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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

4.1 Gambaran Umum Komoditi Salak Padangsidimpuan 

Komoditi salak merupakan salah satu hasil pertanian Padangsdimpuan. Salak di 

Padangsidimpuan adalah salah satu tanaman asli Indonesia yang tumbuh subur di lereng 

Gunung Lubuk Raya. Sentra produksi salak sangat luas yang meliputi kecamatan Angkola 

Barat, kecamatan Angkola Timur, Kecamatan Angkola Selatan, Kecamatan Marancar dan 

kecamatan Sayur Matinggi. Menurut data Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura 

Padangsdimpuan tahun 2011 bahwa Padangsdimpuan adalah salah satu daerah penghasil 

salak terbesar di Sumatera Utara. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa terdapat lima 

kecamatan penghasil salak di Padangsdimpuan, seperti pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.1 Daerah Penghasil Salak di Kota Padangsdimpuan  

No. Kecamatan Luas Area (Ha) Jlh. Produksi (Ton) 

1 Angkola Barat 17.666 397.485 

2 Angkola Selatan 466 10.485 

3 Angkola Timur 436 9.810 

4 Marancar 363 8.168 

5 Sayur Matinggi 36 810 

 JUMLAH 18.967 426.758 

(Sumber: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura, 2011) 

 Dari tabel diatas terlihat bahwa Kecamatan Angkola Barat merupakan Kecamatan 

yang produksi salak paling besar, dan memiliki lahan yang lebih luas, desa Parsalakan 

terletak di kecamatan Angkola Barat.  

Padangsidimpuan mempunyai beberapa UKM pengolahan makan dari buah salak, 

dalam penelitian ini dipilih studi kasus UD Salacca dalam menganalisa model bisnis di UKM 

UD Salacca. Pemilihan UD Salacca dikarenakan UD Salacca merupakan UKM pengolahan 

buah salak yang paling ternama di wilayah Padangsidimpuan dan Tapanuli Selatan, UD 

Salacca beralamat di Jl. Sibolga km11 aek nabara parsalakan. UD Salacca  merupakan salah 

satu sentra pengolahan buah salak yang berperan dalam produksi salak di Kabupaten 

Tapanuli Selatan. Pada tahun 2008 berawal dari koperasi Agrina yang di prakarsai oleh 

kelompok tani di kecamatan Angkola Barat memulai penelitian dan pengembangan produk 

olahan salak sebagai solusi bagi petani saat panen raya dan sebagai solusi yang menambah 

usia ketahanan produk. Namun setelah tahun 2012 UD Salacca memisahkan diri dari 

Koperasi Agrina dan membentuk satu usaha baru yang di beri nama usaha dagang salacca. 

Saat ini UD Salacca telah berhasil mengembangkan sebanyak 12 (dua belas) jenis produk: 
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Tabel 4.2 Produksi UD. Salacca 

No Nama Produk olahan No Nama Produk olahan 

1 Dodol salak “Namora” 6 Kopi Biji Salak “Calaccafee” 

2 Keripik Salak “Naduma” 7 Bakso Salak 

3 Manisan Salak “Natonggi” 8 Kurma Salak “Narobi” 

4 
Minuman Salak “Nagogo 

Drink” 
9 Agar-agar Salak “Azizah” 

5 Sirup Salak “ Natabo” 10 Sari Salak “Narara” 

 

4.2 Alat Penelitian 

Alat-alat penelitian digunakan sesuai dengan kegunaannya pada setiap penelitian. 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat berikut ini 

Tabel 4.3 Alat dan Bahan Pembuatan Briket 

No Alat Fungsi 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5 

 

6.. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

Drum kaleng 

 

 

Lumpang dan Alu 

 

Mesin Grinder 

 

Ball Milling 

 

Ayakan 

 

Timbangan Analitik 

 

Cetakan 

 

Mesin Press Hidrolik 

 

Oven 

 

Bomb Calorimeter 

Digunakan sebagai tempat untuk proses 

karbonisasi limbah biji salak dan limbah ampas 

tebu 

Digunakan untuk proses penumbukkan biji salak 

yang sudah dikarbonisasi 

Digunakan untuk mencacah ampas tebu yang 

telah diprakarbonisasi 

Digunakan untuk menghaluskan bahan biji salak 

dan ampas tebu 

Digunakan untuk menyaring bahan baku yang 

telah diball milling 

Digunakan untuk mengukur berat adonan briket 

yang akan dicetak. 

Digunakan untuk tempat pencetak adonan briket 

yang telah ditimbang 

Digunakan untuk pemadatan briket dengan daya 

tekan tertentu 

Digunakan sebagai alat untuk mengeringkan 

briket yang telah dicetak. 

Digunakan sebagai alat untuk mengukur nilai 

kalori yang dihasilkan. 
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4.3 Proses Pembuatan Biobriket 

 Proses perancangan briket dari pemanfaatan limbah biji salak dan ampas tebu. 

Tahapan pengerjaan secara umum dimulai dari pengeringan bahan baku, pra-karbonisasi, 

penggilingan bahan baku, penghalusan bahan baku, pencetakan briket, pengeringan setelah 

dicetak, dan pengukuran nilai kalor (Rizky, 2015).  

Bahan baku yang digunakan pada perancangan briket ini yaitu limbah biji salak dan 

limbah ampas tebu. Setelah bahan baku diperoleh, dilakukan penjemuran selama 2 hari yang 

bertujuan untuk mengurangi kadar air yang terkandung dalam bahan baku. Selanjutnya proses 

karbonisasi, pada proses ini bahan baku yang telah dikeringkan kemudian dibakar dalam 

drum kaleng selama 5 jam dan didinginkan seharian hingga menjadi karbon atau biasa 

disebut arang. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan arang aktif yang kemudian akan menjadi 

bahan pembuatan briket (Rizky, 2015). 

Tahapan selanjutnya adalah penggilingan bahan baku menggunakan mesin grinder, 

tujuannya untuk melebur dan mencacah bahan baku biji salak yang sudah menjadi arang dan 

ampas tebu karena setelah dikarbonisasi biji salak masih berbentuk utuh. 

Tahapan selanjutnya adalah penggilingan bahan baku menggunakan mesin 

ballmilling, tujuannya agar menghasilkan tekstur yang halus sehingga mudah dalam 

melakukan pengayakan. Ayakan yang digunakan memiliki ukuran yang berbeda, dimulai dari 

100 µm, 53 µm, dan 38 µm. Setalah pengayakan akan menghasilkan partikel dengan ukuran 

bervariasi (Rizky, 2015).  

Aktivitas pengayakan dilakukan untuk menyeragamkan bahan baku agar 

mendapatkan nilai kalor yang tinggi, pengayakan dilakukan menggunakan ayakan 53 µm.  

Tahap selanjutnya, membuat adonan dari bahan baku biji salak yang sudah di haluskan dan di 

seragamkan menggunakan ayakan dengan 53 µm. Proses pengadonan briket dilakukan 

dengan 3 variasi yaitu 95% biji salak + 5% ampas tebu, 90% biji salak + 10% ampas tebu, 

85% biji salak + 15% ampas tebu. 

 

Biji Salak Ampas Tebu 

95 % 5 % 

90 % 10 % 

8 5% 15 % 
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Tujuan dilakukannya 3 variasi dalam pengadonan untuk mendapatkan komposisi 

terbaik dalam proses pembuatan briket. Setelah bahan baku diadon kemudian dilakukan 

proses pencetakan briket, proses pencetakan menggunakan alat Hidrolik press dengan 

tekanan 2 ton (2500KN/m
2
). Setelah dicetak briket dikeringkan menggunakan oven dengan 

suhu 100 
o
C selama 90 menit, dan dijemur dibawah sinar matahari selama 1 hari. (Rizky, 

2015) 

Tahapan terakhir dalam pembuatan briket adalah dengan melakukan pengujian nilai 

kalor. Nilai kalor sangat menentukan kualitas briket. Semakin tinggi kalor bakar briket, 

semakin baik pula kualitas briketnya. Untuk mengetahui nilai kalor suatu bahan bakar, 

pengujian yang umum dilakukan adalah pengujian kalor dengan menggunakan bomb 

calorimeter. Dari hasil pengujian kadar kalor yang dilakukan dengan menggunakan alat 

tersebut  di laboraturium Pengujian Bahan di Lab. Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas 

Riau diperoleh data sebagai berikut: 

.  

Tabel 4.4 Nilai Kalor Briket Biji Salak dan Ampas Tebu 

 

Sampel Nilai Kalor (kKal/kg) 

BSAT1 7.058,1 

BSAT2 6.906,4 

BSAT3 7.035,4 

Sumber : Andri Saleh 2017,  

 

 Sebagai perbandingan nilai kalor briket hasil penelitian ini ditabelkan dengan nilai 

kalor standar briket oleh beberapa negara penghasil briket, yaitu seperti yang tertera pada  

Tabel 4.5 Perbandingan Nilai Kalor Briket Biji Salak dan Ampas Tebu dengan Standar 

Negara 

No Sampel 
Nilai Kalor (Kkal/kg) 

Penelitian  Indonesia* Inggris* Jepang* USA* 

1. BSAT1 7.058,1 
< 5000 7300 6000-7000 6200 2. BSAT2 6.906,4 

3. BSAT3 7.035,4 

Sumber : Data Hasil Penelitian 2018 

 

Dari perbandingan yang dilakukan dapat dilihat bahwa semua sampel mencakup 

standar yang telah ditetapkan Indonesia, USA dan Jepang, itu artinya briket pada penelitian 
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yang dilakukan dengan bahan baku biji salak dan ampas tebu memiliki kualitas nilai kalor 

yang cukup tinggi, dan sampel yang paling itu adalah sampel BSAT1 yaitu sebesar 7.058,1 

kKal/gr. 

4.6 Hasil Uji Kadar Air 

Sampel 
Berat Awal 

(gr) 

Berat Kering 

(gr) 

Berat Air 

(gr) 

Kadar 

Air (%) 

Kadar 

Biomassa 

(%) 

BSAT1 25,8 25,2 0,6 2 98 

BSAT2 25,6 24,7 0,9 3 97 

BSAT3 25,7 25,0 0,7 2,3 97,7 

Sumber : Data Hasil Penelitian 2018 

 

 Uji Kadar air dilakukan dengan membandingkan berat briket sebelum dikeringkan 

dengan berat briket sesudah dikeringkan dengan menggunakan mesin oven dan penjemuran 

dibawah sinar matahari. 

4.7 Hasil Uji Kadar Abu 

Sampel Berat Awal (gr) Berat Sisa (gr) Kadar Abu (%) 

BSAT1 25,8 1,40 5,4 

BSAT2 25,6 2,64 9,6 

BSAT3 25,7 1,83 7,1 

Sumber : Data Hasil Penelitian 2018 

 

 

Dari hasil pengujian kadar abu yang dilakukan, briket dengan bahan baku cangkang 

kelapa sawit dan ampas tebu memiliki kadar abu yang cukup rendah, sampel BSAT1 

memiliki persentase kadar abu yang paling rendah yaitu hanya 5,4 %, artinya briket ini 

memiliki kualitas dengan kadar abu yang sangat baik. 
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Ringkasan 

Kegiatan Jumlah Waktu (Menit) 

Operasi 13 3062,5 

Inspeksi 0 0 

Penyimpanan 1 0 

Total 14 3062,5 

 

4.3 Analisis Design for Manufacturing  

PETA PROSES OPERASI 
Nama Pekerjaan      : Proses Perancangan Briket 

Nomor Peta              : 01 

Dipetakan Oleh        : Andri Saleh 

Tanggal Dipetakan  : 27 Mei 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Peta Proses Operasi Briket 
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4.3.1 Perkiraan Biaya Manufaktur  

 
 Analisis biaya dilakukan untuk menghitung biaya yang dibutuhkan dalam proses 

produksi briket biji salak yang dihasilnya kemudian dijadikan acuan untuk menentukan harga 

jual produk. Metode harga pokok produksi (HPP) yang digunakan adalah metode full costing, 

dengan memasukkan seluruh komponen biaya produksi sebagai unsur harga pokok, yang 

meliputi biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, biaya penyusutan mesin, dan biaya 

overhead pabrik. Dalam menentukan harga pokok produksi (HPP), beberapa biaya yang 

dijadikan sebagai dasar penentuan biaya produksi adalah sebagai berikut :  

a. Biaya Bahan Langsung 

Biaya bahan langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan bahan baku 

utama selama produksi berlangsung 

Tabel 4.8 Biaya Bahan Langsung 

Keterangan Jumlah Satuan 

Jumlah hari kerja 25 hari/Bulan 

Kapasitas Produksi 100 kg/Bulan 

Kebutuhan Ampas Tebu 5 kg/Bulan 

Harga Ampas Tebu Gratis Rp/kg 

Kebutuhan Biji Salak 2000 kg/Bulan 

Harga Biji Salak 200 Rp/kg 

Total 10.000.000 Perbulan 

Sumber : Pengolahan Data Penelitian 2018 

Biaya Bahan Langsung = kebutuhan Biji Salak  x harga Biji Salak x  jumlah hari kerja  

= 2000 kg x Rp 200/Bulan x 25 hari/ Bulan 

= Rp. 10.000.000 /Bulan 

 

b. Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Tenaga kerja lansung terdiri dari 2 orang operator mesin, dan 2 orang tenaga kerja 

pada bagian penyiapan bahan baku. Bagian penyiapan bahan baku ini bertugas menyiapkan 

bahan baku hingga sampai proses karbonisasi Biji Salak dan prakarbonisasi ampas tebu. 

Masing-masing operator menerima upah sebesar Rp. 50.000 perhari, yaitu dengan waktu 

kerja 25 hari perbulan. Adapun perhitungannya dapat dilihat pada Tabel 4.6 

 

Tabel 4.9 Biaya Tenaga Kerja Langsung 

 Keterangan Jumlah Satuan 

Hari kerja perbulan 25 hari/bulan 

Hari kerja pertahun 300 hari/tahun 

Jumlah pekerja 4 Orang 
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Upah pekerja Rp. 50.000 perorang/hari 

Total upah pekerja Rp. 60.000.000 Pertahun 

Sumber : Pengolahan Data Penelitian 2018 

Biaya Pekerja Pertahun = upah kerja x hari kerja pertahun x jumlah pekerja 

= Rp. 50.000 x 300 hari/tahun x 4 orang 

= Rp. 60.000.000 /tahun 

 

c. Biaya Ocerhead Pabrik 

Tabel 4.10 Biaya Overhead Pabrik 

Keterangan Biaya Perbulan Biaya Pertahun 

Sewa gedung pabrik - Rp 5.000.000 

Pemeliharaan Mesin Rp 500.000 Rp 6.000.000 

Listrik Rp 800.000 Rp 1.600.000 

Bahan Bakar Rp 1.000.000 Rp 12.000.000 

Sumber : Pengolahan Data 2018 

 

4.3.2 Harga Pokok Produksi (HPP) 

Harga pokok produksi diperoleh dengan menjumlahkan seluruh biaya yang 

dikeluarkan untuk memproduksi briket biji salak. Kemudian setelah harga pokok produksi 

diperoleh, digunakan asumsi margin 50% harga pokok produksi yang dipersentasikan biaya-

biaya yang dikeluarkan ukm mulai dari biaya transportasi, promosi, pajak, dan biaya-biaya 

lain yang harus dikeluarkan, sehingga produk briket ini sampai kepada konsumen. Selain itu 

juga, didalam margin 50% tersebut perusahaan telah mamasukkan faktor keuntungan yang 

ingin diperoleh oleh perusahaan. 

Berikut ini adalah perhitungan harga pokok produksi briket biji salak. Dimana 

perhitungan dilakukan untuk produksi briket selama satu tahun, yang kemudian harga pokok 

produksi selama satu tahun dibagi dengan jumlah produksi briket selama satu tahun, sehingga 

diperoleh harga pokok produksi briket perkilogramnya sebagai berikut  

 

Tabel 4.11 Perhitungan Harga Pokok Produksi 

Bahan Langsung Rp 400.000 

Tenaga Kerja Langsung Rp 60.000.000         

Overhead Pabrik Variabel 

- Pemeliharaan Mesin 

- Listrik 

- Bahan Bakar 

 

Rp 6.000.000 

Rp 1.600.000 

Rp 12.000.000 
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Total Rp 19.600.000 

Overhead Pabrik Tetap 

- Sewa Gedung 

Total 

 

Rp 5.000.000 

Rp 5.000.000 

Jumlah Rp. 85.000.000 

(Sumber : Pengolahan Data Penelitian 2018) 

Kapasitas produksi perbulan     = 1200 kg 

Kapasitas produksi pertahun   = 1200 kg x 12 Bulan/tahun 

 = 14.400 kg/tahun 

HPP Perkilogram  = 
                    

                          
 

    = 
                  

               
 

HPP Perkilogram  = Rp 5.90/kg 

Harga Jual Briket Perkilogram dengan Margin 50% 

    = Rp 5.90 + (5.90 x 50%) 

    = Rp 8.85 = Rp. 1000/Kg 

 

 4.3.3 Penggunaan Teknologi 

 Pada proses produksi biobriket membutuhkan mesin yang digunakan dalam 

pengeringan bahan baku, pra-karbonisasai, Pencacahan, Penghalusan, dan pengujian nilai 

kalor yang dihasilkan.Kebutuhan Mesin pada pembuatan briket dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

 

1. Mesin Oven 110
0
 

Diketahui: 

Downtime (DT)   = 0 jam 

Setup Time (ST)   = 0,5 jam 

Jumlah Jam Kerja (D)  = 12 jam 

Total Waktu Pengerjaan (T) = 12 jam 

Jumlah Produk     = 50 unit   

Penyelesaian: 

a. Efisiensi Mesin 

Efisiensi Mesin  = 1 −   
       

 
  ) 
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    =  1 −   
        

1 
  ) 

    = ( 1 − 0,04 ) 

    = 96% 

b. Kebutuhan Mesin 

Kebutuhan Mesin  =  
 

  
 x 

P

D   E
 

    = 
1 

  
 x 

  

1        
 

    = 0,86     

 

Tabel 4.12 Rekapitulasi Kebutuhan Mesin  

No 
Jenis 

Mesin 

DT 

(Jam) 

ST 

(Jam) 

D 

(Jam) 

E 

(%) 

T 

(Jam) 

P 

(Unit) 
N 

1 
Oven 

Listrik  
0 0,5 12 0,96 12 50 0,86 

2 Grinder 0 0,5 2 0,75 12 50 0,88 

3 Ball milling 0 2 8 0,87 10 50 0,91 

4 
Press 

Hidrolic 
0 0,5 8 0,94 2 50 0,19 

5 
Bombcalori 

meter 
0 2 8 0,87 12 50 0.86 

Sumber: Pengolahan Data, 2018 

 

a. Biaya Overhead Pabrik tetap  

Dalam setiap melakukan investasi, maka terdapat biaya depresiasi dari peralatan atau 

aset yang digunakan karena waktu pemakaian. Dalam penelitian ini metode 

depresiasi yang digunakan adalah Double Declining Balance Depreciation (DDBD) 

to Convertion Straight of Line Depreciation (SLD). 

Tabel 4.13 Biaya Overhead Pabrik tetap 

No Mesin 
Jumlah 

(Unit) 

Harga/Unit 

(Rp) 
Nilai (Rp) 

1 Oven Listrik  1 500.000 500.000 

2 Grinder 1 775.000 775.000 

3 Ball milling 1 2.500.000 2.500.000 

4 Press Hidrolic 1 2.500.000 2.500.000 

5 Bombcalori meter 1 8.000.000 8.000.000 

Sumber: Pengolahan Data, 2018 
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1. Oven 110
0
 

Adapun perhitungan penyusutan untuk oven suhu 110
0
 ada;ah sebagai berikut: 

 

Umur Oven = 8 tahun  

Investasi (I) = 500.000 

Nilai Sisa  = 12,5 % x 500.000 

   = 62.500 

Rasio 
 

 
  = 

      

       
  

    = 0,125 

SLD   = 
 

       
 (BVt-1 – S) 

    = 
 

       
                 

    = 54.687 

 

Tabel 4.14 Depresiasi Oven Listrik
 

T SLD 
 

       
          BV =  1 (1 

 

N
)
n
 

DDBD = 
   

N
 (1 

 

N
)
n-1

 

BV =  1 (1 
 

N
)
n
 

0  500.000  500.000 

1 1

 -(1-1 
 (500.000-62.500) 

= 54.687 

445.313   (        

 
 (1 

 

 
)
1-1  

= 125.000 

375.000 

2 

 

 

1

 -( -1 
 (445.313-62.500) 

= 54.687 

390.626   (        

 
 (1 

 

 
)
2-1  

= 93.750 

281.250 

3 1

 -( -1 
 (390.626-62.500) 

= 54.687 

335.939   (        

 
 (1 

 

 
)
3-1  

= 70.312 

210.938 

4 1

 -( -1 
 (335.939-62.500) 

= 54.687 

281.252   (        

 
 (1 

 

 
)
4-1  

= 52.734 

158.204 

Sumber: Pengolahan Data, 2018
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Tabel 4.15 Rekapitulasi Depresiasi Aset 

Jenis 

Investasi 

Tahun I Tahun II Tahun III Tahun IV 

Depresiasi 

Book  

Ket Depresiasi 

Book  

Ket Depresiasi 

Book  

Ket Depresiasi 

Book  

Ket Value  Value  Value  Value  

(BV) (BV) (BV) (BV) 

Oven 

Listrik  125.000 375.000 DDBD 93.750 281.250 DDBD 70.312 210.938 DDBD 54.687 156,251 SLD 

Grinder 
193.750 581.250 DDBD 145.312 435.937 DDBD 108.984 326.953 DDBD 86.729 240.224 SLD 

Ball 

milling 625.000 1.875.000 DDBD 468.750 1.406.250 DDBD 351.562 1.054.688 DDBD 273.437 781.251 SLD 

Press 

Hidrolic 625.000 1.875.000 DDBD 468.750 1.406.250 DDBD 351.562 1.054.688 DDBD 273.437 781.251 SLD 

Bombcalori 

meter 2.000.000 6.000.000 DDBD 1.500.000 4.500.000 DDBD 1.125.000 3.375.000 DDBD 875.000 2.500.000 SLD 
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4.4 Analisis Model Bisnis (Business Model Canvas)  

Pada bagian ini akan dijelaskan pengolahan model bisnis kanvas untuk 

pengembangan briket biji salak yang akan diusulkan kepada masyarakat dan pemerintah 

daerah padangsidimpuan. Adapun elemen-elemen model bisnis kanvas adalah sebagai 

berikut: 

1. Customer Segment  

Untuk target konsumen yang dituju oleh perusahaan memang tidak secara spesifik 

terkhususkan berdasarkan kriteria tertentu. Tetapi segmen pelanggan briket biji salak 

adalah warga Tapanuli Selatan/Padangsidimpuan serta pedagang kaki lima daerah ini. 

Produk briket yang dihasilkan dari perusahaan dapat dipesan oleh masyarakat seluruh 

indonesia, sebagai solusi mudah pengganti bahan bakar minyak dan gas yang mulai 

langka. 

2. Value Propotitions  

Value Propotitions adalah nilai yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen. Adapun 

nilai yang ditawarkan yaitu: 

a. Verifikasi bahan baku: Menggunakan bahan baku biji salak merah yang khas dari 

salak sidimpuan.  

b. Renewable Energy: Briket biji salak merupakan sumber energi alternatif yang 

murah dan ramah lingkungan untuk masyarakat sekitar dan luar  padangsidimpuan. 

3. Channels  

Pengembangan briket biji salak akan langsung bekerjasama dengan UKM pengolahan 

makanan dari buah salak yaitu UD. Salacca. UD. Salacca dua Channels yaitu media 

sosial Facebook dan outlet yang berjumlah tujuh outlet di daerah Sumatera Utara. 

Untuk pengembangan selanjutnya akan adanya perluasan channels yaitu: 

a. Peduli Sosial: Berkolaborasi dengan komunitas-komunitas di Padangsidimpuan dan 

Tapanuli Selatan yang memiliki visi yang sama. Untuk memasarkan produk olahan 

salak di network mereka. 

b. Campaign donasi kepada pendidikan anak-anak petani salak sebesar 10%. 

c. Program field trip ke area perkebunan salak dengan konsep edukasi dan family. 

4. Customer Relationships  

Pada UD. Salacca customer relationships yang digunakan adalah personal assistance 

atau pelayanan selama penjualan oleh karyawan UD. Salacca. Hal ini dapat dilihat pada 

setiap outletnya, produk-produk yang diinginkan pelanggan diambilkan oleh karyawan. 

Untuk usulan. UD. Salacca  memberikan support kepada petani salak melalui 
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pendidikan anak-anak petani, bisa berupa donasi pendidikan. Kemudian UD. Salacca 

harus update bentuk support tersebut kepada pelanggan agar tingkat kepercayaan 

pelanggan juga bertambah. Sehingga secara tidak sengaja perusahaan dapat mengajak 

pelanggan untuk terlibat dalam kegiatan sosial sekaligus. 

5. Revenue Streams  

Revenue Streams atau aliran pendapatan yang masuk ke dalam perusahaan adalah 

melalui penjualan briket biji salak atau produk lainnya. Penjualan melalui outlet adalah 

sumber pendapatan utama UD. Salacca.  

6. Key Resources  

Sumberdaya utama yang terdapat pada perusahaan UD. Salacca saat ini adalah Fasilitas 

fisik seperti pabrik pengolahan yang paling besar yang paling produktif di Kabupaten 

Tapanuli Selatan. Kemudian karyawan serta desain kemasan yang mereka miliki. 

Namun dapat ditambahkan petuah adat daerah sebagai pelestari budaya daerah. 

7. Key Activities  

Aktivitas utama pada perusahaan UD. Salacca saat ini adalah produksi, pemasaran dan 

mengikuti event-event untuk memperkenalkan kepada msyarakat tentang produk briket 

biji salak. Akan tetapi dapat ditambahkan Promosi online melalui media sosial atau 

platform digital lainnya, serta offline melalui brosur atau surat kabar. Nilai tambah 

aktivitas selanjutnya adalah quality control. 

8. Key Partnership  

Mitra utama UD. Salacca adalah petani salak lokal sebagai pemasok bahan baku 

produk, key partnership lainnya adalah Pemerintah daerah. 

9. Cost Structure  

UD. Salacca yaitu dodol salak, biaya yang dikeluarkan untuk usaha ini yaitu biaya 

produksi (termasuk SDM) dan biaya operasional. Biaya produksi adalah biaya yang 

digunakan untuk menghasilkan produk, sedangkan biaya operasional meliputi biaya-

biya promosi, pemasaran, dan perawatan mesin-mesin produksi. Model bisnis terpacu 

nilai dan biaya, dan skala ekonomi. Berikut ini adalah gambaran model bisnis usulan 

kepada UD. Salacca dalam pengembangan briket biji salak menggunakan konsep 

Business Model Canvas.  
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4.5 Analisis Evaluasi Model Bisnis dengan (SWOT) 

 Model bisnis secara reguler merupakan aktivitas penting dalam manajemen yang 

memungkinkan perusahaan mengevaluasi keadaan posisi pasarnya dan kemudian 

menyesuaikannya. Adapun cara mengevaluasi model bisnis salah satunya adalah dengan 

menggunakan analisis SWO  “Strength Weakness, dan Opportunity Threats”  

 

Tabel 4.14 Matriks SWOT Briket. 

 Strength (S) 

1. Produk Terbuat dari 

limbah biomassa.  

2. Mempunyai nilai kalor 

yang tinggi. 

Weakness (S) 

1. Kurangnya tenaga 

kerja yang 

mumpuni. 

2. Biaya operasi yang 

tidak stabil. 

Opportunities (O) 

1. Kebutuhan pedagang 

kecil akan bahan bakar 

murah. 

2. Dukungan pemerintah 

untuk membuat inovasi 

yang berbahan baku dari 

olahan salak. 

Strategi S-O 

1. Meningkatkan kuantitas 

produk guna memenuhi 

permintaan pasar. 

2. Menghasilkan briket 

yang brkualitas. 

Strategi W-O 

1. Melakukan pelatihan 

sederhana 

pembuatan briket. 

2. Memperbaiki system 

pengoperasian. 

Threats (T) 

1. Kurangnya pengetahuan 

dan pengaplikasian akan 

produk briket. 

2. Ketersediaan bahan 

baku yang tidak dapat 

diprediksi. 

Strategi S-T 

1. Melakukan promosi, 

pengenalan dan pelatihan 

pembuatan briket. 

2. Menciptakan partnership 

dengan petani dan ukm 

pengolahan buah salak. 

Strategi W-T 

1. Melakukan promosi, 

pengenalan dan 

pelatihan pembuatan 

briket. 

2. Menyiapkan gudang 

stok bahan baku 

yang dibutuhkan. 

 

 

4.5.1 Analisis SWOT Pada Bisnis Model Kanvas 

Faktor internal dalam analisis SWOT dibedakan menjadi dua yaitu kekuatan dan 

kelemahan. Kekuatan merupakan keunggulan yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan 
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competitor lain. Kelemahan adalah kekurangan yang dimiliki perusahaan. Sementara faktor 

eksternal terbagi dua juga, yaitu Peluang dan Ancaman. Peluang merupakan tren positif yang 

berada di lingkungan eksternal perusahaan dan apabila peluang tersebut dieksploitasi oleh 

perusahaan, maka peluang usaha tersebut berpotensi untuk menghasilkan laba bagi 

perusahaan secara berkelanjutan. Ancaman adalah individu, kelompok, ataupun organisasi 

diluar suatu perusahaan yang berusaha untuk mengurangi kinerja yang sudah dicapai 

perusahaan. Berikut adalah hasil analisis SWOT terhadap kesembilan blok model bisnis. 

1. Customer Segment  

Kekuatan customer segment yang ada pada UD. Salacca saat ini adalah tidak terbatas 

pada kriteria tertentu,dari hasil penelitian yang dilakukan briket biji salak mempunyai 

nilai kalor 7.058,1 yang potensial digunakan para pedagang kecil serta umkm yang 

membutuhkan bahan bakar yang lebih murah dan tidak merusak alam dibandingkan 

memakai minyak tanah dan kayu bakar. Kelemahan dari model customer segment UD. 

Salacca adalah untuk menjangkau semua konsumen perusahaan masih kewalahan 

terkait bahan baku produksi yang masih musiman. Peluang yang bisa diambil adalah 

dengan meningkatkan kerjasama dengan para petani salak di Kabupaten Tapanuli 

Selatan sehingga bahan baku akan tercukupi. Ancaman dari model customer segment 

adalah semakin banyak pesaing yang masuk ke dalam pasar persaingan seiring 

banyaknya inovasi tentang energi terbaharuan. 

 

2. Value Propotitions  

Kekuatan dari produk briket biji salak yaitu merupakan produk inovasi baru berbahan 

baku biji salak merah sidimpuan yang memiliki nilai kalor tinggi yang akan 

memberikan pembakaran yang maksimal. Kelemahannya adalah produk sangat mudah 

ditiru karena pembuatannya cukup mudah. Peluang yang bisa dikembangkan adalah 

support kepada petani salak dan membantu pemerintah daerah dalam mengatasi 

permasalahan limbah biji salak. Ancaman dari produk dodol salak adalah belum adanya 

hak cipta produk sehingga pesaing bisa saja meniru dan membuat value propotition 

yang lebih baik lagi. 

 

3. Channels  

Kekuatan dari model Channels UD. Salacca adalah jangkauan pasar yang cukup luas 

karena adanya mitra atau reseller. Kelemahannya adalah banyaknya saluran pemasaran 

yang belum termanfaatkan dengan maksimal karena terbatasnya kapasitas produksi dan 
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sumberdaya teknologi yang dimiliki. Peluang dari channels adalah memanfaatkan 

media sosial, dan berkolaborasi dengan masyarakat serta menambahkan give away 

kepada pelanggan setia untuk wisata kebun salak gratis. Ancaman dari channels adalah 

pesaing lebih cepat mengelola channels. 

 

4. Customer Relationship  

Kekuatan penerapan customer relationship saat ini yaitu pelayanan yang baik dari 

karyawan terhadap pelanggan yang datang langsung ke outlet. Pelanggan tidak perlu 

repot dalam mengambil produk, karena ada karyawan yang melayani pelanggan. 

Kelemahannya adalah pelanggan belum bisa mengetahui stok tersedia di toko atau 

tidak. Peluangnya adalah, perusahaan dapat memberikan support kepada petani salak 

sebagai supplier utama baik dalam bentuk donasi ataupun lainnya. perusahaan juga 

harus update bentuk support kepada pelanggan agar terciptanya rasa percaya kepada 

perusahaan. Ancamannya adalah pesaing dapat menerapkan customer relationship yang 

lebih baik. 

 

5. Revenue Streams  

Kekuatan yang ada pada elemen revenue streams adalah pembayaran langsung setiap 

transaksi penjualan produk. Kelemahannya adalah hanya bersifat sekali transaksi 

dengan konsumen. Peluangnya adalah dengan menambahkan kegiatan perusahaan 

seperti mengikuti bazar amal, berjualan dan mengkampanyekan bentuk support kepada 

petani. Ancamannya adalah testimoni pelanggan yang urang membangun. 

 

6. Key Resources  

Kekuatan dari key resources adalah kondisi fasilitas fisik pabrik yang sudah cukup 

lengkap, dan hanya ada dua pabrik binaan Pemerintah Daerah di Tapanuli Selatan dan 

UD. Salacca salah satu yang masih aktif beroperasi. Kelemahannya adalah bentuk 

desain kemasan belum menggambarkan harapan konsumen yang semakin hari semakin 

kekinian. Peluangnya adalah dengan mengajak petuah adat atau pemerhati adat untuk 

menambah nilai dari produk. Ancamanya adalah sumberdaya yang belum memadai 

baik di kalangan karyawan ataupun pada supplier seperti petani salak. 

 

 

 

7. Key Activities  



IV-18 
 

Kekuatan dari key activities adalah UD. Salacca mampu mengoptimalkan kapasitas 

produksi yang ada, penjualan yang bekerja sama dengn mitra, reseller baik secara 

online dan offline dapat meningkatkan laba perusahaan. Kelemahannya adalah 

perusahaan belum menerapkan quality control terhadap bahan baku maupun produk 

jadi. Peluang nya adalah perusahaan dapat meningkatakan manajemen produksi dan 

kualitas produksi. Ancamannya adalah pesaing dengan mudah menerapkan key 

activities yang lebih baik. 

 

8. Key Partnership  

Kekuatan dari key partnership UD. Salacca yaitu perusahaan dikenal baik oleh mitra 

sehingga banyak mitra yang ingin bekerjasama. Selain itu perusahaan juga sudah sering 

mendapatkan penghargaan baik skala nasional, maupun regional. Kelemahannya adalah 

banyak mitra yang memiliki value propotition yang lebih baik dari UD. Salacca. 

Peluangnya adalah perusahaan dapat menerapkan kerjasama dengan beberapa UMKM 

sehingga dapat meningkatkan promosi dan laba bagi perusahaan. Ancamanya adalah 

perusahaan masih ketergantungn kepada mitra, seperti bhan baku dan pemasaran. 

 

9. Cost Structure  

Kekuatan dari elemen cost structure adalah biaya untuk menjangkau pasar berkurang 

karena pihak perusahaan bekerja sama dengan beberapa mitra. Kelemahannya adalah 

biaya operasional yang tidak stabil karena ketersediaan bahan baku. Peluangnya adalah 

dengan memaksimalkan peran teknologi sehingga biaya pemasaran yang dikeluarkan 

semakin minim. Ancamannya adalah harga bahan baku bisa sewaktu-waktu tidak 

mencukupi akibat ketersediaannya di lapangan, dan harga produk menjadi tidak stabil.


