
BAB IV 

GAMBARAN UMUM PENGUSAHA KERIPIK SINGKONG 

DI KECAMATAN TENAYAN RAYA 

 

4.1. Sejarah Umum Pengusaha Keripik Singkong Di Kecamatan Tenayan Raya 

 Para pengusaha keripik singkong di kecamatan Tenayan Raya adalah para 

pengusaha olahan keripik singkong yang semua produksinya dan bahan bakunya di 

dapatkan dari desa kulim yaitu bahan utamanya singkong atau ubi kayu yang berada 

di Jl. Lintas Timur KM 16 sampai KM 18. Para pengusaha di Kecamatan Tenayan 

Raya lebih dominan bisnis keluarga yang mana kebanyakan pekerjanya adalah 

anggota keluarga, Dan usaha ini juga merupakan usaha turun temurun. Ada beberapa 

yang memiliki kebun ubi sendiri untuk keperluan produksinya namun ada juga 

sebagian yang memasok dari pemasok ubi yang ada di Kecamatan Tenayan Raya.  

Para pengusaha ini tertarik untuk melakukan usaha keripik singkong karena 

mengingat kulim merupakan salah satu produksi singkong terbesar di Kota 

Pekanbaru. Para pengusaha keripik singkong di Kecamatan Tenyan Raya sudah 

memiliki pemikiran yang maju, mereka sedang mengembangkan produksinya dengan 

melakukan banyak inovasi dan pembaharuan dalam sistem produksi.  



Sekarang untuk mempermudah proses produksi mereka memanfaatkan 

mesin, dengan menggunakan mesin proses produksi tidak terlalu memakan banyak 

waktu dan kualitas yang dihasilkan lebih bagus dibandingkan dengan hanya 

menggunakan cara tradisional. Bukan hanya dari sistem produksi saja para 

pengusaha keripik singkong di Kecamatan Tenayan Raya  juga sudah melakukan 

pengembangan pada produk keripik singkongnya dengan cara membuat varian 

keripik singkong yang memiliki rasa seperti rasa balado, jagung manis, atau kerpik 

singkong yang di beri bumbu penyedap rasa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Visi Misi Pengusaha Keripik Singkong Di Kecamatan Tenayan Raya  

 Adapun misi yang di miliki pengusaha Keripik Singkong di Kecamatan 

Tenayan Raya adalah sebagai berikut: 

4.2.1. Visi Pengusaha Keripik Singkong di Kecamatan Tenayan Raya 

1. Menjadi pengusaha keripik singkong yang memiliki ide ide untuk 

berkembang dan maju sehingga banyak dicari oleh konsumen dan selalu 

melakukan pengembangan- pengembangan baik dari segi produksi maupun 

dari segi produk dari keripik sinngkong itu sendiri. 

2.    Menjadi para pengusaha yang unggul dan berdaya saing tinggi. 

 

4.2.2. Misi Pengusaha Keripik Singkong di Kecamatan Tenayan Raya 

1. Bekerjasama mengembangkan hasil bumi yaitu singkong di Kecamatan  

Tenayan Raya menjadi suatu produk yang memiliki nilai jual. 

2.  Melakukan inovasi untuk menjadi penusaha yang lebih unggul. 

3.  Memberikan kepuasan terhadap konsumen. 

4.  Menigkatkan perekonomian masyarakat daerah dengan memberikan lapangan 

kerja. 

 



4.2.3. Rencana Kegiatan 

 Rencana kegiatan kedepan yang menjadi harapan pemilik usaha adalah: 

- Mengembangakan Usaha  Keripik Singkong di Kecamatan Tenayan 

Raya di ruang lingkup yang lebih besar. 

- Dapat menjadi pelopor usaha kecil menengah. 

- Menjadi pengusaha yang memilki gagasan ide dan pemikiran yang 

terbuka terhadap perubahan. 

Demikianlah sejarah dan profil dari Pengusaha Kerpik Singkong di 

Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Semoga dapat bermanfaat, dan 

memberikan inspirasi. Orang yang bisa memanfaatkan situasi dan berfikiran terbuka 

adalah orang yang bisa membawa perubahan. 

 

 

 

 


