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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

4.1 Sejarah Berdirinya 

Berdirinya usaha keripik nenas Sinar Hidayah di Desa kualu nenas 

kecamatan Tambang kabupaten kampar berawal dari kurang lakunya buah nenas 

dipasaran. Hal ini tentu berpengaruh terhadap perekonomian penduduk Desa 

Kualu Nenas Kecamatan Tambang yang pada umumnya menpunyai mata 

pencaharian bertani buah nenas. Buah nenas yang banyak diminati orang hanya 

buah nenas yang besar-besar. Sedangkan buah nenas yang kecil-kecil terbuang 

karena tidak ada peminatnya. Melihat keadaan yang demikian Dinas Industri 

Kabupaten Kampar berinisiatif untuk mengelola buah nenas menjadi keripik 

nenas. 

Berawal dari inisiatif dinas industri ini, maka berdirilah usaha keripik nenas 

Sinar Hidayah  pada tahun 2010 hingga sekarang. Pemilik usaha tersebut adalah 

syamsinar.  

4.2 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi yang dimiliki oleh Usaha Keripik Nenas Sinar Hidayah 

sangat sederhana yang mana pemilik usaha tersebut langsung mejadi pemimpin 

dan membayar beberapa tenaga kerja untuk melakukan proses produksi keripik 

nenas. 
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1. Pemimpin adalah orang yang bertanggung jawab atas segala kegiatan yang 

berlangsung pada proses produksi berlangsung, tuganya: 

a.  Menjalankan kebijakan industri secara efisien dan efektif guna menjamin 

kelangsungan perkembangan industri. 

b.  Menyusun progam kerja 

2.  Tenaga kerja adalah orang yang menjalankankegiatan produksi, tugasnya 

adalah : 

a. Mengupas buah nenas hingga membersikan pelur 

b. Memotong/ merajang buah nenas 

c. Menggoreng 

d. Mengemas hasil produksi 

4.3 Peralatan Produksi Keripik Nenas 

Peralatan yang di gunakan untuk memproduksi keripik nenas 

Tabel 4.1 

Peralatan Produksi 

No  Nama  Kuantitas  Harga satuan Jumlah  

1 Kompor gas 1 Rp.      300.000 Rp.      300.000 

2 Tabung gas 1 Rp.      100.000 Rp.      100.000 

3 Mesin vacum frying 1 Rp. 24.000.000 Rp. 24.000.000 

PEMIMPIN 

TENAGA KERJA TENAGA KERJA 
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4 Pisau  5 Rp.        20.000 Rp.      100.000 

5 Baskom  3 Rp.        10.000 Rp.        30.000 

6 Timbangan  1 Rp.        30.000 Rp.        30.000 

7 Saringan  1 Rp.          8.000 Rp.          8.000 

8 Head sealer 1 Rp.      350.000 Rp.      350.000 

9 Mesin Spinner 1 Rp.   2.500.000 Rp.   2.500.000 

Jumlah   Rp. 32.530.000 

Sumber : data olahan 2017 

4.4 Proses produksi 

Aktivitas industri kecil keripik nenas setelah mendapatkan bahan baku 

adalah proses pengelolaan bahan baku menjadi keripik nenas. Buah nenas segar 

yang dibeli dari petani nenas akan diolah langsung oleh pengusaha beserta 

keluarga yang terlibat dalam industri kecil tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut 

mengenai proses pengelolaan keripik nenas dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARAM 

SORTIR 

SEALER 

CENTRIFUGA 

MINYAK 

GORENG 

PENGUPASAN  

BUAH NENAS 

PEMOTONGAN 

PENCUCIAN 

BUAH 

PERENDAMAN 

VAKUM 

PRYING 
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Proses pengelolaan mulai dari pengumpulan buah nenas dan pengelolaan 

pengelolan buah nenas adalah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan buah segar (Sortir) 

Pengumpulan buah nenas yang dibeli dari petani nenas dipilih lagi buah 

yang layak atau tidak layak untuk diproduksi 

2. Pengupasan buah nenas 

Setelah disortir buah nenas di kupas dan dikeringkan getahnya, dibuang 

pelurnya dengan cara di tusuk dengan pipa 

3. Pemotongan 

Buah nenas di potong atau dirajang tipis agar hasil keripik nenas tidak keras 

4. Pencucian 

Nanas yang telah dipotong atau dirajang dicuci dengan air biasa guna untuk 

membersihkan nenas dari kotoran atau sampah kulitnya 

5. Perendaman 

Setelah dicuci nanas direndam dengan garam dan soda kue selam 5 menit 

dan setelah 5 menit nanas lalu di keringkan 

6.  Penggorengan (Vakum Prying) 

Setelah nenas dikeringkan airnya, kemudian buah nenas dimasukan kedalam 

penggorengan selama 3 jam 

7. Centryfugal 

Setelah keripik nenas melalui proses pengorengan maka pada tahap 

berikutnya keripik nenas dikeringkan didalam wadah kaleng yang bernama 
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centryfugal yang mampu mengeringkan keripik dalam waktu singkat hingga 

keripik lebih renyah 

8. Pengemasan (Sealer) 

Keripik nenas yang telah jadi untuk selanjutnya dibungkus menggunakan 

kemasan plastik dengan sealer dan box kertas sesuai ukuran ons. 

4.5 Pelanggan  

Pelanggan yang  membeli keripik nenas itu adalah orang lokal atau orang 

kampar yang ingin menjadikan keripik nenas oleh-oleh atau para pengunjung 

yang datang dari berbagai derah ke Riau. 

 

 


