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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki potensi pertanian dan 

peternakan yang cukup melimpah yang dimanfaatkan untuk meningkatkan 

pembangunan pertanian di negara ini. Potensi ini didukung dengan 

dikembangkannya berbagai jenis agroindustri sebagai pengelolah produk 

pertanian dan peternakan serta menyediakan peralatan dan jasa untuk kegiatan 

tersebut. Kegiatan angroindustri ini dapat meningkatkan keunggulan 

pembangunan nasional, sehingga diperlukan dukungan pemerintah untuk 

memajukan penggunaan teknologi serta pertanian dan peternakan yang 

tangguh. Pembangunan pertanian memandang adanya dua pilar utama yang 

saling terintegrasi antara yang satu dengan yang lainnya. Salah satu pilar 

tersebut adalah pertanian sekunder (down-stream agriculture/agribusiness) 

sebagai kegiatan meningkatkan nilai tambah produk pertanian (Baroh, 2007).  

Cara yang dapat dilakukan agar nilai tambah suatu komoditi pertanian 

meningkat adalah dengan mengaitkan pertanian dengan industri/pengolahan 

atau jasa di bidang pertanian. Pengembangan teknologi tersebut karena masih 

ada yang salah yang dihadapi oleh agroindustri yaitu antara lain: (1), 

penyediaan bahan baku yang teratur dalam bentuk kuantitas maupun kualitas 

yang memadai, serta harga bersaing yang masih menjadi persoalan pelik bagi 

agroindustri. Apalagi bahan baku tersebut harus dibeli di pasar bebas dari 

petani kecil yang lokasinya berpencar-pencar. (2), pemasaran karena produk 
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yang dihasilkan mempunyai kualitas yang kurang baik, sering sangat sulit 

memasarkan produk-produk dengan kemasan dan label yang menarik. (3), 

pengangkutan produk agroindustri cenderung mahal karena soal jarak yang 

jauh (Haryati, 2011). Agroindustri sendiri memiliki banyak manfaat bagi 

pelaku bisnis diantaranya mampu meningkatkan pendapatan para pelaku 

agribisnis dan mampu meningkatkan devisa serta mendorong munculnya 

agroindustri yang lain. 

Pengembangan agroindustri baik yang berskala kecil maupun menengah 

perlu dilakukan untuk mendorong tumbuhnya sektor ekonomi masyarakat 

maupun daerah Malang, pengembangan ini akan memicu pada perluasan 

tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Malang dikenal 

sebagai penghasil apel di Indonesia, daerah penghasil utama apel daerah 

Malang Raya adalah Kota Batu yang merupakan kota pemekaran dari 

Kabupaten Malang. Sedang penghasil apel di Kabupaten Malang sendiri kini 

tinggal di Kecamatan Poncokusomo, sebuah Kecamatan di timur Kota Malang 

yang tepatnya berada di lereng kompleks pegunungan berapi Bromo-

TenggerSemeru. Kecamatan Poncokusumo dan Kota Batu memiliki 

ketinggian yang tidak jauh berbeda, kedua tempat tersebut memang ideal untuk 

lahan perkebunan tanaman apel mengingat letaknya di ketinggian, dengan 

udara yang dingin (suhu udara rata-rata sekitar 22ºC), dan memiliki tanah dari 

material vulkanik yang subur dengan pH tanah antara 6-7 (Ashari, 2004). 

Pengolahan produk pertanian di agroindustri akan menghasilkan produk 

baru yang memliki nilai jual yang lebih tinggi dengan mengubah bentuk, rasa 

maupun kemasan menjadi lebih inovatif dan baru. Penelitian ini, penulis lebih 



3 
 

memusatkan pada agroindustri pengolahan kripik apel pada salah satu 

agroindustri di kota Batu. Kota madya Batu mempunyai berbagai jenis produk 

olahan unggulan yang berbahan dasar dari buah apel salah satunya adalah 

keripik apel. Keripik apel merupakan keripik hasil olahan buah apel yang 

dimasak secara khusus menggunakan mesin penggoreng hampa. 

Meningkatnya permintaan keripik apel, maka semakin tinggi pula potensi 

mendirikani usaha kecil dengan skala industri rumah tangga dan agroindustri 

yang mengusahakan keripik apel. Agroindustri yang mengolah keripik apel 

adalah UD. Jayadi yang berada di kota Batu. Perusahaan dalam mendirikan 

usahanya akan selalu beorientasi pada pendapatan yang optimal dari kegiatan 

usahanya. Perusahaan juga harus mempuyai strategi dalam jangka pendek, 

menengah maupun jangka panjang demi kelangsungan dan pertumbuhan 

perusahaannya. Tingginya persaingan bisnis di kota Batu membuat para pelaku 

agribisnis harus lebih kreatif dan lebih berkompeten dengan pelaku agribisnis 

lainnya. UD. Jayadi sendiri menawarkan berbagai jenis keripik dari hasil 

pertanian baik buah maupun sayuran dengan menggunakan merek dagang 

Vigour Chips 

Berpedoman pada usaha agroindustri di Indonesia, maka perlu 

diadakannya penelitian mengenai analisis usaha dan kelayakan agroindustri. 

Agroindustri yang ada di Indonesia sangat beranekaragam, hal ini disebabkan 

karena keanekaragaman hayati yang dapat tumbuh di wilayah nusantara 

(Nufhil Hanani, 2012). Salah satu produk yang dapat tumbuh di wilayah 

nusantara dan telah diusahakan masyarakat adalah usaha agroindustri keripik 

buah apel. Agroindustri ini mengolah buah apel menjadi keripik buah apel. 
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Agroindustri keripik buah apel mempunyai potensi untuk dikembangkan dan 

mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup banyak yang 

diharapkan mampu meningkatkan pendapatan pelaku agribisnis keripik buah 

apel. 

Pengolahan dan pengubahan bentuk, rasa, aroma dan kemasan pada 

produk pertanian akan menghasilkan nilai tambah baru yang dapat 

mempengaruhi harga jual yang lebih tinggi. Nilai tambah merupakan 

penambahan nilai suatu produk sebelum dilakukan proses produksi dengan 

setelah dilakukan proses produksi dan pengolahan hasil merupakan subsektor 

agribisnis yang sangat besar peranannya dalam meningkatkan nilai tambah dari 

hasil pertanian dan peternakan yang telah diperoleh (Supriyo,dkk, 2014). Besar 

nilai tambah dan pendapatan yang diberikan buah apel segar pada keripik apel 

dapat diketahui dengan menggunakan analisis nilai tambah sehingga bisa 

diketahui apakah tujuan mengubah bentuk, rasa, aroma dan kemasan ini efisien 

dapat memberikan keuntungan.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Penulis mengambil beberapa poin rumusan masalah berdasarkan 

pemaparan latar belakang di atas, antara lain: 

1. Bagaimana proses pengolahan buah apel segar menjadi keripik apel di 

UD. Jayadi? 

2. Bagaimana struktur  nilai biaya, penerimaan, keuntungan dan efisiensi 

usaha keripik apel di UD. Jayadi? 
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3. Bagaimana struktur nilai tambah keripik apel  yang dikelola oleh UD. 

Jayadi ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penulis mengambil beberapa poin tujuan penelitian berdasarkan 

pemaparan latar belakang di atas, antara lain: 

1. Mengetahui proses pengolahan buah apel segar menjadi keripik apel  di 

UD. Jayadi. 

2. Mengetahui struktur biaya, penerimaan, keuntungan dan efisiensi 

usaha keripik apel di UD. Jayadi. 

3. Mengetahui struktur nilai tambah keripik apel yang dikelola oleh UD. 

Jayadi. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat berguna: 

1. Pihak UD. Jayadi diharapkan dapat membuka wawasan dan 

memberikan gambaran usahanya dalam pengambilan keputusan serta 

dapat memberi informasi mengenai prosentase besaran nilai tambah 

yang dihasilkan dengan mengubah buah apel segar menjadi keripik 

apel 

2. Sumber informasi bagi instansi sipil, swasta dan akademis yang 

berkepentingan. 

3. Bahan perbandingan dan rujukan bagi peneliti selanjutnya atau peneliti 

serupa. 
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1.5. Batasan Masalah 

       Batasan masalah ini dibuat dengan tujuan agar masalah yang diteliti tidak 

semakin melebar dari yang sudah yang ditentukan dan dapat memberikan 

langkah yang tepat bagi pemecahan masalah. Peneliti lebih memfokus pada: 

1. Keripik apel merupakan  keripik hasil olahan buah apelyang digoreng 

dengan cara khusus, biasanya menggunakan mesin penggoreng hampa 

2. Agroindustri adalah industri yang berbahan baku utama dari produk 

pertanian yang diolah untuk meningkatkan nilai tambah pada produk 

pertanian 

3. Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dengan 

satuan uang, untuk memperoleh barang dan jasa. 

4. Penerimaan adalah hasil dari perkalian jumlah produksi (Q) dan harga 

produksi (P). 

5. Keuntungan adalah hasil pengurangan antara total penerimaan (TR) 

dengan total biaya (TC). 

6. Efisiensi adalah hasil perhitungan dengan menggunakan nilai R/C 

ratio. 

7. Nilai tambah adalah selisih antara nilai komoditas yang terdapat 

perlakuan pada tahap tertentu dengan nilai korban yang digunakan 

selama proses produksi berlangsung yang dinyatakan dalam rupiah. 
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1.6. Pengukuran Variabel 

Variabel yang diukur dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa 

alat ukur variabel diantaranya: 

1. Faktor Konversi adalah hasil bagian dari hasil produksi dengan bahan 

baku yang ikut dalam pengolahan. 

2. Biaya produksi adalah keseluruan biaya yang dikeluarkan dalam proses 

produksi yang dinyatakan dalam Rp/produksi. 

3. Sumbangan input lain adalah bahan tambahan selain bahan baku yang 

ikut dalam proses produksi (Rp/bungkus). 

4. Harga bahan baku adalah harga yang dikeluarkan untuk memperoleh 

bahan baku (Rp). 

5. Harga produk adalah satuan harga dalam rupiah yang ditentukan oleh 

UD. Jayadi untuk sebuah produk (Rp). 

6. Nilai produk merupakan hasil dari kali faktor konversi dan harga 

produk rata-rata (Rp/bungkus). 

7. Koefisien tenaga kerja diperoleh dari hasil bagi antara tenaga kerja 

dengan input (HOK/Kg) 

8. Upah tenaga kerja langsung merupakan seluruh biaya untuk tenaga 

kerjadibagi jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam satu kali proses 

produksi dalam satuan rupiah (Rp). 

9. Penerimaan merupakan hasil dari kali harga produk dan total produksi 

(Rp). 

10. Keuntungan adalah nilai dari pengurangan antara total penerimaan 

dengan total produksi (Rp). 
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11. Nilai keuntungan adalah perbandingan dari keuntungan dengan nilai 

tambah yang didapat (Rp). 

12. R/C ratio adalah perbandingan antara pendapatan total dan biaya 

produksi. 

13. Nilai tambah dihitung dari berapa besar nilai produk dikurangi 

sumbangan input lain dan harga bahan baku (Rp/bungkus). 

14. Rasio nilai tambah adalah rasio perbandingan antara nilai tambah 

dengan nilai produk (%). 

 


