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Negara Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar penduduknya hidup dari tanah 

pertanian. Dari tanah pertanian itulah mampu menghasilkan berbagai macam tanaman pangan 

salah satunya adalah tanaman kacang. Kacang dikonsumsi oleh masyarakat karena mengandung 

nilai gizi yang cukup tinggi, antara lain protein, lemak dan zat besi. Kacang selain sebagai 

sumber protein nabati dapat diolah berbagai macam kecil atau camilan yang salah satunya biasa 

dikenal dengan nama kacang atom. Kacang atom adalah kacang tanah yang dibalut dan diolah 

dengan tepung tapioka yang kemudian digoreng sampai kering dan garing. 

Kacang atom merupakan makanan kecil yang biasa dimakan pada saat santai. Kacang atom tidak 

hanya disuka oleh kalangan dewasa saja , akan tetapi para remaja dan anak-anak juga 

menyukainya hal ini dikarenakan kacang atom rasanya gurih dan harganya relatif terjangkau. 

Dewasa ini kacang atom tidak hanya sebagai camilan saja akan tetapi dapat pula dijadikan 

makan pendamping untuk menyantap hidangan sebagai pengganti kerupuk, karena rasanya 

sekarang beragam yaitu manis dan manis pedas. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis biaya, pendapatan,kelayakan dan 

sensitivitas. Penelitian ini dilakukan di home industry kacang atom UD. Dua Putra. Metode 

penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) di home industry kacang atom 

UD. Dua Putra di Desa Pandan Landung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Metode 

pengambilan data dilakukan dengan menggunakan data primer yang berupa wawancara dan 

observasi (pengamatan) secara langsung. Selain itu juga digunakan data sekunder yang diperoleh 

dari literatur yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang dilakukan. 

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis biaya TC=FC+VC, analisis 

pendapatan π = TR-TC, analisis penerimaan TR= P x Q, analisis kelayakan yang menggunakan 

metode Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) dan Net Benefit Cost Ratio(Net 

B/C Ratio), dan analisis Sensitivitas dengan cara menghitung kenaikan dan penurunan biaya 

produksi dan jumlah produksi dalam satu kali proses produksi. 

Dari penelitian dapat diketahui bahwa biaya total sebesar Rp 14.669.820,- . pendapatan sebesar 

Rp – 7.421.320,-, hal itu dikarenakan penerimaan yang diterima lebih kecil dari biaya total yang 

dikeluarkan, dengan kata lain pada saat tersebut mengalami kerugian akan tetapi untuk 

selanjutnya mengalami keuntungan. Untuk penerimaan diperoleh sebesar Rp 7. 248.500,- untuk 

nilai Net Present Value (NPV) adalah Rp 9.739.232,-, Internal Rate Of Return (IRR) adalah 

42,8% dan Net Benefit Cost Ratio(Net B/C Ratio) yang dihasilkan 2,0658. Nilai sensitivitas 

terhadap biaya produksi dihasilkan 5, 639% dan Sensitivitas terhadap jumlah produksi adalah 

sebesar 46,948%. Berdasarkan kriteria usaha yang dilakukan oleh Home Industry Kacang Atom 

UD Dua Putra maka disimpulkan usaha Home Industry Kacang Atom UD. Dua Putra Layak dan 

menguntungkan untuk dilanjutkan usahanya pada masa yang akan datang.  

 


