragiri Hilir 366.043 346.991 713.034 105 

Pelalawan 214.268 203.230 417.498 105 

Siak 232.553 220.499 453.052 105 

Kampar 417.085 395.617 812.702 105 

Rokan Hulu 316.506 299.960 616.466 106 

Bengkalis 283.225 268.458 551.683 106 

Rokan Hilir 339.900 322.342 662.242 105 

Kep.Meranti 93.488 88.664 182.152 105 

Pekanbaru 546.400 518.166 1.046.566 105 

Dumai 149.791 142.117 291.908 105 

RIAU 3.336.874 3.164.097 6.500.971 105 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017 

Pertumbuhan penduduk Provinsi Riau yang relatif tinggi ini dipengaruhi oleh 

tingginya tingkat migrasi penduduk dari luar Provinsi Riau, sementara penduduk yang 

keluar dari Provinsi Riau relatif sedikit. Jika diimbangi dengan kemampuan serta 

kemampuan untuk membuka lapangan usaha baru, migrasi penduduk ke Provinsi Riau 

akan menjadi potensi yang positif bagi perkembangan daerah, namun pada umumnya 

migrasi penduduk ke Provinsi Riau datang dengan bekal keterampilan yang kurang 

memadai sehingga tidak jarang menimbulkan persoalan-persoalan sosial yang kurang 

menguntungkan  bagi pelaksanaan proses pembangunan. 

Pada tahun 2015, jumlah penduduk miskin di Riau 8,42 persen, dengan garis 

kemiskinan yang meningkat menjadi Rp399.211, seperti terlihat pada Tabel 5.2. 

Pemerintah selalu berupaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat melalui 

kebijakan-kebijakannya. 
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Tabel 5.2.  

Jumlah dan Persentase Penduduk  Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau 

Tahun 2013-2015 

Kabupaten/Kota 

Jumlah  

(000 jiwa) 

Persentase 

(%)  

Garis  

Kemiskinan 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Kuantan Singingi 34,7 33,52 34,10 11,28 10,75 10,80 400.655 422.691 441.315 

Indragiri Hulu 29,6 29,40 31,63 7,50 7,28 7,76 369.210 387.172 396.088 

Indragiri Hilir 54,2 52,39 56,85 7,88 7,51 8,11 282.361 289.780 295.781 

Pelalawan 43,6 42,67 47,53 12,00 11,15 12,09 429.452 438.949 451.528 

Siak 23,2 22,54 24,81 5,54 5,22 5,67 336.671 351.610 363.879 

Kampar 68,6 67,61 72,22 9,04 8,68 9,17 336.681 348.373 360.324 

Rokan Hulu 59,9 58,29 64,74 10,86 10,13 11,05 358.295 370.540 384.226 

Bengkalis 40,1 38,82 40,00 7,57 7,20 7,38 388.671 405.945 420.733 

Rokan Hilir 47,5 46,07 49,13 7,73 7,28 7,67 296.770 308.248 317. 220 

Kep.Meranti 64,0 61,07 61,64 35,74 33,85 34,08 386.745 397.937 403.535 

Pekanbaru 32,5 32,29 33,76 3,27 3,17 3,27 381.287 399.451 416.479 

Dumai 13,7 13,62 14,97 4,98 4,83 5,26 328.158 341.525 353.079 

RIAU 511,5 498,28 531,4 8,42 7,99 8,42 350.129 379.223 399.211 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017. 

Tingginya pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah akan berpengaruh terhadap 

tingginya penyediaan (supply) tenaga kerja, sehingga penawaran  tenaga kerja yang 

tinggi tanpa diikuti penyediaan kesempatan kerja yang cukup akan menimbulkan 

pengangguran dan setengah pengangguran. Menurut hasil Survei Angkatan Kerja 

Nasional 2015 (Sakernas 2015) menunjukkan bahwa di Provinsi Riau komposisi antara 

angkatan kerja dan bukan angkatan kerja untuk penduduk berusia 15 tahun keatas tidak 

jauh berbeda di semua kabupaten/kota. Angkatan kerja penduduk laki-laki jauh lebih 

banyak dibanding bukan angkatan kerja. Sementara pada penduduk perempuan, bukan 

angkatan kerja justru lebih banyak dibanding angkatan kerja, yang sebagian besar 

merupakan ibu rumah tangga.    

Kabupaten dengan persentase angkatan kerja terbesar adalah Kepulauan Meranti 

sebesar 69,29 persen. Sedangkan nilai persentase angkatan kerja terkecil adalah Rokan 

Hilir sebesar 56,53 persen. Dari total angkatan kerja yang bekerja, ternyata sebagian 

besarnya terserap di sektor pertanian, diikuti oleh sektor perdagangan, rumah makan, 

dan hotel serta jasa-jasa. 
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B. Profil Home Industry Krispi Jamur Tankos Kelapa Sawit 

Home industry krispi jamur tankos kelapa sawit yang ada di Provinsi Riau telah 

diusahakan selama lebih kurang 10 tahun oleh wanita yang berstatus sebagai ibu rumah 

tangga, dengan alasan istri harus membantu suami mencari nafkah karena penghasilan 

dari suami saja tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di sisi lain 

suami sangat memberi dukungan karena merasa tekanan ekonomi lebih besar bila 

mengandalkan penghasilan rumah tangga hanya dari suami. Alasan lain pengrajin 

menekuni usaha krispi jamur ini adalah: (1) proses pembuatan kripsi jamur tidak 

memerlukan keterampilan khusus; (2) pekerjaan dapat dilakukan di rumah, sambil 

melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya; dan (3) bahan baku berupa jamur tankos 

kelapa sawit mudah diperoleh.  

Umur rata-rata pengrajin adalah 48 tahun. Dilihat dari umur, maka pengrajin 

masih termasuk ke dalam kelompok umur produktif dan potensial untuk bekerja, karena 

angkatan kerja yang termasuk golongan aktif produktif adalah berada pada kisaran umur 

antara umur 15 tahun hingga 64 tahun. Umur produktif sangat berpengaruh terhadap 

kemampuan fisik untuk bekerja secara optimal. Sampai tingkat umur tertentu, 

kemampuan fisik manusia akan semakin tinggi sehingga produktivitas juga tinggi, tetapi 

semakin bertambahnya umur, maka kemampuan fisik akan semakin menurun, demikian 

juga produktivitas kerjanya. Dengan demikian, pada dasarnya secara fisik pengrajin 

masih kuat untuk bekerja dan masih memiliki peluang untuk meningkatkan 

produktivitasnya. Dengan meningkatnya produktivitas, diharapkan pendapatan yang 

akan diperoleh juga meningkat. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan, pengrajin telah memproduksi krispi jamur 

selama lebih kurang 10 tahun. Pengalaman usaha dapat mempengaruhi keberhasilan 

usaha yang dilakukan seseorang dan memberikan kontribusi terhadap minat dan 

harapannya untuk belajar lebih banyak. Dengan semakin lamanya pengalaman usaha, 

pengrajin seyogyanya dapat belajar menggunakan sarana produksi yang efektif dan 

efisien, sehingga meminimalkan biaya produksi yang dikeluarkan tanpa mengurangi 

mutu produk yang dihasilkan, bahkan mampu meningkatkan mutu produknya.  

Jika dilihat dari tingkat pendidikan pengrajin, rata-rata pengrajin berhasil 

menyelesaikan pendidikan formalnya hingga tamat SMA. Tingkat pendidikan formal 

sangat berpengaruh terhadap kemampuan berpikir seseorang. Makin tinggi tingkat 
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pendidikan formal pengrajin, diharapkan makin rasional dalam pola pikir dan juga daya 

nalarnya. Dengan pendidikan yang semakin tinggi diharapkan dapat lebih mudah 

merubah sikap dan perilaku untuk bertindak lebih rasional. Pendidikan juga merupakan 

salah satu indikasi yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu usaha 

karena pendidikan mempengaruhi adopsi inovasi. Semakin tinggi tingkat pendidikan 

pengrajin, maka pola pikir juga semakin luas dan tentunya akan lebih cepat dalam 

menerima suatu inovasi yang disampaikan.  

Mengingat jenjang pendidikan formal sangat kecil kemungkinannya untuk bisa 

diikuti pengrajin saat ini, maka perlu dukungan dan dorongan untuk meningkatkan 

kemampuan dan pengetahuan mereka melalui pendidikan nonformal ataupun informal. 

Hal ini dapat dilakukan dengan memperbanyak keterlibatan pengrajin pada berbagai 

pendidikan dan pelatihan, studi banding, kerja magang dan lainnya sesuai dengan 

kebutuhan untuk meningkatkan produksi krispi jamur tankos kelapa sawit dan 

produktivitas pengrajin. Pendidikan dan latihan tidak saja menambah pengetahuan akan 

tetapi juga meningkatkan keterampilan bekerja sehingga mampu meningkatkan 

produktivitas. Hubungan pendidikan dan produktivitas kerja tercermin dalam tingkat 

pendapatan. Biasanya pendidikan yang lebih tinggi dapat meningkatkan produktivitas 

kerja sehingga memperoleh pendapatan yang lebih tinggi pula.  

Home industry krispi jamur tankos kelapa sawit diusahakan secara perorangan 

(keluarga). Pengrajin menyatakan usaha perorangan lebih menguntungkan 

dibandingkan dengan usaha berkelompok. Kelompok usaha bersama (KUBE) pernah 

dibentuk, namun tidak efektif karena manajemen kelompok tidak sesuai dengan harapan 

anggota. Peranan kelompok tidak menonjol, dan pengrajin tidak banyak memperoleh 

manfaat dari keikutsertaannya dalam kelompok usaha tersebut.  Tujuan dibentuk KUBE 

sebenarnya adalah sebagai salah satu upaya mempercepat penghapusan kemiskinan, 

melalui: peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE secara bersama dalam 

kelompok, peningkatan pendapatan, pengembangan usaha, dan peningkatan kepedulian 

dan kesetiakawanan sosial diantara para anggota KUBE dan dengan masyarakat sekitar.  

Pengrajin menggunakan bahan baku jamur tankos kelapa sawit untuk membuat 

krispi jamur. Dinamakan jamur tankos kelapa sawit karena jamur tersebut tumbuh di 

atas limbah tankos kelapa sawit, seperti terlihat pada Gambar 5.1. 
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Gambar 5.1. 

Jamur Tankos Kelapa Sawit 

(Dokumentasi Penelitian, 2017) 

 

Setelah memperoleh jamur tankos kelapa sawit, jamur tersebut dibersihkan, 

dicuci dengan air, dan dipotong sesuai ukuran yang diinginkan. Lalu rebus jamur 

sampai mendidih. Setelah mendidih, jamur dicuci sekali lagi, dan ditiriskan. Kemudian 

campur jamur dengan adonan tepung terigu, tepung bumbu dan penyedap rasa. Lalu 

goreng sampai warna krispi kekuningan (lebih kurang 5 menit), kemudian ditiriskan. 

Krispi jamur tankos digoreng sekali lagi selama lebih kurang 3 menit untuk 

menghasilkan krispi jamur yang renyah. Peralatan yang digunakan terdiri dari kompor 

gas atau tungku kayu, kuali, sendok goreng (sutil), saringan minyak, nampan, seperti 

terlihat pada Gambar 5.2. Proses produksi pada umumnya dilakukan dengan 

menggunakan peralatan sederhana. Untuk lebih jelasnya, diagram alir pembuatan krispi 

jamur tankos kelapa sawit dapat dilihat pada Gambar 5.3.  

 

 

Gambar 5.2. 

Peralatan Membuat Krispi Jamur Tankos Kelapa Sawit 

(Dokumentasi Penelitian, 2017) 
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Gambar 5.3. 

Diagram Alir Pembuatan Krispi Jamur Tankos Kelapa Sawit 

 

Dibersihkan 

Dicuci 

Dipotong sesuai ukuran 

Direbus hingga mendidih 

Dicuci 

Ditiriskan 

Dicampur dengan adonan tepung terigu, 

tepung bumbu dan penyedap rasa  

Digoreng selama 5 menit 

Ditiriskan 

Digoreng lagi 

selama 1 menit 

Ditiriskan 

Krispi Jamur Tankos  

Jamur Tankos Segar 
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Selain menggunakan jamur tankos jamur kelapa sawit sebagai bahan baku, 

pengrajin juga membutuhkan bahan penunjang diantaranya tepung terigu, tepung beras, 

tepung bumbu, minyak goreng, dan penyedap rasa yang dibeli di pasar, warung ataupun 

waserda yang ada di KUD. Untuk menghasilkan 1 kg krispi jamur tankos kelapa sawit, 

pengrajin membutuhkan 5 kg jamur tankos segar, 1 bungkus tepung bumbu ukuran 250 

gram, 1 kg tepung terigu, 1 bungkus penyedap rasa ukuran 11 gram, minyak goreng 2 

liter.  

Rata-rata produksi kripsi jamur tankos kelapa sawit yang dihasilkan oleh 

pengrajin adalah 50 kg per bulan dengan harga jual Rp80.000 per kg. Tenaga kerja yang 

digunakan adalah tenaga kerja dalam keluarga. Pengrajin menggunakan tenaga kerja 

dari luar jika mendapatkan pesanan yang lebih banyak seperti untuk cemilan pesta dan 

cemilan lebaran. Jika pengrajin menggunakan tenaga kerja dari luar, upah tenaga kerja 

per orang adalah Rp5.000 per 1 kg krispi jamur. Secara teknis, pengrajin tidak 

mengalami kendala dalam memproduksi kuenya. 

 

 

 

Gambar 5.4. 

Pengemasan Krispi Jamur Tankos Kelapa Sawit 

(Dokumentasi Penelitian, 2017) 

 

Sebelum dipasarkan, krispi jamur tankos kelapa sawit dikemas sederhana, 

seperti terlihat pada Gambar 5.4. Pengemasan yang dilakukan tergantung dari tempat 

krispi akan dipasarkan dan permintaan konsumen. Jika dipasarkan di kantin sekolah, 

maka krispi dikemas ke dalam plastik ukuran kecil dan dijual dengan harga Rp1.000 per 

bungkusnya. Krispi yang dipasarkan di warung-warung dan melalui pedagang sayur 
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keliling, dikemas ke dalam plastik ukuran sedang dengan harga Rp5.000 per bungkus. 

Krispi juga dikemas berdasarkan permintaan konsumen, seperti untuk satu kilogram 

krispi jamur tankos kelapa sawit dikemas menjadi 4 plastik. Harga per plastiknya adalah 

Rp25.000. Plastik direkat dengan bantuan api dari korek api maupun lampu pelita. Jenis 

plastik yang digunakan pengrajin adalah plastik jenis polyethilen (PE). Plastik jenis PE 

ini jika digunakan pada produk yang berminyak, maka minyak akan merembes keluar 

dan dalam jangka waktu lama akan melekat dengan produk. 

Pengrajin menerima pesanan krispi sebagai buah tangan (oleh-oleh), tidak hanya 

dari daerah di sekitar Provinsi Riau, tetapi juga dari berbagai daerah, seperti dari 

Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, bahkan 

Malaysia dan Singapura. Akan tetapi pesanan buah tangan untuk oleh-oleh hanya 

diterima pada saat libur lebaran dan libur sekolah. 

Upaya yang dilakukan pengrajin untuk mempromosikan produknya hingga saat 

ini adalah penjualan langsung, penjualan individu, dan penggunaan kata dari mulut ke 

mulut. Ketiga metode promosi tersebut digunakan karena pengrajin tidak memiliki 

fasilitas promosi dan modal seperti industri utama dalam memasarkan produknya. 

Keterbatasan ini mendorong pengrajin krispi jamur tankos untuk memasarkan 

produknya langsung ke konsumen sekaligus memanfaatkan keberadaan konsumen 

sebagai saluran pemasaran terbaik, mengingat sebagian besar pengrajin sudah memiliki 

pelanggan tetap. Meskipun demikian, pengrajin menggunakan konsumen atau 

pelanggan untuk mempromosikan produk mereka karena pelanggan puas dengan 

produknya. Kepuasan pelanggan direkomendasikan kepada orang lain dengan 

memberikan keunggulan produk. Rekomendasi pelanggan adalah metode pemasaran 

dan alat promosi yang sangat efektif dalam mempengaruhi pelanggan untuk membeli 

produk. Dalam menyampaikan informasi dan rekomendasi, ada interaksi antara 

konsumen dengan konsumen lain yang menyebabkan aktivitas pemasaran penjualan 

produk. Komunikasi pemasaran ini merupakan salah satu strategi promosi yang disebut 

word of mouth marketing (WOM). 

Pengrajin belum pernah melakukan promosi melalui media cetak, elektronik, 

maupun media online (sosial media/sosmed), sehingga pengrajin belum bisa 

memperluas pangsa pasar krispi jamurnya. Hal tersebut merupakan hambatan yang 

dialami pengrajin dalam memasarkan krispi jamurnya. Oleh karena itu, dalam jangka 
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panjang sangat penting bagi pengrajin untuk melakukan berbagai macam bentuk 

promosi, karena promosi merupakan suatu hal yang terpenting dalam membangun dan  

mengembangkan sebuah usaha atau bisnis. Promosi adalah upaya untuk 

memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon 

konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi produsen 

mengharapkan terjadi kenaikan angka penjualan produknya. Secara khusus, tujuan 

promosi adalah: (1) menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial; (2) 

mendapatkan kenaikan penjualan dan laba; (3) mendapatkan pelanggan baru dan 

menjaga kesetiaan pelanggan; (4) menjaga kestabilan penjualan; (5) membedakan 

produk dibanding produk pesaing; (6) membentuk citra produk di mata konsumen 

sesuai dengan yang diinginkan; dan (7) mengubah tingkah laku dan pendapat 

konsumen. 

Di samping melakukan promosi, dalam jangka panjang diharapkan adanya 

keterlibatan pihak pemerintah dalam mengembangkan usaha kripsi jamur tankos kelapa 

sawit. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pemerintah daerah belum concern 

terhadap pengembangan usaha pengrajin. Pemerintah belum pernah memberikan 

pembinaan dan pelatihan, serta bantuan baik dalam bentuk peralatan, uang, maupun 

kemudahan dalam mengurus izin usaha. Padahal temuan Jasra et al. (2011) dukungan 

pemerintah merupakan faktor penentu terhadap peningkatan kinerja UMK di Pakistan 

meskipun Pinho & de Sa (2014) yang menemukan dukungan pemerintah tidak 

mempengaruhi kinerja usaha kecil di Portugal. 

 

C. Lembaga yang Terlibat dalam Pengembangan Usaha Krispi Jamur Tankos 

Kelapa Sawit 

Dari hasil penelitian, lembaga yang terlibat dalam pengembangan usaha 

pengrajin hingga saat ini ada 2, yaitu lembaga keuangan informal yang membantu 

pengrajin menambah modal usahanya, dan pedagang pengecer yang membantu 

pengrajin menyampaikan produknya ke konsumen. Lembaga keuangan informal yang 

dimaksud adalah bank keliling (rentenir) yang meminjamkan uang kepada pengrajin 

untuk menambah modal usaha mereka. Modal merupakan salah satu faktor produksi 

yang dianggap penting dalam suatu usaha. Pemerataan akses pada modal bagi semua 

golongan masyarakat diyakini sebagai salah satu alternatif untuk pemerataan 
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pendapatan. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa dengan modal seseorang dapat 

mengoptimalkan sumberdaya yang ada pada dirinya untuk meningkatkan keuntungan 

usahanya yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan 

keluarganya. 

Secara ekonomi, modal dapat berasal dari milik sendiri atau pinjaman dari luar. 

Modal yang berasal dari luar biasanya merupakan pinjaman atau kredit. Secara garis 

besar sumber modal dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu (1) pemilik 

usaha (modal sendiri); (2) kredit formal; (3) kredit informal; dan (4) kemitrausahaan. 

Modal usaha pengrajin pada umumnya berasal dari modal sendiri (93,33 persen), 

rentenir (2,22 persen), dan lainnya (saudara, tetangga) sebanyak 4,45 persen seperti 

terlihat pada Tabel 5.3. Untuk memenuhi kebutuhan permodalan kebanyakan pengrajin 

menggunakan modal sendiri meskipun belum mencukupi dari kebutuhan modal yang 

seharusnya. Kelebihan dari modal sendiri adalah pengrajin tidak perlu membagi 

keuntungan usahanya dengan pihak lain, tidak terlibat hutang, serta tidak membayar 

bunga dan biaya administrasi. Namun kekurangannya adalah jumlah modal terbatas, dan 

kurang motivasi pemilik usaha, artinya pemilik usaha yang menggunakan modal sendiri 

memiliki motivasi usaha yang lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan modal 

dari luar. 

Rentenir merupakan pilihan terakhir yang dicari pengrajin ketika 

membutuhkan biaya, meskipun bunga yang dibebankan sangat tinggi. Rentenir lebih 

menarik untuk diakses karena prosedur pembiayaan tidak rumit, prosesnya cepat, tanpa 

agunan dan berdasarkan kepercayaan. Di satu sisi, keberadaan lembaga keuangan 

informal ini amat menolong, karena menjangkau kelompok masyarakat yang tidak 

memiliki akses ke lembaga keuangan formal. Di sisi lain biaya bunga yang dibebankan 

kepada peminjam sangat tinggi. Pengrajin yang meminjam uang dari rentenir 

menyatakan bahwa dengan prosedur administrasi yang rumit dan rigid, serta waktu 

yang relatif lama, biaya yang diperlukan untuk pencairan dana pinjaman pada lembaga 

formal menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan membayar kelebihan tingkat bunga 

pada rentenir. Kesediaan rentenir memberikan pinjaman lebih diartikan sebagai bantuan 

atau pertolongan terhadap mereka dalam mengatasi masalah pembiayaan usaha, 

sehingga tingkat bunga yang harus dibayar lebih tinggi dianggap sebagai balas jasa dan 

merupakan hal yang wajar dan tidak memberatkan.  
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Tabel 5.3.  

Sumber Modal Pengrajin Krispi Jamur Tankos Kelapa Sawit 

No Sumber Modal Jumlah % 

1 Sendiri 210 93,33 

2 Rentenir 5 2,22 

3 Lainnya (saudara, tetangga) 10 4,45 

  Total 225 100 

Sumber: Data olahan hasil penelitian, 2017. 

Pengrajin pernah mengajukan pinjaman langsung ke bank, namun pihak bank 

menilai bahwa pinjaman yang diberikan kepada industri kecil memiliki risiko yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan pinjaman yang diberikan kepada industri besar. Di 

samping itu, pengrajin tidak bisa memberikan jaminan yang dianggap layak oleh pihak 

bank. Jaminan yang diminta pihak bank adalah sertifikat tanah atau bangunan. 

Sementara itu, pengrajin belum memiliki sertifikat tanah atau bangunan yang dianggap 

layak oleh pihak bank. Penelitian Zednita dkk (2014) juga menemukan bahwa pengrajin 

industri kecil memiliki aksesibilitas yang rendah terhadap kredit formal.  

Kurangnya akses modal merupakan faktor penentu pertama dari kegagalan 

bisnis UMK di Pakistan (Lussier, 2016). Begitu pula di Indonesia. Penelitian Henny 

Indrawati & Caska (2015) menemukan kurangnya akses modal pengrajin kue olahan 

sagu menyebabkan sebagian besar pengrajin tidak bisa memproduksi kue secara rutin, 

sehingga permintaan konsumen terhadap kue sering tidak terpenuhi. Shibia & Barako 

(2017) juga menyatakan pertumbuhan bisnis UMK di Kenya dipengaruhi secara positif 

oleh akses terhadap kredit formal. 

Upaya-upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengrajin 

perlu dilakukan guna meningkatkan aksessibilitas pengrajin industri kecil terhadap 

sumber pembiayaan formal. Disamping itu, kemudahan persyaratan agunan dalam 

pinjaman perlu diberikan untuk pengrajin. Kemudahan persyaratan tersebut dapat 

diberikan dalam bentuk kredit lunak yang sesuai dengan karakteristik pengrajin dan 

usaha mereka. Organisasi yang mendukung usaha perlu dikembangkan, sehingga 

pengrajin memiliki keterampilan serta networking yang lebih luas untuk meningkatkan 

kemampuannya dalam berpartisipasi pada sumber pembiayaan formal. Menurut 

Shasikala & Mathiraj (2016) pemerintah selaku pembuat kebijakan dan lembaga 

keuangan harus harus memahami bahwa industri kecil berperan penting dalam 

pembangunan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah hendaknya 
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memberikan dukungan berupa subsidi dan dukungan finansial supaya industri kecil 

dapat berkembang dan mempertahankan keunggulan kompetitif mereka. Lembaga 

keuangan dapat memberikan bantuan dana dalam jangka panjang maupun jangka 

pendek. Hasil penelitian Jasra dkk (2011) menemukan sumber keuangan dan dukungan 

pemerintah mempengaruhi kinerja bisnis usaha kecil di Pakistan. Penelitian ini juga 

menemukan bahwa sumber keuangan merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi 

keberhasilan UKM, dan merupakan faktor kunci yang menjadi dasar kesuksesan semua 

bisnis. Kurangnya dukungan keuangan dan dukungan pemerintah terhadap pengusaha, 

menyebabkan pengusaha menghadapi banyak masalah, diantaranya terbatasnya aktivitas 

pemasaran karena UKM memiliki modal sangat kecil dibandingkan dengan sektor 

korporasi. Di samping itu, UKM juga harus menghadapi persaingan global.  

Dalam hal memasarkan krispi jamur tankos kelapa sawit, lembaga yang terlibat 

adalah pedagang pengecer. Pedagang pengecer terdiri dari pedagang yang menjual 

makanan di sekolah-sekolah (kantin sekolah), pedagang yang menjual makanan di 

warung-warung kecil, dan pedagang sayur keliling. Keterbatasan jaringan pemasaran 

menyebabkan krispi jamur tankos tidak dikenal dan tidak mampu menerobos pasar. 

Penelitian Gupta & Kumari (2016) menemukan sebagian besar usaha mikro di India 

mengalami kegagalan disebabkan karena tidak memperhatikan aspek pemasaran. 

Pemilik usaha mikro atau kecil harus memiliki orientasi pemasaran jika ingin bisnisnya 

sukses. Mereka harus menerapkan beberapa praktik pemasaran untuk mempercepat 

penjualan mereka dan menghasilkan keuntungan.  

Beberapa kendala yang sering dihadapi oleh industri kecil dan industri rumah 

tangga adalah : 1) Keterbatasan dana dalam pengembangan usaha. Pada umumnya 

pengusaha industri kecil dan industri rumah tangga berasal dari golongan ekonomi 

lemah dengan latar belakang pendidikan terbatas. Banyak diantara mereka yang 

memilih menjadi wirausahawan kecil karena sulit mencari pekerjaan di sektor formal 

dan karena memiliki sedikit ketrampilan yang diwarisi dari orang tuanya. Keterbatasan 

dana membuat usaha mereka sulit berkembang dan tidak mampu melayani permintaan 

pasar; 2) Keterbatasan kemampuan memasarkan. Keterbatasan kemampuan 

memasarkan menyebabkan banyak produk industri kecil dan industri rumah tangga 

yang meskipun mutunya tinggi tetapi tidak dikenal dan tidak mampu menerobos pasar 

(Slamet, 2005). 
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D. Hasil Analisis Komposisi Gizi Jamur Tankos Segar dan Krispi Jamur Tankos 

Kelapa Sawit 

Analisis proksimat meliputi kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak dan 

kadar karbohidrat disajikan pada Tabel 5.4. Dari Tabel 5.4 dapat dilihat terdapat 

perbedaan nilai gizi antara jamur tankos segar dan jamur krispi, sebagai berikut: 

1. Kadar air 

Kadar air krispi jamur tankos lebih rendah dibandingkan dengan jamur tankos segar. 

Kadar air berhubungan dengan daya simpan produk.  Produk yang mempunyai kadar 

air yang rendah mempunyai daya simpan yang lebih lama dibandingkan produk yang 

memiliki kadar air tinggi. Jamur tankos segar memiliki kadar air yang cukup tinggi 

yaitu 62,02%. Adanya proses penggorengan akan mengurangi kadar air jamur tankos 

segar. Kadar air krispi jamur adalah 4,99%. Nilai kadar air pada jamur krispi ini 

sudah cukup rendah, sehingga diduga akan memiliki umur simpan yang lebih lama 

karena pertumbuhan mikroba dan aktifitas enzim yang dapat merusak mutu tepung 

tersebut dapat terhambat. Pada umumnya mikroba tidak mudah hidup pada produk 

dengan kadar air rendah. Oleh karena belum terdapatnya standar mutu untuk produk 

kering jamur tankos, maka untuk perbandingan krispi jamur dibandingkan dengan 

standar mutu keripik jamur kancing dan keripik singkong. Krispi jamur yang 

dihasilkan memiliki kadar air berkisar antara 4,99%, sedikit lebih tinggi bila 

dibandingkan batas kadar air SNI 01-4303-1996 untuk keripik jamur kancing, yaitu 

minimal 4% (b/b). Perbedaan kandungan air pada kripsi jamur tankos disebabkan 

karena perbedaan bahan baku yang digunakan, dimana kandungan serat pada bahan 

baku dapat mempengaruhi kadar air keripik yang dihasilkan. Namun berdasarkan 

standar keripik singkong SNI 01-4305-1996, krispi jamur tankos ini telah memenuhi 

batas maksimal kadar air keripik singkong sebesar 6% (b/b). 

2. Kadar abu.  

Kandungan abu pada jamur tankos segar cukup tinggi yaitu mencapai 6,55%.  Kadar 

abu berkaitan dengan kandungan mineral yang terdapat pada bahan. Mineral yang 

terdapat pada jamur tankos segar antara lain natrium, kalium, magnesium dan besi 

Kandungan abu yang terdapat pada krispi jamur tankos adalah 1,59%. Berdasarkan 

standar mutu SNI 01-4303-1996 batas maksimal kadar abu keripik jamur kancing 

adalah 2% (b/b). Dilihat dari kandungan krispi jamur tankos kelapa sawit sebesar 
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1,59%, menunjukkan bahwa krispi jamur tankos kelapa sawit yang diteliti telah 

memenuhi standar tersebut. 

3. Kadar protein. 

Kadar protein pada jamur tankos segar cukup tinggi yang mencapai 14,27%. 

Kandungan protein krispi jamur tankos mencapai 9,75%.  Berdasarkan standar mutu 

SNI 01-4303-1996 batas minimal kadar protein keripik jamur kancing adalah 10% 

(b/b). Dilihat dari kandungan krispi jamur tankos sebesar 9,59%, menunjukkan 

bahwa krispi jamur tankos yang diteilti belum memenuhi standar tersebut. Hal ini 

disebabkan karena kandungan bahan baku jamur mempunyai komposisi yang 

berbeda.  Namun demikian dapat dikatakan bahwa kadar protein krispi jamur tankos 

hampir memenuhi persyaratan mutu keripik jamur kancing, sementara di lain pihak 

tidak terdapat persyaratan kadar protein pada SNI keripik singkong. Berdasarkan 

penelitian Nurainy (2015) mengenai pembuatan kerupuk dari campuran tepung jamur 

dan tapioka menunjukkan bahwa kadar protein berkisar 3,143-9,215%, dimana 

semakin banyak penambahan tepung jamur maka kadar protein akan meningkat.  

Kadar protein krispi jamur tankos yang diteliti lebih tinggi dibandingkan hasil 

penelitian tersebut, yaitu 9,75%. Di sisi lain, kebutuhan protein per hari orang 

dewasa 62-65 gram per hari. Konsumsi krispi jamur tankos kelapa sawit sudah 

mendukung asupan protein yang dibutuhkan. 

4. Kadar lemak. 

Kandungan lemak pada krispi jamur tankos kelapa sawit mencapai 0,77%. 

Kandungan ini cukup rendah mengingat bahwa pada proses pengolahan dilakukan 

proses penggeringan. Proses penggorengan yang baik dan proses penirisan setelah 

penggorengan yang tepat dapat mengurangi kandungan lemak yang terdapat pada 

produk. Rendahnya kandungan lemak akan menghindari terjadinya ketengikan pada 

produk. 

5. Kadar karbohidrat. 

Karbohidrat merupakan sumber kalori utama bagi tubuh kita. Karbohidrat juga 

berperan penting dalam menentukan karakteristik bahan makanan. Adapun sumber 

karbohidrat yang paling utama bersumber dari tepung tapioka (Winarno, 2002). 

Karbohidrat mempunyai peranan penting dalam menentukan karakteristik bahan 

makanan, misalnya rasa, warna dan tekstur. Kandungan karbohidrat pada produk 
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krispi jamur tankos cukup tinggi, mengingat pada proses pembuatan dilakukan 

penambahan bahan-bahan yang mengandung pati.  Penggunaan tepung terigu dan 

tepung beras sebagai pelapis pada krispi jamur tankos menghasilkan kandungan 

karbohidrat yang cukup tinggi. Sesuai dengan pernyataan Hilman (2008) dalam Putra 

(2015) yang menyatakan bahwa kadar karbohidrat sangat dipengaruhi oleh faktor 

kandungan zat gizi lainnya. 

Tabel 5.4.   

Hasil Analisis Proksimat Jamur Tankos Segar dan Kripsi Jamur Tankos Kelapa Sawit 

No  Komposisi Gizi 

Jamur Tankos 

Segar  

(%) 

Krispi Jamur 

Tankos  

(%) 

1 Kadar air 62,02  4,99  

2 Kadar abu 6,55  1,59  

3 Kadar protein 14,27  9,75  

4 Kadar lemak 1,15  0,77  

5 Kadar karbohidrat 17,01  82,94  

Sumber: Data olahan hasil penelitian, 2017. 

Hasil penilaian secara keseluruhan dari hasil analisis komposisi gizi 

menunjukkan bahwa dari kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak dan kadar 

karbohidrat, kripsi jamur tankos kelapa sawit merupakan produk yang memiliki gizi 

baik untuk dikonsumsi oleh masyarakat.  

 

E. Hasil Analisis Penilaian Sensori Krispi Jamur Tankos Kelapa Sawit 

Analisis penilaian sensori yang dilakukan yaitu uji deskriptif dan uji hedonik. 

Uji deskriptif merupakan metode analisis sensori dimana atribut sensori suatu produk 

atau bahan pangan diidentifikasi, dideskripsikan dan dikuantifikasi.  

Tabel 5.5.  

Hasil Analisis Penilaian Sensori Krispi Jamur Tankos Kelapa Sawit 

Sumber: Data olahan hasil penelitian, 2017. 

 

No Sensori Deskriptif Hedonik 

1 
Warna 

Berwarna cokelat dan agak 

kehitaman  
Agak suka 

2 Aroma Beraroma jamur dan tepung Suka 

3 Rasa Berasa jamur dan tepung Suka 

4 Tekstur Renyah Suka 

5 Penampakan Bentuk dan ukuran heterogen Suka 

6 Penilaian keseluruhan Suka 
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Uji deskriptif untuk mengetahui dan menggambarkan atribut terbaik dan 

formulasi mana yang memiliki atribut tersebut. Uji hedonik merupakan salah satu jenis 

uji penerimaan konsumen terhadap suatu produk. Dalam pengujian ini, panelis diminta 

untuk mengungkapkan tanggapan tentang kesukaan. Tingkat kesukaan dengan skala 

hedonik yaitu sangat suka, suka, agak suka, tidak suka dan sangat tidak suka. Penilaian 

sensori dilakukan oleh panelis semi terlatih sebanyak 40 orang  untuk uji deskriptif, dan 

80 orang untuk uji hedonik. Hasilnya terlihat pada Tabel 5.5.  

Penjelasan hasil analisis penilaian sensori krispi jamur tankos kelapa sawit 

sebagai berikut:   

1. Warna. 

Warna merupakan salah satu atribut sensori yang sangat penting bagi industri pangan 

yang berguna untuk mengetahui sifat mutu dan penilaian konsumen terhadap warna 

makanan yang dihasilkan. Hariyani (2006) menyatakan bahwa warna merupakan 

faktor penting bagi kebanyakan makanan baik yang diproses maupun yang tidak 

diproses. Rata-rata penilaian uji hedonik terhadap warna krispi jamur tankos yang 

diteliti adalah agak suka.  Warna dari krispi jamur adalah cokelat dan agak 

kehitaman. Hal ini disebabkan karena tudung jamur tankos yang berwarna hitam. 

Penyebab lainnya adalah adanya pelapisan tepung pada jamur sehingga terjadi 

browning pada saat penggorengan. Kusumastuti (2012) menyatakan bahwa reaksi 

browning non-enzimatis terjadi antara gula pereduksi dengan asam amino yang 

menghasilkan warna kecokelatan pada bahan makanan ketika mengalami proses 

pemanasan. Leo dan Nollet (2007) menambahkan bahwa tingkat intensitas warna 

yang ditimbulkan dipengaruhi oleh lama penggorengan, suhu dan komposisi kimia 

pada permukaan luar bahan dari bahan pangan. Tingkat kesukaan penilaian panelis 

secara hedonik terhadap warna krispi jamur tankos adalah agak suka. Hal ini 

menunjukkan kesukaan panelis terhadap warna krispi jamur perlu dilakukan 

perbaikan, baik berupa pengupasan tudung jamur, maupun dalam proses 

penggorengannya.  

2. Aroma. 

Aroma merupakan salah satu parameter yang menentukan tingkat penerimaan 

konsumen. Winarno (2008) menyatakan bahwa aroma terdeteksi ketika senyawa 

volatile masuk melalui saluran hidung dan diterima oleh system olfaktori dan 
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diteruskan ke otak. Tabel 5.5 menunjukkan bahwa rata-rata penilaian panelis secara 

deskriptif terhadap aroma krispi jamur tankos adalah beraroma jamur dan tepung. 

Aroma krispi jamur tankos yang diteliti dipengaruhi oleh penggunaan bahan baku 

yang digunakan. Semakin besar penggunaan jamur tankos segar, maka krispi jamur 

yang dihasilkan akan beraroma jamur, sebaliknya semakin besar penggunaan tepung 

pelapis, maka krispi jamur tankos yang dihasilkan akan beraroma tepung. Penelitian 

Nurainy (2015) juga menemukan bahwa kerupuk tepung jamur tiram dan tapioka 

menghasilkan aroma jamur yang semakin kuat sejalan dengan penambahan tepung 

jamur. Rata-rata penilaian panelis secara hedonik terhadap aroma krispi jamur tankos 

kelapa sawit adalah suka. Hasil penilaian panelis terhadap aroma krispi jamur yang 

digoreng menunjukkan bahwa penggunaan jamur tankos dan tepung memberikan 

pengaruh terhadap tingkat kesukaan panelis terhadap krispi jamur. Dari segi aroma, 

kesukaan panelis terhadap krispi jamur yang beraroma jamur dan tepung dapat 

ditingkatkan dengan penguatan pada sensori lainnya. 

3. Rasa. 

Rasa merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi selera makan 

dan pemilihan makanan seseorang. Winarno (2008) menyatakan bahwa persepsi rasa 

akan sangat dipengaruhi oleh kepekaan papilla lidah dan faktor lain seperti senyawa 

kimia, suhu, konsentrasi dan interaksi komponen rasa yang lain. Rasa juga terbentuk 

dari perpaduan komposisi bahan makanan yang digunakan dalam makanan. Rata-rata 

penilaian uji deskriptif dan uji hedonik terhadap rasa krispi jamur tankos kelapa 

sawit yang diteliti disajikan pada Tabel 5.5, yang menunjukkan hasil penilaian 

panelis secara deskriptif terhadap rasa krispi jamur tankos kelapa sawit adalah berasa 

jamur dan tepung. Hal ini menunjukkan bahwa jamur tankos kelapa sawit memiliki 

rasa yang khas sehingga dapat dirasakan oleh panelis. Rata-rata penilaian panelis 

secara hedonik terhadap rasa adalah suka. Penilaian rasa suka dapat diakibatkan 

karena adanya proses penggorengan dapat menambah rasa lezat dan gurih yang 

berasal dari minyak goreng yang meresap ke dalam produk (Ulfah, 2003). Nurmalia 

(2011) juga menyatakan bahwa lemak dan minyak yang terkandung di dalam bahan 

pangan berfungsi untuk memperbaiki tekstur fisik dan memberikan cita rasa gurih. 
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4. Tekstur. 

Tekstur adalah halus atau tidaknya suatu irisan pada saat disentuh jari atau indra 

pengecap oleh panelis. Tekstur merupakan sifat penting dalam penerimaan produk 

yang digoreng seperti halnya keripik. Tekstur krispi jamur tankos erat kaitannya 

dengan kerenyahan. Kerenyahan ditentukan oleh kemudahan pecahnya komponen 

pati bila keripik dikunyah. Moehyi (1999) menyatakan bahwa penampilan makanan 

itu sendiri merupakan salah satu faktor kunci dari pemilihan makanan seseorang. 

Dari Tabel 5.5 terlihat penilaian panelis secara deskriptif terhadap tekstur krispi 

jamur tankos adalah renyah. Pelapisan tepung dan penggorengan akan menghasilkan 

krispi jamur tankos yang renyah. Penelitian Nurainy (2015) menunjukkan 

kerenyahan kerupuk jamur tiram dan tapioka semakin meningkat dengan semakin 

banyaknya tepung jamur tiram yang digunakan. Rata-rata penilaian panelis  secara 

hedonik terhadap  krispi jamur tankos adalah suka. Hal ini menunjukkan bahwa 

krispi jamur tankos kelapa sawit disukai oleh panelis.  

5. Penilaian Penampakan. 

Penampakan merupakan parameter yang menentukan penerimaan panelis karena 

banyak sifat mutu komoditas dinilai dengan penglihatan seperti bentuk, ukuran, 

warna, dan sifat-sifat permukaan (halus, kasar, kusam, mengkilap, homogen, 

heterogen, dan datar bergelombang). Bila penampakan baik dan disukai, maka 

konsumen baru akan melihat karakteristik lainnya (aroma, flavor dan tekstur). 

Berdasarkan penilaian deskriptif, penampakan krispi jamur tankos kelapa sawit 

adalah berbentuk dan berukuran heterogen. Akan tetapi dari uji hedonik, panelis 

menyatakan suka dengan penampakan tersebut. 

6. Penilaian Keseluruhan. 

Penilaian keseluruhan merupakan penilaian panelis terhadap semua atribut mutu 

krispi jamur. Dari hasil penilaian keseluruhan menunjukkan krispi jamur tankos 

kelapa sawit pada umumnya disukai oleh panelis.  

 

 

 

 

 



 

38 

 

F. Model Penataan Kelembagaan dalam Percepatan Peningkatan Ekonomi Pelaku 

Home Industry Pengolahan Jamur Tankos Kelapa Sawit di Daerah Riau 

1. Model Generik Koperasi sebagai Suatu Sistem dalam Aktivitas Ekonomi 

Koperasi dalam perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau dapat dianalisis 

berdasarkan dimensi mikro ekonomi, yaitu melihat koperasi sebagai badan usaha 

ekonomi atau unit-unit produksi yang tunduk pada hukum-hukum ekonomi. Dalam 

konteks ini, yang dibicarakan adalah masalah profesionalisme, kewirausahaan, rapat 

anggota, simpanan pokok dan wajib, sisa hasil usaha, keterampilan, manajemen, dan 

lain-lain.  

 Berdasarkan dimensi mikro (micro approach), koperasi dipandang sebagai 

perusahaan yang harus berusaha secara efisien.  Mengingat koperasi merupakan badan 

usaha yang diorganisasikan secara sukarela, dimiliki, dimodali, dan dikontrol oleh 

anggota-anggotanya sebagai pemakai, menanggung risiko, dan keuntungan sesuai 

dengan partisipasinya. Oleh karena itu, koperasi merupakan perusahaan yang 

diorganisasikan secara sukarela, yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi atas 

dasar swadaya dari anggota-anggotanya. Dengan kata lain, koperasi sebagai organisasi 

ekonomi swadaya. 

 Agar perusahaan koperasi dapat menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan 

oleh perusahaan dan atau oleh rumah tangga para anggota secara efisien, maka koperasi 

harus melaksanakan fungsi-fungsi yang mencerminkan berbagai keuntungan dari 

kerjasama sehingga dapat meningkatkan potensi pelayanan yang cukup bermanfaat bagi 

anggota. Penentuan barang dan jasa yang ditawarkan oleh para anggota merupakan 

operasionalisasi tugas peningkatan pelayanan koperasi. Potensi pelayanan koperasi 

ditentukan oleh pelaksanaan fungsi informasi, fungsi pendidikan dan latihan,  

pencapaian economic of scale, perbaikan struktur pasar, metode pemasaran, dan jalur 

pemasaran. 

 Untuk memberikan pelayanan kepada anggota maka tujuan perusahaan koperasi 

harus meliputi: a) sekurang-kurangnya mempertahankan atau jika mungkin 

meningkatkan pangsa pasar dari satu (beberapa) barang dan jasa, serta menekan 

serendah-rendahnya biaya produksi (harus lebih rendah atau sama dengan biaya 

produksi para pesaingnya; b) melindungi potensi ekonomi para anggota; c) menjaga, 

mempertahankan, dan menciptakan inovasi. 
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Tujuan perusahaan koperasi dapat diwujudkan melalui berbagai kebijakan yang 

harus dilakukan perusahaan koperasi di antaranya: a) kebijakan investasi yang 

mengarah pada penurunan biaya produksi; b) kebijakan investasi yang ditujukan pada 

pertumbuhan perusahaan koperasi; c) kebijakan tentang pengamanan terhadap basis 

yang kuat bagi modal sendiri; d) kebijakan pembentukan cadangan; e) kebijakan 

pembayaran dividen (bagian sisa hasil usaha anggota) atau bunga atau saham (modal 

penyertaan anggota) yang berorientasi pada kondisi pasar; f) kebijakan tentang 

hubungan-hubungan pasar yang lebih efisien dibandingkan dengan para pesaing; dan g)  

Kebijakan penyediaan barang dan jasa yang berorientasi pada kebutuhan anggota secara 

lebih efisien, yaitu dengan harga, mutu, kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan 

pesaing. 

 Karena perusahaan koperasi harus berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang 

berorientasi pada pemberian pelayanan (service-oriented business institution), maka 

akan timbul suatu permasalahan terutama dalam merancang strategi usaha yang paling 

tepat, baik dalam rangka meningkatkan kepentingan kebijakan harga aktif dalam 

penawaran barang dan jasa, maupun dalam rangka memperoleh keberhasilan hasil usaha 

(keuntungan). Dalam praktek masalah ini sering menimbulkan konflik antara manajer 

koperasi di satu pihak, dan para anggota yang berkepentingan terhadap berbagai 

kemanfaatan pelayanan yang langsung diperoleh dari perusahaan koperasi di pihak lain. 

 Pertumbuhan perusahaan koperasi dalam dimensi mikro sangat penting.  Dengan 

adanya pertumbuhan perusahaan koperasi dan peningkatan pangsa pasar maka efisiensi 

biaya dapat dilakukan melalui economies of scale. Dalam koperasi, pertumbuhan 

perusahaan dan peningkan pangsa pasar dapat dilakukan melalui: a) pertumbuhan 

kegiatan ekonomi para anggotanya; b) peningkatan intensitas hubungan bisnis dengan 

para anggotanya; c) peningkatan jumlah anggota; dan d) peningkatan usaha dengan 

bukan anggota. 

Para manajer koperasi sepanjang berkaitan dengan keberhasilan usaha koperasi 

mempunyai tugas dan kewajiban ganda, yaitu: a) mengembangkan perusahaan koperasi 

sebagai lembaga ekonomi/bisnis yang efisien, yang berhasil dalam persaingan pasar. 

Dengan demikian sekurang-kurangnya memiliki kemampuan usaha yang diperlukan 

oleh para manajer pada organisasi-organisasi serupa; dan b) menunjang kegiatan usaha 

para anggota secara efisien. Sehubungan dengan itu para manajer koperasi harus 
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bertindak sebagai pengusaha yang melaksanakan peningkatan pelayanan. Para manajer 

koperasi yang bisa melaksanakan kedua tugas tersebut secara ekonomi dapat disebut 

sebagai pengusaha koperasi (wirakoperasi).  

Arti penting dari konsep koperasi dipandang dari sudut mikro, yaitu: a) koperasi 

sebagai lembaga ekonomi harus berusaha secara efisien; b) dalam organisasi koperasi 

terdapat perusahaan (business cooperative) yang dikelola  dan dibiayai bersama oleh 

anggota sebagai pemakai, menanggung risiko, dan keuntungan dibagi sesuai dengan 

partisipasinya; c) dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, dalam perusahaan 

koperasi diperlukan tenaga-tenaga pengelola yang memiliki jiwa kewirakoperasian, 

yaitu jiwa yang mengandung nilai-nilai bisnis; dan d) koperasi sebagai organisasi 

ekonomi swadaya dan mandiri adalah koperasi yang mampu merencanakan, 

melaksanakan, mengevaluasi organisasinya sendiri. 

Model generik dari koperasi sebagai suatu sistem dalam aktivitas ekonomi dapat 

disajikan pada Gambar 5.5. 

Perusahaan
Koperasi

Kelompok
Koperasi

Hubungan-hubungan
pemilikan

anggota-anggota
perorangan

Hubungan-hubungan usaha
yang bersifat menunjang

Kegiatan-kegiatan ekonomi
anggota-anggota perorangan
(rumah tangga dan
perusahaan

Hubungan-
hubungan pasar

 

Gambar 5.5.  

Model Generik Koperasi sebagai Suatu Sistem dalam Aktivitas Ekonomi 
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2. Model Penataan Kelembagaan Pemasaran dalam Percepatan Peningkatan 

Ekonomi Pelaku Home Industry Pengolahan Jamur Tankos Kelapa Sawit di 

Daerah Riau 

Model penataan kelembagaan pemasaran dalam percepatan peningkatan 

ekonomi pelaku home industry pengolahan jamur tankos kelapa sawit di daerah Riau 

melalui dua tahapan yaitu: (1) Masa Pra Kondisi Penataan; dan (2) Masa Kondisi 

Penataan. Model penataan kelembagaan pemasaran Masa Pra Kondisi Penataan dapat 

dilihat pada Gambar 5.6. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu: 

a. Melakukan identifikasi dan formulasi kebutuhan 

No Aspek Peserta Metode Keluaran 

1 Motivasi, 

sosialisasi 

identifikasi 

kebutuhan 

Anggota dan 

calon anggota 

koperasi 

Sosialisasi, 

motivasi, dan 

identifikasi 

kebutuhan 

Termotivasi, tersosialisasi 

dan teridentifikasi 

kebutuhan pengolahan 

jamur tankos kelapa sawit 

2 Formulasi 

kebutuhan 

belajar dan 

usaha 

Anggota dan 

calon anggota 

koperasi 

Formulasi 

dan 

perencanaan 

Terformulasi kebutuhan 

belajar dan usaha 

pengolahan jamur tankos 

kelapa sawit 

b. Melakukan pelatihan dan pendampingan 

No Aspek Peserta Metode Keluaran 

1 Budidaya jamur 

tankos kelapa 

sawit 

Anggota dan 

calon 

anggota 

koperasi 

Pelatihan dan 

pendampingan 

Memahami dan melakukan 

budidaya jamur tankos 

kelapa sawit 

2 Proses produksi 

krispi jamur 

tankos Kelapa 

Sawit 

Anggota dan 

calon 

anggota 

koperasi 

Pelatihan dan 

pendampingan 

Memahami dan melakukan 

proses produksi krispi 

jamur tankos kelapa sawit 

3 Manajemen 

pemasaran krispi 

jamur tankos 

kelapa sawit 

Anggota dan 

calon 

anggota 

koperasi 

Pelatihan dan 

pendampingan 

Memahami dan 

menerapkan manajemen 

pemasaran krispi jamur 

tankos kelapa sawit 

4 Manajemen 

keuangan krispi 

jamur tankos 

kelapa sawit 

Anggota dan 

calon 

anggota 

koperasi 

Pelatihan dan 

pendampingan 

Memahami dan 

menerapkan manajemen 

keuangan krispi jamur 

tankos kelapa sawit 

 

Model penataan kelembagaan pemasaran Masa Kondisi Penataan dapat dilihat 

pada Gambar 5.7. Model ini merupakan model pemasaran produk krispi jamur tankos 

kelapa sawit. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu: 
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a. Mengorganisasikan pelaku home industry pengolahan jamur tankos kelapa sawit 

No Aspek Peserta Metode Keluaran 

1 Mengorganisasikan 

pelaku home 

industry 

pengolahan jamur 

tankos kelapa sawit 

dari anggota 

koperasi 

 

Anggota 

koperasi 

Sosialisasi 

dan motivasi 

untuk 

membentuk 

koperasi yang 

mempunyai 

unit usaha 

pemasaran 

krispi jamur 

tankos kelapa 

sawit 

Terbentuk koperasi yang 

mempunyai unit usaha 

pemasaran krispi jamur 

tankos kelapa sawit 

2 Mengorganisasikan 

pelaku home 

industry 

pengolahan jamur 

tankos kelapa sawit 

dari calon anggota 

koperasi 

 

calon anggota 

koperasi 

Sosialisasi 

dan motivasi 

untuk 

membentuk 

koperasi yang 

mempunyai 

unit usaha 

pemasaran 

krispi jamur 

tankos kelapa 

sawit 

Terbentuk koperasi yang 

mempunyai unit usaha 

pemasaran krispi jamur 

tankos kelapa sawit 

b. Memasarkan produk krispi jamur tankos kelapa sawit 

No Aspek Sampel Metode Keluaran 

1 Pemasaran ke 

konsumen 

rumah tangga 

 

Konsumen 

rumah tangga 

Identifikasi 

dan analisis 

perilaku 

konsumen 

rumah tangga 

Tersusunnya model 

pemasaran ke konsumen 

rumah tangga 

 

2 Pemasaran ke 

pasar tradisional 

 

Pasar 

tradisional 

Identifikasi 

dan analisis 

perilaku 

konsumen 

pasar 

tradisional 

Tersusunnya model 

pemasaran ke konsumen 

pasar tradisional 

 

3 Pemasaran ke 

pasar 

supermarket 

 

Pasar 

supermarket 

Identifikasi 

dan analisis 

perilaku 

konsumen 

pasar 

supermarket 

Tersusunnya model 

pemasaran ke konsumen 

pasar supermarket 
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Gambar 5.6. 

Model Penataan Kelembagaan dalam Percepatan Peningkatan Ekonomi Pelaku Home Industry Pengolahan Jamur Tankos Kelapa 

Sawit di Daerah Riau (Masa Pra Kondisi Penataan) 
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Gambar 5.7. 

Model Penataan Kelembagaan Pemasaran Produk Krispi Jamur Tankos Kelapa Sawit di Daerah Riau (Masa Kondisi Penataan)
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3. Model Penataan Kelembagaan Pembiayaan dalam Percepatan 

Peningkatan Ekonomi Pelaku Home Industry Pengolahan Jamur Tankos 

Kelapa Sawit di Daerah Riau  

Model penataan kelembagaan pembiayaan dalam percepatan peningkatan 

ekonomi pelaku home industry pengolahan jamur tankos kelapa sawit di daerah 

Riau, yaitu model pembiayaan yang mengakses pembiayaan dari bank melalui 

pendamping seperti terlihat pada Gambar 5.8. Untuk mengimplementasikan 

model pembiayaan ini, para pengrajin yang harus membentuk KUBE terlebih 

dahulu, karena dari hasil penelitian ditemukan usaha krispi jamur tankos yang 

telah berjalan selama ini merupakan usaha rumahtangga yang dikelola secara 

individu, meskipun pada satu desa terdapat beberapa rumahtangga yang 

mengusahakan usaha yang sama. 

Dari Gambar 5.8 dapat dijelaskan bahwa setelah pengrajin membentuk 

KUBE, masing-masing kelompok menunjuk seorang ketua yang berfungsi 

sebagai penanggung jawab dan penyampai informasi dari pihak penyandang dana 

(bank) ke anggota kelompok. Ketua kelompok akan mewakili anggota kelompok 

untuk berkoordinasi dengan pendamping sebelum pendamping menyampaikan 

permohonan pembiayaan dari masing-masing kelompok usaha.  

Aturan yang diterapkan dalam model pembiayaan ini adalah: 

a. Adanya sistem tanggung renteng. Jika ada salah satu anggota yang tidak bisa 

membayar cicilan kredit (dikarenakan kesalahan yang tidak sengaja), maka 

wajib bagi anggota lainnya untuk membantu melunasi cicilan tersebut. Jika 

masih ada salah satu anggota yang belum bisa melunasi cicilan maka anggota 

lainnya tidak bisa mengajukan permohonan kredit. Sistem ini juga memuat 

tanggung jawab bersama di antara anggota dalam satu kelompok dengan 

kewajiban anggota pada kelompoknya atas dasar keterbukaan dan saling 

mempercayai. Dengan diterapkannya sistem ini diharapkan dapat mengurangi 

risiko kredit macet karena antar anggota kelompok saling bertanggung jawab 

atas pinjamannya. 
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b. Adanya iuran setiap bulan yang besarnya ditentukan oleh kesepakatan antar 

anggota kelompok. Iuran ini berfungsi sebagai dana cadangan (jaga-jaga) 

ketika salah satu anggota tidak bisa melunasi cicilan kredit karena sesuatu hal. 

Dana iuran ini juga bisa digunakan untuk membayar biaya-biaya tak terduga 

seperti menyumbang salah satu anggota kelompok sedang terkena musibah. 

Hal tersebut juga bisa meningkatkan ikatan persaudaraan antar anggota 

kelompok. 

c. Ketua kelompok dari pengrajin. Diperlukan ketua dari masing-masing 

kelompok agar penyampaian informasi dari pihak bank bisa tersampaikan 

dengan baik. Jika ada rapat maupun pertemuan maka ketua kelompok inilah 

yang akan menghadiri. Semua anggota kelompok masing-masing nantinya 

akan menjadi ketua kelompok karena jabatan ketua kelompok ini menerapkan 

sistem rolling setiap 3 bulannya.  

d. Angsuran kredit dibayarkan setiap minggu. Pihak pendamping akan 

mendatangi para pengrajin untuk mengumpulkan cicilan kredit mereka yang 

selanjutnya akan disetorkan pada pihak bank.  

e. Pendamping boleh mengenakan biaya adminstrasi. Karena pendamping 

mengkordinir segala macam prosedur pembiayaan maka sebagai 

kompensasinya pendamping boleh mengenakan biaya administrasi yang 

besarnya ditentukan diawal dan disepakati oleh semua anggota kelompok.  

f. Pengrajin wajib menyetorkan laporan setiap bulan. Untuk memudahkan 

pendamping dalam mengawasi kegiatan para pengrajin agar tidak terjadi 

penyimpangan maka pengrajin wajib menyetorkan laporan setiap bulannya 

yang berisi berapa jumlah dana yang dipinjamnya dan untuk apa sajakah dana 

tersebut digunakan. 

 

 

 

 

 



 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.8. 

Model Penataan Kelembagaan Pembiayaan Usaha Krispi Jamur Tankos Kelapa 

Sawit di Daerah Riau 

 

Adapun tugas pendamping adalah: 

a. Membantu pengrajin menghitung kebutuhan pembiayaan dan besarnya modal 

atau kredit yang diperlukan untuk pembiayaan usaha. Dengan pendampingan 

ini maka pengrajin mendapatkan masukan dan berbagai alternatif pembiayaan 
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yang bisa diakses dengan berbagai implikasi berkaitan dengan sumber dana 

tersebut. Melalui analisis kebutuhan tersebut maka akan diketahui berapa 

jumlah pembiayaan yang diperlukan dan disesuaikan dengan kapasitas 

produksi dan keuangan usaha. 

b. Membantu pengrajin mempersiapkan proposal pengajuan kredit (permohonan 

kredit) dimana dalam proposal tersebut dilampirkan rencana bisnis atau 

rencana usaha (business plan).  

c. Membantu pengrajin memahami perjanjian kredit yaitu berkaitan dengan 

kewajiban, kemampuan membayar dan nilai bunga dari kredit yang akan 

diakses. Sebagai mitra bank, pendamping dapat sebagai jembatan penghubung 

antara pihak perbankan dan pengajin. 

 

G.  Teknologi Peningkatan Kualitas Produk 

Berdasarkan hasil analisis penilaian sensori dan penilaian kemasan yang 

telah dilakukan, maka diperlukan beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas 

dari krispi jamur tankos kelapa sawit yang dihasilkan pengrajin. Tingkat kesukaan 

penilaian panelis secara hedonik terhadap warna krispi jamur tankos kelapa sawit 

adalah agak suka. Hal ini menunjukkan kesukaan panelis terhadap warna krispi 

jamur tankos kelapa sawit perlu dilakukan perbaikan, dengan cara pengupasan 

tudung jamur yang berwarna hitam. Untuk perbaikan kemasan, perlu dibuat 

kemasan yang lebih higienis dan menarik, sehingga dapat memikat perhatian 

konsumen (menambah daya tarik produk), serta menambah nilai jual produk. 

Plastik umumnya digunakan untuk mengemas produk makanan. Plastik 

bersifat lebih kuat dari kertas dan dibuat tahan air.  Jenis plastik yang biasa 

digunakan adalah Polyethilen (PE) dan Polypropylen (PP). Plastik yang 

digunakan pengrajin adalah plastic jenis PE. Plastik jenis PE ini jika digunakan 

pada produk-produk berminyak, maka minyak akan merembes keluar dan dalam 

jangka waktu yang lama akan melekat dengan produk. Untuk mengatasi 

kelemahan tersebut, maka digunakan plastik jenis PP karena plastik jenis PP ini 

mempunyai sifat tahan minyak/lemak, warna jernih/transparan, tahan temperatur 
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tinggi, permeabilitas uap air rendah, tahan terhadap alkali, tahan terhadap asam 

kecuali asam nitrat dan hidrokarbon berkloridal, dan lebih kaku dari PE. Plastik 

ini mempunyai impact strength baik dan mempunyai permukaan yang mengkilat. 

Dibandingkan dengan PE, permeabilitas PP terhadap O2 lebih rendah sehingga 

produk tidak mudah menjadi tengik karena proses oksidasi.  

Dalam penelitian ini, pengemasan yang akan dirancang menggunakan 

plastik jenis PP stand-up poach ukuran 22 x 14 cm. Adapun rancangan 

pengemasannya sebagai berikut:  
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5.2 Luaran yang Dicapai 

Ada beberapa luaran yang dicapai dari penelitian tahun I, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Publikasi pada jurnal internasional, yaitu International Journal of Business 

and Society (reviewed). Jurnal terindex Scopus dan Q3. Judul artikel: How 

Can Small and Medium Enterprises in Indonesia sustainable? A Case Study 

in Riau Province.  

2. Makalah sudah diseminarkan pada The 2
nd

 International Conference on 

Economic Education and Enterpreneurship, dengan tema Economic 

Education and Enterpreneurship for Change, pada tanggal 3 Agustus 2017 di 

Bandung. Seminar Internasional ini diselenggarakan oleh Universitas 

Pendidikan Indonesia (UPI) dengan Asosiasi Profesi Pendidik Ekonomi 

Indonesia (ASPROPENDO). Judul makalah yang disampaikan adalah Micro 

and Small Enterprises (MSEs): What are the Best Indicators of Their 

Performance? 

3. Draft Hak Cipta dari buku ajar Pengantar Bisnis. 

4. Draft Desain Produk Industri dari kemasan krispi jamur tankos kelapa sawit. 

5. Draft TTG, berupa draft kemasan krispi jamur tankos kelapa sawit yang lebih 

higienis dan menarik. 

6. Draft model penataan kelembagaan pemasaran dan kelembagaan pembiayaan 

yang mendukung pengembangan usaha krispi jamur tankos kelapa sawit di 

Provinsi Riau. 

7. Buku Ajar Pengantar Bisnis dengan ISBN 978-979-792-765-3. 

 

Indikator Capaian yang Terukur 

Tahun I  

1. Teridentifikasi lembaga yang terlibat dalam pengembangan usaha krispi jamur 

tankos kelapa sawit di daerah Riau. 

2. Teridentifikasi komposisi gizi krispi jamur tankos kelapa sawit yang meliputi 

kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak, dan kadar karbohidrat. 
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3. Ditemukan hasil penilaian sensori terhadap krispi jamur tankos kelapa sawit, 

yang meliputi warna, aroma, tekstur, rasa, konsumen suka atau tidak suka. 

4. Tersusunnya rancangan model penataan kelembagaan yang terlibat dalam 

pengembangan krispi jamur tankos kelapa sawit di daerah Riau. 

5. Ditemukan rancangan teknologi untuk meningkatkan kualitas krispi jamur 

tankos kelapa sawit di daerah Riau. 

 

Tahun II 

1. Dihasilkan model akhir (tested model) penataan kelembagaan dalam 

pengembangan krispi jamur tankos kelapa sawit di daerah Riau. 

2. Dihasilkan rumusan kegiatan untuk mengimplementasikan model akhir (tested 

model) penataan kelembagaan dalam pengembangan krispi jamur tankos 

kelapa sawit di daerah Riau. 

3. Dihasilkan teknologi yang tepat untuk meningkatkan kualitas krispi jamur 

tankos kelapa sawit di daerah Riau. 

4. Dihasilkan rumusan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mentransfer 

teknologi tepat guna yang telah dihasilkan untuk meningkatkan kualitas krispi 

jamur tankos kelapa sawit di daerah Riau. 

5. Dihasilkan produk krispi jamur tankos kelapa sawit yang sudah baik 

kualitasnya.  

 

Tahun III 

1. Terbentuknya kelembagaan yang mendukung keberlanjutan produk serta 

perluasan pemasaran krispi jamur tankos kelapa sawit.  

2. Tersedianya krispi jamur tankos kelapa sawit yang siap dikomersialisasikan. 
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BAB VI 

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

 

Rencana tahapan berikutnya untuk penelitian tahun II adalah sebagai 

berikut: 

1. Mensosialisasikan dan mengujicobakan rancangan model penataan 

kelembagaan pembiayaan kepada sasaran penerapan model dan lembaga yang 

terlibat dalam pengembangan usaha krispi jamur tankos sawit di daerah Riau. 

2. Mensosialisasikan dan mengujicobakan rancangan model penataan 

kelembagaan pemasaran kepada sasaran penerapan model dan lembaga yang 

terlibat dalam pengembangan usaha krispi jamur tankos sawit di daerah Riau. 

3. Mensosialisasikan dan mengujicobakan rancangan teknologi peningkatan 

kualitas produk krispi jamur tankos kelapa sawit kepada sasaran penerapan 

teknologi.  

4. Melakukan uji penerimaan konsumen.  

5. Menghitung keuntungan yang diterima pengrajin krispi jamur tankos kelapa 

sawit setelah dilakukan uji coba. 
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Lembaga yang terlibat dalam pengembangan usaha pengrajin hingga saat ini 

ada dua, yaitu lembaga keuangan informal yang membantu pengrajin 

menambah modal usahanya, dan pedagang pengecer yang membantu 

pengrajin menyampaikan produknya ke konsumen. 

2. Hasil analisis komposisi gizi krispi jamur tankos kelapa sawit menunjukkan 

bahwa kripsi jamur tankos kelapa sawit merupakan produk yang memiliki 

gizi yang baik untuk dikonsumsi oleh masyarakat.  

3. Hasil penilaian sensori menunjukkan krispi jamur tankos kelapa sawit pada 

umumnya disukai oleh panelis. 

4. Model penataan kelembagaan pemasaran dalam percepatan peningkatan 

ekonomi pelaku home industry pengolahan jamur tankos kelapa sawit di 

Daerah Riau yang telah disusun yaitu model pemasaran yang melibatkan 

koperasi melalui dua tahapan yaitu: a) Masa Pra Kondisi Penataan, dan b) 

Masa Kondisi Penataan.  

5. Model penataan kelembagaan pembiayaan dalam percepatan peningkatan 

ekonomi pelaku home industry pengolahan jamur tankos kelapa sawit di 

Daerah Riau yang telah disusun, yaitu model pembiayaan yang mengakses 

pembiayaan dari bank melalui pendamping. 

6. Peningkatan kualitas produk yang dihasilkan pengrajin dapat dilakukan 

dengan cara melakukan pengupasan tudung jamur yang berwarna hitam, 

pengurangan lama waktu penggorengan, dan membuat pengemasan yang 

lebih higienis dan menarik. 
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7.2 Saran 

Ada beberapa saran yang bisa diberikan terkait dengan permasalahan 

dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Pemerintah diharapkan dapat menerapkan kebijakan dan insentif yang sesuai 

untuk mengembangkan usaha krispi jamur tankos kelapa sawit. Salah satunya 

dengan mengurangi beban birokrasi untuk usaha baru, memberikan 

kemudahan mendapat izin usaha, dan menjadi fasilitator antara pengrajin 

dengan lembaga keuangan formal dalam upaya mengurangi kesulitan 

pengarjin mengakses permodalan. Disamping itu, pemerintah juga dapat 

membentuk lembaga penjamin kredit usaha kecil sebagai koordinator dana  

pengembangan usaha kecil yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah. 

2. Untuk meningkatkan skala usaha krispi jamur tankos kelapa sawit, 

pemerintah sangat perlu melakukan pendampingan dan pelatihan mengenai 

manajemen bisnis usaha agar usaha krispi jamur tankos kelapa sawit terus 

berkelanjutan. 
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Lampiran 1. Bukti Artikel Ilmiah 
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Lampiran 2. Bukti sebagai Pemakalah dalam Temu Ilmiah 
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Lampiran 3. Bukti Draft Hak Cipta Buku Ajar Pengantar Bisnis  
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Lampiran 4. Bukti Draft Disain Produk Industri 
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Lampiran 5. Bukti Draft Teknologi Peningkatan Kualitas Produk 
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Lampiran 6. Draft Model Penataan Kelembagaan 
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Rancangan Model Penataan Kelembagaan Pembiayaan Usaha Krispi Jamur 

Tankos Kelapa Sawit di Daerah Riau 
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Lampiran 7. Bukti Buku Ajar Pengantar Bisnis (ISBN: 978-979-792-765-3) 
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Lampiran 8. Kuesioner Penelitian 

 

PERCEPATAN PENINGKATAN EKONOMI PELAKU HOME INDUSTRY 

PENGOLAHAN JAMUR TANKOS KELAPA SAWIT DI DAERAH RIAU 

MELALUI PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PENINGKATAN 

KUALITAS PRODUK 

 

 

A. Karakteristik Pengrajin 

1. Nama    : ...................................................................... 

2. Alamat   : 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

3. Umur    : .............  tahun 

4. Tingkat Pendidikan  : ...................................................................... 

5. Pengalaman Berusaha : .............  tahun 

6. Alasan Berusaha  : 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

7. Jelaskan dukungan keluarga terhadap usaha! 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………... 
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8. Usaha yang dilakukan dalam bentuk perorangan atau kelompok? Jelaskan 

alasannya! 

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………….......

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

B. Aspek Produksi 

1. Darimana Anda memperoleh pengetahuan tentang cara membuat produk? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

2. Dari sejak awal berusaha, modifikasi perlakuan apa yang sudah dilakukan 

untuk meningkatkan mutu produk? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...

.......................................................................................................................
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.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

3. Perencanaan bisnis seperti apa yang sudah dibuat untuk mengembangkan 

usaha?  

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

4. Berapa Kg yang dihasilkan dalam satu kali produksi? 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

5. Berapa kali produksi dalam seminggu? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

6. Uraikan biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi ! dan bahan-bahan 

yang digunakan ! 

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..
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……………………………………………………………………………..

…………………………………….………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………...

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

7. Tenaga kerja yang digunakan apakah dari luar keluarga? (Ya/tidak). 

Jika iya, berapa upahnya? 

……………………………………………………………...........................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

8. Peralatan yang digunakan apa saja? 

……………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………...

.......................................................................................................................
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.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

9. Bagaiman menurut Anda harga beli peralatan yang digunakan 

(keterjangkauan harga peralatan)?  

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

10. Bagaimana perkembangan peralatan yang digunakan sejak mulai 

berusaha? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

11. Harga produksi per Kg?  

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 
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12. Jelaskan cara pembuatan produk yang dihasilkan ! 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

13. Menurut Anda, teknologi produksi seperti apa yang diperlukan untuk 

mengembangkan usaha Anda? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………….......

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

14. Menurut Anda, bagaiman prospek ke depan tentang keberlanjutan 

produksi usaha Anda? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

15. Upaya apa yang akan Anda lakukan untuk menjaga kontinuitas produksi 

usaha Anda? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

16. Jelaskan hambatan yang dialami dalam berproduksi ! 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

C. Aspek Pemasaran 

1. Produk yang diproduksi dipasarkan ke mana saja? 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

2. Bagaimana loyalitas konsumen yang pernah membeli produk Anda? 

(melakukan pembelian berulang atau hanya sekali saja?) 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………...... 

3. Bagaimana cara Anda mengemas produk yang dihasilkan?  

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………......

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

4. Kegiatan promosi seperti apa yang sudah pernah dilakukan? 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 
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5. Upaya apa yang sudah dilakukan untuk menjaga kontinuitas penjualan 

produk? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

 

6. Jaringan bisnis apa sajakah yang sudah ada dalam usaha ini? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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7. Apa pendapat tentang keberadaan koperasi (KUD) dalam mendukung 

pengembangan usaha?  

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

8. Bagaimana pendapat Anda jika KUD ikut berperan dalam 

mempromosikan dan memasarkan produk yang dihasilkan? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………...... 

9. Jelaskan hambatan yang dialami dalam memasarkan hasil produksi! 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................
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......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

D. Aspek Pembiayaan 

1. Modal yang digunakan untuk usaha diperoleh dari mana? 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

2. Menurut Anda, modal untuk mengembangkan usaha bisa diperoleh dari 

mana saja? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 
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3. Menurut Anda, bagaimana cara Anda mengakses sumber-sumber 

permodalan dari luar? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..… 

4. Menurut Anda, sumber modal dari mana yang mudah dan cepat diperoleh 

untuk mengembangkan usaha? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

5. Berapa Rp modal awal yang dikeluarkan? untuk membeli apa saja? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………...... 
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6. Apakah pernah mendapatkan pinjaman uang untuk mengembangkan 

usaha? (Pernah/tidak pernah). Jelaskan ! 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

7. Jika pernah, berapa besar jumlah pinjaman dana yang diperoleh? 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

.................................... ……………………………………………………. 

8. Berapa besar jumlah pembayaran angsurannya dan dalam jangka waktu 

berapa lama pembiayaan dilunasi? 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

9. Jaminan apa yang diberikan untuk memperoleh pinjaman dana tersebut? 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

10. Hambatan apa saja yang dialami dalam memperoleh tambahan modal 

(pinjaman dana)? 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................
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......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

E. Apakah ada Lembaga keuangan informal seperti, rentenir, dan lain-lain? 

Bagaimana pendapat Anda dengan lembaga tersebut? 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

F. Pembiayaan seperti apa yang Anda harapkan dalam mendukung 

pengembangan usaha Anda dari aspek: 

1. Jenis agunan. Jelaskan alasannya! 

………………………………………………………………………………

..………….………………………………………………………………….

.……………………….……………………………………………………..

…………………………………….………………………………………..

………………………………………………….…………………………..
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……………………………………………………………............................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

2. Bentuk kredit (uang/barang). Jelaskan alasannya! 

………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………..

……………………….……………………………………………………..

…………………………………….………………………………………..

………………………………………………….…………………………..

……………………………………………………………............................ 

3. Periode kredit. Jelaskan alasannya! 

………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………..

……………………….……………………………………………………..

…………………………………….………………………………………..

………………………………………………….…………………………... 

4. Tingkat suku bunga. Jelaskan alasannya! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

G. Apakah ada kebijakan pemerintah daerah yang mendukung perkembangan 

usaha Anda? (Ada/Tidak). Jelaskan !  

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
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.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 

H. Apakah ada kebijakan pemerintah daerah yang memberatkan perkembangan 

usaha Anda? (Ada/Tidak). Jelaskan !  

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 

I. Apakah ada pembinaan yang dilakukan pemerintah daerah dalam mendukung 

peningkatan usaha Anda? (Ada/Tidak). Jelaskan ! 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

J. Apakah pemerintah daerah pernah mengunjungi tempat usaha Anda? Kalau 

pernah dari instansi mana dana apa yang dilakukan mereka? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

K. Apa yang Anda harapkan dari pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan 

usaha? Jelaskan ! 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 

M. Bagaimana pendapat tentang pembentukan kelompok usaha bersama 

(KUBE)? (Setuju / Tidak tahu / Tidak Setuju).  Jelaskan!  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 
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N. Bagaimana pendapat Ibu tentang penunjukan pendamping kredit? (Setuju / 

Tidak tahu / Tidak Setuju). Jelaskan!  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

O. Menurut pendapat Anda, sebaiknya lembaga keuangan apa yang bisa diakses 

kreditnya? Kenapa? Jelaskan! 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….....

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 
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P. Apakah usaha Anda sudah memiliki Surat Ijin Usaha? Jika ada, tuliskan no 

suratnya ! 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

Q. Pelatihan apa saja yang pernah diikuti yang berhubungan dengan usaha? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

R. Menurut pendapat Anda, kerjasama dalam bentuk apa yang harus dilakukan 

untuk mengembangkan usaha? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 
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S. Bantuan yang pernah diperoleh dari pemerintah dalam bentuk apa?  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 


