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RINGKASAN
Seiring dengan pembangunan bandara internasional Kertajati, Kabupaten
Majalengka kini mempunyai peluang besar untuk menjadi daerah dengan akses
perekonomian yang terbuka dan luas. Kondisi ini seyogyanya disambut baik oleh
masyarakat setempat dengan mulai mempersiapkan atau mengembangkan
kegiatan perekonomiannya, agar tingkat kesejahteraan masyarakat serta daya
saing daerah setempat dapat menjadi lebih baik. Terkait dengan masalah daya
saing daerah, UU Nomor 32 tahun 2004 menyatakan bahwa setiap daerah baik
kabupaten maupun kota harus dapat meningkatkan kemandirian lokal dengan
memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efisien dan optimal dalam
rangka membangun daya saing daerah. Sejalan dengan amanah undang-undang
tersebut maka masyarakat di Kabupaten Majalengka perlu menyiapkan kegiatan
usaha dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah setempat, baik
sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya.
Kabupaten Majalengka merupakan salah satu penghasil jagung terbesar di
Jawa Barat dengan sembilan kecamatan penghasil jagung yaitu Banjaran,
Cikijing, Maja, Majalengka, Talaga, Argapura, Bantarujeg, Malausma, dan
Lemahsugih. BPS kabupaten Majalengka melaporkan bahwa luas lahan dan hasil
produksi jagung di kabupaten ini meningkat setiap tahun, tetapi pemanfaatannya
masih terbatas pada pengolahan biji jagung. Bagian tanaman jagung yang lainnya,
yaitu batang, daun, kulit buah dan bonggol belum dimanfaatkan secara optimal
dan masih dipandang sebagai limbah. Padahal sejumlah penelitian menunjukkan
bahwa bagian-bagian tanaman jagung tersebut memiliki potensi besar untuk
dimanfaatkan menjadi produk-produk tertentu yang memiliki nilai ekonomis
tinggi, sesuai dengan zat-zat yang dikandungnya. Dengan meningkatnya produksi
jagung di daerah ini maka akan bertambah banyak pula limbah tanaman jagung
yang dihasilkan, yang berpotensi mengganggu lingkungan.
Hasil penelitian pada tahun pertama (2017) menunjukkan bahwa limbah
tanaman jagung yang memberikan nilai tambah terbaik adalah bonggol, yang
dapat dijadikan sebagai alternatif bahan bakar yang disebut briket. Mengingat
kebutuhan akan energi fosil di Indonesia semakin meningkat seiring dengan
peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan, maka diperlukan sumber energi
terbarukan yang berkelanjutan. Salah satunya adalah biomassa, baik yang berasal
dari kayu ataupun limbah. Karena itu penelitian pada tahun kedua (2018) ini
difokuskan pada uji coba pembuatan briket berbahan baku bonggol jagung pada
skala laboratorium. Selanjutnya dilakukan analisis untuk menetapkan strategi dan
rencana bisnis briket bonggol di Kabupaten Majalengka. Penetapan strategi dan
rencana bisnis didasarkan pada analisis SWOT dan metode Quantitative Strategic
Planning Matrix (QSPM).
Uji coba pembuatan briket bonggol jagung dilakukan dengan menggunakan
campuran bahan perekat tepung kanji, dengan persentase sebesar 5%, 10% dan
15%. Hasil pengujian terhadap briket bonggol jagung yang dibuat memiliki kadar
air 3,67%, kadar zat menguap 11,01%, kadar abu 4,83%, kadar karbon terikat
80,52%, dan tinggi kalor sebesar 5663 cal/gram. Hasil ini menunjukkan bahwa
kualitas briket yang dibuat sudah memenuhi standar SNI.
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PRAKATA
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata’ala atas
karunia-Nya yang telah memberi kesempatan dan kelancaran dalam pelaksanaan
kegiatan penelitian yang kami lakukan untuk menentukan strategi dan rencana
bisnis pemanfaatan limbah tanaman jagung di Kabupaten Majalengka. Penelitian
ini penting untuk dilakukan mengingat Kabupaten Majalengka merupakan daerah
penghasil jagung yang cukup besar di Jawa Barat, tetapi pemanfaatannya masih
terbatas pada pengolahan biji jagung.
Sebagai bagian dari hasil penelitian yang kami rencanakan menjadi
capaian pada tahun kedua, laporan akhir ini memuat capaian berupa hasil uji coba
pembuatan briket berbahan baku bonggol jagung. Sebagai tahap awal, pembuatan
briket ini baru dilakukan di laboratorium, dengan tujuan melakukan pengamatan
terhadap komposisi bahan yang digunakan agar pada saat diimplementasikan di
Kabupaten Majalengka sudah merupakan komposisi terbaik.
Strategi yang sebaiknya dilakukan adalah strategi S-O atau agresif, yaitu
strategi

integrasi

ke

hulu,

hilir,

ataupun

horizontal;

penetrasi

pasar;

pengembangan pasar; pengembangan produk; atau diversifikasi.
Bandung, Nopember 2018.
Dr. Ir. Tjutju Tarliah Dimyati, MSIE
NIPY : 151 100 68
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BAB I PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Salah satu sumber daya alam yang tersedia di Kabupaten Majalengka dalam

jumlah yang cukup banyak adalah tanaman jagung, dengan luas lahan dan hasil
produksi yang mengalami peningkatan setiap tahun. Berdasarkan data dari Badan
Pusat Statistik Kabupaten Majalengka, pada tahun 2015 luas lahan adalah 36.641
ha dengan luas panen 15.587 ha dan hasil produksi sebanyak 116.852 ton. Pada
tahun 2016 luas panen menjadi 17.876 ha dengan hasil produksi sebanyak
141.559 ton (BPS Kabupaten Majalengka, 2017). Kondisi ini telah menjadikan
Kabupaten Majalengka sebagai daerah penghasil jagung kedua terbesar di Jawa
Barat setelah Kabupaten Garut. Namun demikian pemanfaatan jagung di daerah
ini baru sebatas pengolahan biji jagung menjadi bahan olahan makanan, baik
secara langsung (diolah menjadi keripik, popcorn dan sebagainya) maupun secara
tidak langsung (diolah menjadi tepung jagung sebagai bahan baku pembuatan
produk lain). Bagian lain dari tanaman jagung yaitu batang pohon, daun, kulit
buah, dan bonggolnya belum termanfaatkan secara optimal dan hanya dijadikan
sebagai pakan ternak, pupuk organik, atau bahkan dibuang sebagai limbah.
Saat ini limbah tanaman jagung belum dimanfaatkan secara optimal karena
alasan tertentu, seperti tidak adanya tempat penyimpanan limbah sebelum limbah
itu diolah. Alasan lain adalah karena setelah panen, petani cenderung memilih
membakar limbah agar tanah dapat segera diolah kembali. Selain itu, karena
limbah tanaman jagung bersifat kamba maka untuk mengangkutnya dalam jumlah
banyak ke tempat pengolahan limbah akan dibutuhkan biaya angkut yang tidak
sedikit. Padahal sejumlah penelitian menunjukkan bahwa bagian-bagian tanaman
jagung tersebut memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan menjadi produkproduk tertentu yang memiliki nilai ekonomis tinggi, sesuai dengan zat-zat yang
dikandungnya. Dengan meningkatnya produksi jagung di daerah ini maka akan
bertambah banyak pula limbah tanaman jagung yang dihasilkan, sehingga
berpotensi mengganggu lingkungan.
Di sisi lain kita tahu bahwa energi merupakan permasalahan utama dunia
saat ini. Setiap tahun kebutuhan akan energi semakin meningkat seiring dengan
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semakin meningkatnya aktivitas manusia yang menggunakan bahan bakar,
terutama bahan bakar minyak yang diperoleh dari fosil tumbuhan maupun hewan.
Menipisnya cadangan bahan bakar fosil telah mendorong pemerintah untuk
mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 5 Tahun 2006 Tanggal 25 Januari
tentang Kebijakan Energi Nasional dan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun
2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BNN) sebagai
bahan bakar lain. Dalam Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan
Energi Nasional, pemerintah telah menetapkan sebaran energi nasional tahun
2025 dengan peran minyak bumi sebagai energi akan dikurangi dari 52 % saat ini
hingga kurang dari 20 % pada tahun 2025.
Menipisnya sumber bahan bakar fosil perlu diantisipasi dengan mencari
sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif yang banyak dikembangkan dan
diteliti saat ini adalah bahan bakar biomassa limbah pertanian (Fretes dkk, 2013).
Potensi biomassa ini sangat besar apabila dijadikan sumber energi alternatif
sebagai pengganti bahan bakar minyak, khususnya untuk kebutuhan energi rumah
tangga mensubstitusi penggunaan minyak tanah yang telah dikurangi subsidinya
oleh pemerintah.

1.2

Tujuan Khusus
Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan uji coba pembuatan briket

berbahan baku bonggol jagung. Sebagai tahap awal, pembuatan briket ini baru
dilakukan di laboratorium dalam skala kecil, dengan tujuan melakukan
pengamatan terhadap komposisi bahan yang digunakan agar pada saat
diimplementasikan di Kabupaten Majalengka sudah merupakan komposisi
terbaik.
Selanjutnya akan dilakukan analisis untuk menetapkan strategi dan rencana
bisnis briket bonggol di Kabupaten Majalengka. Penetapan strategi dan rencana
bisnis ini akan didasarkan pada analisis SWOT dan metode Quantitative Strategic
Planning Matrix (QSPM).
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1.3

Urgensi Penelitian
Luasnya lahan yang digunakan dan cukup tingginya hasil produksi jagung

di Kabupaten Majalengka, merupakan sumber daya alam yang sangat potensial
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Hal ini akan terwujud
jika setiap bagian dari tanaman jagung dapat dimanfaatkan secara optimal,
sehingga dapat memberikan nilai tambah yang tinggi.
Dengan membuat strategi dan rencana bisnis pemanfaatan bagian-bagian
dari tanaman jagung yang selama ini cenderung dibuang sebagai limbah, maka
kontribusi hasil penelitian ini bukan hanya dapat membantu masyarakat setempat
meningkatkan taraf kesejahteraannya, tetapi juga mengurangi volume limbah
yang dapat merusak lingkungan.
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Briket Biomassa sebagai Sumber Energi Alternatif
Pengembangan energi baru dan terbarukan atau lebih dikenal dengan energi
alternatif telah banyak dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: energi surya
melalui solar cell diubah menjadi energi listrik, energi angin melalui kincir angin
diubah menjadi energi listrik, minyak nabati melalui proses esterifikasi dan
transesterifikasi dengan katalis asam atau basa menghasilkan biodiesel, biomassa
dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi bahan bakar padat atau briket. Biomassa
adalah salah satu jenis bahan bakar padat selain batubara yang berasal dari
sumber-sumber hayati seperti dari daun, rumput, limbah pertanian, limbah
perkebunan dan juga limbah rumah tangga. Biomassa diklasifikasikan menjadi
dua golongan yaitu biomassa kayu dan bukan kayu (Borman, 1998). Menurut
Silalahi (2000), biomassa adalah campuran material organik yang kompleks
terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, sodium, fosfor, kalsium dan besi.
Biomassa bersifat mudah didapatkan, ramah lingkungan dan terbarukan.
Menurut (Bungay, 1981), biomassa mempunyai energi kira-kira 1/3 energi
batubara per unit massa dan 1/4 energi batubara per unit volume. Selanjutnya
Johannes dalam (Widarto, 1995) menyatakan, nilai kalor biomassa adalah 3.300
kkal/kg. Secara umum potensi energi biomassa berasal dari limbah tujuh komoditi
yang berasal dari sektor kehutanan, perkebunan dan pertanian. Potensi limbah
biomassa terbesar adalah dari limbah kayu hutan, limbah padi, jagung, ubi kayu,
kelapa, kelapa sawit dan tebu.
Briket merupakan bahan bakar padat dan dapat dibuat dari biomassa yang
mengandung karbon dengan nilai kalor cukup tinggi dan dapat menyala dalam
waktu yang lama. Karbon mempunyai susunan kimia yang terdiri dari unsur
karbon, hidrogen, oksigen dan komponen mineral non organis (Lubis, 2008).
Tsoumis (1991) mengemukakan, briket juga dapat terbuat dari residu karbon yang
digunakan untuk pembakaran dan kegunaan lain yang berhubungan. Pemanfaatan
briket sebagai energi alternatif merupakan pilihan yang tepat untuk menghadapi
kelangkaan energi yang berasal dari minyak bumi. Menurut Octavina dan Pratiwi
(2010), penggunaan briket sebagai bahan bakar lebih murah 65% dari sumber
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energi pemanas dari jenis minyak tanah, gas, dan kayu. Suatu bahan bakar akan
murah jika bahan baku yang digunakan banyak tersedia dan teknologi yang
digunakan untuk mengolahnya sederhana. Keunggulan lain briket dari biomassa
merupakan energi yang dapat diperbaharui (renewable) dan dapat diproduksi
secara berkelanjutan.
Proses pembuatan briket telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Himawanto
(2005) melakukan pembuatan briket dengan cara bahan yang akan dibuat briket
dihancurkan menjadi halus dengan campuran yang homogen kemudian dicampur
batu kapur dan ditambahkan media perekat berupa tetes tebu. Setelah itu ditekan
dalam mesin pres sehingga keluaran yang didapatkan berupa briket berbentuk
silindris. Briket selanjutnya dimasukkan ke dalam tempat karbonisasi dan
dikarbonisasi pada temperatur 80 °C, 120 °C dan 140 °C. Setelah dikarbonisasi
kemudian briket dibakar dalam alat uji pembakaran. Adapun kecepatan aliran
udara yang digunakan adalah 0,2 m/s pada kondisi temperatur udara luar 28 °C 34 °C.
Pembuatan briket dari limbah hasil hutan dibuat dengan penambahan bahan
perekat dengan cara bahan baku dihaluskan terlebih dahulu kemudian dicetak dan
dipres dengan hidrolik (Pari, 2002). Penggunaan bahan perekat dimaksudkan
untuk meningkatkan sifat fisik dari briket. Dalam hal ini perekat tapioka umum
digunakan sebagai bahan perekat briket arang karena banyak terdapat di pasaran,
harganya relatif murah, dan dalam penggunaannya menimbulkan asap yang relatif
sedikit dibandingkan bahan lainnya. Adanya penambahan kadar perekat yang
sesuai pada pembuatan briket akan meningkatkan nilai kalor briket tersebut.
Bonggol jagung merupakan salah satu bahan energi biomassa yang dapat
menghasilkan energi 6,8 x 109 kkal/th (Kadir, 1995). Jika dilihat dari nilai kalor
yang ada, bonggol jagung berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi
briket sebagai bahan bakar alternatif yang berkualitas. Penentuan kualitas briket
umumnya dilakukan terhadap komposisi kimia seperti kadar abu, kadar zat mudah
menguap, kadar karbon terikat dan sifat fisika kimia seperti kadar air, berat jenis,
nilai kalor, serta sifat mekanik (Hendra, 1999).
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2.2. Analisis SWOT
SWOT adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan
Threats. Seperti namanya, Analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan
strategi untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam
suatu proyek, baik proyek yang sedang berlangsung maupun dalam perencanann
proyek baru. Strength (kekuatan) atau disingkat dengan “S”, yaitu karakteristik
organisasi

ataupun

proyek

yang

memberikan

kelebihan

/

keuntungan

dibandingkan dengan yang lainnya. Weakness (kelemahan) atau disingkat dengan
“W”, yaitu karakteristik yang berkaitan dengan kelemahan pada organisasi
ataupun proyek dibandingkan dengan yang lainnya. Opportunities (peluang) atau
disingkat dengan “O”, yaitu peluang yang dapat dimanfaatkan bagi organisasi
ataupun proyek untuk dapat berkembang di kemudian hari, sedangkan Threats
(ancaman) atau disingkat dengan “T”, yaitu ancaman yang akan dihadapi oleh
organisasi ataupun proyek yang dapat menghambat perkembangannya.
Dari keempat komponen dasar tersebut, Strength dan Weakness adalah
faktor internal organisasi/proyek itu sendiri. Oppoturnities dan Threats
merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan organisasi
ataupun proyek. Karena itu, Analisis SWOT juga sering disebut sebagai analisis
Internal-Eksternal (Internal-External Analisis) dan Matriks SWOT juga sering
dikenal dengan Matrix IE (IE Matrix).
Untuk melakukan analisis SWOT, perlu dilakukan evaluasi terhadap
keempat komponen tersebut, misalnya dengan pertanyaan sebagai berikut:
Strength (Kekuatan)


Kelebihan apa yang dimiliki oleh organsiasi?



Apa yang membuat organisasi lebih baik dari organisasi lainnya?



Keunikan apa yang dimiliki oleh organisasi?



Apa yang menyebabkan kita mendapatkan penjualan?



Apa yang dilihat atau dirasakan oleh konsumen sebagai suatu kelebihan?

Weakness (Kelemahan)


Apa yang dapat ditingkatkan dalam organisasi?



Apa yang harus dihindari oleh organisasi?



Faktor apa yang menyebabkan kehilangan penjualan?
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Apa yang dilihat atau dirasakan oleh konsumen sebagai suatu kelemahan
organisasi?



Apa yang dilakukan oleh pesaing sehingga mereka dapat lebih baik dari
organisasi kita?

Opportunities (Peluang)


Kesempatan apa yang dapat kita lihat?



Perkembangan tren apa yang sejalan dengan organisasi kita?

Threats (Ancaman)


Hambatan apa yang kita hadapi sekarang?



Apa yang dilakukan oleh pesaing organisasi?



Perkembangan

teknologi

apa

yang

menyebabkan

ancaman

bagi

organisasi?


Adakah perubahan peraturan pemerintah yang akan mengancam
perkembangan organisasi ?

Faktor yang Mempengaruhi Analisis SWOT
Faktor-faktor yang mempengaruhi keempat komponen dasar analisis SWOT
diantaranya adalah :


Faktor Internal (Strength dan Weakness)


Sumber daya yang dimiliki



Keuangan atau finansial



Kelebihan atau kelemahan internal organisasi



Pengalaman-pengalaman organisasi sebelumnya (baik yang berhasil
maupun yang gagal)



Faktor Eksternal (Opportunities dan Threats)
1.

Tren

2.

Budaya, sosial politik, ideologi, perekonomian

3.

Sumber-sumber permodalan

4.

Peraturan Pemerintah

5.

Perkembangan teknologi

6.

Peristiwa-peristiwa yang terjadi

7.

Lingkungan
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Berdasarkan data kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman yang ada
maka dapat dilakukan pendekatan strategi sebagai berikut :
 Strengths – Opportunities : menggunakan kekuatan-kekuatan yang ada untuk
menciptakan kesempatan-kesempatan.
 Strengths – Threats : menggunakan kekuatan-kekuatan untuk menghindari dan
mengeliminir ancaman-ancaman yang ada.
 Weaknesses – Opportunities : menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada
untuk menciptakan kesempatan-kesempatan.
 Weaknesses – Threats : menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada agar
dapat menghindari ancaman-ancaman.

2.3. Perencanaan Strategi Bisnis dengan Quantitative Strategic Planning
Matrix (QSPM)
Strategi bisnis merupakan rencana untuk mencapai tujuan yang spesifik,
seperti mengembangkan produk atau jasa baru, meningkatkan loyalitas pelanggan,
memasuki pasar baru, menarik konsumen baru, dan meningkatkan penjualan.
Proses penyusunan strategis dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu tahap
masukan, tahap analisis, dan tahap keputusan. Tahap masukan pada dasarnya
tidak hanya sekedar kegiatan pengumpulan data, tetapi juga merupakan suatu
kegiatan pengklasifikasian dan pra-analisis. Pada tahap ini data dapat dibedakan
menjadi dua, yaitu data eksternal dan data internal. Data eksternal meliputi
analisis pasar, analisis kompetitor, analisis komunitas, analisis pemasok, analisis
pemerintah, dan analisis kelompok kepentingan tertentu. Data internal meliputi
laporan keuangan (neraca, laba-rugi, cash-flow, struktur pendanaan), laporan
kegiatan sumber daya manusia (jumlah karyawan, pendidikan, keahlian,
pengalaman, gaji, turn-over), laporan kegiatan operasional, dan laporan kegiatan
pemasaran.
Tahap analisis dilakukan setelah semua informasi yang berpengaruh
terhadap kelangsungan terkumpul. Pada tahap ini semua informasi dimanfaatkan
dalam model-model kuantitatif perumusan strategi. Dalam hal ini digunakan
model matrik TOWS atau matrik SWOT dan matrik internal-eksternal. Setelah
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tahap masukan dan tahapan analisis dilakukan, tahap selanjutnya adalah tahap
keputusan. Pada tahap ini disusun daftar prioritas yang harus diimplementasikan.
Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) adalah suatu alat untuk
mengevaluasi berbagai strategi alternatif secara objektif berdasarkan faktor-faktor
penting (key success factors) eksternal dan internal yang diidentifikasi
sebelumnya. Secara konseptual QSPM menentukan daya tarik relatif dari berbagai
strategi yang dibangun di dalam serangkaian alternatif yang dihitung dengan
menentukan dampak kumulatif dari setiap faktor. David (2011) menyatakan
bahwa QSPM adalah teknik yang dipakai pada tahap akhir dari kerangka kerja
analisis formulasi strategi. Teknik ini secara jelas menunjukkan strategi alternatif
mana yang paling baik untuk dipilih. Karena itu untuk menggunakan metode
QSPM, ada beberapa langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu. Langkahlangkah tersebut adalah:
a. Analisis Lingkungan Eksternal
Wheelen dan Hunger (2012) menyatakan bahwa pengamatan mengenai kondisi
lingkungan eksternal perusahaan harus dilakukan untuk mengidentifikasi peluang
apa saja yang dimiliki dan juga ancaman yang ada di sekeliling perusahaan.
Pengamatan mengenai lingkungan sekitar perusahaan sendiri adalah memantau,
mengevaluasi, dan menyebarluaskan informasi dari lingkungan yang ada untuk
orang-orang yang berkepentingan di dalam perusahaan. Ada banyak metode yang
dapat digunakan untuk melakukanan analisis lingkungan eksternal, salah satunya
adalah pengamatan terhadap aspek-aspek Politik, Ekonomi, Sosial, dan Teknologi
(PEST). Keempat faktor ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi
keputusan jangka panjang dari sebuah perusahaan.
b. Analisis Lingkungan Internal
Wheelen dan Hunger (2012) menyebutkan bahwa pengamatan mengenai
lingkungan internal sering disebut sebagai analisis organisasi, yang menjadi
perhatian dengan mengidentifikasi dan mengembangkan sumber daya organisasi
dan kompetensinya. Metode-metode untuk melakukan analisis lingkungan internal
juga bermacam-macam, antara lain: Resource Base View Method, Value Chain
Analysis, Five Force Analysis, dan sebagainya.
c. Threats-Opportunities-Weaknesses-Strengths (TOWS) Matrix
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TOWS Matrix adalah matriks yang menggambarkan bagaimana peluangancaman eksternal dibandingkan dan dipasangkan dengan kekuatan-kelemahan
perusahaan untuk menghasilkan empat strategi alternatif yang mungkin dilakukan
oleh perusahaan.

2.4

Perencanaan Bisnis
Perencanaan bisnis adalah pembahasan tertulis yang menguraikan hal-hal

yang mendasari pertimbangan pendirian bisnis/usaha dan yang berkaitan dengan
pendirian bisnis tersebut. Tujuannya adalah untuk menjelaskan mengapa bisnis ini
dilakukan, bagaimana melakukannya, faktor-faktor apa yang menunjang bisnis ini
berhasil, dan lain-lain. Jadi inti dari suatu perencanaan bisnis adalah penghubung
antara ide dan kenyataan, artinya bagaimana ide diwujudkan menjadi kenyataan
dengan mengetahui faktor-faktor yang menjadi pemicu keberhasilan dan
kegagalan suatu bisnis.
Aspek-aspek penting yang harus diperhatikan dalam perencanaan bisnis
meliputi aspek ekonomis, aspek teknis, dan aspek masa depan bisnis. Aspek
ekonomis mencakup analisis pasar, penjualan, biaya produksi, maupun profit
margin. Aspek ini akan mengkaji sejauh mana tingkat keuntungan yang diperoleh,
dengan daya serap pasar yang ada dan kemampuan memiliki modal untuk
menjalankan operasional bisnis. Aspek teknis merupakan aspek yang sangat
penting untuk mengukur kemampuan menjalankan bisnis dengan baik. Aspek
masa depan bisnis yaitu aspek yang mengkaji lebih komprehensif mengenai masa
depan bisnis.
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BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
Tujuan penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2018 ini adalah untuk
menjadikan bonggol jagung yang selama ini cenderung dibuang sebagai limbah,
menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomis bagi masyarakat di
Kabupaten Majalengka. Caranya adalah dengan mengubah limbah ini menjadi
briket bioarang sebagai bahan bakar alternatif yang dapat menggantikan bahan
bakar minyak dan gas.
Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari bahan bakar alternatif
tersebut maka perlu dilakukan serangkaian percobaan untuk menentukan
komposisi terbaik dari bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan briket
berbahan baku bonggol jagung tersebut. Sebagai tahap awal, pembuatan briket ini
dilakukan di laboratorium dalam skala kecil, agar pada saat diimplementasikan di
Kabupaten Majalengka sudah diperoleh komposisi terbaik.
Selanjutnya akan dilakukan analisis untuk menetapkan strategi dan rencana
bisnis briket bioarang berbahan bonggol jagung di Kabupaten Majalengka.
Penetapan strategi dan rencana bisnis ini akan didasarkan pada analisis SWOT dan
metode Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM).
Dengan memanfaatkan limbah bonggol jagung menjadi briket bioarang,
maka kontribusi dari hasil penelitian ini adalah berkurangnya volume limbah
pencemaran lingkungan, diperolehnya alternatif sumber bahan bakar yang dapat
diperbaharui, dan terbukanya lapangan pekerjaan yang baru. Dari seluruh kegiatan
penelitian ini diharapkan diperoleh hasil studi yang komprehensif terkait upaya
peningkatan kemandirian lokal dan pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki
secara efisien dan optimal dalam rangka membangun daya saing daerah
Kabupaten Majalengka.
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BAB IV METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan menggunakan model Penelitian dan Pengembangan
(Research and Developmenent) yang melibatkan metode kuantitatif. Lokasi
penelitian adalah di Kabupaten Majalengka, khususnya di daerah-daerah yang
menghasilkan jagung, sedangkan instansi yang terkait adalah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Majalengka.
Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data
primer diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan dan
wawancara dengan petani jagung. Data sekunder diperoleh berdasarkan data
literatur yang mendukung topik penelitian, baik dari buku atau jurnal maupun dari
Disperindagkop Kabupaten Majalengka.
Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu riset kepustakaan
(library research) dan riset lapangan (field research). Riset kepustakaan
mengarah pada pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari literatur
termasuk penelusuran internet, sedangkan riset lapangan dilakukan melalui
wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan secara terstruktur menggunakan
daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan untuk mengetahui informasi terkini
tentang kegiatan yang dilakukan, sedangkan observasi dilakukan langsung ke
lokasi kegiatan guna memperoleh data keterangan yang diperlukan seperti proses
produksi, fasilitas produksi, tenaga kerja, manajemen usaha, pencatatan keuangan,
dan lain-lain.
4.1

Pembuatan Bioarang Bonggol Jagung
Sebagai tahap awal dan uji coba, penelitian pembuatan briket berbahan baku

bonggol jagung ini dilakukan di Laboratorium Teknik Industri dan Laboratorium
Teknik Pangan Universitas Pasundan. Penelitian dilakukan dalam tiga tahapan,
yaitu pembuatan arang aktif bonggol jagung, pencetakan bonggol jagung menjadi
briket, dan karakterisasi briket.
Pembuatan bioarang dari bonggol jagung dimulai dari pengeringan bonggol
jagung dan pembakaran bonggol jagung kering dengan minim oksigen. Tahap
pengeringan dilakukan dengan menjemur bonggol jagung di bawah sinar matahari
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selama kira-kira 3 hari. Pengeringan dilakukan untuk mengurangi kadar air yang
ada dalam bahan. Selain itu, dengan dikeringkan maka berat bonggol jagung akan
menjadi lebih ringan sehingga briket akan lebih ringan. Tahap pembakaran
bonggol jagung kering dilakukan dalam tungku pembakar minim oksigen agar
limbah bonggol jagung menjadi arang. Metode ini disebut dengan metode
pyrolisis yaitu proses dekomposisi kimia bahan organik melalui proses pemanasan
tanpa atau sedikit oksigen atau reagen lainnya.
4.1.1 Pencetakan Arang Menjadi Briket
Tahap selanjutnya adalah pencetakan arang bonggol jangung menjadi
briket. Awal tahap ini dilakukan dengan menghancurkan arang bonggol jagung
menjadi bagian-bagian kecil. Hal ini dilakukan agar saat dilakukan pengepresan
akan saling terikat secara kuat karena luasnya permukaan sentuhan. Penghancuran
arang bonggol jagung dilakukan menggunakan ball milling untuk membuat
serbuk arang bonggol jagung. Serbuk arang bonggol jagung kemudian dicampur
dengan perekat.
Pada penelitian ini digunakan bahan perekat dari tepung kanji, karena bahan
ini mudah ditemukan di pasaran dengan harga yang murah. Pencampuran serbuk
arang bonggol dan bahan perekat tepung kanji dilakukan dengan beberapa variasi
yaitu perbandingan tepung kanji : serbuk arang sebesar 5%, 10%, dan 15%.
Arang bonggol jagung yang telah dihancurkan kemudian dicampur dengan
tepung kanji yang sudah diencerkan dengan air. Tujuan dilarutkannya tepung
kanji dengan air adalah untuk membantu agar proses intrusi ke dalam pori-pori
bonggol jagung lebih merata. Setelah perekat dan arang bonggol jagung yang
telah dihancurkan dicampurkan secara merata, selanjutnya dilakukan pencetakan
briket. Tahap terakhir dari kegiatan ini adalah pengeringan briket dengan
menggunakan sinar matahari, untuk menghilangkan kadar air yang terbawa pada
saat proses pencampuran bahan.
4.1.2 Karakterisasi Briket
Karakterisasi briket adalah pengujian kualitas briket. Pada penelitian ini ada
lima pengujian yang dilakukan, yaitu kadar air, kadar zat menguap, kadar abu,
kadar karbon terikat dan nilai kalor.
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1. Kadar Air
Untuk menentukan kadar air, ditimbang briket sebanyak ± 1 gram, kemudian
dimasukkan ke dalam oven pada suhu 104-110 ºC selama 1 jam sampai
beratnya konstan dan ditimbang. Kadar air dihitung dengan menggunakan
persamaan:
KA =
Keterangan:
KA = Kadar air (%)
X1 = Berat contoh mula- mula (gram)
X2 = Berat contoh setelah dikeringkan pada suhu 103 ±2 ºC (gram)
2. Kadar Zat Menguap
Untuk menentukan kadar zat menguap briket, cawan crucible ditimbang
dengan tutupnya, dengan diisi spesimen yang berasal dari hasil perhitungan
kadar air dan ditempatkan dalam furnace. Panaskan dalam furnace dengan suhu
950 ± 20º C selama 7 menit, kemudian didinginkan dalam desikator dan
ditimbang. Kadar zat menguap dihitung berdasarkan persamaan:
V=
Keterangan:
V = Kadar zat mudah menguap (%)
B = Berat contoh setelah dikeringkan pada suhu 104-110 ºC (g)
C = Berat spesimen setelah dipanaskan pada tes zat menguap (g)
W = Berat contoh mula-mula pada kadar air (g)
3. Kadar Abu
Untuk menentukan kadar abu briket, timbang cawan crucible tanpa tutup
dengan spesimen yang diambil 1 gram dari sampel briket arang, tempatkan
dalam furnace dan dipanaskan dalam suhu 450-500º C selama 1 jam, kemudian
suhu 700- 750º C selama 2 jam, kemudian dilanjutkan pengabuan dengan suhu
900- 950º C selama 2 jam. Pindahkan crucible dari furnace, kemudian
dinginkan dalam desikator dan timbang. Kadar abu dihitung berdasarkan
persamaan:
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A=
Keterangan:
A = Kadar abu (%)
F = Berat crucible dan abu (g)
G = Berat kosong crucible (g)
W = Berat awal spesimen (g)
4. Kadar Karbon Terikat
Kadar karbon terikat briket dihitung menggunakan persamaan:
Fixed Carbon = 100 – (M + V + A) %
Keterangan:
Fixed Carbon = Kadar karbon terikat (%)
M = Kadar air (%)
V =Kadar zat mudah menguap (%)
A = Kadar abu (%)
5. Nilai Kalor atau Kapasitas Panas
Proses pengukuran kapasitas panas dapat dilakukan dengan cara konvensional
atau dengan menggunakan alat kalorimeter Bom. Pengukuran kapasitas panas
dengan cara konvensional dilakukan dengan memanaskan air yang telah diukur
suhunya sebelum pemanasan. Setelah mendidih, suhu air diukur kembali.
Dengan demikian, diperoleh perubahan suhu dengan mengurangkan suhu
setelah pemanasan dengan suhu sebelum pemanasan. Kemudian, untuk
mengetahui kapasitas panas digunakan persamaan:
𝑄 = 𝑚𝑐 Δ𝑇
dengan c merupakan kalor jenis air dan m adalah massa air. Akan tetapi,
kapasitas panas yang dihasilkan melalui cara ini bukan kapasitas panas penuh
yang dimiliki briket. Hal ini disebabkan banyaknya kalor yang hilang ketika
proses pemanasan. Kalor yang dihasilkan briket akan diserap oleh lingkungan
dan oleh tungku pemanas. Oleh karena itu, cara ini kurang efektif jika
digunakan untuk mengetahui kapasitas panas briket.
Pada penelitian ini, uji kapasitas panas dilakukan dengan menggunakan alat
kalorimeter Bom yang dilakukan di Laboratorium Teknik Pangan Fakultas Teknik
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Universitas Pasundan. Penggunaan alat ini dimaksudkan agar diketahui kapasitas
panas briket yang telah dihasilkan tanpa ada panas yang keluar.
4.2

Analisis SWOT
Esensi dari perumusan strategi adalah penilaian apakah suatu organisasi

melakukan hal yang tepat dan bagaimana perumusan strategi dapat menjadi lebih
efektif dalam penerapannya. Metode yang dapat digunakan dalam perumusan
strategi suatu perusahaan adalah dengan menggunakan IFE (Internal Factor
Evaluation) Matrix dan EFE (External Factor Evaluation) Matrix.
Matriks IFE berperan untuk merangkum dan mengevaluasi kekuatan dan
kelemahan pada area fungsional bisnis serta keterhubungan antar area-area
tersebut, sedangkan Matriks EFE memungkinkan para pembuat strategi untuk
merangkum dan mengevaluasi faktor ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan daya
saing. Pada matrik IFE, nilai maksimal yang dapat diperoleh dari suatu
perusahaan ialah 4 yang berarti bahwa perusahaan tersebut merespon dengan
optimal kekuatan dan kelemahan yang terdapat dalam perusahaan, sebaliknya
nilai minimum dari perusahaan ialah 1 yang mengindikasikan bahwa perusahaan
tersebut tidak memanfaatkan kekuatan yang ada dan mengatasi kelemahan yang
terdapat dalam lingkungan internal. Rata-rata nilai yang dibobot adalah 2,5.
Pada matriks EFE, nilai maksimal yang dapat diperoleh dari suatu
perusahaan ialah 4 yang berarti bahwa perusahaan tersebut merespon dengan
optimal peluang dan ancaman yang terdapat dalam industri, sebaliknya nilai
minimum yang dapat diperoleh dari perusahaan ialah 1 yang mengindikasikan
bahwa perusahaan tersebut tidak memanfaatkan peluang yang ada dan mengatasi
ancaman yang terdapat dalam lingkungan eksternal. Rata-rata nilai yang dibobot
adalah 2,5
4.3

Perencanaan Strategi Bisnis dengan Quantitative Strategic Planning
Matrix (QSPM)
Untuk mengevaluasi berbagai alternatif strategi yang telah dirumuskan,

maka tahap selanjutnya adalah membuat matrik QSPM. Matrik ini menggunakan
analisis lingkungan eksternal, internal, dan analisis SWOT sebagai dasar dalam
pemilihan strategi.
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BAB V HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI
5.1. Hasil Pembuatan Briket Bonggol Jagung
Uji coba pembuatan briket bonggol jagung yang dilakukan di laboratorium
menunjukkan bahwa briket yang dihasilkan, secara fisik sudah cukup baik. Untuk
mengetahui kualitas briket yang dihasilkan maka telah dilakukan beberapa uji. Uji
pendahuluan dilakukan untuk mengetahui penyalaan awal, dimana briket yang
telah dibuat membutuhkan waktu sekitar satu menit untuk menjadi bara api..
Untuk mengetahui kualitas briket yang dihasilkan maka perlu dilakukan uji
yang meliputi kadar air, kadar zat menguap, kadar abu, kadar karbon terikat serta
nilai kalor. Hasil pengujian adalah sebagai berikut.
1. Kadar Air
a. Kadar air akan mempengaruhi mudah tidaknya briket tersebut untuk
dibakar. Semakin tinggi kadar air maka briket akan semakin sulit dibakar,
sehingga kalor yang dihasilkan juga akan semakin rendah. Dari data hasil
uji yang dilakukan, diperoleh kadar air briket arang bonggol jagung sekitar
3,66% sampai 5,76% seperti ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Hasil Uji Kadar Air

Hal ini menunjukkan bahwa briket yang dihasilkan memenuhi standar SNI
01-6235-2000 yaitu di bawah 8%.
b. Persentase perekat memberi pengaruh yang berarti terhadap kadar air yang
terkandung dalam briket. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu
yang dilakukan oleh Maryono, dkk (2013), bahwa penambahan perekat
yang semakin tinggi menyebabkan air yang terkandung dalam perekat akan
masuk dan terikat dalam pori arang. Selain itu penambahan perekat yang
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semakin tinggi akan menyebabkan briket mempunyai kerapatan yang
semakin tinggi pula sehingga pori-pori briket akan semakin kecil dan pada
saat dikeringkan air yang terperangkap di dalam pori briket sukar menguap.
c. Selain persentase perekat, faktor lain yang mempengaruhi kadar air dalam
briket adalah waktu pengeringan bahan baku briket serta waktu pengeringan
briket.
2. Kadar Zat Menguap
a. Kandungan kadar zat menguap yang tinggi di dalam briket arang akan
menimbulkan asap yang lebih banyak pada saat briket dinyalakan, sebab
adanya reaksi antara karbon monoksida (CO). Kadar zat menguap (volatile
matter) pada produk briket yang dihasilkan adalah sekitar 11,01% sampai
21,73% seperti ditunjukkan pada Gambar 2.

Gambar 2. Hasil Uji Kadar Zat Menguap

Menurut standar SNI 01-6235-2000 parameter briket yang baik yaitu bahan
yang hilang pada pemanasan 950ºC maksimal sebesar 15%.
b. Dari data uji yang telah dilakukan, hanya briket arang dengan perekat
tepung kanji 5% yang memenuhi standar.
c. Persentase perekat mempengaruhi kadar zat menguap dalam briket, karena
perekat yang ditambahkan pada proses pencetakan briket tidak mengalami
proses pirolisis (proses pengarangan). Hal ini sesuai dengan penelitian yang
dilakukan oleh Maryono, dkk (2013) yang menyatakan bahwa pada waktu
pemanasan briket arang, perekat yang digunakan ikut menguap sehingga
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kadar zat yang hilang pada pemanasan 950ºC yang dihasilkan menjadi lebih
besar dengan bertambahnya perekat.
3. Kadar Abu
a. Kadar abu adalah persentase dari zat-zat yang tersisa dari proses
pembakaran dan sudah tidak memiliki unsur karbon. Semakin tinggi kadar
abu dalam suatu briket maka kualitas briket akan semakin rendah, karena
kandungan abu yang tinggi dapat menurunkan nilai kalor dari briket. Dari
hasil penelitian diperoleh data hasil uji kadar abu briket arang bonggol
jagung sekitar 4,83% sampai 7,43% seperti ditunjukkan pada Gambar 3.

Gambar 3. Hasil Uji Kadar Abu

Menurut standar SNI 01-6235-2000 briket dengan kualitas baik harus
memiliki kadar abu maksimal 8%, sehingga jika dibandingkan dengan
standar SNI tersebut semua briket yang telah dibuat sudah memenuhi
standar
b. Persentase perekat berpengaruh secara signifikan terhadap kadar abu briket.
semakin banyak penambahan abu yang berasal dari kandungan bahan
anorganik dalam perekat maka kadar abu yang dihasilkan akan semakin
tinggi.
4. Kadar Karbon Terikat
a. Kadar karbon terikat merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk
menentukan kualitas briket, dimana semakin tinggi kadar karbon terikat
maka semakin baik pula kualitas briket yang dihasilkan, karena kadar
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karbon terikat yang tinggi akan menghasilkan briket yang minim asap
(Putra, dkk, 2013). Berdasarkan penelitian diperoleh data hasil uji kadar
karbon terikat briket arang bonggol jagung sekitar 65,08% sampai 80,52%
seperti ditunjukkan pada Gambar 4.

Gambar 4. Hasil Uji Kadar Karbon Terikat

SNI 01-6235-2000 tidak mensyaratkan kriteria kadar karbon terikat tetapi
menurut Gianyar, dkk (2012) kualitas briket yang baik di negara lain harus
memiliki kadar karbon terikat sebesar 60-80% (Jepang), 75% (Inggris) dan
58% (USA), sehingga dari hasil uji semua briket sudah memenuhi standar
Jepang dan USA.
b. Persentase perekat berpengaruh secara signifikan terhadap kadar karbon
terikat briket. Semakin tinggi persentase perekat maka kadar air dan kadar
abu yang dihasilkan akan semakin tinggi pula, semakin tinggi kadar air dan
kadar abu dalam briket akan memperkecil kadar karbon terikat briket arang.
Selain itu penambahan perekat berarti menambah jumlah bahan lain yang
tidak dipirolisis (dikarbonisasi) padahal tujuan dari pirolisis adalah untuk
meningkatkan nilai karbon terikat dan mengurangi nilai zat menguap
5. Nilai Kalor
a. Kualitas briket arang ditentukan dengan tingginya nilai kalor, semakin
tinggi nilai kalor briket maka semakin baik kualitas briket. Berdasarkan uji
alat calorimeter bom diperoleh data nilai kalor briket arang bonggol jagung
sekitar 5453,75 cal/g sampai 5663,50 cal/g seperti pada Gambar 5.
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Gambar 5. Hasil Uji Nilai Kalor

Bila dibandingkan dengan SNI 01-6235-2000, nilai kalor yang disyaratkan
untuk memenuhi kualitas briket yang baik adalah minimal 5000 cal/g, maka
semua briket yang dihasilkan sudah memenuhi standar SNI
b. Persentase perekat berpengaruh secara signifikan terhadap nilai kalor briket,
karena semakin banyak perekat yang ditambahkan maka kandungan air dan
abu yang berasal dari bahan perekat akan memperbesar kadar air dan kadar
abu briket. Semakin banyak perekat yang ditambahkan akan memperbesar
kadar zat menguap yang berasal dari bahan perekat yang tidak mengalami
pirolisis.
Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa bonggol jagung sangat cocok untuk
digunakan sebagai sumber energi terbarukan. Nilai kapasitas panas yang tinggi
diduga dipengaruhi oleh karakteristik kimia dan fisika dari bonggol jagung.
5.2.

Analisis SWOT

5.2.1 Analisis Lingkungan Internal
Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal, diperoleh kekuatan dan
kelemahan sebagai berikut:
Kekuatan:
- Bahan baku tersedia dalam jumlah banyak
- Harga bahan baku murah
- Kualitas produk sudah diuji di Laboratorium
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- Proses produksi mudah untuk dilakukan
- Produk bersifat ramah lingkungan
Kelemahan:
- Belum dilakukan produksi dalam skala masal
- Belum dilakukan sosialisasi produk
- Belum ada jaringan distribusi
- Biaya angkut bahan relatif tinggi
5.2.2 Analisis Lingkungan Eksternal
Berdasarkan hasil analisis lingkungan eksternal, diperoleh peluang dan
ancaman sebagai berikut:
Peluang:
- Menipisnya cadangan bahan bakar fosil
- Adanya kebijakan pemerintah yang mendukung penyediaan dan
pemanfaatan bahan bakar alternatif
- Dikuranginya subsidi minyak tanah oleh pemerintah
Ancaman:
- Rendahnya hambatan masuk untuk pesaing
- Banyaknya bahan substitusi
- Mudahnya terjadi persaingan harga
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan limbah
tanaman jagung menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi
- Gaya hidup masyarakat perkotaan
5.3. Matriks IFE dan EFE
Matriks IFE dan EFE disusun berdasarkan hasil dari analisis SWOT. Bobot
dan rating diperoleh dari hasil FGD dengan narasumber yang berkompeten dalam
bidangnya. Pada matrik IFE, nilai maksimal yang dapat diperoleh perusahaan
adalah 4 yang berarti bahwa perusahaan tersebut merespon dengan optimal
kekuatan dan kelemahan yang terdapat dalam perusahaan. Sebaliknya nilai
minimum dari perusahaan adalah 1 yang mengindikasikan bahwa perusahaan
tersebut tidak memanfaatkan kekuatan yang ada dan mengatasi kelemahan yang
terdapat dalam lingkungan internal.
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Pada matriks EFE, nilai maksimal yang dapat diperoleh dari suatu
perusahaan ialah 4 yang berarti bahwa perusahaan tersebut merespon dengan
optimal peluang dan ancaman yang terdapat dalam industri. Sebaliknya nilai
minimum yang dapat diperoleh dari perusahaan ialah 1 yang mengindikasikan
bahwa perusahaan tersebut tidak memanfaatkan peluang yang ada dan mengatasi
ancaman yang terdapat dalam lingkungan eksternal.
Hasil perkalian bobot dengan rating akan menjadi skor pada matriks IFE
dan EFE. Hasilnya adalah separti pada Tabel 1 dan Tabel 2 berikut.
Tabel 1. Analisis Faktor-Faktor Internal
Faktor Internal
Kekuatan
- Ketersediaan bahan baku
- Harga bahan baku murah
- Kualitas produk teruji
- Proses produksi mudah
- Produk ramah lingkungan
Sub-total
Kelemahan
- Belum diproduksi masal
- Belum ada sosialisasi produk
- Belum ada jaringan distribusi
- Biaya angkut bahan baku
Sub-total
Total

Bobot

Rating

Score (Bobot x Rating)

0,11
0,09
0,15
0,11
0,09
0,55

4
2
4
4
3

0,44
0,18
0,60
0,44
0,27
1,93

0,10
0,15
0,08
0,12
0,45
1,00

1
2
3
1

0,10
0,30
0,24
0,12
0,76
2,69

Tabel 2. Analisis Faktor-Faktor Eksternal
Faktor Eksternal
Peluang
- Cadangan bahan bakar fosil
- Kebijakan pemerintah
- Subsidi minyak tanah menurun
Sub-total
Ancaman
- Kemudahan pesaing masuk
- Banyak bahan substitusi
- Persaingan harga
- Kesadaran masyarakat
- Gaya hidup masyarakat kota
Sub-total
Total

Bobot

Rating

Score (Bobot x Rating)

0,15
0,20
0,16
0,51

4
4
3

0,60
0,80
0,48
1,88

0,08
0,06
0,10
0,13
0,12
0,49
1,00

1
2
1
1
1

0,08
0,12
0,10
0,13
0,12
0,55
2,43
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5.4. Penetapan Strategi
5.4.1 Matriks SWOT
Berdasarkan evaluasi terhadap faktor-faktor internal dan eksternal maka
diperoleh empat alternatif strategi, yaitu strategi SO, WO, ST, dan WT seperti pada
Tabel 3.
Tabel 3. Startegi Berdasarkan Matriks SWOT
Kekuatan (Strengths)
- Bahan baku tersedia
dalam jumlah banyak
- Harga bahan baku
murah
- Kualitas produk sudah
diuji di Laboratorium
- Proses produksi mudah
untuk dilakukan
- Produk bersifat ramah
lingkungan

Kelemahan
(Weaknesess)
- Belum dilakukan
produksi dalam skala
masal
- Belum dilakukan
sosialisasi produk
- Belum ada jaringan
distribusi
- Biaya angkut bahan
relatif tinggi

Peluang (Opportunities)
- Menipisnya cadangan
bahan bakar fosil
- Adanya kebijakan
pemerintah yang
mendukung penyediaan
dan pemanfaatan bahan
bakar alternatif
- Dikuranginya subsidi
minyak tanah oleh
pemerintah

Lakukan produksi bioarang
berskala masal dengan
memanfaatkan bahan baku
berupa limbah

Lakukan sosialisasi kepada
masyarakat dan lakukan
produksi di berbagai daerah
penghasil limbah yang akan
dijadikan bahan baku

Lakukan sosialisasi agar
masyarakat menyadari
pentingnya sumber energi
alternatif yang ramah
lingkungan dengan
memanfaatkan limbah

Lakukan pengaturan harga
eceran produk terendah dan
tertinggi agar pasokan
produk berkelanjutan

Ancaman (Threats)
- Rendahnya hambatan
masuk untuk pesaing
- Banyaknya bahan
substitusi
- Mudahnya terjadi
persaingan harga
- Masih rendahnya
kesadaran masyarakat
untuk memanfaatkan
limbah tanaman jagung
menjadi produk dengan
nilai tambah yang lebih
tinggi
- Gaya hidup masyarakat
perkotaan
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5.4.2 Matriks Internal-Eksternal (IE)
Dengan menggunakan matriks IFE dan matriks EFE, maka pada Tabel 4
dibuat matrik IE untuk menganilisis pemilihan strategi bisnis. Sumbu X adalah
total score matriks IFE, sedangkan sumbu Y adalah total score matriks EFE.

Total Nilai IFE

Tabel 4. Matriks Internal-Eksternal

Tinggi
3,0 – 4,0
Sedang
2,0 – 2,99
Rendah
1,0 – 1,99

Tinggi
3,0 – 4,0

Total Nilai EFE
Sedang
2,0 – 2,99

Rendah
1,0 – 1,99

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Berdasarkan matriks IE maka strategi yang sebaiknya digunakan, terletak pada
kuadran V (Hold and Maintain), yaitu market penetration (penetrasi pasar) atau
product development (pengembangan produk).
5.4.3 Matriks SPACE
Matrik SPACE (Strategic Position and Action Evaluation) digunakan
sebagai salah satu alat untuk membantu memformulasikan alternatif strategi.
Matriks IFE Tabel 1 menunjukkan bahwa score untuk faktor internal adalah 2,69
yang terdiri dari score 1,93 untuk kekuatan dan 0,76 untuk kelemahan. Adapun
matriks EFE pada Tabel 2 menunjukkan bahwa score untuk f aktor eksternal
adalah 2,43 yang terdiri dari score 1,88 untuk peluang dan 0,55 untuk ancaman.
Angka-angka ini akan digunakan sebagai input untuk menentukan persamaan
Grand Strategy Matrix sebagai berikut:

Koordinat (x,y) menyatakan posisi perusahaan.
Berdasarkan Tabel 1 dan Tabel 2 maka diperoleh (x,y) = (0,585 , 0,665),
yaitu posisi perusahaan berada pada kuadran I. Artinya, strategi yang cocok
digunakan adalah strategi agresif, yaitu perusahaan dapat menggunakan strategi
integrasi ke hulu, hilir, ataupun horizontal; penetrasi pasar; pengembangan pasar;
pengembangan produk; atau diversifikasi, seperti terlihat pada Gambar 6.
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Conservative

.

0,8

Aggressive

( 0,585 , 0,665 )

0,6
0,4
0,2

0,2

0,4 0,6

Defensive

0,8

Competitive

Gambar 6. Matriks SPACE
Dari Gambar 6 dapat dilihat bahwa strategi yang cocok digunakan adalah
strategi agresif. Hal ini berarti bahwa perusahaan dapat menggunakan strategi
integrasi ke hulu, hilir, ataupun horizontal; penetrasi pasar; pengembangan pasar;
pengembangan produk; atau diversifikasi.
5.5. Matriks QSPM
QSPM merupakan alat yang direkomendasikan untuk melakukan evaluasi
pilihan strategi alternatif secara objektif berdasarkan key success factors internal
dan ekstrenal yang telah diidentifikasi sebelumnya. Alternatif strategi yang
terbentuk pada SWOT akan dinilai menggunakan skor kemenarikan. Terdapat
enam langkah yang harus dilakukan untuk membuat matriks QSPM, yaitu:
1. Menyusun daftar kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman sesuai dengan
matriks SWOT.
2. Memberikan bobot untuk masing-masing kekuatan, kelemahan, peluang serta
ancaman. Bobot ini sama dengan bobot yang diberikan pada matriks IFE dan
EFE.
3. Menyusun alternatif strategi yang akan dievaluasi.
4. Menetapkan Attractiveness Score (AS) dengan skala antara 1 sampai 4. AS
merupakan nilai daya tarik yang ditentukan dengan cara mengamati setiap
faktor eksternal dan internal utama yang berpengaruh. Bila faktor tersebut tidak
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berpengaruh terhadap alternatif strategi yang sedang dipertimbangkan, maka
tidak diberikan nilai AS. Skala nilai AS adalah sebagai berikut:
a. Nilai 1 = tidak mempunyai daya tarik
b. Nilai 2 = daya tariknya rendah
c. Nilai 3 = daya tariknya sedang
d. Nilai 4 = daya tariknya tinggi
5. Menghitung Total Attractiveness Score (TAS). Pada langkah ini, bobot
dikalikan AS masing-masing faktor eksternal maupun internal pada setiap
strategi. Semakin besar TAS, maka strategi yang disarankan semakin menarik.
6. Menghitung jumlah keseluruhan TAS. Pada langkah ini, TAS di setiap kolom
strategi dijumlahkan. Alternatif strategi yang mempunyai nilai total terbesar
merupakan strategi yang paling baik
Matriks QSPM untuk penelitian ini adalah seperti pada Tabel 5.
Tabel 5 menujukkan bahwa strategi S – O memiliki skor tertinggi diantara
tiga strategi lainnya, yakni sebesar 6,07.Hal ini sejalan dengan strategi agresif
yang dihasilkan dari analisis matriks SPACE.
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Tabel 5. Quantitative Strategic Planning Matrix
No.

Faktor Strategis

Kekuatan
1 Ketersediaan bahan baku
2 Harga bahan baku murah
3 Kualitas produk teruji
4 Proses produksi mudah
5 Produk ramah lingkungan
Kelemahan
1 Belum diproduksi masal
2 Belum ada sosialisasi produk
3 Belum ada jaringan distribusi
4 Biaya angkut bahan baku
Total
Peluang
1 Cadangan bahan bakar fosil
2 Kebijakan pemerintah
3 Subsidi minyak tanah menurun
Ancaman
1 Kemudahan pesaing masuk
2 Banyak bahan substitusi
3 Persaingan harga
4 Kesadaran masyarakat
5 Gaya hidup masyarakat kota
Total

Bobot

Strategi S - O
AS
TAS

Strategi S - T
AS
TAS

Startegi W - O
AS
TAS

Strategi W - T
AS
TAS

0,11
0,09
0,15
0,11
0,09

4
4
4
4
4

0,44
0,36
0,6
0,44
0,36

2
2
3
4
4

0,22
0,18
0,45
0,44
0,36

3
3
3
3
2

0,33
0,27
0,45
0,33
0,18

4
3
4
4
4

0,44
0,27
0,6
0,44
0,36

0,1
0,15
0,08
0,12
1

2
2
3
1

0,2
0,3
0,24
0,12

3
2
4
1

0,3
0,3
0,32
0,12

2
3
2
2

0,2
0,45
0,16
0,24

1
2
1
1

0,1
0,3
0,08
0,12

0,15
0,2
0,16

3
3
3

0,45
0,6
0,48

3
3
3

0,45
0,6
0,48

2
2
2

0,3
0,4
0,32

2
1
2

0,3
0,2
0,32

0,08
0,06
0,1
0,13
0,12
1

2
2
2
4
4

0,16
0,12
0,2
0,52
0,48
6,07

2
1
2
2
1

0,16
0,06
0,2
0,26
0,12
5,02

3
2
3
3
2

0,24
0,12
0,3
0,39
0,24
4,92

3
2
1
2
2

0,24
0,12
0,1
0,26
0,24
4,49
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BAB VI RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Penelitian ini direncanakan untuk dilaksanakan selama tiga tahun (20172019) dan merupakan lanjutan dari penelitian yang telah dilakukan pada tahun
2015 dan 2016. Adapun peta jalan penelitian adalah seperti pada Gambar 6.

Tahun 2019

Tahun 2018

Tahun 2017

Tahun 2016

Tahun 2015

Penyusunan rencana bisnis pemanfaatan limbah jagung terpilih
berdasarkan hasil analisis kelayakan bisnis dengan
memperhatikan berbagai aspek, yaitu aspek sosial, hukum,
teknologi produksi, pasar, finansial, dan aspek lingkungan

Menentukan strategi bisnis pemanfaatan limbah jagung terpilih
yang perlu dijalankan , berdasarkan analisis terhadap faktor faktor internal (kemampuan tenaga kerja , kemampuan teknologi
produksi, kemampuan finansial ) dan faktor -faktor eksternal
(alternatif bahan lain yang dapat digunakan , persaingan yang
dihadapi, dan tingkat pertumbuhan ekonomi )

Penelitian dan analisis untuk meng identifikasi limbah
tanaman jagung mana yang dapat memberikan nilai
tambah terbaik . Kriteria pemilihan melibatkan proses
pengolahan, ketersediaan bahan baku , serapan pasar,
serapan tenaga kerja , dan nilai tambah yang diperoleh

Penyusunan strategi pengembangan industri daerah
berupa rencana aksi dan peta jalan pengembangan KIID
dengan melakukan pemetaan terhadap produk olahan
unggulan berbahan baku jagung kemudian melakukan
analisis pohon industri , rantai nilai, rantai proses , rantai
pasok, sumber daya manusia , dan analisis teknologi
produksi

Studi pustaka pemanfaatan
limbah tanaman jagung
menjadi pakan ternak,
pupuk organik , pulp,
biofoam, hay dan silase,
bioethenol, pellet fuel,
biomassa

Berdasarkan hasil pemetaan potensi daerah , analisis rantai
proses, analisis pohon industri , analisis rantai nilai , dan
analisis rantai pasok terhadap komoditas unggulan yang
ada di Kabupaten Majalengka , disimpulkan bahwa KIID
Kabupaten Majalengka adalah jagung

Gambar 6. Peta Jalan Penelitin

Kegiatan penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2017 diawali dengan
studi literatur terkait produk-produk yang dapat diperoleh dari pemanfaatan dan
pengolahan limbah tanaman jagung. Selanjutnya, untuk memudahkan proses
pemetaan daerah penghasil jagung di Kabupaten Majalengka maka telah dibuat
aplikasi “CornBase”, sehingga dapat ditentukan hasil produksi, luas tanam,
produktivitas dan pemanfaatan limbah tanaman jagung di masing-masing daerah.
Berdasarkan hasil pemetaan, dilakukan analisis untuk menentukan limbah
tanaman jagung mana yang dapat memberikan nilai tambah terbaik. Dengan
metode Analytic Hierarchy Process (AHP) dan kriteria pemilihan yang meliputi
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proses pengolahan, ketersediaan bahan baku, serapan pasar, serapan tenaga kerja,
dan nilai tambah, diperoleh hasil bahwa limbah tanaman jagung yang memiliki
urutan prioritas tertinggi untuk diolah menjadi produk lain adalah bonggol dengan
bobot prioritas 0.374, diikuti oleh kulit buah dengan bobot prioritas 0.210, batang
pohon dengan bobot prioritas 0.209 dan daun dengan bobot prioritas 0.207.
Kegiatan penelitian pada tahun 2018 dilakukan untuk menjadikan bonggol
jagung lebih bermanfaat dan bernilai ekonomis, dengan mengubah limbah ini
menjadi briket arang sebagai bahan bakar alternatif yang dapat mengantikan
bahan bakar minyak dan gas. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari
bahan bakar alternatif tersebut maka dilakukan serangkaian percobaan untuk
menentukan komposisi terbaik pembuatan briket berbahan baku bonggol jagung
tersebut.
Setelah dilakukan pembuatan briket bonggol jagung di laboratorium dan
diperoleh komposisi bahan terbaik untuk dijadikan bahan bakar alternatif, maka
kegiatan berikutnya adalah :
1.

Melakukan proses pembuatan briket bonggol jagung di Kecamatan
Bantarujeg Kabupaten Majalengka sebagai daerah percotohan. Kegiatan ini
dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat, terutama para petani
jagung

2.

Melakukan analisis untuk menetapkan strategi bisnis briket bonggol jagung di
Kabupaten Majalengka. Penetapan strategi dan rencana bisnis ini didasarkan
pada hasil analisis SWOT dan metode Quantitative Strategic Planning Matrix
(QSPM).

3.

Menyusun laporan akhir
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BAB VII KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian sampai tahap laporan kemajuan
adalah sebagai berikut:
1. Bonggol jagung yang melimpah di Kabupaten Majalengka dan masih dianggap
sebagai limbah ini, kini dapat menjadi aset potensial untuk dijadikan sumber
energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar minyak, khususnya untuk
kebutuhan energi rumah tangga
2. Briket bioarang bonggol jagung dengan perekat tepung kanji memiliki kualitas
yang baik dari segi kadar air, kadar zat menguap, kadar abu, kadar karbon
terikat dan nilai kalor.
3. Briket bioarang bonggol jagung dengan persentase perekat 5% memiliki
kualitas lebih baik jika dibandingkan dengan persentase perekat 10% dan 15%.
4. Karakteristik briket bioarang bonggol jagung yang diperoleh pada penelitian
ini adalah sebagai berikut:
a) Kadar air sebesar 3,66%,
b) Kadar zat menguap (volatile matter) sebesar 11,01%,
c) Kadar abu sebesar 4,83%,
d) Kadar karbon terikat (fixed carbon) sebesar 80,52% dan
e) Tinggi nilai kalor yaitu 5663,50 cal/gram
Hal ini berarti bahwa briket yang dihasilkan sudah memenuhi standar SNI.
5. Strategi yang sebaiknya dilakukan adalah strategi S-O atau agresif, yaitu
strategi integrasi ke hulu, hilir, ataupun horizontal; penetrasi pasar;
pengembangan pasar; pengembangan produk; atau diversifikasi.
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LAMPIRAN
Lampiran 1. Bukti seminar nasional
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Lampiran 2. Proses pembuatan briket skala laboratorium
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Lampiran 3. Draft Bahan Ajar

Kegiatan dan hasil penelitian menjadi bahan kajian untuk dimasukkan kedalam
bahan ajar untuk mata kuliah Analisis Kelayakan Investasi dan Kewirausahaan.
Kedua mata kuliah ini diselenggarakan pada semester Genap. Draft untuk kedua
mata kuliah, terdiri dari silabus mata kuliah.
SILABUS ANALISIS KELAYAKAN INVESTASI
Mata Kuliah
Tujuan
Pembelajaran

Kompetensi

Pokok Bahasan

Analisis Kelayakan Investasi
1. Memberikan kemampuan untuk menggunakan metoda, konsep, teori
serta teknik dalam menganalisis kelayakan dari aspek pemasaran,
teknis operasional, manajemen dan organisasi, sosial-ekonomis,
aspek finansil, serta aspek lingkungan tarhadap suatu rencana
investasi baik industri manufaktur maupun jasa.
2. Memberikan kemampuan untuk menyususn laporan analisis
kelayakan
1. Mampu melakukan analisis kelayakan aspek pemasaran, teknis
operasional, manajemen dan organisasi, social-ekonomi, aspek
finansil, dan aspek lingkungan terhadap suatu rencana investasi baik
industri manufaktur maupun jasa.
2. Mampu menyusun Laporan Analisis Kelayakan dengan standar
tatacara penulisan, sesuai keinginan penyandang dana atau investor.
1. Pendahuluan : pengertian investasi, latar belakang dan tujuan
disusunnya analisis kelayakan investasi, dan ruang lingkup analisis
kelayakan investasi.
2. Analisis Strategik : SWOT analysis untuk menilai peluang investasi
secara garis besar
3. Analisis Aspek Pemasaran : rencana pemasaran (dapat menggunakan
pendekatan bauran pemasaran: bauran produk, bauran harga, bauran
promosi dan bauran distribusi ),dan proyeksi (estimasi) permintaan.
4. Analisis Aspek Teknis Operasional : product design, pemilihan
proses, pemilihan fasilitas (termasuk peralatan dan perkakas),
pemilihan lokasi dan penentuan tata letak fasilitas
5. Analisis Aspek Manajemen dan organisasi : penentuan struktur
organisasi, dan kebutuhan SDM
6. Analisis Aspek Sosial- Ekonomi : analisis dampak organisasi
terhadap: peluang penyerapan tenaga kerja, peningkatan income
perkapita, peluang sector ekonomi non formal, pendapatan daerah,
transfer of technology, serta kemungkinan pergeseran nilai sosialbudaya.
7. Analisis Aspek
Lingkungan : Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan, serta perencanaan system pengolahan limbah
(padat,cair atau gas) agar tidak mencemari lingkungan.
8. Analisis Aspek Finansil : perhitungan kebutuhan modal investasi,
pehitungan harga pokok produksi, serta kebutuhan modal kerja,
penentuan sumber dana, serta perhitungan kelayakan finansil (
proyeksi laba-rugi dan neraca,proyeksi cash-flow, perhitungan Net
Present value, Internal Rate of Return, dan Payback Period).
9. Menyusun laporan Analisis Kelayakan Investasi
10. Studi kasus, presentasi tugas kelompok
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