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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian Malini dan Oktanina (2014) yang berjudul Analisis Keuntungan 

dan Nilai Tambah (Added Value) Pengolahan Kerupuk Udang dan Pemasarannya di 

Sungsang I Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, 

penelitian ini menunjukan R/C rasio dari usaha kerupuk udang adalah sebesar 1,33 

yang berarti usaha kerupuk udang ini efisien untuk dijalankan. Nilai tambah yang 

didapatkan dari pengolahan kerupuk udang atau kemplang udang per kilogramnya 

adalah sebesar Rp 6.868,-. Kerupuk udang dipasarkan melalui tiga saluran pemasaran. 

 

Penelitian Santi (2009) yang berjudul Analisis Usaha Agroindustri Keripik 

Belut Sawah (Monopterus albus zuieuw) di Kabupaten Klaten. Penelitian ini 

menunjukan hasil bahwa biaya total rata-rata yang dikeluarkan oleh pengusaha 

keripik belut sawah di Kabupaten Klaten selama bulan April 2009 sebesar Rp 

55.727.827,-. Penerimaan rata-rata yang diperoleh pengusaha yaitu sebesar Rp 

58.921.650,- dan keuntungan rata-rata yang diperoleh pengusaha yaitu sebesar Rp 

3.193.823,- per bulan. Penelitian ini juga menunjukkan nilai profitabilitas sebesar 

5,73% yang berarti bahwa usaha keripik belut ini menguntungkan. Selain itu, usaha 

agroindustri keripik belut sawah di Kabupaten Klaten yang telah dijalankan selama 

ini sudah efisien yang ditunjukan dengan R/C rasio lebih dari satu yaitu sebesar 1,05 

kali dari biaya yang dikeluarkan. Nilai tambah belut segar hidup yaitu sebesar Rp 
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14.311,- /Kg yang berarti bahwa setiap satu kg belut segar hidup setelah mengalami 

proses produksi mampu memberikan nilai tambah sebesar Rp 14.311,-. 

 

Penelitian Sari (2011) yang berjudul Analisis Usaha Pengolahan Ikan Asin di 

Kabupaten Cilacap, penelitian ini menunjukan hasil bahwa biaya total rata-rata usaha 

pengolahan ikan asin di Kabupaten Cilacap adalah sebesar Rp 19.438.078,- perbulan. 

Penerimaan rata-rata yang diperoleh sebesar Rp 33.216.666,- per bulan sehingga 

keuntungan rata-rata yang diperoleh produsen ikan asin sebesar Rp 13.778.588,- per 

bulan. Penelitian ini juga menunjukan bahwa usaha pengolahan ikan asin ini sudah 

efisien, hal ini dilihat dari nilai R/C ratio lebih besar dari satu yaitu sebesar 1,71. 

Besarnya nilai koefisien variasi (CV) yaitu sebesar 0,75 dengan nilai batas bawah 

keuntungan (L) sebesar minus Rp 6.856.843,-. Hal ini berarti bahwa produsen ikan 

asin memiliki peluang kerugian dengan jumlah kerugian yang harus ditanggung 

produsen sebesar minus Rp 6.856.843,-. 

 Meninjau dari penelitian terdahulu mengenai analisis nilai tambah terdapat 

kesamaan dalam metode metode analisis data yang digunakan adalah analisis 

deskriptif dan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif meliputi: (1) analisis nilai 

tambah, (2) analisis penerimaan keuntungan, dan (3) analisis kelayakan usaha. 

Metode yang digunakan dalam perhitungan nilai tambah menggunakan metode 

Hayami, khususnya untuk pengolahan. 

Perlu kita ketahui dengan adanya peningkatan agroindustri yang lebih banyak 

lagi ini berarti pengembangan agroindustri sebagai langkah industrialisasi merupakan 

pilihan strategi yang tepat, karena agroindustri tidak hanya menciptakan kondisi 
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saling mendukung antara kekuatan industri maju dengan pertanian tangguh tetapi juga 

membentuk keterpaduan sektor industri pertanian yang memberikan dampak ganda 

pada perubahan baik melalui penciptaan lapangan kerja, memberikan nilai tambah, 

perbaikan pendapatan dan pengembangan pertanian (Hanani et al, 2003). Dengan 

alasan tersebut penulis memilih topik mengenai analisis nilai tambah dan kelayakan 

usaha suatu agroindustri. 

 

2.2. Pengolahan Komoditas Pertanian 

Pengolahan sebagai salah satu subsistem dalam Agribisnis merupakan suatu 

alternatif terbaik untuk dikembangkan. Dengan kata lain, pengembangan industri 

pengolahan diperlukan guna terciptanya keterkaitan antar sektor pertanian dengan 

sektor industri. Industri pengolahan akan memiliki kemampuan yang baik jika kedua 

sektor tersebut di atas memiliki keterkaitan yang sangat erat, baik keterkaitan ke 

depan (forward linkage) maupun ke belakang (backward linkage). 

Agroindustri yang memiliki keterkaitan ke belakang yaitu agroindustri yang 

menghasilkan sarana produksi seperti pupuk, pestisida, alat dan mesin-mesin 

pertanian atau sering disebut agroindustri hulu (up stream ), sedangkan agroindustri 

yang memiliki keterkaitan ke depan yaitu agroindustri yang melakukan pengolahan 

produk pertanian, pengawetan (pengemasan) produk pertanian dan lain-lain yang 

sering disebut agroindustri hilir (down stream). 

Soekartawi(a) (1999), ada banyak manfaat dari sebuah proses pengolahan 

komoditi pertanian, dan hal tersebut menjadi penting karena pertimbangan sebagai 

berikut : 
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1. Meningkatkan nilai tambah 

Penelitian menunjukkan bahwa pengolahan yang baik oleh produsen dapat 

meningkatkan nilai tambah dari hasil pertanian yang diproses. Tetapi kebanyakan 

petani langsung menjual hasil pertaniannya karena ingin mendapat uang kontan yang 

cepat. Karena itu penanganan pasca panen tidak diperhatikan sehingga tidak diperoleh 

nilai tambah oleh petani, bahkan nilai hasil pertanian itu sendiri menjadi rendah. 

Sedangkan bagi pengusaha ini menjadi kegiatan utama, karena dengan pengolahan 

yang baik maka nilai tambah barang pertanian meningkat sehingga mampu 

menerobos pasar, baik pasar domestic maupun pasar luar negeri. 

2. Kualitas Hasil  

Salah satu tujuan dari hasil pertanian adalah meningkatlan kualitas. Dengan 

kualitas yang lebih baik, maka nilai barang menjadi lebih tinggi dan kebutuhan 

konsumen menjadi terpenuhi. Perbedaan kualitas bukan saja menyebabkan adanya 

perbedaan segmentasi pasar tetapi juga mempengaruhi harga barang itu sendiri. 

3. Penyerapan Tenaga Kerja 

Pengolahan hasil dilakukan, maka banyak tenaga kerja yang diserap. 

Komoditas pertanian tentu kadang-kadang justru menuntut jumlah tenaga kerja yang 

relatif besar pada kegiatan pengolahan. 

4. Meningkatkan Keterampilan 

Peningkatan keterampilan penghasilan secara komulatif sehingga pada 

akhirnya juga akan memperoleh hasil penerimaan usaha tani yang lebih besar. 

5. Peningkatan Pendapatan 
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Konsekuensi logis dari proses pengolahan yang lebih baik akan meyebabkan 

total penerimaan yang lebih tinggi. Bila keadaan memungkinkan, maka sebaiknya 

petani mengolah sendiri hasil pertaniannya ini untuk mendapatkan kualitas hasil 

penerimaan atau total keuntungan yang lebih besar. Proses pengolahan komoditas 

pertanian akan diperoleh nilai tambah. Pengertian nilai tambah (value added) adalah 

pertambahan nilai sutu produk atau komoditas karena mengalami proses pengolahan, 

pengangkutan, ataupun penyimpanan dalam suatu produksi.  

Proses pengolahan nilai tambah dapat didefenisikan sebagai selisih antara nilai 

produk dengan nilai bahan baku dan input lainnya, tidak termasuk tenaga kerja 

(Hayami et al, 1987). 

Adapun tujuan pengolahan hasil (agroindustri) antara lain adalah : 

1. Mengawetkan (preserving) bagi hasil pertanian yang mudah rusak dan 

mudah busuk. 

2. Merubah bentuk, seperti kedelai menjadi susu kedelai. 

3. Membersihkan dan mengurangi kadar air dari hasil pertanian 

 

2.3.  Definisi Agroindustri  

Menurut Hanani et al (2003), Agroindustri merupakan perpaduan antara 

pertanian dan industri dimana kemudian keduanya menjadi sistem pertanian dengan 

berbasis industri yang terkait dengan pertanian terutamanya pada sisi penanganan 

paska panen, sedangkan ahli yang lain menyebutkan bahwa agroindustri adalah 

pengolahan hasil pertanian. Agroindustri merupakan bagian dari enam subsistem 

agribisnis yang disepakati selama ini yaitu subsistem penyediaan sarana produksi dan 
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peralatan, subsistem usahatani, subsistem pengolahan hasil (Agroindustri), subsistem 

pemasaran, subsistem sarana dan subsistem pembinaan (Soekartawi, 2001). 

Agroindustri sebagai suatu subsistem dapat dipandang sebagai kegiatan yang 

memerlukan input dan merubahnya untuk mencapai tujuan tertentu. Input dalam 

kegiatan industri terdiri atas bahan mentah hasil pertanian maupun bahan tambahan, 

tenaga kerja, modal dan faktor pendukung lainnya. Kegiatan agroindustri meliputi 

usaha untuk meningkatkan nilai tambah produk-produk pertanian melalui pengolahan 

lebih lanjut dari bahan-bahan mentah hasil pertanian maupun memberikan jasa 

kepada pengrajin.  

 

2.4. Peranan Agroindustri  

Hanani et al (2003), mengemukakan pada masa mendatang peranan 

agroindustri sangat diharapkan dalam mengurangi masalah kemiskinan dan 

pengangguran serta sekaligus sebagai penggerak industrialisasi pedesaan. Dampak 

positif dari agroindustri yang tumbuh dan berkembang di daerah pedesaan adalah 

membuka antara satu desa dengan desa-desa lainnya atau dengan kota sehingga 

memberikan kesempatan kepada penduduk desa untuk memperoleh pendapatan yang 

seragam.  

Sumbangan dan peranan agroindustri terhadap perekonomian nasional, 

diwujudkan dalam bentuk antara lain: 

1. Penciptaan lapangan kerja dengan memberikan kehidupan bagi sebagian besar 

penduduk Indonesia yang bekerja di sektor pertanian. 
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2. Peningkatan kualitas produk pertanian untuk menjamin pengadaan bahan baku 

industri pengolahan hasil pertanian.  

3. Perwujudan pemerataan pembangunan di berbagai pelosok tanah air yang 

mempunyai potensi pertanian sangat besar terutama diluar pulau jawa.  

4. Mendorong terciptanya ekspor komoditi pertanian.  

5. Meningkatkan nilai tambah produk pertanian. 

 

2.5. Permasalahan dalam Pengembangan Agroindustri  

Mangunwidjaja, (1993), dalam Pengembangan agroindustri dapat menjadi 

pilihan yang strategis dalam menanggulangi permasalahan ekonomi dan pengentasan 

kemiskinan di perdesaan. Hal ini disebabkan adanya kemampuan yang tinggi dari 

sektor agroindustri dalam hal perluasan kesempatan kerja.  

Pengembangan agroindustri yang berbasis pada masyarakat perdesaan 

merupakan sektor yang sesuai untuk menampung banyak tenaga kerja dan menjamin 

perluasan berusaha, sehingga akan efektif dalam upaya meningkatkan perekonomian 

masyarakat perdesaan. Berkembangnya agroindustri juga akan meningkatkan 

penerimaan devisa dan mendorong terjadinya keseimbangan pendapatan antara sektor 

pertanian dan non pertanian.  

Dengan demikian, kebijakan pembangunan agroindustri diharapkan mampu 

menggerakkan perekonomian masyarakat di wilayah produksi pertanian dan 

mendorong penawaran hasil-hasil pertanian untuk kebutuhan agroindustri. Strategi 
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pengembangan agroindustri yang dapat ditempuh harus disesuaikan dengan 

karakteristik dan permasalahan agroindustri yang bersangkutan. 

 

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan agroindustri adalah: 

1. Sifat produk pertanian yang mudah rusak sehingga diperlukan teknologi pengemasan dan 

transportasi yang mampu mengatasi masalah tersebut. 

2. Sebagian besar produk pertanian bersifat musiman dan sangat dipengaruhi oleh kondisi 

iklim sehingga aspek kontinuitas produksi agroindustri menjadi tidak terjamin. 

3. Kualitas produk pertanian dan agroindustri yang dihasilkan pada umumnya masih rendah 

sehingga mengalami kesulitan dalam persaingan pasar baik didalam negeri maupun di 

pasar internasional. 

4. Sebagian besar industri berskala kecil dengan teknologi yang rendah. 

 

2.6. Deskripsi Cacing Tanah 

Cacing tanah merupakan hewan tidak bertulang belakang (Invertebrata) yang 

digolongkan ke dalam filum Annelida, ordo Oligochaeta, dan kelas Chaetopoda yang 

hidup dalam tanah. Penggolongan ini didasarkan pada bentuk morfologi karena 

tubuhnya tersusun atas segmen-segmen yang berbentuk cincin (annulus), setiap 

segmen memiliki beberapa pasang seta, yaitu struktur berbentuk rambut yang berguna 

untuk memegang substrat dan bergerak (Edwards dan Lofty, 1977). 

Gambar morfologi cacing tanah dapat dilihat di bawah ini :  
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Gambar 1. Morfologi cacing tanah Secara sistematik. 

Cacing tanah bertubuh tanpa kerangka yang tersusun oleh segmen-segmen fraksi luar 

dan fraksi dalam yang saling berhubungan secara integral, diselaputi oleh epidermis 

berupa kutikula (kulit kaku) berpigmen tipis dan seta, kecuali pada dua segmen 

pertama (bagian mulut), bersifat (berkelamin ganda) dengan peranti kelamin seadanya 

pada segmen-segmen tertentu. Apabila dewasa, bagian epidermis pada posisi tertentu 

akan membengkak membentuk klitelium (tabung peranakan atau rahim), tempat 

mengeluarkan kokon (selubung bulat) berisi telur dan ova (bakal telur). Setelah kawin 

(kopulasi), telur akan berkembang di dalamnya dan apabila menetas langsung serupa 

cacing dewasa. Tubuh dibedakan atas bagian anterior dan posterior. Pada bagian 

anteriornya terdapat mulut, prostomium dan beberapa segmen yang agak menebal 

membentuk klitelium (Edward CH, Lofty JR. 1977). Secara struktural, cacing tanah 

mempunyai rongga besar coelomic yang mengandung coelomycetes (pembuluh-

pembuluh mikro), yang merupakan sistem vaskuler tertutup. Saluran makanan berupa 

tabung anterior dan posterior, kotoran dikeluarkan lewat anus atau peranti khusus 

yang disebut nephridia. Respirasi (pernapasan) terjadi melalui kutikuler (Hanafiah, 

dkk.2003). 



16 

 

Adapun yang menunjukan beberapa faktor lingkungan yang dapat serta 

mempengaruhi petumbuhan pada cacing tanah lumbricus rubellus. Aktivitas hidup 

cacing tanah dalam suatu ekosistem tanah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

seperti: iklim (curah hujan, intensitas cahaya dan lain sebagainya), sifat fisik dan 

kimia tanah (temperatur, kelembaban, kadar air tanah, pH dan kadar organik tanah), 

nutrien (unsur hara) dan biota (vegetasi dasar dan fauna tanah lainnya) serta 

pemanfaatan dan pengelolaan tanah (Buckman & Brady, 1982). Selanjutnya 

Wallwork (1970) menjelaskan bahwa keberadaan dan kepadatan fauna tanah, 

khusunya cacing tanah sangat ditentukan oleh faktor abiotik dan biotik. Disamping itu 

faktor lingkungan lain dan sumber bahan makanan, cara pengolahan tanah, seperti di 

daerah perkebunan dan pertanian turut mempengaruhi keberadaan dan distribusi 

cacing tanah tersebut.  

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan cacing tanah sebagai 

berikut:  

 

1. Kelembaban tanah  

Kelembaban sangat berpengaruh terhadap aktivitas pergerakan cacing tanah 

karena sebagian tubuhnya terdiri atas air berkisar 75-90 % dari berat tubuhnya. Itulah 

sebabnya usaha pencegahan kehilangan air merupakan masalah bagi cacing tanah. 

Meskipun demikian cacing tanah masih mampu hidup dalam kondisi kelembaban 

yang kurang menguntungkan dengan cara berpindah ke tempat yang lebih sesuai 

ataupun diam. Lumbricus terrestris misalnya, dapat hidup walaupun kehilangan 70% 
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dari air tubuhnya. Kekeringan yang lama dan berkelanjutan dapat menurunkan jumlah 

cacing tanah (Wallwork, 1970; Edward & Lofty, 1977). Rukmana (1999) 

menjelaskan bahwa kelembaban tanah yang terlalu tinggi atau terlalu basah dapat 

menyebabkan cacing tanah berwarna pucat dan kemudian mati. Sebaliknya bila 

kelembaban tanah terlalu kering, cacing tanah akan segera masuk ke dalam tanah dan 

berhenti makan serta akhirnya mati. 

 

2. Suhu (temperatur) tanah  

Kehidupan hewan tanah juga ikut ditentukan oleh suhu tanah. Suhu yang ekstrim 

tinggi atau rendah dapat mematikan hewan tanah. Di samping itu suhu tanah pada 

umumnya mempengaruhi pertumbuhan, reproduksi dan metabolisme hewan tanah. 

Tiap spesies hewan tanah memiliki kisaran suhu optimum (Odum, 1996). Suhu tanah 

pada umumnya dapat mempengaruhi pertumbuhan, reproduksi dan metabolisme. Tiap 

spesies cacing tanah memiliki kisaran suhu optimum tertentu, contohnya L. rubellus 

kisaran suhu optimumnya 15 – 18 0 C, L. terrestris ± 10 0 C, sedangkan kondisi yang 

sesuai untuk aktivitas cacing tanah di permukaan tanah pada waktu malam hari ketika 

suhu tidak melebihi 10,5 0 C (Wallwork, 1970). 
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3. pH tanah  

Kemasaman tanah sangat mempengaruhi populasi dan aktivitas cacing tanah 

sehingga menjadi faktor pembatas penyebaran dan spesiesnya. Umumnya cacing 

tanah tumbuh baik pada pH sekitar 4,5- 6,6, tetapi dengan bahan organik tanah yang 

tinggi mampu berkembang pada pH 3 (Fender dan Fender, 1990). Tanah pertanian di 

Indonesia umumnya bermasalah karena pH-nya asam. Tanah yang pH-nya asam 

dapat mengganggu pertumbuhan dan daya berkembangbiak cacing tanah, karena 

ketersediaan bahan organik dan unsur hara (pakan) cacing tanah relatif terbatas 

(Rukmana, 1999). Tanah dengan pH asam kurang mendukung percepatan proses 

pembusukan (fermentasi) bahan-bahan organik. Oleh karena itu, tanah pertanian yang 

mendapatkan perlakuan pengapuran sering banyak dihuni cacing tanah. Pengapuran 

berfungsi menaikkan (meningkatkan) pH tanah sampai mendekati pH netral (Brata, 

2006). Cacing tanah sangat sensitif terhadap keasaman tanah, karena itu pH 

merupakan faktor pembatas dalam menentukan jumlah spesies yang dapat hidup pada 

tanah tertentu. Penelitian yang telah dilakukan secara umum didapatkan cacing tanah 

menyukai pH tanah sekitar 5,8-7,2 karena dengan kondisi ini bakteri dalam tubuh 

cacing tanah dapat bekerja optimal untuk mengadakan pembusukan. Penyebaran 

vertikal maupun horizontal cacing tanah sangat dipengaruhi oleh pH tanah (Edwards 

& Lofty, 1970).  
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4. Kadar organik  

Suin (1997), mengatakan materi organik tanah sangat menentukan kepadatan 

organisme tanah. Materi organik tanah merupakan sisa-sisa tumbuhan, hewan 

organisme tanah, baik yang telah terdekomposisi maupun yang sedang 

terdekomposisi. Buckman & Brady (1982) mengatakan bahwa materi organik dalam 

tanah tidaklah statis tetapi selalu ada perubahan dengan penambahan sisa-sisa 

tumbuhan tingkat tinggi dan penguraian materi organik oleh jasad pengurai. Materi 

organik mempunyai pengaruh besar pada sifat tanah karena dapat menyebabkan tanah 

menjadi gembur, meningkatkan kemampuan mengikat air, meningkatkan absorpsi 

kation dan juga sebagai ketersediaan unsur hara. Bahan organik tanah sangat besar 

pengaruhnya terhadap perkembangan populasi cacing tanah karena bahan organik 

yang terdapat di tanah sangat diperlukan untuk melanjutkan kehidupannya. Bahan 

organik juga mempengaruhi sifat fisik-kimia tanah dan bahan organik itu merupakan 

sumber pakan untuk menghasilkan energi dan senyawa pembentukan tubuh cacing 

tanah (Anwar, 2007) .  

 

5. Vegetasi  

Suin (1982), menyatakan bahwa pada tanah dengan vegetasi dasarnya rapat, 

cacing tanah akan banyak ditemukan, karena fisik tanah lebih baik dan sumber 

makanan yang banyak ditemukan berupa serasah. Edwards & Lofty (1977) faktor 

makanan, baik jenis maupun kuantitas vegetasi yang tersedia di suatu habitat sangat 

menentukan keanekaragaman spesies dan kerapatan populasi cacing tanah di habitat 
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tersebut. Umumnya cacing tanah lebih menyenangi serasah herbal dan kurang 

menyenangi serasah pohon gugur dan daun yang berbentuk jarum. Selanjutnya 

dijelaskan bahwa cacing tanah lebih menyenangi daun yang tidak mengandung tanin. 

2.7. Manfaat Cacing Tanah 

Kebutuhan akan makananan ternak berprotein tinggi semakin meningkat 

dengan perkembangan peternakan dibidang unggas maupun di perikanan. Solusi 

untuk permasalahan protein tersebut sangat dibutuhkan. Selama ini makanan ternak 

dengan teknik pengomposan menggunakan sumber protein dari tepung ikan dan 

belum menggunakan protein dari tumbuhan yang belum banyak dimanfaatkan. 

Lingkungan menyediakan sumber protein nabati dan hewani. Selain tinggi 

protein, cacing tanah juga dapat menghambat pertumbuhan salmonella pollorum atau 

berak kapur (Damayanti, 2009). Kandungan dalam cacing tanah. 

Tabel 1. Kandungan yang Ada Dalam Cacing Tanah Lumbricus Rubellus 

Kandungan % 

Protein 68 

Asam Glutamat 8.98 

Treonin 3.28 

Lisin 5.16 

Glicine 3.54 

Sumber (Damayanti, 2009) 
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Manfaat cacing tanah jika diolah menjadi jus cacing antara lain adalah :

1. Dapat menjadi obat Menyembuhkan Berbagai Penyakit. 

2. Mengandung Zat Anti Biotik. 

3. Bahan Baku Kosmetik. 

4. Tonikum (Stimulan). 

5. Enzim Penghancur Gumpalan Darah. 

6. Sebagai Sumber protein yang tinggi dan asam amino penting. 

7. Meningkatkan perdaran darah dengan memperlebar saluran darah. 

8. Dapat meningkatkan kekebalan tubuh. 

9. Dapat meningkatkan birahi. 

10. Dapar melancarkan produksi telur hewan ternak. 

11. Dapat meningkatkan fungsi organ reproduksi hewan ternak. 

12. Dapat memberikan ketenangan bagi hewan ternak sehingga bisa 

mencegah/meredam stress. 

13. Meningkatkan hormone testestoron bagi hewan ternak jantan. 

14. Membantu proses pembuahan bagi hewan ternak betina. 

15. Membantu proses pertumbuhan. 

16. Dapat mencerahkan atau mengkilapkan bulu hewan ternak. 

Oleh karena itu, cacing tanah memiliki potensi yang baik untuk mengganti tepung 

ikan sebagai ransum hewan ternak dan dapat menghemat pemakaian bahan dari biji-

bijian sampai 70%. Meski demikian, penggunaan cacing tanah dalam ransum hewan 

ternak disarankan tidak lebih dari 20% total ransum. 
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Pemanfaatan cacing tanah untuk ransum hewan ternak relatif mudah. Bisa 

diberikan dalam bentuk segar, tepung cacing atau dijadikan jus cacing untuk 

dicampurkan bersama bahan-bahan penyusun ransum hewan ternak lainnya seperti 

jagung, dedak, konsentrat, dan sebagainya. 

 

2.8. Teori Produksi 

Fungsi perusahaan dalam perekonomian adalah sebagai penyedia berbagai 

barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Kegiatan mewujudkan barang dan jasa 

yang diperlukan masyarakat tersebut, perusahaan perusahaan haruslah menggunakan 

faktor-faktor produksi. Teori produksi menerangkan sifat hubungan diantara tingkat 

produksi yang akan di capai dengan jumlah faktor-faktor produksi yang digunakan 

(Sukirno, 1996). 

Menurut Agung (2008), secara umum istilah ”produksi” diartikan sebagai 

penggunaan atau pemanfaatan sumberdaya yang mengubah suatu komoditas menjadi 

komoditas lainnya yang sama sekali berbeda, baik dalam pengertian apa, di mana atau 

kapan komoditas-komoditas itu dialokasikan, maupun dalam pengertian apa yang 

dapat dikerjakan oleh konsumen terhadap komoditas itu. Produksi dapat didefinisikan 

sebagai hasil dari suatu proses atau aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan 

beberapa masukan (input). Perkaitan diantara faktor-faktor produksi dan tingkat 

produksi yang diciptakannya dinamakan fungsi produksi. Faktor-faktor produksi 

dapat dibedakan kepada empat golongan yang saling berkaitan antara satu dengan 

yang lainnya, yaitu : tenaga kerja, tanah, modal dan keahlian keusahawanan (Sukirno, 

1996).  
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Menurut Mubyarto (1989), di dalam ekonomi, dikenal apa yang disebut fungsi 

produksi yaitu suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara hasil produksi fisik 

(output) dengan faktor-faktor produksi (input). Dalam bentuk matematika sederhana 

fungsi produksi ini dituliskan sebagai berikut : 

Y = f (x1, x2, ..., xn) 

Dimana :  

Y = adalah hasil produksi fisik 

x1, x2,.., xn = faktor-faktor produksi 

Fungsi produksi adalah abstraksi yang menggambarkan suatu proses produksi. 

Fungsi produksi adalah sebuah deskripsi matematis atau kuantitatif dari 

berbagai macam kemungkinan-kemungkinan produksi teknis yang dihadapi 

oleh suatu perusahaan (Beattie dan Taylor, 1996). 

 

2.9. Nilai Tambah 

Pada proses distribusi komoditas pertanian terjadi arus yang mengalir dari 

hulu ke hilir, yang berawal dari petani dan berakhir pada konsumen akhir. Komoditas 

pertanian mendapat perlakuan-perlakuan seperti pengolahan, pengawetan, dan 

pemindahan untuk menambah kegunaan atau menimbulkan nilai tambah. Ada dua 

cara untuk menghitung nilai tambah yaitu dengan cara menghitung nilai tambah 

selama proses pengolahan dan menghitung nilai tambah selama proses pemasaran 

(Baroh, 2007).  

Industri pengolahan hasil pertanian dapat menciptakan nilai tambah. Jadi 

konsep nilai tambah adalah suatu pengembangan nilai yang terjadi karena adanya 
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input fungsional seperti perlakuan dan jasa yang menyebabkan bertambahnya 

kegunaan dan nilai komoditas selama mengikuti arus komoditas pertanian (Hardjanto, 

1993). Selanjutnya perlakuan-perlakuan serta jasa-jasa yang dapat menambah 

kegunaan komoditi tersebut disebut dengan input fungsional. Input fungsional dapat 

berupa proses mengubah bentuk (from utility), menyimpan (time utility), maupun 

melalui proses pemindahan tempat dan kepemilikan. Sumber-sumber nilai tambah 

dapat diperoleh dari pemanfaatan faktor-faktor produksi (tenaga kerja, modal, 

sumberdaya alam dan manajemen). Karena itu, untuk menjamin agar proses produksi 

terus berjalan secara efektif dan efisien maka nilai tambah yang diciptakan perlu 

didistribusikan secara adil. Analisis nilai tambah merupakan metode perkiraan sejauh 

mana bahan baku yang mendapat perlakuan mengalami perubahan nilai (Hardjanto, 

1993). 

Menurut Hayami, et all (1987), analisis nilai tambah pengolahan produk 

pertanian dapat dilakukan dengan cara sederhana, yaitu melalui perhitungan nilai 

tambah per kilogram bahan baku untuk satu kali pengolahan yang menghasilkan 

produk tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tambah untuk pengolahan 

dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu faktor teknis dan faktor pasar. Faktor teknis 

yang berpengaruh adalah kapasitas produksi, jumlah bahan baku yang digunakan dan 

tenaga kerja. Sedangkan faktor pasar yang berpengaruh ialah harga output, upah 

kerja, harga bahan baku, dan nilai input lain selain bahan baku dan tenaga kerja. Nilai 

input lain adalah nilai dari semua korbanan selain bahan baku dan tenaga kerja yang 

digunakan selama proses pengolahan berlangsung. Nilai ini mencakup biaya modal 

dan gaji pegawai tak langsung. 
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Dalam industri, nilai tambah berarti ukuran untuk menyatakan sumbangan 

proses produksi terhadap nilai jual suatu barang. Nilai tambah tersebut dapat 

dinyatakan untuk tiap meter kubik kayu bulat, setiap dolar modal, setiap orang kerja, 

dan sebagainya. Nilai tambah menurut Gittinger (1986) adalah nilai output dikurangi 

input yang dibeli dari luar. Dalam tiap satuan produksi, nilai tambah diukur dengan 

perbedaan antara nilai output perusahaan dan nilai seluruh input yang dibeli dari luar 

perusahaan. Besarnya nilai tambah tergantung dari teknologi yang digunakan dalam 

proses produksi dan adanya perlakuan lebih lanjut terhadap produk yang dihasilkan. 

Suatu perusahaan dengan teknologi yang baik akan menghasilkan produk dengan 

kualitas yang lebih baik pula, sehingga harga produk akan lebih tinggi dan akhirnya 

akan memperbesar nilai tambah yang diperoleh (Suryana, 1990). 

 

2.10. Biaya 

 Biaya (expence) adalah pengeluaran sumber daya yang telah atau akan 

dikorbankan untuk mewujudkan tujuan tertentu. Dalam buku lain Mulyadi (1999) 

menyebutkan bahwa arti luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang 

diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi 

untuk tujan tertentu. dalam arti sempit, biaya dapat diartikan sebagai pengorbanan 

sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva. 

Biaya diklarifikasikan menjadi dua jenis, yaitu biaya tetap dan biaya variable. 

Penjelasan untuk kedua biaya tersebut adalah sebagai berikut : 
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1. Biaya Tetap 

Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar perubahan 

volume aktiva tertentu.Biaya tetap per unit berubah deengan adanya perubahan 

volume aktifitas. Biaya tetap atau biaya kapasitas merupakan biaya untuk 

mempertahankan kemampuan beroperasi perusahaan pada tingkat kapasitas 

tertentu.Besar biaya tetatp dipengaruhi oleh kondisi perusahaan jangka panjang, 

teknologi, dan metode serta strategi manajemen. 

2. Biaya Variabel 

Biaya Variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan 

volume kegiatan. Biaya variabel yang ada pada produksi pengolahan apel 

menjadi kripik apel adalah biaya bahan penunjang (sumbangan input lain). 

3. Total Biaya 

Biaya total merupakan jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan selama satu 

tahun yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. 

 

2.11. Kerangka Pemikiran  

 Budidaya cacing tanah sebagai media alternatif pengurai limbah organik mulai 

dilakukan warga di Kota Malang. Sudah ada kelompok masyarakat khusus 

membudidayakan cacing tanah di 57 kelurahan yang ada. 

 Konseptor budidaya cacing tanah, Adam mengungkapkan, potensi budidaya 

cacing tanah cukup besar. Seiring dengan kesadaran masyarakat untuk melakukan 

pengolahan sampah atau limbah, sebagai pasokan makanan maupun media ternak. 

Budidaya cacing tanah sebuah langkah menguntungkan untuk mengurai sampah atau 
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limbah organik, pengembangbiakan cacing tanah sangat mudah, karena 

perkembangan cacing cukup cepat, karena cacing tidak memiliki jenis kelamin 

sehingga tidak perlu melakukan proses perkawinan. 

 Budidaya ini otomatis memberikan kontribusi pada pengurangan jumlah 

sampah organik secara signifikan. Hewan melata ini bisa digunakan sebagai bahan 

baku pakan organik, kosmestik ataupun farmasi. Budidaya cacing tanah ini bisa 

menjadi bisnis yang sangat menguntungkan karena pasar cacing tanah juga cukup 

jelas, dengan biaya yang relatif kecil bisa menghasilkan harga jual yang tinggi. 

 Pihaknya berharap Pemkot Malang memberikan dukungan kelompok 

masyarakat yang melakukan budidaya cacing tanah. Apalagi saat ini para 

pembudidaya telah tergabung dalam “Komunitas Pengusaha Organik Malang Raya” 

(Komara). Pihaknya berharap Pemkot Malang memfasilitasi masyarakat yang ingin 

melakukan budidaya cacing, meski saat ini di setiap kelurahan sudah ada forum 

sebagai tempat pembelajaran. 
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Secara skematis kerangka pemikiran digambarkan sebagai berikut :  

Bagan 1. Kerangka Pemikiran Pengolahan Jus Cacing. 

 

 

 

 

 

Keterangan   :   Menyatakan Proses 

          Menyatakan Hubungan 
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