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Abstract 

The development of Small and Medium Enterprises ( SMEs ) in Indonesia is currently growing 

rapidly, but a lot of managerial issues often faced by SMEs in their business . The research results 

stated that the lack of long-term planning and strategic thinking in business are the major 

contribution of their business’ slow growth. To help the SMEs become more competitive, value 

chain approach can be employed to make upgrading strategy. This study uses a case study in Abon 

Lele industry in Boyolali, where women have a vital role as a women entrepreneur in the entire 

business process. Abon Lele Boyolali industry is also facing the same problem as that faced by 

other SMEs. This makes it difficult to develop their business. The use of a value chain approach 

can explain the whole production activities, so that the optimal solution can be made. The 

upgrading strategy also performed by SWOT analysis. The research result showed that the 

increase in business competitiveness Abon Lele Boyolali can be done through product innovation, 

product image promotion, strengthening of the entrepreneurial spirit and market extension. These 

are expected to improve the welfare of businesses in the industry Boyolali shredded catfish. 
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1. Pendahuluan 

Usaha kecil yang mulai berkembang saat ini, 

banyak juga yang berdirinya didasari dari falsafah family 

business (bisinis kelurga). Karena di dalamnya melibat-

kan keterlibatan anggota keluarga dalam mengelola 

bisnis tersebut. Potret mengenai usaha kecil yang 

pendiriannya berdasarkan bisnis keluarga ini terdapat 

juga di industri abon lele di daerah Kampung Lele 

Kabupaten Boyolali.  

Usaha ini dimulai dengan adanya keprihatinan 

sekelompok warga atas hasil panen yang melimpah di 

Kampung Lele Tegalrejo, dimana dari hasil lele 

konsumsi biasa terdapat lele yang berukuran besar 

melebihi ukuran lele konsumsi. Lele konsumsi memiliki 

ukuran 1 kilogram berisi 4 ekor lele, sementara ada lele 

yang berukuran 1 kilogram hanya 1 atau 2 ekor. 

Sehingga kemudian dipikirkan untuk membuat olahan 

berbahan dasar lele yang bisa digunakan sebagai 

tambahan penghasilan dan nilai tambah bagi lele itu 

sendiri. OVOP Abon Lele di desa Tegalrejo mulai 

tumbuh berkembang pada tahun 2010, perkembangannya 

mulai terasa ketika presiden SBY secara khusus 

mengunjungi daerah tersebut untuk memberikan bantuan 

dana sebesar 900 juta rupiah 

Bentuk yang dipilih untuk dikembangkan adalah 

abon, karena Boyolali sudah terkenal dengan khas abon. 

Bumbu dasar dan cara pengolahan sama dengan abon 

umumnya hanya bahan dasar diganti dari daging sapi 

menjadi daging lele.  

Kampung lele Tegalrejo merupakan kampung 

penghasil lele terbesar di Boyolali, sehingga bahan baku 

di pasok oleh warga sebagai perternak. Hampir seluruh 

warga membudidayakan lele. Untuk mendapatkan lele 

ukuran besar dalam jumlah banyak, maka diperlukan 

adanya peran pedagang pengumpul yang bertugas 

menggumpulkan lele ukuran besar dari panenan warga, 

kalau di Kampung Lele pada saat dibutuhkan kurang 

mencukupi maka pedagang pengumpul akan mencari lele 

ukuran besar ini ke peternak sekitar Kampung Lele atau 

lain kecamatan. 

Dari pedagang pengumpul ini, bahan baku lele 

dipasok untuk kemudian diolah. Dari hasil olahan lele 

ini diperoleh varian: abon lele rasa manis dan pedas, 

kripik daging lele, kripik sirip, kripik kulit dan krupuk 

lele. Untuk abon sendiri, bahan dasar daging lele satu 
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kali masak 60 kilogram daging dengan harga per 

kilogramnya Rp. 11.000,- akan menghasilkan 15 

kilogram abon lele dengan harga per kilogramnya Rp. 

100.000,-. kemudian dipasarkan melalui outlet sendiri di 

kampung lele Tegalrejo, dititipkan ke toko-toko pusat 

oleh-oleh di Boyolali, pemasaran melalui agen-agen di 

luar kota seperti Yogyakarta, Solo dan Semarang, ada 

juga yang dikirim langsung ke Sumatra, Jakarta, 

Bandung dan Jawa Barat, dan dititipkan melalui sopir 

desa yang biasanya mengirim lele ke luar kota. 

Di Kab. Boyolali sendiri hanya ada 3 usaha abon 

lele yaitu KUB Karmina, Al-Fadt, dan Alang-Alang. 

KUB Karmina diketuai Ibu Triasning Panuntun dengan 

anggota aktif sebanyak 10 orang, yang berkerjasama 

dengan pembagian tugas masing-masing, seperti 

pemasaran, bendahara, dan produksi. Pemasok/ 

pedagang pengumpul yang aktif hanya 1 orang. Yang 

kedua adalah abon lele Al-Fadt yang dikelola KWT 

Tanjungsari Pada dasarnya proses produksi sama. 

Pemasok juga berasal dari daerah setempat hanya saja 

tidak lewat pedagang pengumpul, melainkan dari 

peternak langsung ke usaha. Bahan baku kemudian 

diolah dan dikerjakan bersama anggota KWT yang 

diketuai Ibu Eka Supriyatin dan anggota terdiri dari 20 

orang. Varian produk yang dihasilkan hampir sama 

tetapi ada beberapa produk tambahan yang tidak 

diproduksi KUB Karmina yaitu pastel lele, nastar lele 

dan stik lele. Pemasaran lewat agen, 1 orang yang 

mendistribusikan ke toko-toko pusat oleh-oleh dan 

supermarket di Ungaran, Solo, Semarang dan sekitarnya. 

Usaha yang ketiga dikelola Ibu Tri Wahyuni dengan 

merk dagang Alang-alang 38. Bahan baku disediakan di 

kolam sendiri yang berjumlah 200 kolam untuk 

pembesaran. Kemudian diolah dan dipasarkan langsung 

melalui showroom yang ada di kec. Teras. Selain itu 

produk juga dipasarkan melalui toko-toko pusat oleh-

oleh di Boyolali, agen di luar kota seperti Jakarta, Solo, 

Semarang dan Yogyakarta. 

Fenomena yang menarik dari industri kecil di atas 

adalah peran wanita dalam mengembangkan usaha 

mereka. Antara suami dan istri ini saling bekerjasama di 

dalam pengelolaan industri ini sampai industri ini 

berkembang cukup baik, karena mereka berhasil 

memasarkan produk kerupuk mereka sampai berbagai 

kota. Dalam situasi industry abon lele Boyolali, wanita 

tidak hanya berperan sebagai pelengkap, namun 

merupakan motor penggerak, karena suami biasanya 

memiliki usaha ternak lele, dan istri bergreak dalam 

usaha abon lele. 

Dari hal di atas, membuat perempuan mulai 

berperan dalam perekonomian keluarga karena mereka 

bukan hanya dituntut untuk menjadi ibu rumah tanga 

tetapi juga harus membantu perekonomian keluarga. 

Sehingga perempuan mecoba menjalankan fungsinya 

sebagai “triple burden women”, yaitu ketika mereka 

diminta menjalankan fungsi reproduksi, produksi, 

sekaligus fungsi sosial masyarakat secara bersamaan. 

 Potret kewirausahaan perempuan yang seperti 

ini disebut sebagai women entrepreneurs dimana perem-

puan merupakan bagian penting dari usaha keluarga yang 

bekerja sama dengan suami. Berkembangnya women 

entrepreneurship di Kampung Lele ini berawal salah satu 

sifat yang dimiliki oleh perempuan untuk memulai 

sebuah bisnis dengan cara bekerjasama dengan suami 

mereka, selain itu mereka juga dapat mengungkapkan 

pendapat dan mendapatkan pengalaman baru. 

Marshack,(1999), Timmons (1994) dan Garaven et al. 

(1997) kesuksesan sebuah bisnis yang didalamnya 

melibatkan sebuah tim kerja bisanya diperoleh karena 

tim ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang bisa 

saling melengkapi satu dengan yang lain 

Berdasarkan hasil penelitian Mahastanti dan 

Nugrahanti (2010) dalam industri kerepuruk di daerah 

Tuntang di atas didapatkan hasil bahwa wanita berperan 

sebagai women co-entrepreneur yang lebih sering 

dilibatkan produksi dan pembukuan. Hal ini sejalan 

dengan penelitian Marshack (1993) jika seorang suami 

istri bekerjasama dalam menjalankan bisnisnya istri 

sering kali mengerjakan “pekerjaan perempuan” seperti 

bekerja di administrasi dan pengelolaan keuangan. 

Namun penelitian kali ini berbeda, dimana wanita bukan 

sebagai co-entrepreuneur, namun justru mandiri sebagai 

entrepreneur.  

Selain itu penelitian ini juga mendapatkan hasil 

bahwa, perkembangan usaha abon lele ini belum optimal, 

dimana competitive advantage yang dimiliki oleh women 

entreprenur di daerah tersebut masih sangat rendah. 

Padahal semakin ketatnya persaingan bisnis maka 

dibutuhkan inovasi produk untuk meningkatkan competi-

tive advantage, profitabilitas dan menunjang kelangsung-

an usaha (Pimentel dan Campos,2008). 

Selama ini women co entrepreneur masih skeptis 

dalam menanggapi persaingan abon lele melawan abon 

sapi/ayam. Padahal jika pengelolaan usaha abon lele bisa 

dibuat semakin baik, daya saingnya cukup menjanjikan. 

Untuk mengurai masalah di atas dalam industri 

abon lele Boyolali akan dilihat secara umum lingkungan 

industri abon lele, dengan keterkaitan antara sektor hulu 

dan sektor hilir. Sektor hulu merupakan sektor yang 

terkait dengan penyediaan bahan baku dan teknologi 

abon lele. Bahan baku dan teknologi abon lele 

merupakan satu kesatuan dalam sistem produksi, tidak 

hanya dalam bentuk kebendaan (bahan baku) saja, tetapi 

lebih dari itu. Proses inovasi abon lele dapat berjalan 

dengan baik jika bahan baku lele yang dibutuhkan 

memiliki kualitas yang bagus. 

Sektor hilir yang dalam hal ini pemasaran abon 

lele, merupakan sektor penting dalam mengembangkan 

industri abon lele. Keterkaitan kedepan dengan pengrajin 

ini memberikan andil yang sangat signifikan. Para 

pengrajin perlu saluran jelas dan pasti akan produk yang 

dihasilkan. Prospek pasar abon lele di daerah Jawa 

Tengah sebetulnya cukup menjanjikan tetapi selama ini 
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women entrepreneur mengalami kesulitan dalam 

mengembangkan usahanya. 

Rantai nilai industri abon lele dari hulu ke hilir 

memerlukan kebijakan agar women entrepreneur tidak 

hanya sebagaipembuat abon lele, tetapi menjadi inovator 

dengan keterampilan dibidang produksi abon lele. 

Dengan mengetahui dan mengelola proses bisnis dalam 

rantai nilai maka women entrepreneur dapat melakukan 

efisisiensi proses produksi sehingga daya saing yang 

diharapkan dapat ditingkatkan 

Berdasarkan hal di atas maka dalam penelitian ini 

akan dilihat bagaimana industri abon lele Boyolali ini 

dapat dikembangkan dengan pendekatan hulu hilir. 

Pendekatan ini akan melihat bagaimana kesiapan para 

pelaku industri kerupuk dari peyediaan sumber daya 

(tidak hanya bahan baku saja tetapi juga kemampuan 

inovasi pengolahan abon lele oleh para pengrajin) sampai 

pada menjual abon lele kepada konsumen akhir dari hasil 

produk. Kemudian berdasarkan pendekatan hulu hilir ini 

akan dilihat dimana peluang dan hambatan, kelemahan 

dan ancaman dari setiap pelaku industri abon lele. 

Dengan menggunakan analisis SWOT dapat dibuat 

sebuah strategi pengembangan rantai nilai dari hulu 

sampai hilir dalam industri tersebut, untuk meningkatkan 

daya saing mereka. 

Penelitian ini akan membuat model starategi 

peningkatan daya saing industri kerupuk melalui 

pendekatan rantai nilai dan analisis SWOT yang tepat 

bagi para women entrepreneur.  

Untuk membuat model starategi peningkatan daya 

saing industry, beberapa hal yang harus diperhatikan 

adalah (1) Berdasarkan penelitian Mahastanti & 

Nugrahanti (2010), yang menyimpulkan bahwa inovasi, 

bahan baku, dan pemasaran menjadi satu hambatan, 

maka penyususnan strategi daya saing yang tepat di 

industri tersebut penting untuk dilakukan. (2) Bagaimana 

rantai nilai yang terbentuk dalam industri abon lele di 

daerah Kampung Lele Boyolali? (3) bagaimana analisis 

SWOT dari masing-masing pelaku rantai nilai?, (4) 

bagaimana staregi bisnis yang dibuat untuk meningkat-

kan daya saing? yang pada akhirnya nanti akan dijadikan 

sebuah model. 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Meningkatkan daya saing women entrepreneur di 

industri abon lele, melalui pendekatan rantai nilai 

untuk melihat proses bisnis dari bahan baku sampai 

proses produksi (inovasi) sampai dengan memasar-

kan produk. Pendekatan rantai nilai di rasa tepat 

dalam meciptakan daya saing UKM karena dapat 

melihat masalah secara meyeluruh dari hulu 

sampai hilir 

2. Mengetahui kelemahan kekuatan hambatan dan 

tangtangan (analisis SWOT) dalam satu rantai nilai 

abon lele untuk menentukan strategi kedepan 

dalam penciptaan daya saing.  

3. Dengan dibuatnya strategi yang tepat dalam men-

ciptakan daya saing dapat meningkatkan penda-

patan women entrepreneur di Kampung Lele 

Boyolali. 

2. Tinjauan Pustaka 

2.1 Rantai Nilai 

Analisis rantai nilai merupakan analisis aktifitas-

aktifitas yang menghasilkan nilai, baik yang berasal dari 

dalam dan luar perusahaan. Konsep rantai nilai membe-

rikan perspektif letak perusahaan dalam rantai nilai 

industri. Analisis rantai nilai membantu perusahaan 

untuk memahami rantai nilai yang membentuk produk 

tersebut. Nilai yang berawal dari bahan mentah sampai 

dengan penanganan produk setelah dijual kepada 

konsumen. Perusahaan harus mampu mengenali posisi-

nya pada rantai nilai yang membentuk produk atau jasa 

tersebut. Hal ini sangat penting untuk mengidentifikasi 

kesempatan dari persaingan.  

Setelah mengidentifikasi posisinya, maka perusa-

haan mengenali aktifitas-aktifitas yang membentuk nilai 

tersebut. Aktifitas-aktifitas tersebut dikaji untuk 

mengidentifikasi apakah memberikan nilai bagi produk 

atau tidak. Jika aktivitas tersebut memberikan nilai, 

maka akan terus digunakan dan diperbaiki untuk 

memaksimalkan nilai. Sebaliknya, jika aktifitas tersebut 

tidak memberikan nilai tambah maka harus dihapus 

Rantai nilai sering digunakan untuk melakukan 

pendekatan dalam meyelesaikan masalah-masalh kemis-

kinan. Karena di dalam rantai nilai mendeskripsikan 

secara penuh seluruh aktivitas dari pembelian bahan 

baku sampai dengan cara memproses bahan baku 

tersebut untuk menghasilkan produk yang bernilai 

tambah ketangan konsumen akhir (Kaplinsky and 

Morris 2001). Konsep tentang rantai nilai sendiri 

pertama kali diungkapkan oleh Porter (1985) di dalam 

rantai nilai terdapat hubungan antara suplier bahan baku 

sampai dengan konsumen akhir yang menjadi sebuah 

sistem yang mampu memberikan nilai tambah bagi 

perusahaan ketika melakukan proses produksi. 

Sedangkan Stock and Lambert (2001) mendefinisikan 

rantai nilai sebagai sebuah kesatuan proses bisnis yang 

dilakukan oleh perusahaan dari produksi sampi 

medistribusikan barang ke konsumen. Sehingga dalam 

rantai niai terdapat interaksi antara suplier, perusahaan 

pembuat barang jadi, distributor, dan konsumen untuk 

memberikan nilai tambah  

Dengan menggunakan pendekatan rantai nilai 

perusahaan bisa membuat sebuah strategi pengurangan 

biaya dan diferensiasi kareana dapat melihat kompetensi 

inti dari perusahaan. Saat ini terdapat dua tipe rantai 

nilai yaitu (1) aktifitas utama yang teridiri dari logistik 

barang baku,produksi, penjualan dan layanan purna jual 

(2) aktifitas pendukung yang terdiri dari infrastruktur, 

sumber daya manusia, tehnologi yang digunakan dalam 

produksi. Dengan adanya rantai nilai mendorong 

perusahaan untuk berprilaku tidak sama dengan 

perusahaan yang lain karena dari setiap aktifitas yang 
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ada dalam rantai nilai berbeda. Hal ini dapat dilihat dari 

biaya dan juga sumber daya yang ada. Oleh karena itu 

pendekatan rantai nilai dapat mendorong perusahaan 

untuk dapat memiliki daya saing yang tinggi karena 

mereka dapat berporduksi secara lebih murah 

dibandingkan dengan pesaingnya.  

2.2 Analisis SWOT 

Dalam menentukan sebuah strategi perusahaan 

harus mampu untuk menghubungkan antara kesempatan 

dan ancaman yang dihadapi dengan kekuatan dan kele-

mahan yang dimiliki. Hal ini terjadi karena diharapkan 

kekuatan yang dimiiki oleh perusahaan mampu utnuk 

digunakan dalam menghadapi ancaman dan memanfaat-

kan peluang yang ada. 

Kekuatan dan kelemahan didapatkan dari faktor 

internal perusahaan misalnya kemampuan produksi, 

sumber daya yang dimiliki, sedangakan kesempatan dan 

ancaman diperoleh dari faktor eksternal perusahaan 

seperti kondisi pasar dan pesaing. Dengan mengunakan 

analisis SWOT sebuah perusahaan dapat mengidentifi-

kasi keunggulan kompetitif secara berkelanjutan dengan 

cara memelihara dan meningkatkan kapabilitas internal 

yang ada saat ini untuk mempertahankan posisi mereka 

di pasar ketika behadapan dengan pesaing (Marilyn and 

Judy, 2010).  

2.3 Strategi Besaing untuk women entrepreneur. 

Berdasarkan hasil penelitian Porter (1985) 

tentang strategi bersaing terdapat lima faktor yang dapat 

mempengaruhi persaiangan dalam sebuah industri yaitu 

(1) masuknya kompetitor baru (2) ancaman produk 

subtitusi (3) kekuatan daya tawar dari pembeli (4) 

kekuatan daya tawar dari pemasok bahan baku (4) 

kompetisi antar kompetitor yang sudah ada saat ini. 

Berdasarkan analisis Porter (1985) struktur industri yang 

relatif stabil dapat berubah dengan masuknya lima faktor 

di atas. Agar perusahaan dapat bersaing di pasar maka 

perusahaan harus mampu untuk menjaga biaya produksi 

(efisiensi produksi) dengan baik dengan memiliki 

hubungan yang baik dengan pemasok bahan baku dan 

juga mampu untuk mengakses pasar dengan harga yang 

kompetitif dengan produk pesaing. Agar supaya 

produknya tidak kalah bersaing dengan kompetitior baru 

dan lama serta dengan produk subtitusi maka barang 

yang diproduksi harus memilki diferensiasi yang jelas. 

Hal ini juga sejalan dengan strategi bersaing Porter 

(1990) tentang low cost leadership dan diferensiation.  

Bila hal ini diterapkan pada bisnis UKM sering 

kali strategi bersaing yang diharapakan masih lemah 

karena UKM memiliki beberapa hambatan seperti yang 

diungkapkan oleh Winarni (2006) dalam Situmorang 

(2008) beberapa permasalahn yang dihadapi oleh UKM 

adalah: (1) kurangnya permodalan (2) kesulitan dalam 

pemasaran (3) kualitas manajemen rendah (4) SDM 

yang memiliki kualitas yang rendah (5) kualitas 

tehnologi produksi yang rendah (6) kebanyakan tidak 

memiliki laporan keuangan (7) struktur organisasi 

sederhana, dengan pembagian kerja tidak baku. 

Permasalahan ini meyebabkan lemahnya jaringan usaha, 

keterbatasan kemampuan penetrasi pasar, tidak mampu 

melakukan difersifikasi produk, skala ekonomi yang 

terlalu kecil sehingga sukar untuk menekan biaya karena 

margin keuntungannya sudah sangat kecil. Selain itu 

masih banyak hambatan yang lain seperti legalitas dan 

peraturan dari pemerintah yang belum terlalu 

mendukung usaha kecil seperti akses modal yang susah 

peraturan pembayaran ketenagakerjaan yang kurang 

jelas De Soto (2000).  

Untuk membuat strategi bersaing yang baik maka 

digunakaan analisis rantai nilai yang diikuti dengan 

analisis SWOT. Kedua pendekatan ini mampu untuk 

menjelaskan permasalahan women entreprenur secara 

komprehensif dari hulu sampai hilir. Sehingga kebijakan 

yang dibuat dapat terintegrasi. Berdasarkan penelitian 

Tambunan (2002) dengan adanya strategi 

pengembangan yang terintegrasi diharapakan UKM 

memiliki keunggulan bersaing dengan (1) memiliki 

kualitas SDM yang baik (2) mampu melakukan efisiensi 

dan peningkatan produktifitas (3) meningkatkan kualitas 

produk (4) memiliki akses promosi yang luas (5) sumber 

daya modal yang memadai (6) jejaring bisnis yang luas 

(7) memiliki jiwa kewirausahaan. 

3. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian aksi 

yang outputnya adalah sebuah sistem penguatan UKM 

yang sinergis. Disebut sinegis karena roadmap 

penguatan UKM merupakan penjabaran strategi 

pengembangan (upgrading) rantai nilai disusun secara 

partisipatif berdasarkan pada kondisi dan kebutuhan 

faktual yang dihadapi oleh pelaku usaha di sepanjang 

rantai nilai, khususnya UKM. Dikatakan partisipatif 

karena proses penyusunannya melibatkan pada pelaku 

rantai nilai dengan memperhitungkan kapasitas dan 

peran lembaga-lembaga penunjang serta lembaga-

lembaga pendukungnya. Selanjutnya, roadmap tersebut 

dijadikan pedoman kerja yang lebih mantap bagi para 

pelaku rantai nilai maupun lembaga-lembaga 

pendukungnya untuk memfasilitasi implementasi 

rencana aksi penguatan UKM tersebut. Dalam metode 

Partisipasi Riset Aktif terdapat sebuah siklus dalam 

meyusun metode riset. Siklus tersebut terdiri dari 

perencanaan, membuat tindakan dari perencanaan, 

melakukan observasi, melakukan evaluasi (termasul Self 

evaluation) dan juga analisis kritis untuk kembali ke 

tahap awal kembali yaitu perencanaan (O'Brien, 2001; 

McNiff, 2002). Semua siklus tersebut diikuti dengan 

partisipasi langsung dari objek penelitian dengan tujuan 

untuk meningkatkan kemampuan praktis dari objek 

peneliti dan juga mampu memberdayakan kemampuan 

komunitas lokal (Dick, 2002).  

Untuk mencapai tujuan penelitian yang sudah 

diurakan di atas maka metode Partisipatif Riset Aksi 
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yang dipakai perlu didukung metode lainnya seperti; 

survey, studi kasus, Focus Group Discussion, eksperi-

mental untuk mendukung upgrading strategi yang 

dilakukan. Secara keseluruhan disain penelitian aksi ini 

adalah tampak dalam Gambar 1. 

Tahap pertama dilakukan survey lapangan untuk 

kepentingan asesment/penilaian rantai nilai 

produk/komoditas terpilih dilengkapi dengan analisis 

SWOT (Strength, Weeknesses, Opportunity, Threat). 

Hasil analisis data dan analisis SWOT pada rantai nilai 

produk digunakan untuk menyusun arahan strategi dan 

program penguatan UKM insudtri abon lele. Hasil 

analisis data dan arahan strategi tersebut dikonfirmasi-

kan melalui FGD (Focus Group Discussion). 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di daerah Tuntang 

Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah dengan 

populasi pengusaha kecil yang bergerak dalam industri 

kerupuk.Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kondisi 

sosial dan perekonomian pengusaha kecil kerupuk yang 

bisa menggambarkan situasi penelitian. Pertimbangan 

lainnya adalah dari aspek kemudahan mengakses 

informasi (manageable). Pemilihan lokasi ini 

diharapkan bisa menggambarkan masalah penelitian 

yang telah dirumuskan. 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Data terdiri dari data primer dan data sekunder. 

Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung 

dilapangan dengan pedoman pada instrumen penelitian 

menggunakan kuisoner, sedangkan data sekunder 

diperoleh dari berbagai laporan dan publikasi yang 

relevan dari penelitian. Pengisian kuisoner dilakukan 

dengan teknik interview langsung kepada responden 

melalui proses FGD. Disamping itu, akan diteliti juga 

secara mendalam (depth interview) kepada beberapa 

orang kunci untuk menggambarkan peranan women 

entrepreneur di sana. 

3.3 Teknik Pengambilan Sampel  

 Populasi dari penelitian ini adalah pengusaha 

kecil kerupuk. Unit analisis dari penelitian ini adalah 

pengusaha krupuk yang melibatkan istri dalam 

mengelola usahanya. Sampel yang akan digunakan 

sebagai unit analisis akan diambil dengan 

menggunakan teknik purposive sampling yang bertipe 

judgement sampling. Menurut Emory dan Cooper 

(1991), teknik ini digunakan ketika peneliti secara teliti 

ingin memilih anggota sampel untuk memenuhi 

beberapa kriteria sesuai dengan tujuan penelitian yang 

hendak dicapai dan untuk memenuhi kriteria gambaran 

populasi. 

4. Hasil dan Pembahasan 

4.1. Gambaran Responden 

 Berikut ini adalh gambaran respionden yang 

dijadikan sampel dalam melakukan penelitian upgrading 

rantai nilai di daerah Kampung lele Tegalrejo Boyolali : 

 

Gambar 2. Jenis Kelamin Responden (sumber : data 

promer diolah) 

Berdasarkan data diatas kebanyakan responden 

dalam pembuatan abon lele ini adalah perempuan 

sebanyak 12 orang hanya 1 orang laki-laki saja. Hal ini 

dapat dimengerti karena proses produksi abon lele ini 

lebih dikuasai oleh perempuan dalam hal memasak dan 

memeberikan bumbu pada abon lele. Para perempuan ini 

bekerja bersama sama dalam sebuah Kelompok Usaha 

Bersama (KUB) Karmina, KUB Al-Fadh, dan usaha 

perseorangan dengan merek dagang Alang-Alang. 

Dengan anggota kelompok kurang lebih 15 orang. 

Untuk mendanai operasional usaha semuanya 

menggunakan modal sndiri dan bantuan yang diberikan 

pemerintah (investor lokal) 

Adanya KUB yang terdiri dari para perempuan 

ini memiliki peran yang besar dalam pengembangan 

OVOP ini. Hal ini terjadi karena perempuan diberi 

kesempatan untuk berpartisipasi dalam keluarga dalam 

memberikan tambahan penghasilan bagi suami mereka. 

Rata-rata pendapatan perbulan menjacapai Rp. 350.000. 

Dana ini diambilkan dari keuntungan total yang diterima 

 

Gambar 1. Proses Perencanaan, Koordinasi dan Sinergitas Model/Sistem Penguatan UKM 
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KUB selama satu bulan beroperasi sudah dikurangi 

dengan laba ditahan untuk pengembangan usaha. Selain 

pendapatan dari SHU para perempuan dalam kelompok 

usaha ini juga menerima upah dari setiap kali melakukan 

produksi abon lele. Per produksi mereka diberi upah Rp. 

30.000. dengan frekuensi produksi setiap bulan ada 3-4 

kali produksi sehingga pendapatan mereka dari upah 

produksi perbulan bisa mencapai Rp 120.000. 

Kondisi penjulan abon lele ini dapat dilihat dari 

dua musim yaitu musim ramai dan sepi seperti yang 

terdapat dalam gambar berikut ini: 

 

 

Gambar 3. Nilai Penjualan 

Tingkat omset penjualan abon lele perbulan 

secara rata-rata cukup tinggi pada bulan ramai produk 

utama (abon lele) mampu terjual dengan omset sekitar 

22 juta rupiah sedangkan produk lain (keripik) mencapai 

sekitar 17 juta rupiah. Jika dibandingkan dengan bulan 

sepi maka penurunannya tidak terlalu besar. Dibulan 

sepi abon lele terjual rata rata 19 juta rupiah sedangkan 

keripik lele terjual rata-rata berkisar 11 juta rupiah. 

Dilihat dari nilai omset penjualan ini maka 

OVOP abon lele bisa memberikan tambahan pengha-

silan yang cukup besar bagi para perempuan yang 

melakukan usaha bersama di beberapa KUB di atas. Jika 

hal ini terus dikembangkan maka dimungkinkan 

peningkatan pendapatan akan terus semakin bertambah. 

Sedangkan strategi pemasaran yang dilakukan 

bisa dilihat pada gambar berikut ini: 

 

 

Gambar 3. Strategi Pemasaran Abon Lele 

 

Strategi pemasaran yang dilakukan oleh beberapa 

KUB di OVOP Abon Lele ini kecenderungan melihat 

pada orientasi pasar. Kebutuhan konsumen menjadi poin 

utam dalam melakukan pemasaran, sehingga baiak 

kualiatas, harga dan jumlah produksi semuanya 

memiliki kecendurungan untuk dilakukan sesuai dengan 

kesepakatan dengan pembeli. Hal ini bagus dilakukan 

untuk menjaga relasi dengan konsumen. 

4.2. Rantai Nilai Abon Lele 

Gambar di bawah ini akan dijelaskan analisis 

rantai nilai pada abon lele di Boyolali dengan melihat 

pelaku-pelaku dalam usaha abon lele ini dari pembelian 

input bahan baku sampai pada konsumsi beserta aktifitas 

yang dilakukan di masing-masing peran mereka. Lihat 

Gambar 4. Rantai Nilai Abon Lele dalam lampiran. 

4.2.1. Input  

Input dari abon lele bisa di dapatkan dari 

peternak lele ataupun pengelup lele. Dalam melakukan 

kegiatan usahanya peternak lele dan pengepul lele ini 

biasanya menjadi satu.untuk membuka usaha peternakan 

lele ini mereka akan memebeli bibit lele dengan harga 

perkgnya adalah (Rp.11.000). Dengan harga jual per kg 

lele adalah Rp. 12.000. Biasanya peternak lele 

mengalami hambatan bayak lele yang mati karena 

mereka saling memakan (predator sesama) dan juga 

penyakit. Keunggulan dari kampong lele Tegalrejo 

Boyolalai ini adalah berapapun jumlah lele yang 

dihasilkan mampu untuk diserap pasar  

4.2.2 Produksi 

Berdasarkan gambar 4, selama ini produsen 

pengolahan abon lele membeli bahan baku bisa dengan 

menggnakan dua cara yaitu membeli langsung kepada 

peternak lele. Tetapi biasanya di daerah kampong lele 

Tegal rejo ini pengepul lele juga sekaligus menjadi 

peternak lele. Harga perkilo dari lele yang dibeli adalah 

Rp 12.000. setiap kali poses produksi dibutuhkan 60 kg 

lele ( dengan perbandingan 1 kg untuk 2 ekor lele). 

Sehingga secara rata-rata omset pemeblian bahan baku 

lele berkisar Rp. 3 juat/ bulan, dengan frekuensi 

pembelian dalam satu bulan adalah 4 kali. Sedangkan 

pembayarannya dilakukan secara tunai. Sedangkan 

bahan penolong yag digunakan adalah minyak 

perproduksi 10 kg dengan harga per kg adalah 

(Rp.11.000) dan bumbu berkisar Rp. 50.000 untuk setiap 

kali produksi jumlah biaya penolong per produksi adalah 

Rp 160.000 (Rp 110.000 + Rp. 50.000) jika dalam 

sebulan ada 4 kali produksi maka total pengeluaran 

untuk bahan penolong adalah (Rp. 160.000 x 4) = 

Rp.640.000. 

Dalam produksi abon lele ini hampir semua 

bagain lele dapat dimanfaatkan untuk dimasak. Daging 

lele dijadikan abon sedangakan kulit dan sirip lele 

dijadikan keripik lele. Sedangkan kepala lele akan dibeli 

oleh orang lain untuk dijadikan tepung lele dengan harga 
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per 50 kepala Rp 20.000. Sedangkan limbah yang tersisa 

yaitu duri lele biasanya dibuang dijurang dekat tempat 

produksi. Selama ini tidak menimbulkan masalah bagi 

warga sekitarnya. 

4.2.3. Perdagangan 

Penjualan abon lele dan keripik lele biasanya 

dijual ke pedagang (kios, toko oleh-oleh, distributor) di 

daerah Jogja, Boyolali, Semarang, Jakarta. Untuk 

beberapa daerah seperti Jakarta kendala yang dihadapi 

adalah mereka tidak dapat menjual barang mereka 

secara kontinyu. Harga jual abon lele adalah Rp 25.000 

untuk kemasan 250gr dan Rp. 10.000 untuk kemasan 

100gr. Sedangkan untuk keripik lele dengan kemasan 

100gr harga Rp. 10.000 (kulit) dan Rp 6000(sirip). Total 

pendapatan setiap kali produksi adalah Rp 1.980.000 

jika dalam satu bulan ada 4 kali produksi maka omset 

penjualannya adalah Rp. 7.920.000. Semua penjualan 

dibayar dengan tunai. 

Kendala dalam melakukan pemasaran selama ini 

belum bisa memiliki akses pasar luas masih terbatas 

Boyolali dan sekitarnya padahal potensi penjualan abon 

lele ini cukup besar mengingat nilai kandungan gizi 

protein yang aad di lele cukup tinggi. Selama ini 

promosi dilakukan secara getuktular ( dari mulut ke 

mulut) ataupunliputan televise dan penjualan secara 

internet (KUB Karmina) 

Lembaga Penunjang 

 Beberapa lembaga penunjang sudah melakukan 

pendampingan di OVOP Abon lele ini Dinas Koperasi 

dan UMKM pernah mengadakan pelatihan manajemen 

usaha, Deperindag memebrikan bantuan peralatan, Dinas 

Perikananm peyuluhan pembibitan lele. Bnatuan yang 

diberikan ini dirasa sangat bermanfaat. Juga pernah 

mendaptkan bantuan dari Universitas terkait dengan alat 

pencacah dan pengiling daging) dengan tujuan untuk 

membuat nugget lele tapi sampai saat ini masih jarang 

digunakan. Fasilitas saranan dan prasarana jalan masih 

bagus. 

 Terkait dengan pembibitan lele para petenak lele 

mengharapkan ada bantuan bibit lele yang bagus agar 

peternakan lele tidak banyak lele yang mati. Kolam 

penampungan lele jika stok lele banyak. Sedangakn 

untuk produsen abon lele diharapakan dibantu dalam 

proses pemasaran dengan sering diiukutkan pameran 

untuk menambah jariangan dan pelanggan baru. 

4.3 Analisis SWOT 

 Setelah mengetahui dari para pelaku dan 

aktivitas dalam rantai nilai OVOP Abon Lele berikut ini 

akan disajikan analisis SWOT ( Strength, Weakneses, 

Opportunity, Threath) . S dan W adalah factor factor dari 

Internal sedangakn O dan T adalah factor-faktor dari 

eksternal. Lihat Gambar 5. Analisis SWOT dalam lam-

piran. 

Berdasarkan data yang diperoleh dalam OVOP 

abon lele ini memiliki kekuatan (strength) terkait dengan 

akses bahan baku yang murah karena hampir semua 

penduduk di sekitar daerah produksi (masih dalam satu 

desa yang sama) memiliki peternakan lele. Sehingga 

berapapun volume permintaan dari produsen abon lele 

ini dapat dipenuhi. Selain itu dalam melakukan proses 

produksihampir semua bagian tubuh lele dapat diolah 

menjadi makanan seperti dagingnya dibuat abon lele, 

kulit dan siripnya dibuat keripik, sedangkan kepala lele 

diambil oleh pengepul untuk dijadikan tepung ikan. 

Sedangkan untuk Opportunity yang dimiliki adalah 

harga bahan baku yang realif murah karena lokasi 

produksi dengan peternakan lele ada pada satu desa 

yang sama, selain itu usaha di bidang abon lele ini masih 

sedikit sehingga peluang untuk dikembangkan masih 

cukup besar. Keunikan dari abon lele dibandingkan 

dengan abon yang lain adalah kandungan nilai protein 

abon lele yang cukup tinggi, dan juga variasi produk lele 

yang masih banyak merupakan, selain itu adanya KUB 

sebagai wadah para produsen abon lele dapat 

meningkatkan kemampuam modal social diatara anggota 

kelompok.  

Selain memiliki strength dan opportunity ada 

juga weakness dari abon lele ini yaitu akses pasar yang 

masih terbatas hal ini bisa jadi diakibatkan dari 

perintisan abon lele yang masih relatif muda sekitar 3 

tahunan, masih sangat tergantung pada ketua kelompok 

usaha dalam melakukan pemasaran dan order produksi, 

selain itu lokasi showroom yang lokasinya jauh dari jalan 

raya dan juga lokasi yang sulit dijangkau membuat 

showroom yang ada tidak dapat berjalan dengan optimal. 

Sedangkan Threat yang akan dihadapi adalah harga abon 

lele ini masih realtif lebih mahal dibandingkan dengan 

abon ayam, selain itu persepsi masyarakat perkotaan 

yang menganggap abon lele merupakan produk yang 

memiliki image “jorok” bisa menjadi ancaman kedepan 

jika tidak dilakukan sosialisasi mengenai peternakan lele 

yang sudah modern di desa tersebut.Selain ini jika kolam 

penampungan lele tidak diperluas maka banyak lele yang 

mati karena penyakit dan adanya predator sesama lele. 
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4.4 Arahan Strategi Pengembangan Rantai Nilai  

 

Arahan strategis menggunakan kekuatan (S) untuk mengatasi kelemahan (W)  SW 

Kekuatan 

 Produksi Lele tersedia berlimpah 

 Berapapun volume permintaan sanggup dipenuhi  

 Hampir semua bagian tubuh lele dapat diolah menjadi bahan makanan baik jadi/setegah jadi kecuali duri.  

Kelemahan 

 Akses pasar yang terbatas 

 Lokasi penjualan/showroom berada di daerah yang sulit dijangkau 

 Peralatan yang digunakan masih sederhana, dibuat untuk kapasitas sedang 

Arahan strategis: Menyiapkan kemampuan wirausaha potensial untuk berani melakukan terobosan akses pasar dari 

inovasi produk lele yang dilakukan 

Strategi:  

1. Meningkatkan kemapuan kewirausahaan dalam hal memperluas pangsa pasar 

2. Mengembangkan kemampuan kewirausahaan ditujukan untuk meningkatkan keberaniannya mengadopsi 

teknologi tepat guna dan berinovasi.  

3. Mengembangkan ketrampilan teknis teknologis diarahkan untuk mengembangkan teknologi dan mendiferensiasi 

produk.  

 

Arahan strategis menggunakan kekuatan (S) untuk memanfaatkan peluang (O)  SO 

Kekuatan 

 Produksi Lele tersedia berlimpah 

 Berapapun volume permintaan sanggup dipenuhi  

 Hampir semua bagian tubuh lele dapat diolah menjadi bahan makanan baik jadi/setegah jadi kecuali duri.  

Peluang 

 Usaha sejenis masih sedikit 

 Makanan dengan kandungan gizi protein yang tinggi  

 Harga bahan baku relatif murah 

 Variasi produk dari bahan dasar lele masih banyak 

 Peningkatan peran KUB dalam pengembangan kluster  

Arahan strategis: Memanfaatkan modal sosial dan lembaga pendukung untuk meningkatkan ketrampilan SDM agar 

dapat mengisi peluang pasar.  

Strategi: 

Memperlengkapi lembaga klaster dengan kemampuan manajemen klaster yang berperan sebagai:  

1. Pusat pengembangan SDM, 

2. Pusat pengembangan teknologi produksi, 

3. Pusat inovasi produk, 

4. Pusat informasi dan jejaring pasar (hub).  

 

Arahan strategis memanfaatkan kekuatan (S) untuk mengatasi Tantangan (T)  ST 

Kekuatan 

 Produksi Lele tersedia berlimpah 

 Berapapun volume permintaan sanggup dipenuhi  

 Hampir semua bagian tubuh lele dapat diolah menjadi bahan makanan baik jadi/setegah jadi kecuali duri.  

Tantangan 

 Harga tidak dapat bersaing dengan abon jenis lain  

 “image” konsumen yang rendah tentang lele 

 Banyak lele yang mati karena penyakit dan predator sesame lele 
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Arahan strategis: Menyiapkan wirausaha potensial agar membuka peluang pasar 

Strategi: 

1. Melakukan pameran ataupun sosialisasi tentang kandungan gizi lele yang memiliki kadar protein yang tinggi di 

beberapa kota besar 

2. Membuat sosialisasi tentang proses peternakan lele yang higienis 

3. Peningkatan kemampuan peternak lele  

 

Arahan strategis mengatasi kelemahan (W) dengan memanfaatkan peluang (O)  WO 

Kelemahan 

 Akses pasar yang terbatas 

 Lokasi penjualan/showroom berada di daerah yang sulit dijangkau 

 Peralatan yang digunakan masih sederhana, dibuat untuk kapasitas sedang 

Peluang 

 Usaha sejenis masih sedikit 

 Makanan dengan kandungan gizi protein yang tinggi  

 Harga bahan baku relatif murah 

 Variasi produk dari bahan dasar lele masih banyak 

 Peningkatan peran KUB dalam pengembangan kluster  

Arahan strategis : mengatasi kelemahan internal perusahaan dengan memanfaatkan modal sosial pada lembaga 

klaster dan lembaga pendukung untuk memperluas pemasaran. 

Strategi: 

1. Mengembangkan kewirausahaan, kemampuan manajerial dan ketrampilan SDM dengan pendekatan penelitian 

aksi melalui lembaga klaster untuk meningkatkan keberanian dan kemampuan mengadopsi teknologi 

pengeringan yang tepat guna secara kolektif  

2. Meningkatkan keberanian investasi dan kemampuan teknis teknologis untuk memanfaatkan limbah (padat dan 

cair) menjadi produk sampingan. 

3. Meningkatkan akses modal secara kolektif melalui lembaga klaster.  

 

Arahan strategis mengatasi kelemahan (W) dengan memenuhi tantangan (T)  WT 

Kelemahan 

 Akses pasar yang terbatas 

 Lokasi penjualan/showroom berada di daerah yang sulit dijangkau  

 Peralatan yang digunakan masih sederhana, dibuat untuk kapasitas sedang  

Tantangan 

 Harga tidak dapat bersaing dengan abon jenis lain  

 “image” konsumen yang rendah tentang lele  

 Banyak lele yang mati karena penyakit dan predator sesame lele 

Arahan strategis: mengatasi kelemahan internal perusahaan untuk menghadapi tantangan dari pemasok, mitra usaha 

dan pesaing. 

Strategi: 

1. Mengembangkan kewirausahaan, kemampuan manajerial dan ketrampilan SDM kelompok UMKM penawar 

untuk meningkatkan startegi pemasaran dan peningkatan inovasi produk. 

2. Meningkatkan akses permodalan pada kelompok UMKM penawar secara kolektif untuk Investasi alat 

pengolahan abon lele dalam melakukan pengolan produk inti abon lele ataupun produk sampingan 

3. Meningkatkan kemampuan pemasok dalam hal beternak lele 
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Arahan strategis memanfaatkan peluang (O) untuk mengubah tantangan (T)  OT 

Peluang 

 Usaha sejenis masih sedikit 

 Makanan dengan kandungan gizi protein yang tinggi  

 Harga bahan baku relatif murah 

 Variasi produk dari bahan dasar lele masih banyak 

 Peningkatan peran KUB dalam pengembangan kluster  

Tantangan 

 Harga tidak dapat bersaing dengan abon jenis lain  

 “image” konsumen yang rendah tentang lele  

 Banyak lele yang mati karena penyakit dan predator sesame lele.  

 

Arahan strategis: memanfaatkan modal sosial lembaga KUB dan lembaga lembaga pendukung untuk menghadapi 

tantangan dari pemasok, mitra usaha dan pesaing. 

Strategi: 

Melibatkan lembaga pendukung untuk memperlengkapi lembaga KUB dengan kemampuan manajemen KUB yang 

berperan sebagai: 

1. Pusat Informasi untuk menentukan bahanbaku lele yang baik 

2. Pusat informasi dan jejaring pasar untuk menghadapi pesaing dari daerah lain.  

3. Pusat informasi untuk melakukan kampanye produk abon lele yang higienis 

 

 

 

5 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis SWOT di atas maka strategi 

pengembangan yang bisa dilakukan di OVOP abon lele 

ini adalah: 

1. Memeperluas pangsa pasar dari abon lele 

terutama untuk bisa menjual secara kontinyu 

kepada pemasok-emasok di kota besar seperti 

Jakarta, Surabaya, ataupun di luar pulau Jawa 

2. Membuat sosialisi program tentang perubahan 

image abon lele yang tadinya merupakan 

produk yang jorok menjadi produk yang 

bernilai tinggi karena kualitas kandungan 

protein dari abon lele yang tinggi 

3. Bekerjasama dengan SMK jurusan tata boga 

untuk membuat pengembangan produk dari 

abon lele 
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-bibit lele 

- pengembangan lele -  siapkan lele segar                          - penjualan 

 -.  Pisah daging dengan kulit 

- Potong bagian kepala 

- Bersihkan isi perut 

- Lepaskan daging dari tulang 

- Kukus daging hingga matang, dinginkan 

- Suwir-suwir daging  

- Siapkan bumbu 

- Tumis bumbu 

- Masukkan daging lele yang sudah disuwir 

- Masak hingga bumbu meresap 

- Masukkan dalam alat pengepres minyak 

 

Gambar 4. Rantai Nilai Abon Lele 
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Gambar 5. Analisis SWOT 

 
 

 

 

 

 

 

        S   produksi Lele     

tersedia berlimpah 

 

 S   Berapapun volume permintaan 

sanggup dipenuhi  

 

 

 

S Hamper semua bagian 

tubuh lele dapat diolah 

menjadi makanan 

 

 O Makanan dengan kandungan gizi protein yang tinggi , variasi produk 

lele masih banyak 

 

 

 

        W  Akses Pasar terbatas, showroom ada pada derah yang sulit 

terjangkau, r, masih tergantung pada ketua kelompok dalam akses pasar 

T  harga tidak bisa bersaing dengan jebis abon yang lain, persepsi 

masyarakat kota tentang lele “Jorok”, masih tergantung pada ketua kelompok 

dalam akses pasar 

 

T  banyak lele yang mati karena pnyakit 

dan predator sesama lele 
 

O Harga bahan baku relatif murah 

Usaha jenis ini masih sedikit, pembentukan 
koparasi, peningkatan peran KUB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


