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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Sejarah dan Perkembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 

(PKBM) Cemerlang 

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cemerlang berdiri pada 

tanggal 2 November 2009 dengan akte pendirian: 2(02/11/2009). Di tahun 2009 

PKBM Cemerlang hanya berfokus pada program pendidikan masyarakat 

(kesetaraan dan keaksaraan). Sejak tanggal 1 Januari 2010 PKBM Cemerlang 

mendapatkan izin operasional dari Disdikpora Kabupaten Wonosobo, dan 

menambah program keterampilan (sulam pita, memayet, dan handycraft). Pada 

program bidang kewirausahaan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2011, 

serta produk olahan yang dipilih yaitu berbahan baku singkong dan carica. Sampai 

saat ini produk olahan makanan carica telah memperoleh pasar yang tetap, dan 

permintaannya terus meningkat. 

Di tahun 2012 PKBM Cemerlang mulai menerapkan beberapa strategi usaha 

untuk pengembangan kegiatan kewirausahaannya, sedangkan hasil secara umum 

dari strategi tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Minat belajar masyarakat yang meningkat. 

2. Citra positif dan perluasan akses kemitraan lembaga serta tawaran kerjasama 

dari berbagai perusahaan (BUMN, BUMD, CSR), permintaan dari berbagai 

sekolah formal khususnya SMK untuk praktek magang, permintaan studi 

banding, pelatihan manajemen dan observasi dari berbagai instansi 

pendidikan non pendidikan, serta antusias pelamar pekerja yang ingin 

bergabung dengan PKBM Cemerlang.  

3. Permintaan sebagai narasumber dari berbagai kegiatan instansi dan organisasi 

dari tingkat kecamatan hingga nasional. 

4. Kewirausahaan perusahaan PKBM meningkat. 

Dimana kapasitas produksi manisan carica meningkat dan omzet minimal 63 

juta per bulan, dari keuntungan tersebut dapat mensejahterakan peserta didik, 

lembaga, dan masyarakat yang terlibat. Produk manisan carica cemerlang 

terpilih menjadi produk yang telah masuk ke pasar modern (Indomarco). 
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4.2. Lokasi PKBM Cemerlang  

PKBM Cemerlang memiliki dua bangunan utama yaitu kantor dengan luas 

360 m2, yang mana lantai dasar berfungsi sebagai pusat beberapa kegiatan dan 

administrasi serta ruang pertemuan untuk kegiatan program kesetaraan yang 

berada di lantai dua. Selanjutnya yaitu bangunan produksi makanan olahan carica 

dengan luas 200 m2 yang lokasinya berada disamping kantor. Lokasi tersebut 

menjadi tempat produksi industri, dari tempat penyimpanan bahan baku, hingga 

produk yang telah jadi. Tata letak ruang produksi dan pengaturan letak peralatan 

sudah baik sehingga proses produksi dapat dilakukan dengan lancar. Fasilitas 

yang tersedia untuk menunjang seluruh kegiatan di PKBM Cemerlang yaitu: 

CCTV, mushola, toilet, TV, lahan parkir, dan kamar tidur untuk beberapa pegawai 

produksi carica.  

4.2.1. Struktur Organisasi 

Dalam menganut sistem manajemen terbuka, organisasi PKBM Cemerlang 

sudah berdiri selama enam tahun dan telah mengalami perkembangan yang baik. 

Pada struktur organisasi PKBM Cemerlang terdapat tiga kepala divisi yang mana 

masing-masing divisi memiliki staf selain pengurus inti. Struktur organisasi 

PKBM Cemerlang dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Struktur Organisasi PKBM Cemerlang 

(Sumber: data primer, 2015) 
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4.2.2. Visi dan Misi PKBM Cemerlang 

Visi dan misi dalam organisasi sangat penting dilakukan untuk 

mengarahkan tujuan organisasi serta langkah-langkah yang harus dilakukan untuk 

mencapai tujuan tersebut. Visi dan misi harus dikomunikasikan kepada seluruh 

pihak yang terlibat dalam menjalankan visi dan misi tersebut. Bila dirumuskan 

dan dijalankan dengan baik, pernyataan visi dan misi akan berdampak positif 

dalam pencapaian target dan tujuan organisasi.  

PKBM Cemerlang berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan 

dalam menentukan arah dan tujuan kegiatannya. Visi PKBM Cemerlang yaitu 

“siap mengantarkan masyarakat cerdas dan terampil”. Dalam misi Pusat Kegiatan 

Belajar Cemerlang ada beberapa point, yaitu sebagai berikut: 

1. Memberikan layanan yang terbaik dan bermanfaat bagi masyarakat. 

2. Menumbuhkan sikap hidup masyarakat yang mandiri, produktif, unggul dan 

berprestasi cemerlang melalui pendidikan, pelatihan, keterampilan dan 

kewirausahaan. 

3. Memperluas jaringan kemitraan yang berkualitas. 

PKBM Cemerlang memiliki budaya yang menjadi dasar perilaku organisasi 

dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari adalah (1) berkarakter dan 

menjunjung tinggi nilai agama, (2) optimis menanta masa depan, (3) melakukan 

yang terbaik dan bermanfaat, (4) komitmen melaksanakan amanah, (5) berkinerja 

tinggi, (6) bersyukur, dan (7) sejahtera. 

 

4.3. Proses Produksi Manisan Carica Cemerlang 

Dalam menghasilkan produk yang berkualitas diperlukan tahapan produksi 

yang higienis dan aman sehingga produk dapat menembus pasar domestik dan 

ekspor. Proses yang pertama kali dilakukan sebelum proses produksi adalah 

sortasi buah carica yang sudah matang. Buah yang belum matang biasanya 

memiliki aroma tidak harum dan warna buah masih hijau, sehingga akan 

menurunkan mutu jika digunakan dalam proses produksi. Begitu pula dengan 

buah yang terlalu matang akan menjadi kurang baik untuk bahan baku pembuatan 

produk karena buah tersebut bertekstur terlalu lunak. Gambar proses produksi 
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dapat dilihat pada Lampiran 1, dan untuk keseluruhan tahapan produksi manisan 

carica Cemerlang adalah sebagai berikut: 

1) Pengupasan buah 

Setelah proses pensortiran, buah carica dikupas dengan cara sederhana yaitu 

mengunakan pisau dapur. Sebelum melakukan pengupasan pekerja diharuskan 

menggunakan sarung tangan, untuk menghindari efek getah yang ditimbulkan 

dari buah carica. Dalam sehari rata-rata produksi memerlukan bahan baku buah 

carica sebanyak 60-200 kg.  

2) Pemotongan buah carica menjadi dua bagian 

Buah carica yang telah dikupas, dipotong menjadi dua bagian dengan tujuan 

memisahkan biji dari daging buah. Kemudian biji dikeruk menggunakan 

sendok dan diletakkan di dalam wadah terpisah dengan daging buah. 

Selanjutnya daging buah dicuci dan langsung dan dilakukan pemotongan 

dengan ukuran yang lebih kecil. Untuk rata-rata satu buah carica dapat 

menghasilkan delapan potong irisan.  

3) Pemisahan daging buah dari biji 

a. Pembuatan sirup 

 Pada proses pembuatan sirup carica diberikan tambahan gula yang 

berguna sebagai pemanis dan pengawet. Untuk satu kali proses produksi 

manisan carica rata-rata menghabiskan 30 kg gula pasir. Dalam proses 

pembuatan sirup yang berkomposisi gula dan biji carica dapat memakan 

waktu selama satu jam. Setelah sirup matang dilakukan penyaringan biji 

carica untuk mendapatkan sari biji carica. Kemudian sirup matang yang 

telah disaring dari biji, didiamkan beberapa saat sebelum dimasukkan pada 

tiap kemasan manisan carica. Untuk limbah dari biji buah carica yang telah 

diproses pada membuat sirup dapat dimanfaatkan menjadi pakan ikan. 

b. Pembuatan Manisan 

Proses ini adalah lanjutan tahapan dari pemotongan buah carica menjadi 

dua bagian. Dengan melakukan proses pemotongan buah carica dan 

perebusan selama 10 menit, manisan buah carica yang telah lunak siap 

disusun ke dalam kemasan berbagai ukuran dan telah siap untuk 

ditambahkan dengan sirup matang. 
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4) Penataan buah dalam cup 

Penyusunan irisan buah carica menjadi pola-pola tertentu dilakukan dengan 

tujuan terlihat menarik dan dapat memudahkan dalam penataannya. Umumnya 

buah dipotong berbentuk segitiga dan dipotong dari pangkal buah hingga ujung 

buah. 

5) Penutupan cup plastik 

Buah carica yang telah ditata dan ditambahkan sirup matang kemudian disegel 

dengan menggunakan cup sealer manual. 

6) Sterilisasi 

Setelah dilakukan penyegelan pada kemasan manisan carica, tahap selanjutnya 

yaitu sterilisasi sederhana. Metode sterilisasi ini adalah kemasan yang telah 

diisi dan disegel dikukus dalam wadah khusus selama 15 menit pada suhu 

kurang lebih 100 0c. Proses sterilisasi ini bertujuan untuk memusnahkan bakteri 

pembusuk atau patogen serta sebagai pengawet sederhana yang dapat membuat 

buah carica dan sirup yang ada di dalam kemasan dapat bertahan selama tiga 

bulan. 

7) Pendinginan 

Pendinginan ini dilakukan setelah kemasan melalui tahap sterilisasi. Proses ini 

dilakukan selama 30 menit, dalam wadah yang berisi air dengan suhu normal. 

8) Pelabelan  

Pelabelan dilakukan dengan etiket printing. Kemudian pada etiket tersebut 

diberi tanda expired date.  

9) Packaging 

Di proses terakhir ini, manisan carica yang siap dikonsumsi dikemas sesuai 

dengan berbagai ukuran yang ada. Adapun ukuran manisan carica yang 

diproduksi di PKBM Cemerlang, yaitu sebesar cup kecil  dengan berat 125 

gram, cup besar dengan berat 300 gram, botol kecil dengan berat 300 gram, 

dan botol besar dengan berat 350 gram.  

 

4.4. Analisis Matriks IFE 

Faktor kekuatan dan kelemahan merupakan faktor internal yang menjadikan 

usaha manisan carica PKBM Cemerlang berbeda dari pesaingnya. Tabel 4.1. 
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menggambarkan faktor internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan usaha 

carica PKBM Cemerlang. 

Tabel 4.1. Kekuatan dan Kelemahan Usaha Carica Cemerlang 

Faktor-faktor Strategis 

Internal 
Kekuatan Kelemahan 

Manajemen 
- Sertifikat BPOM, MUI, 

Expired date, dan SOP 

 

Pemasaran 
- Loyalitas pelanggan 

- Promosi carica Cemerlang 

 

Keuangan  - Keterbatasan modal kerja 

Produksi atau Operasi 

- Lokasi industri yang strategis 

- Proses produksi tanpa bahan 

pengawet 

- Daya tahan kualitas 

produk 

- Sarana dan prasaran 

produksi masih kurang  

Sumber Daya Manusia 
- Hubungan baik antara 

pimpinan dan karyawan 

- Karyawan belum terampil 

dibagian produksi 

Sumber: data primer, 2015 

 

a. Kekuatan (Strenghts) 

S1 Sertifikat BPOM, MUI, Expired Date, dan SOP. Terteranya 

sertifikat BPOM dengan nomor: HK.00.05.5.5.1641 dan MUI 

dengan nomor: 1512006390812 pada kemasan menjadi daya tarik 

tersendiri bagi konsumen dalam mengkonsumsi produk carica 

Cemerlang.  

S2 Loyalitas Pelanggan. Kebanyakan segmen pasar buah carica di 

dalam negeri berasal dari golongan ekonomi menengah ke atas, 

terkhusus untuk hasil olahannya. Produk manisan carica Cemerlang 

hanya dipasarkan pada pasar moderen terutama group Indomarco 

dan swalayan di daerah Wonosobo, sedangkan konsumen yang 

mengkonsumsi produk carica Cemerlang adalah dari berbagai 

kalangan masyarakat, mulai anak-anak, dewasa, hingga orang tua.  

S3 Promosi Carica Cemerlang. Menurut hasil wawancara dengan 

pimpinan PKBM Cemerlang, produk Carica Cemerlang telah 

berpartisipasi dalam beberapa event, salah satunya yaitu: Lomojari 

tingkat nasional (2013 dan 2014) di Plasa Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan Senayan Jakarta, Expo Festifal Film Indonesia 

(2014) Jakarta, Expo Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan 

(Ditbinsuslat, 2015) di Botani Square Bogor, dan Expo Jateng Fair 

(2015).  
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S4 Lokasi Industri yang Strategis. Dataran Tinggi Dieng merupakan 

sentral buah carica, sehingga mempengaruhi kelancaran usaha 

industri manisan carica Cemerlang. Lokasi produksi usaha manisan 

carica Cemerlang yang berada di Kecamatan Mojotengah dapat 

dikatakan strategis karena dekat dengan bahan baku dan tenaga 

kerjanya. 

S5 Proses Produksi Tanpa Bahan Pengawet. Sesuai dengan SOP 

produksi, kandungan dari produk manisan carica Cemerlang 

tejamin tanpa bahan pengawet sintetis. Adanya campuran gula 

pasir serta air sudah dipercaya sebagai pengawet alami, sehingga 

tetap terjaga nilai gizi serta manfaat produk. 

S6 Hubungan Baik Antar Pimpinan dan Karyawan. Jumlah 

karyawan tetap, yang memproduksi manisan carica Cemerlang 

sebanyak enam orang, dan pada pertengahan tahun 2015 ada 

penambahan tiga karyawan baru. Karyawan tetap di bagian 

produksi manisan carica minimal telah bekerja selama dua tahun, 

sehingga menurut pimpinan dan disertakan dengan pernyataan 

karyawan PKBM Cemerlang, bahwa menjadi keharusan antara 

pimpinan dan karyawan memiliki hubungan baik dalam 

menciptakan kondisi kerja yang baik dan kondusif. Sebagai 

contohnya yaitu saling bekoordinasi satu sama lain terutama dalam 

penentuan pencapaian produksi manisan carica untuk permintaan 

yang berskala besar. 

b. Kelemahan (Weakness) 

W1 Keterbatasan Modal Kerja. Modal pribadi yang dikeluarkan 

pimpinan PKBM Cemerlang untuk modal awal berjumlah Rp 

776.980.000,00 yang terdiri dari biaya bangunan dan biaya 

pembelian peralatan. Berdasarkan hasil opini responden yaitu 

pimpinan PKBM Cemerlang, jumlah tersebut belum dirasa cukup 

untuk memaksimalkan permintaan produksi manisan carica, 

dikarenakan keterbatasan dari peralatan yang tergolong manual. 
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Hal ini dirasa sangat berpengaruh pada hasil kapasitas produksi 

manisan carica Cemerlang. 

W2 Daya Tahan Kualitas Produk. Menurunnya daya tahan kualitas 

produk manisan carica Cemerlang dipicu oleh adanya kesalahan 

dalam pengemasan produk, sehingga salah satu risiko adalah 

berdampak pada tampilan kemasan sehingga mempengaruhi warna, 

bau hingga rasa.  

W3 Sarana dan Prasarana Produksi Masih Kurang. Keterbatasan 

peralatan terkhusus pada mesin produksi berteknologi tinggi untuk 

proses pembuatan manisan carica, berakibat pada kurang stabilnya 

jumlah produktivitas sehingga mempengaruhi permintaan dan 

volume penjualan manisan carica Cemerlang. 

W4 Karyawan Belum Terampil di Bagian Produksi. Turn over 

karyawan produksi manisan carica Cemerlang cukup tinggi, hal ini 

terlihat nyata bahwa karyawan yang memilih resign tergolong baru 

bergabung bersama PKBM Cemerlang. Dengan berkurangnya 

karyawan tersebut mengharuskan pimpinan PKBM menambahkan 

beberapa karyawan untuk bekerja di bagian produksi pada 

pertengahan tahun 2015 agar menutup produksi yang hilang selama 

masa pergantian karyawan. 

 Berdasarkan hasil identifikasi faktor-faktor strategi internal, selanjutnya 

disusun matriks IFE dan dilakukan pembobotan serta peringkat pada masing-

masing faktor kekuatan dan kelemahan. Pembobotan dan peringkat pada variabel 

kekuatan dan kelemahan untuk masing-masing responden, dapat dilihat pada 

Lampiran 3 dan 4. Nilai rata-rata dari hasil pembobotan dan peringkat untuk 

variabel kekuatan dan kelemahan usaha manisan carica PKBM Cemerlang berada 

pada Lampiran 5 dan 6, dan tabel 4.2 berikut ini merupakan analisis matriks IFE 

usaha manisan carica Cemerlang. 
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Tabel 4.2. Analisis Matriks IFE Usaha Carica Cemerlang 

Faktor-faktor Strategis Internal  
Rata-rata Rata-rata Bobot Skor 

Bobot Peringkat Rata-rata 

(1) (2) (3) (2)x(3)=(4) 

KEKUATAN 

Lokasi industri yang strategis 0,074 2,800 0,207 

Loyalitas pelanggan 0,094 3,300 0,310 

Proses produksi tanpa bahan pengawet 0,096 3,400 0,326 

Hubungan baik antar pimpinan dan karyawan 0,116 3,300 0,383 

Sertifikat BPOM, MUI, Expired date, dan SOP 0,102 3,200 0,326 

Promosi carica Cemerlang 0,097 3,300 0,320 

1,873 

KELEMAHAN 

Daya tahan kualitas produk 0,104 3,200 0,333 

Karyawan belum terampil di bagian produksi 0,097 2,800 0,272 

Sarana dan prasarana produksi masih kurang  0,110 2,000 0,220 

Keterbatasan modal kerja 0,111 2,400 0,266 

1,091 

Jumlah 1,000   2,964 

Sumber: data primer, 2015 

Keterangan : -Rata-rata bobot faktor internal berada di Lampiran 4 

     -Rata-rata peringkat faktor internal berada di Lampiran 6 

  

 Tabel 4.2. adalah hasil pendapat responden yang menunjukkan bahwa faktor 

strategis internal usaha carica Cemerlang memiliki kekuatan utama pada variabel 

hubungan baik antar pimpinan dan karyawan dengan nilai 0,383. Hal ini dapat 

diartikan bahwa responden menganggap faktor tersebut merupakan kekuatan yang 

paling penting dibandingkan faktor kekuatan lainnya. Tingginya bobot skor rata-

rata yang terdapat pada variabel tersebut karena antar pimpinan dan karyawan 

selalu berupaya dalam membangun hubungan kerja secara profesional. Sedangkan 

variabel daya tahan kualitas produk, menjadi kelemahan utama dengan nilai 

tertinggi 0,333. Hal ini dapat disimpulkan bahwa adanya kesalahan-kesalahan 

produksi terutama dalam proses pengemasan, yang berakibat daya tahan kualitas 

produk cenderung menurun karena mengalami kerusakkan yaitu pada tampilan 

kemasan dari segi  warna, bau hingga rasa. Contoh kesalahannya seperti dalam 

pengisian sirup matang yang tidak sesuai dengan takaran normal sehingga produk 

akan berbuih, terjadi kerusakan dari penutupan botol maupun cup yang tidak 

benar, serta hal-hal kecil yang secara tidak sengaja lainnya. Akan tetapi seperti 
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yang diungkapkan Rangkuti (2001) dalam Wibowo (2003) bahwa jika total skor 

pembobotan bernilai dibawah 2,5 maka, sebuah industri memiliki posisi internal 

yang lemah. Sedangkan berdasarkan hasil akhir matrik IFE usaha manisan carica 

Cemerlang menunjukkan total skor rata-ratanya sebesar 2,964. Hal ini dapat 

dipastikan bahwa secara keseluruhan posisi internal usaha carica Cemerlang 

berada di atas rata-rata. Jadi dapat dikatakan bahwa usaha olahan makanan carica 

PKBM Cemerlang memiliki posisi internal yang kuat, karena mampu 

menggunakan kekuatan yang ada untuk mengurangi kelemahan yang dimiliki. 

 

4.5. Analisis Matriks EFE 

Tabel 4.3. menggambarkan faktor eksternal yang menjadi peluang dan 

ancaman usaha manisan carica PKBM Cemerlang.  

Tabel 4.3. Peluang dan Ancaman Usaha Carica Cemerlang 

Faktor-faktor 

Strategis Eksternal 
Peluang Ancaman 

Ekonomi 

- Kebijakan pemerintah 

mengenai UKM 

- Kenaikan harga bahan baku 

- Kenaikan biaya tarif dasar listrik, 

BBM, LPG 

Lingkungan Industri 

- Tidak ada bahan baku 

substitusi 

- Hambatan masuk industri 

carica yang relatif tinggi 

- Tingkat persaingan dengan usaha 

carica lainnya 

Sosial, Budaya, dan 

Konsumen 

- Posisi Wonosobo sebagai 

tujuan wisata dan wilayah 

transit menuju kota lain 

- Harga produk yang tinggi karena 

mengacu pada unsur healthy 

product 

Sumber: data primer, 2015 

 

a. Peluang (Opportunites) 

O1 Kebijakan Pemerintah Mengenai UKM. Menurut Kementerian 

Perindustrian (2011) dalam Pasaribu (2011) di Indonesia, 

pendekatan OVOP mulai di gagas pada tahun 2006 oleh 

Kementerian Perindustrian yang kemudian ditandai dengan 

diterbitnya Inpres No. 6/2007 tentang kebijakan percepatan 

pengembangan sektor rill dan pemberdayaan UMKM dan 

Peraturan peningkatan efektivitas pengembangan IKM melalui 

pendekatan Satu Desa Satu Produk (OVOP) yang saling mengikat 

untuk mendorong produk lokal industri kecil dan menengah agar 

mampu bersaing di pasar global. 
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O2 Tidak Ada Bahan Baku Substitusi. Hingga saat ini belum ada 

produk manisan lain yang memiliki kandungan gizi sama dengan 

manisan carica. Hal ini terkait dengan spesialisasi bahan baku yang 

dimiliki oleh manisan carica, dimana buah carica ini hanya tumbuh 

di Dataran Tinggi Dieng, sehingga menjadi keunggulan tersendiri 

bagi produsen dalam melihat peluang pasar. 

O3 Hambatan Masuk Industri Carica yang Relatif Tinggi. Dalam 

mempromosikan manisan carica Cemerlang, pimpinan PKBM 

Cemerlang tidak menemukan hambatan yang sulit. Hal ini 

dikarenakan produk manisan carica Cemerlang memiliki 

keunggulan pada unsur healthy product.  

O4 Posisi Wonosobo Sebagai Tujuan Wisata dan Wilayah Transit 

Menuju Kota Lain. Selain dapat menarik wisatawan dengan 

pariwisatanya, kebiasaan wisatawan membawa oleh-oleh makanan 

khas daerah akan berpeluang tinggi untuk manisan carica 

Cemerlang. 

b. Ancaman (Threats) 

T1 Harga Produk yang Tinggi Karena Mengacu Pada Unsur 

Healthy Product 

 Harga manisan carica yang diproduksi oleh PKBM Cemerlang 

adalah: Rp 2.500,00 (125 gram), Rp 7.000,00 (250 gram), dan Rp 

12.500,00 (300/350 gram), sedangkan tabel dibawah ini merupakan 

daftar harga yang ditemukan di toko oleh-oleh Wonosobo. 

Tabel 4.4. Daftar Harga Manisan Carica di Wonosobo 

Jenis Nama Produsen 
Berat 

125 250 300/350 

Pancur Mas Rp             3.000 Rp          6.000 Rp           11.000 

PD Dieng Raya Rp             3.000 Rp          5.500 Rp           11.000 

UD Mandiri Rp             3.000 Rp          6.000 Rp           12.000 

UD Agripina Rp             3.000 Rp          6.000 Rp           7.000 

Rata-rata harga produk carica Rp             3.000 Rp          6.100 Rp           10.700 

Sumber: data primer, 2015 

 

Harga beli eceran manisan carica di PKBM Cemerlang dari berat 

250 hingga 350 gram, lebih tinggi dibandingkan dengan kompetitor 
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lainnya. Hal ini terbukti dari harga jual manisan carica Cemerlang 

sebesar Rp 11.500,00 per 250 gram di pasar modern. 

T2 Kenaikan Harga Bahan Baku. Carica merupakan buah khas dari 

daerah Dataran Tinggi Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Hal ini 

menjadi peluang tersendiri bagi tengkulak buah carica untuk 

memainkan harga jual kepada produsen manisan carica saat tidak 

musim buah carica. Keadaan seperti ini merupakan risiko yang 

harus ditanggung oleh produsen manisan carica, karena akan ada 

terjadi penambahan biaya dalam mendapatkan buah carica. 

Menurut hasil wawancara dengan pimpinan dan karyawan produksi 

manisan carica, harga jual yang biasa ditentukan oleh tengkulak 

yaitu sebesar Rp 4.500,00 hingga Rp 8.000,00. 

T3 Tingkat Persaingan dengan Usaha Lainnya. Tingkat persaingan 

dengan industri lain merupakan salah satu ancaman tersendiri bagi 

usaha manisan carica Cemerlang, tetapi hal ini dapat diatasi dengan 

selalu mengutamakan mutu produk terbaik yang diberikan kepada 

konsumen manisan carica Cemerlang. 

T4 Kenaikan Biaya Tarif Dasar Listrik, BBM, LPG. Untuk 

beberapa biaya tambahan dalam memproduksi manisan carica 

Cemerlang per bulannya dibutuhkan: biaya listrik (Rp 600.000,00), 

biaya Air (Rp 300.000,00), gula rafinasi (Rp 12.125.000,00), LPG 

(Rp 3.625.000,00), dan BBM (Rp 2.000.000,00). Dari komponen 

biaya di atas yang relatif meningkat adalah harga LPG dan BBM 

yang mana penyesuaian harga pada kedua hal ini berpengaruh pada 

omset volume penjualan manisan carica.  

Pembobotan dan peringkat pada variabel peluang dan ancaman untuk 

masing-masing responden dapat dilihat pada Lampiran 7 dan 8, sedangkan nilai 

rata-rata dari hasil pembobotan dan peringkat untuk variabel peluang dan 

ancaman PKBM Cemerlang berada pada Lampiran 9 dan 10. Tabel 4.5. berikut 

ini merupakan hasil rerata pembobotan yang dikalikan dengan rerata peringkat. 
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Tabel 4.5. Analisis Matriks EFE Usaha Carica Cemerlang 

Faktor-faktor Strategis Eksternal 
Rata-rata Rata-rata 

Bobot 

Skor 

Bobot Peringkat Rata-rata 

(1)            (2)         (3) (2)x(3)=(4) 

PELUANG 

Posisi Wonosobo sebagai tujuan wisata dan wilayah transit 

menuju kota lain 0,132 3,500 0,462 

Kebijakan pemerintah mengenai UKM 0,138 3,200 0,442 

Tidak ada bahan baku substitusi 0,110 2,800 0,308 

Hambatan masuk industri carica yang relatif tinggi 0,113 2,300 0,260 

      1,472 

ANCAMAN 

Harga produk yang tinggi karena mengacu pada unsur 

healthy product 0,118 3,000 0,354 

Kenaikan harga bahan baku 0,134 2,800 0,375 

Tingkat persaingan dengan usaha carica lainnya 0,132 2,800 0,370 

Kenaikan biaya tarif dasar listrik, BBM, LPG 0,124 2,500 0,310 

  1,409 

Jumlah 1,000   2,881 

Sumber: data primer, 2015 

Keterangan : -Rata-rata bobot faktor eksternal berada di Lampiran 8 

    -Rata-rata peringkat faktor eksternal berada di Lampiran 10 

 

Tabel 4.5. di atas menyatakan bahwa, faktor strategis eksternal usaha carica 

Cemerlang memiliki peluang utama bahwa posisi Wonosobo sebagai tujuan 

wisata dan wilayah transit menuju kota lain dengan bobot skor rata-rata 0,462. 

Dapat disimpulkan bahwa unsur pariwisata Kabupaten Wonosobo sangat berperan 

penting dan dapat menjalin kerjasama dengan penggerak industri olahan makanan 

carica. Ditambah pada tahun 2012 melalui pengembangan produk unggulan desa 

dengan pendekatan OVOP melalui koperasi, produk carica terpilih menjadi 

produk unggulan ciri khas daerah, serta menjadikannya sebagai salah satu icon 

kuliner di Kabupaten Wonosobo. Faktor strategis eksternal usaha carica 

Cemerlang memiliki ancaman tinggi dikenaikan harga bahan baku dengan bobot 

skor rata-rata 0,375. Variabel ini selaras dengan pernyataan yang disampaikan 

oleh pimpinan PKBM Cemerlang, bahwa ada beberapa kendala yang 

mempengaruhi kenaikan harga bahan baku. Kendala yang muncul di tahun awal 

produksi, bahwa PKBM Cemerlang masih kesulitan dalam memperoleh bahan 

baku pada saat tidak musim buah carica. Kelangkaan ini memberikan peluang 
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kepada tengkulak buah carica untuk menaikkan harga buah carica. Hal ini menjadi 

ancaman tersendiri bagi PKBM Cemerlang pada awal tahun merintis usaha. 

Walaupun demikian hal tersebut lambat laun dapat diatasi oleh pimpinan tanpa 

harus mengurangi produksi serta telah memahami karakteristik tengkulak dan 

petani carica secara profesional. 

Total bobot skor rata-rata pada elemen faktor eksternal usaha manisan carica 

Cemerlang yaitu 2,881 yang terdiri dari total skor bobot rata-rata peluang 1,472 

dan total skor bobot rata-rata ancaman 1,409. Seperti yang diungkapkan Rangkuti 

(2001) dalam Wibowo (2003) bahwa jika total skor pembobotan bernilai di bawah 

2,5 maka sebuah industri memiliki posisi eksternal yang lemah, sedangkan total 

bobot skor rata-rata pada posisi eksternal usaha manisan carica Cemerlang 

terbukti berada di atas rata-rata dalam kekuatan eksternal secara keseluruhan, 

yaitu diatas 2,5. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam usaha olahan makanan 

carica di PKBM Cemerlang mampu memanfaatkan peluang dan menghindari 

ancaman yang ada. 

 

4.6. Perumusan Alternatif Strategi 

Analisis matriks IE digunakan untuk mengetahui posisi perusahaan saat ini. 

Matriks IE didasarkan pada nilai tertimbang yang diperoleh pada matriks IFE dan 

EFE. Dalam perumusan alternatif strategis pengembangan usaha manisan carica 

di PKBM Cemerlang pada tahapan pencocokan dapat memanfaatkan dua alat 

analisis, yaitu matriks IE dan matriks SWOT. Berdasarkan matriks IE yang 

diperoleh dari jumlah pembobotan skor rata-rata matriks 2,964 (IFE) dan 2,881 

(EFE). Kedua hasil tersebut diposisikan pada kolom matriks IE, kemudian sumbu 

X menjadi total skor rata-rata IFE dan sumbu Y menjadi total skor rata-rata EFE. 

Berdasarkan nilai tersebut posisi usaha manisan carica di PKBM Cemerlang 

berada pada kuadran V artinya pertahankan dan pelihara (hold and maintain). 

Strategi yang dapat digunakan pada kuadran ini adalah strategi penetrasi pasar dan 

pengembangan produk. Hasil matriks IE pada usaha manisan carica Cemerlang 

ditunjukkan oleh gambar 4.2. di bawah ini. 
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Total rata-rata tertimbang nilai IFE  
    Kuat(3,0-4,0)          Rata-rata(2,0-2,9)               Lemah(1,0-1,99) 

 

Kuat (3,0-4,0) 

 

Rata-rata 

(2,0-2,9) 

Lemah 

(1,0-1,99) 

 

Gambar 4.2. Analisis Matriks IE Usaha Carica Cemerlang 

 

Sedangkan berdasarkan hasil analisis matriks SWOT menggunakan data 

dari matriks IFE dan EFE, terdapat tujuh strategi utama yang disarankan yaitu 

strategi SO (Strengths-Opportunities), WO (Weaknesses-Opportunities), ST 

(Strengths-Threats) dan WT (Weaknesses- Threats). Hasil analisis matriks SWOT 

pada usaha manisan carica Cemerlang terdapat pada gambar 4.3. berikut. 

 Kekuatan (Strengths – S) 

1) Lokasi industri yang strategis 
2) Loyalitas pelanggan 

3) Proses produksi tanpa bahan 

pengawet 
4) Hubungan baik antar pimpinan 

dan karyawan 

5) Serifikat BPOM, MUI, Expired 
date, dan SOP 

6) Promosi carica Cemerlang 

Kelemahan (Weaknesses – W) 

1) Daya tahan kualitas produk 
2) Karyawan belum terampil di bagian 

produksi 

3) Sarana dan prasarana produksi 
masih kurang 

4) Keterbatasan modal kerja 

Peluang (Opportunites – O) 

1) Posisi Wonosobo sebagai 

tujuan wisata dan wilayah 

transit menuju kota lain 
2) Kebijakan pemerintah 

mengenai UKM 

3) Tidak ada bahan baku 
substitusi 

4) Hambatan masuk industri 

relatif tinggi  
 

Strategi S – O 

1) Meningkatkan kapasitas 

produksi 

(S1, S2, S3, O2, O3) 
2) Memperluas wilayah 

pemasaran 

(S1, S2, S3, S5, S6, O1, O3, 
O4) 

Strategi W – O 

1) Memperbaiki proses produksi atau 

meningkatkan kualitas produk  

(W1, W2, W3, O2, O3, O4) 
 

Ancaman (Threats – T) 

1) Harga produk yang tinggi 

karena mengacu pada unsur 
healthy product 

2) Kenaikan harga bahan baku 

3) Tingkat persaingan dengan 
usaha lainnya 

4) Kenaikan biaya tarif dasar 

listrik, BBM, LPG 

Strategi S – T 

1) Mempertahankan harga jual 

produk 
(S2, S3, S5, S6, T1, T2, T3, 

T4) 

2) Menciptakan diferensiasi 
produk 

(S3, S5, S6, T1, T2, T3) 

Strategi W – T 

1) Melakukan pencatatan keuangan 

secara teratur 
(W4, T2, T4) 

2) Memberikan motivasi kerja kepada 

karyawan PKBM Cemerlang 
(W2, W3, T3) 

Gambar 4.3. Analisis Matriks SWOT Usaha Manisan Carica Cemerlang 

 

1) Strategi S-O 

Strategi SO-1, yaitu meningkatkan kapasitas produksi. Keterjangkauan bahan 

baku dalam memproduksi manisan carica secara terus menerus dangan tetap 

I 

Grow and Build 
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Grow and Build 

III 

Hold and Maintain 
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mengutamakan kualitas produk, menjadi kekuatan untuk memperluas pangsa 

pasar. Strategi ini didukung oleh kekhasan dari buah carica yang hanya 

terdapat di Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Wonosobo.  

 

Strategi SO-2, yaitu memperluas wilayah pemasaran. Penting kiranya bagi 

PKBM Cemerlang untuk memperluas wilayah pemasaran manisan carica 

Cemerlang, dengan melihat kekuatan dan memanfaatkan peluang yang ada 

untuk meningkatkan penjualan serta menggunakan promosi yang efektif. 

Alternatif strategi ini mengacu pada strategi penetrasi pasar. 

 

2) Strategi W-O 

Strategi WO-1, yaitu memperbaiki proses produksi atau meningkatkan kualitas 

produk. Disamping posisi Kabupaten Wonosobo sebagai tujuan wisata dan 

wilayah transit menuju kota lain, strategi ini merupakan upaya untuk menjaga 

dan mempertahankan kemampuan dalam menghasilkan produk tanpa melihat 

kekurangan, dengan tujuan agar konsumen mendapatkan produk yang terbaik. 

Walaupun produk cenderung mudah mengalami kerusakan, konsumen 

diberikan informasi berupa keterangan kandungan gizi, manfaat, dan komposisi 

pada label produk manisan carica Cemerlang. Alternatif strategi ini mengacu 

pada strategi pengembangan produk. 

 

3) Strategi S-T 

Strategi ST-1 yaitu mempertahankan harga jual produk. Seiring dengan 

meningkatnya persaingan antar produsen, target pasar manisan carica 

Cemerlang tetap memiliki loyalitas yang tinggi. Hal ini terbukti bahwa produk 

manisan carica Cemerlang memiliki demand tinggi dari pada supply. Sehingga 

dengan mempertahankan harga jual produk dijamin mampu mempertahankan 

atau meningkatkan pangsa pasar. 

 

Strategi ST-2 yaitu menciptakan diferensiasi produk. Diperlukan adanya 

koordinasi tugas yang baik antar pemilik dan karyawan dalam upaya 

mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk dalam memproduksi 

manisan carica Cemerlang. Hal ini diawali dari pengawasan mutu produk 
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seperti pemilihan bahan baku utama dengan kualitas baik, proses produksi 

yang hiegenis, mengutamakan nilai gizi produk yang tanpa bahan pengawet, 

dan  memperkecil peluang kerusakan sesuai SOP yang ada. Dengan demikian 

produk carica Cemerlang yang selalu terjamin oleh expired date dan telah 

memiliki serifikat BPOM dan MUI, dapat pula menambahkan beberapa inovasi 

pada tampilan produk, agar semakin terasa perbedaannya dari pesaing lain. 

Adapun inovasi yang dapat disarankan untuk menambah nilai kepraktisan yaitu 

menambahkan sedotan dan sendok kecil sesuai dengan kemasan guna 

memudahkan dalam mengkonsumsi manisan carica Cemerlang. Alternatif 

strategi ini mengacu pada strategi pengembangan produk. 

 

4) Strategi W-T 

Strategi WT-1 yaitu melakukan pencatatan keuangan secara teratur. Hal ini 

dapat dilakukan oleh pihak manajemen PKBM Cemerlang untuk mencatat 

laporan keuangan secara teratur sebagai pegangan utama dalam mengevaluasi 

tiap produksi yang dihasilkan secara berkala, misalnya harian ataupun bulanan. 

Beberapa metode yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan pencatatan 

keuangan yaitu metode sederhana (pembukuan) dan praktis (software) hal ini 

bertujuan untuk mengetahui kondisi keuangan usaha yang dijalankan, agar 

mampu melakukan perbaikan kelemahan dan kekurangan secara kontinu. 

Strategi ini mampu membantu manajemen PKBM Cemerlang dalam mengenali 

kondisi internal, eksternal, dan kondisi persaingan yang ada di sekitarnya. 

 

Strategi WT-2 yaitu memberikan motivasi kerja kepada karyawan produksi 

manisan carica Cemerlang. Strategi ini merupakan salah satu langkah untuk 

mencegah terjadinya turnover intentions, dengan memberikan tunjangan 

ataupun reward. Hal ini dapat menjadi evaluasi manajemen terutama dalam 

memahami karyawan, sehingga organisasi tetap mengacu pada visi dan misi 

PKBM Cemerlang yang telah disepakati bersama. 

 

4.7. Penentuan Prioritas Strategi 

Untuk penetuan tahap akhir pada prioritas strategi usaha manisan carica 

PKBM Cemerlang yaitu menggunakan matriks Quantitative Strategic Planning 
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Matrix (QSPM). Analisis QSPM dilakukan berdasarkan tujuh alternatif strategi 

yang ada. Penilaian ini dilakukan oleh lima orang responden yang mewakili pihak 

internal dengan dasar bahwa responden tersebut mengenal secara mendalam dan 

terlibat langsung dalam produksi manisan carica setiap harinya. Untuk hasil nilai 

total STAS rata-rata terdapat dalam tabel 4.6. di bawah ini. 

Tabel 4.6. Analisis Matriks QSPM Usaha Carica Cemerlang 

STAS Responden STAS Prioritas 

Responden 1 2 3 4 5 Rata-rata Strategi 

STAS 1 5,949 4,985 5,687 5,551 3,400 5,114 2 

STAS 2 5,694 5,150 5,511 4,398 4,293 5,009 4 

STAS 3 6,068 4,769 5,352 5,109 4,508 5,161 1 

STAS 4 5,354 5,529 5,823 4,255 3,310 4,854 6 

STAS 5 5,334 5,583 5,990 4,708 3,829 5,089 3 

STAS 6 6,042 5,478 5,920 4,483 2,504 4,885 5 

STAS 7 6,174 5,025 6,190 3,366 2,083 4,568 7 

Sumber: data primer, 2015 

Keterangan : -Analisis matriks QSPM responden berada di Lampiran 11 

 

Berdasarkan hasil matriks QSPM pada tabel 4.6. terlihat bahwa strategi 

yang menjadi prioritas untuk dilakukan saat ini adalah memperbaiki proses 

produksi atau meningkatkan kualitas produksi manisan carica Cemerlang dengan 

total nilai STAS rata-rata sebesar 5,161. Nilai STAS yang tertinggi ini 

menggambarkan bahwa alternatif strategi ini dianggap yang paling menarik bagi 

usaha manisan carica Cemerlang, dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang 

dan ancaman yang dimilikinya. Adapun urutan prioritas strategi pengembangan 

usaha manisan carica Cemerlang adalah sebagai berikut: 

1. Memperbaiki proses produksi atau meningkatkan kualitas produksi carica 

Cemerlang (STAS = 5,161) 

2. Meningkatkan kapasitas produksi carica Cemerlang (STAS = 5,114) 

3. Menciptakan diferensiasi produk (STAS = 5,089) 

4. Memperluas wilayah pemasaran carica Cemerlang (STAS = 5,009) 

5. Melakukan pencatatan keuangan secara teratur (STAS = 4,885) 

6. Mempertahankan harga jual produk carica Cemerlang (STAS = 4,854) 

7. Memberikan motivasi kerja kepada karyawan (STAS = 4,568) 


