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SEJARAH  INDUSTRI TEMPE YANG BERLOKASI DI UJUNG BERUNG 

 

Awal mula berdirinya industri tempe ini di mulai pada tahun 

1987sampai sekarang yang di kelola oleh bapak AgusKamaludin , 

modal awal saat membangun industri tempe ini tidak tentu di 

karenakan tergantung besar kecilnya produksi dan modal  yang di 

gunakan modal sendiri. 

Kesulitan yang di hadapi pada saat membangun industri ini yaitu hal 

umum seperti modal dan lokasi yang tepat. Untuk pertama kalinya 

indistri ini di kerjakan oleh bantuan satu orang saja karena pada saat 

itu masih meamproduksi tempe sebanyak 60 kilo, sekarang di bantu 

oleh tiga orang karyawan dengan memproduksi 2 kuintal  kacang 

kedelai. 

Lokasi yang dipilih berdekatan dengan pemukiman tetapi tidak 

mengganggu kebersihan lingkungan, karena yang cukup besar dan 

tujuan pertamanya dekat dengan lokasi pasar.berdekatan dengan 

saluran pembuangan 

Penurunan di akibatkan karena bahan pokok tempe untuk sekarang 

sangat sulit , sebenarnya bukan karena kedelai tidak ada tetapi  

harga yang sangat melonjak tinggi ,tetapi dari itu tempe tetap di 

produksi walaupun harganya menjadi tinggi dan isinya di kurangi  

Cara pemasaran tempe ini langsung di kirim ke pasar ataupun di 

ambil oleh orang yang memesan tempe tersebut 

 

 



 

 

PETA LOKASI INDUSTRI  TEMPE 

 

 

 

 

Gambar diatas merupakan peta lokasi industri tempe bapak Agus 

Kamaludin 

 

 

 

 

 



 

 Gambar selama survei 
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 KLASIFIKASI INDUSTRI  

 

A. Berdasarkan bahan baku 

 Termasuk industri ekstraktif 

( bahan  baku di peroleh langsung dari  alam) 

Industri ini mengambil bahan tempe yaitu kedelai yang 

berasal dari alam 

 

B.      Berdasarkan tenaga kerja 

 Termasuk pada industri rumah tangga 

(karena industri tempe ini menggunakan tenaga kerja kurang 

dari 4 orang)  

 

C.    Berdasarkan hasil produksi 

 Termasuk pada industri sekunder 

(tempe ini memerlukan pengolahan lebih lanjut sebelum 

di nikmati. Seperti di goreng) 

 

D. Berdasarkan bahan mentah 

 Termasuk pada industri pertanian 

(karena bahan yang di peroleh dari kegiatan petanian dan 

tempat untuk membungkusnyapun sebagian 

menggunakan bahan yang bersal dari pertanian yaitu 

daun pisang.) 

E.     Berdasrkan lokasi unit usaha 

 Berorientasi pada pasar 

(industri ini di dirikan mendekati daerah persebaran 

konsumen atau dekat dengan para peminat dan pembeli ) 



 

F.   Berdasarkan tahapan proses produksi 

 Industri hulu 

(industri ini mengolah bahan mentah menjadi barang 

setengah jadi, yaitu dari kedelai yang di olah menjadi 

tempe yang selajutnya di butuhkan proses masak 

memasak) 

 

G. Berdasrkan barang di hasilkan 

 Industri ringan 

(industri tempe ini menghasilkan barag siap pakai untuk di 

konsumsi ) 

 

H. Berdasarkan modal yang di gunakan 

 Modal rakyat 

(industri tersebut dikelola oleh sendiri tanpa adanya 

campur tangan pemerintah atau bantuan dari pihak lain) 

 

I. Berdasarkan subjek pengelola 

 Industri rakyat 

(karena di kelola dan merupakan milik rakyat) 

J. Berdasarkan cara pengorganisasian 

 Industri kecil 

(industri dengan modal  relatif kecil, teknologi sederhana, 

pekerja kurang dari 10 orang dan terdiri dari kalangan 

keluarga, produknya sederhana, dan pemasarannya 

terbatas.) 

   

K. Berdasarkan Surat Keptusan Menteri   Perindustrian 

 Industri kecil (IK) 



( industri ini bergerak dengan jumlah pekerja sedikit, dan 

teknologinya sederhana, terdiri dari 3 orang karyawan ) 

 

 

 Sekian observasi yang telah kami laksanakan  

Kurang dan lebih mohon di  maafkan karena kami masih dalam tahap 

pembelajaran. Kritik dan saran kami harapkan , semoga ini dapat 

bermanfaat bagi pembaca terutama kami. Amin. 

 

 

 

   

 


