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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian-

penelitian sebelumnya sabagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan 

atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu peneliti juga menggali informasi dari 

jurnal maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada, 

sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk 

memperoleh landasan teori ilmiah. 

1. Jurnal, Dewi Nova Linda dan Nur Asni dengan judul “Citarasa Keripik Pisang

Pada Beberapa Perlakuan Antioksidan”. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian

(BPTP) Jambi Jl. Samarinda Paal V Kota Baru Jambi 36128.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian organoleptik. Untuk memperoleh 

kesimpulan dari data yang diperoleh dapat di kaji dengan pendekatan statistik 

menggunakan analisis keragaman, sedangkan untuk data hasil organoleptik 

dianalisis statistik nonparametrik menggunakan uji Friedman. Dari hasil 

penelitian diproleh bahwa, analisa kimia dilakukan terhadap kadar air, kadar 

karbohidrat dan kadar abu keripik pisang yang dihasilkan dengan menggunakan 

larutan Na-bisulfit dan vitamin C sebagai anti oksidan. Bahan anti oksidan yang 
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digunakan ternyata mempengaruhi secara nyata kadar air, kadar karbohidrat dan 

kadar abu keripik pisang yang dihasilkan (Tabel 1). 

Tabel 1. Pengaruh Bahan Antioksidan Terhadap Kadar Air, Kadar     

Karbohidrat, Dan Kadar Abu Keripik Pisang. 
 

No Bahan 

Antioksida

n 

Kadar 

Air 

(%) 

Karbohidrat 

(%) 

Kadar 

Abu 

(%) 

1. Air 

(Kontrol) 

4,433 

c 

76,54 a 1,17 a 

2. Natrium 

Bisulfit 

0.1% 

3,260 

a 

78,46 c 1,74 c 

3. Vitamin C 

0.1% 

3,574 

b 

77,70 b 1,52 b 

 
Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang sama adalah tidak berbeda 

nyata pada taraf 5% DNMRT. 

 

Hasil uji organoleptik dilakukan untuk mengetahui tingkat kesukaan 

konsumen terhadap warna, rasa, kerenyahan dan aroma (mutu fisik) keripik 

pisang. Hasil ujiorganoleptik terhadap warna, rasa, kerenyahan dan aroma dapat 

dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Tingkat (nilai) kesukaan Panelis Terhadap Mutu Fisik (warna, rasa, 

kerenyahan dan aroma) Keripik pisang. 
 

No Bahan 

Antioksidan 

      Warna    Rasa Kerenyahan Aroma 

1. Air 

(kontrol) 

3,82 a 3,5

3 a 

3,73 a 3,7

9 b 

2. Natrium 

Bisulfit 

0.1% 

3,50 b 3,6

2 b 

3,73 a 3,6

5 a 

3

. 

Vitamin C 

0.1% 

4,42 c 4,4

8 c 

4,57 b 4,5

0 c 

 

Dari Tabel 2. dapat dilihat bahwa hasil uji organoleptik terhadap mutu fisik 

keripik pisang (warna, rasa, aroma dan kerenyahan) menunjukkan bahwa warna 

keripik pisang dengan penggunaan antioksidan vitamin C mempunyai nilai 

tertingi yaitu 4,42 dengan kriteria disukai para panelis. Perlakuan dengan vitamin 

C akan meningkatkan nilai kesukaan panelis terhadap warna produk karena, asam 

askorbat yang dilarutkan dalam air akan melepas ion H+. Kemudian ion tersebut 

akan berdifusi kedalam bahan dan menyebabkan menurunnya pH bahan. Hal 

tersebut akan menurunkan intensitas timbulnya warna coklat pada produk, 

sehingga dapat meningkatkan nilai kesukaan panelis terhadap warna produk. 

Pengamatan secara visual pisang nangka mempunyai warna kuning yang tidak 

terlalu mencolok sehingga hal ini dapat mempengaruhi warna produk selama 

proses pengolahan berlangsung. Dengan demikian keripik pisang dengan 

menggunakan pisang nangka mempunyai warna yang disukai para panelis. 

2. Skripsi Ika Apriana mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri 

Semarang Tahun 2013 dengan judul “Pengaruh Penambahan Tepung Kepala 
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3. Ikan Lele (Clarias Sp) Dalam Pembuatan Cilok Terhadap Kadar Protein Dan 

Sifat Organoleptiknya”. 

Pada penelitian ini dilakukan dua pengujian, yaitu pengujian kadar protein di 

Laboratorium Kimia FMIPA Universitas Negeri Semarang dan uji daya terima 

cilok kepala ikan lele pada anak-anak usia Sekolah Dasar (6-12 tahun). Cilok 

kepala ikan lele dengan empat konsentrasi penambahan tepung kepala ikan lele 

yang berbeda (0%, 10%, 20%, dan 30%) dan tepung kepala ikan lele diujikan 

seberapa besar kadar protein yang terkandung di dalamnya serta bagaimana daya 

terima cilok tersebut, yang meliputi warna, rasa, aroma, dan tekstur. 
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Tabel 3. Hasil Uji Laboratorium Kadar Protein Pada Cilok Kepala Ikan Lele 
 

Konsentrasi Tepung 

Kepala Ikan Lele 

Pada Cilok 

Kadar  Protein % Rata-Rata 

 

 Uji 

ke-1 

Uji ke-2 % 

0% 6,31 7,45 6,88 

10% 7,23 8,01 7,62 

20% 7,63 7,63 7,63 

30% 7,79 8,10 7,945 

 
Sumber : Data hasil pengujian kadar protein di FMIPA UNNES 

 

    Tabel 4. Hasil Uji Laboratorium Kadar Protein Pada Tepung Kepala Ikan 

Lele 
 

Tepung  Kandungan  Protein 

(%) 

Rata -Rata 

Kepala 

Ikan  

Uji ke-1 Uji ke-2 % 

 9,40 10,54 9,97 

 
Sumber: data hasil pengujian kadar protein di FMIPA UNNES 

Berdasarkan Tabel 3, dapat diketahui bahwa sampel cilok berjumlah 4, 

dengan konsentrasi tepung kepala ikan lele pada pembuatan cilok adalah 0%, 

10%, 20%, dan 30%. Pengujian kadar protein dilakukan dua kali. Kadar protein 

tertinggi terdapat pada cilok dengan konsentrasi subtitusi 30% dengan rata-rata 
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7,945%, dan kadar protein terendah terdapat pada cilok dengan konsentrasi 

subtitusi 0% dengan rata-rata sebesar 6,88%.  

Berdasarkan Tabel 4, dapat diketahui bahwa sampel berupa tepung kepala 

ikan lele mengandung protein yang sangat tinggi, yaitu 9,97%. Menurut penilaian 

panelis terhadap masing-masing aspek uji daya terima di atas, maka rekapitulasi 

rata-rata tingkat kesukaan cilok adalah sebagai berikut: 

Tabel 5. Rekapitulasi Rata-Rata Penilaian Panelis Terhadap Uji Daya Terima 

Cilok 
 
Aspek Konsentras

i 

Penambahan  Tepung 

Kepala  

Ikan  

Organoleptik 0% 10% 20% 30% 

Warna  2,20 2,40 1,60 1,20 

Rasa  2,60 2,40 1,40 1,06 

Aroma  2,33 2,41 1,406 1,06 

Tekstur  2,20 2,26 1,53 1,06 

Jumlah  9,33 11,47 5,936 4,38 

Rata-Rata 2,33 2,86 1,48 1,095 

 
Sumber: data penelitian yang diolah (2013) 
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Berdasarkan rata-rata rekapitulasi data total skor di atas, dapat 

disimpulkan bahwa konsentrasi tepung kepala ikan lele pada pembuatan cilok 

dengan subtitusi 10% memberikan tingkat kesukaan panelis terhadap warna, 

aroma, rasa dan tekstur yang baik dibandingkan konsentrasi yang lain. Dari dua 

penelitian terdahulu diatas, perbedaan keduannya terhadap penelitian skripsi ini 

adalah penelitian terdahulu pertama menguji organoleptik keripik pisang dengan 

beberapa perlakuan antioksidan.  

Penelitian terdahulu kedua menguji organoleptik cilok terhadap pengaruh 

penambahan tepung dan kadar protein. Sedangkan penelitian skripsi ini 

membandingkan biaya dan pendapatan dari penggunaan dua jenis bahan baku 

penggorengan yang mempengaruhi hasil organoleptik keripik apel. Adapun 

penelitian skripsi ini menguji hasil organoleptik dan menganalisis biaya dan 

pendapatan. 

2.2 Kajian Teori  

2.2.1 Pengertian Organoleptik 

Organoleptik adalah penilaian dengan indra atau penilaian sensorik 

merupakan suatu cara penilaian yang paling primitif. Penilaian dengan indra 

menjadi bidang ilmu setelah prosedur penilaian dibakukan, dirasionalkan, 

dihubungkan dengan penilaian secara objektif, analisa data mejadi lebih 

sistematis, demikian pula metoda statistik digunakan dalam analisa serta 

pengambilan keputusan. Penilaian organoleptik sangat banyak digunakan untuk 

menilai mutu dalam industri pangan dan industri hasil pertanian lainnya. 

Terkadang penilaian ini dapat memberi hasil penilaian yang sangat teliti, dalam 
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beberapa hal penilaian dengan indera bahkan melebihi ketelitian alat yang paling 

sensitif. 

1. Panel  

Panel adalah satu atau sekelompok orang yang bertugas untuk menilai sifat 

atau mutu benda berdasarkan kesan subjektif. Jadi penilaian makanan secara panel 

adalah berdasarkan kesan subjektif dari para panelis dengan prosedur sensorik 

tertentu yang harus dituruti. 

Dalam penilaian organoleptik dikenal beberapa macam panel. Penggunaan 

panel-panel ini dapat berbeda tergantung dari tujuannya. Ada 6 macam panel yang 

biasa digunakan, yaitu : (1.) Pencicip perorangan (individual expert). (2.) Panel 

pencicip terbatas (small expert panel). (3.) Panel terlatih (trained panel). (4.) 

Panel takterlatih (untrained panel). (5.) Panel agak terlatih. (6.) Panel konsumen 

(consumer panel). 

2. Laboratorium Penilaian Organoleptik    

Laboratorium penilaian organoleptik adalah suatu laboratorium yang 

menggunakan manusia sebagai alat pengukur berdasarkan kemampuan 

penginderaannya. Laboratorium ini perlu persyaratan tertentu agar diperoleh 

reaksi kejiwaan yang jujur dan murni tanpa pengaruh faktor-faktor lain. 

Adapun unsur-unsur penting dalam Laboratorium penilaian organoleptik 

adalah : 

a. Suasana: meliputi kebersihan, ketenangan, menyenangkan, kerapihan, teratur 

serta cara penyajian yang estetis.
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b. Ruang: meliputi ruang penyiapan sampel/dapur, ruang pencicipan, ruang 

tunggu para panelis dan ruang pertemuan para panelis 

c. Peralatan dan sarana: meliputi alat penyiapan sampel, alat penyajian sampel, 

dan alat komunikasi (sistem lampu, format isian, format instruksi, alat tulis). 

3. Persayaratan Laboratorium Penilaian Organoleptik 

Untuk menjamin suasana yang tenang diperlukan persyaratan persyaratan 

khusus di dalam laboratorium. 

a. Suasana: meliputi kebersihan, ketenangan, menyenangkan, kerapihan, teratur 

serta cara penyajian yang estetis. 

b. Kedap suara: bilik pencicip harus kedap suara, laboratorium harus dibangun 

jauh dari keramaian 

c. Kadar bau: ruang penilaian harus bebas dari bau-bauan asing seperti (bebas bau 

parfum/rokok panelis), jauh dari pembuangan kotoran dan ruang pengolahan. 

d. Suhu dan kelembaban: suhu ruang harus dibuat tetap seperti suhu kamar (20-

25ºC) dan kelembaban diataur sekitar 60%. 

e. Cahaya : cahaya dalam ruang tidak terlalu kuat dan tidak terlalu redup. 

4. Persiapan Pengujian Organoleptik 

Pengujian organoleptik merupakan tim kerjasama yang diorganisasi secara 

rapi dan disiplin serta dalam suasana antusiasme dan kesungguhan tetapi santai. 

Hal ini perlu agar data penilaian dapat diandalkan
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a. Organisasi Penguji 

Ada 4 unsur penting yang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan pengujian 

organoleptik, yaitu: pengelola pengujian (disebut penguji), panel, seperangkat 

sarana pengujian dan bahan yang dinilai. 

b. Komunikasi Penguji Dan Panelis 

Keandalan hasil penilaian atau kesan sangat tergantung pada ketepatan 

komunikasi antara pengelola dengan panelis. Informasi diberikan secukupnya, 

tidak kurang agar dapat dipahami panelis tetapi tidak berlebih supaya tidak bias. 

Ada tiga tingkat komunikasi antara penguji dan panelis, yaitu: 

 Penjelasan umum tentang: pengertian praktis, kegunaan, kepentingan, peranan dan 

tugas panelis. Hal ini diberikan dalam bentuk ceramah atau diskusi. 

 Penjelasan khusus: disesuaikan dengan jenis komoditi tertentu, cara pengujian, dan 

tujuan pencicipan. Penjelasan ini diberikan secara lisan menjelang pelaksanaan 

atau secara tulisan, 2 atau 3 hari sebelum pelaksanaan. 

Instruksi: berisi pemberian tugas kepada panelis untuk menyatakan kesan sensorik 

tiap melakukan pencicipan. Instruksi harus jelas agar mudah dipahami, singkat agar 

cepat ditangkap artinya. Instruksi dapat diberikan secara lisan segera sebelum masuk 

bilik pencicip, atau secara tulisan dicetak dalam format pertanyaan. Format 

pertanyaan (questioner), harus memuat unsur-unsur format yang terdiri dari 

informasi, instruksi dan responsi. Format pertanyaan harus disusun secara jelas, 

singkat dan rapi
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2.2.2 Keripik Apel 

Keripik buah adalah buah yang telah dikeringkan dengan proses yang 

higienis. Bahan bakunya berasal dari buah-buahan asli yang dalam prosesnya 

dibentuk menjadi keripik yang renyah sebagai cemilan. Keripik buah adalah 

makanan sehat yang penuh gizi sepert buah aslinya, bahkan kandungan gizinya 

90% menyamai buahaslinya karena dibuat dengan proses yang alami. Dapat 

dijadikan sebagai cara alternatif untuk kebiasaan makan buah secar rutin. 

Dari survei yang didapat kebanyakan orang berpikir kripik buah dibuat 

dengan cara, buahnya dijemur dulu baru digoreng atau buah yang telah dikupuas 

lalu dioven. Salah satu mendapatkan kripik buah dengan mutu yang tinggi adalah 

dilakukan dengan menggunakan alat teknologi penggorengan pompa hampa udara 

atau di sebutu juga dengan vacuum frying. Ini adalah yang digunakan oleh pemilik 

kressh untuk mendapatkan hasil yang maksimal pada beberapa jenis kripik 

buahnya.  

Dengan memanfaatkan teknologi ini, buah-buahan yang melimpah dan 

yang terbuang dengan sia-sia pada saat panen raya dapat dijadikan menjadi olahan 

cemilan kripik buah yang digemari masyarakat. Kripik yang dihasilkan 

mempunyai aroma dan warna asli buahnya, sedangkan kerenyahanya diperoleh 

karena proses penurunan kadar air dalam buah terjadi secara berangsur-angsur.
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3.2.3 Minyak Kelapa Sawit 

Minyak goreng sawit adalah salah satu produk jadi primer yang dihasilkan 

dari buah kelapa sawit. Dari kelapa sawit dapat diperoleh dua jenis minyak kasar, 

yaitu Crude Palm Oil (CPO) dan Crude Kernel Palm Oil (PKO). Proses 

pengolahan CPO menjadi minyak goreng juga menghasilkan beberapa hasil 

samping yang bernilai ekonomis antara lain stearin (merupakan bahan baku 

margarin), dan Palm Fatty Acid Destillation (PDFA). Diperolehnya hasil samping 

ini merupakan salah satu daya tarik investasi industri minyak goreng dari CPO, 

disamping minyak goreng yang dihasilkan (olein) merupakan minyak tak jenuh 

yang sampai sejauh ini diketahui sangat baik untuk kesehatan (Hamburg, 2013). 

1. Prodok minyak goreng kelapa sawit  

Produk minyak goreng kelapa sawit biasa digunakan untuk minyak masak 

pabrik makanan, dan penggunaan dirumah tangga. Minyak tersebut diproleh dari 

pemurnian Crude Palm Oil (CPO) menjadai minyak 

sawit Refined, Bleached and Deodorised (Minyak sawit RBD). Dalam proses 

fraksinasi, minyak sawit RBD dikristalisasi. Minyak kristalisasi kemudian 

disaring melalui sebuah lapisan membran untuk memisahkan olein RBD dari 

stearin RBD. Olein RBD, yang biasa disebut olein kelapa sawit, adalah minyak 

cair. 

2. Kandungan minyak kelapa sawit  

Minyak sawit memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan minyak 

nabati lainnya. Dari aspek ekonomi, harganya relatif murah, selain itu komponen 

yang terkandung di dalam minyak sawit lebih banyak dan beragam. Dari aspek
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kesehatan yaitu kandungan kolestrolnya rendah. Saat ini, banyak pabrik yang 

memproduksi minyak goreng yang berasal dari kelapa sawit dengan kandungan 

kolestrol yang rendah. Produk turunan Minyak kelapa sawit digunakan dalam 

bentuk minyak goreng, margarine, butter, vanaspati (vegetable ghee), shortening, 

ice creams, bahan untuk membuat kue-kue, instan noodle, sugar confactionary, 

filled milk (Fauzi, 2012). 

          Tabel 6. Komposisi Asam Lemak Minyak Kelapa Sawit 
 

Asam lemak Jumlah % 

Asam kaprilat  - 

Asam kaproat  - 

Asam laurat - 

Asam miristat  1,1 – 2,5 

Asam pilmitat  40 – 46 

Asam stearat  3,6 – 4,7 

Asam oleat 39 – 45 

 Asam linoleat 7 – 11 

 

3. Manfaat minyak kelapa sawit 

Minyak kelapa sawit adalah salah satu minyak nabati yang dihasilkan dari berbagai 

varietas pohon kelapa sawit. Minyak kelapa sawit adalah minyak yang memiliki 

warna oranye kemerahan, hal ini menandakan bahwa minyak sawit memiliki tingkat 

karoten yang tinggi. Minyak sawit merah telah digunakan sejak zaman kuno, 

penelitian menunjukkan efektif dalam mengurangi risiko penyakit kardiovaskular dan 

berbagai jenis kanker. Tidak hanya itu, minyak kelapa sawit memiliki banyak nutrisi 

penting bagi tubuh sehingga ia dapat memberikan banyak manfaat bagi tubuh kita. 

Berikut ini beberapa manfaat yang bisa kita peroleh dari minyak kelapa sawit :
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a. Menjaga kesehatan sistem kardiovaskular. 

b. Mencegah terjadinya kanker. 

c. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 

d. Menjaga kesehatan mata. 

e. Detoksofikasi hati. 

f. Meningkatkan kecantikan kulit dan rambut. 

4. Proses pembuatan minyak sawit 

  

Sumber: Hui, 1996
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3.2.4 Minyak kelapa 

Minyak kelapa merupakan salah satu produk utama yang dapat diolah dari 

daging buah kelapa atau kopra. Minyak kelapa dihasilkan melalui ekstraksi 

daging buah kelapa dengan cara kering dan basah. Ekstraksi cara kering 

menggunakan bahan baku kopra untuk menghasilkan minyak kelapa kasar yang 

tidak dapat langsung dikonsumsi, tetapi harus melalui tahapan pemurnian. 

Ekstraksi cara kering menggunakan bahan baku kelapa parut kering menghasilkan 

minyak berkualitas tinggi atau Virgin Coconut Oil (VCO).  

Minyak kelapa merupakan salah satu dari minyak goreng yang banyak dipakai 

masyarakat sebagai kebutuhan sehari-hari. Minyak ini berasal dari tumbuhan (nabati) 

sebagaimana halnya dengan minyak sawit, minyak jagung, minyak kedelai, minyak 

zaitun, minyak biji kapas, dan minyak kacang tanah. Selain berfungsi sebagai 

penghantar panas, minyak ini juga dimanfaatkan dalam industri sebagai bahan dalam 

pembuatan sabun, mentega, dan kosmetik. Minyak nabati memiliki banyak keunggulan 

jika dibandingkan dengan minyak yang berasal dari hewan. Minyak nabati tidak 

mengandung kolesterol karena mengandung lebih banyak asam lemak tidak jenuh, 

sehingga relatif stabil jika dipanaskan (Ketaren, 1986). 

1. Produk minyak goreng kelapa 

Salah satu produk turunan kelapa adalah minyak kelapa murni atau 

Virgin Coconut Oil (VCO) yang memiliki asam lemak jenuh kuat menahan 

serangan oksidasi saat penggorengan sehingga tidak menjadi penyumbang 

radikal bebas dan bukan merupakan Trans Fatty Acids (TFA) sehingga aman 

dikonsumsi karena tidak meningkatkan Low Density Cholesterol (LDL).
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Minyak kelapa murni secara dominan disusun oleh Medium Chains Fatty Acids 

(MCFA), seperti asam laurat (48%), asam kaprat (7%), asam kaprilat (8%), dan 

asam kaproat (0,5%). MCFA dalam tubuh dipecah dan digunakan untuk 

menghasilkan energi, dan jarang disimpan sebagai lemak tubuh atau menumpuk 

dalam pembuluh nadi (Winarno, 1984). Minyak kelapa memiliki kadar asam 

lemak tak jenuh ganda omega-3, asam eikosapentaeinoat (EPA) dan asam asam 

dokosaheksaenoat (DHA) yang dapat menurunkan Very Low Densit Lipoprotein 

(VLDL). 

2. Kandungan Virgin Coconut Oil (VCO) 

Secara fisik, VCO harus berwarna jernih. Hal ini menandakan bahwa 

didalamnya tidak tercampur oleh bahan dan kotoran lain. Apabila didalamnya 

masih terdapat kandungan air, biasanya akan ada gumpalan berwarna putih. 

Keberadaan air ini akan mempercepat proses ketengikan. Selain itu, gumpalan 

tersebut kemungkinan juga merupakan komponen blondo yang tidak tersaring 

semuanya. Kontaminasi seperti ini secara langsung akan berpengaruh terhadap 

kualitas VCO. Kandungan komponen minyak kelapa murni antara lain seperti 

yang dicantumkan pada Tabel 2.7 berikut:
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     Tabel 7. Komposisi Asam Lemak Minyak Kelapa Murni 
 

Asam lemak Rumus kimia Jumlah 

% 

Asam lemak jenuh   

Asam laurat C11H23COOH 43,0 – 

53,0 

Asam miristat C13H27COOH 16,0 – 

21,0 

Asam kaprat C9H19COOH 4,5 – 8,0 

Asam palmitat C15H31COOH 7,5 – 

10,0 

Asam kaprilat C7H15COOH 5,0 - 

10,0 

Asam kaproat C5H11COOH 0,4 – 0,6 

Asama lemak tidak 

jenuh 

  

Asam oleat C16H32COOH 1,0 – 2,5 

Asam palmitoleat C14H28COOH 2,0 – 4,0 

 
Sumber: Setiaji, B, dan Surip Pragoya, 2006 

 

3. Manfaat Virgin Coconut Oil (VCO) 

Minyak kelapa murni (VCO) mempunyai banyak manfaat 

terutama dalam bidang kesehatan (anonim, 2009) , diantaranya: 

a. Merupakan antibakteri ,antivirus , antijamur dan antiprotozoa alamiah.  

b. Membantu meredakan gejala-gejala dan mengurangi resiko kesehatan 

yang dihubungkan dengan diabetes. 

c. Membantu melindungi diri terhadap serangan penyakit osteoporosis.  

d. Membantu mencegah tekanan darah tinggi.
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e. Membantu mencegah penyakit liver. 

f. Menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah.  

g. Membantu mencegah penyakit kanker.  

h. Membantu menurunkan berat badan.  

i. Menjaga stamina tubuh.  

j. Memelihara kesehatan kulit dan rambut. 

4. Proses pembuatan minyak kelapa 

 

 

Sumber: SPUK, BI, 2004
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3.2.5 Biaya  

Biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses 

produksi, yang dinyatakan dengan satuan uang, menurut harga pasar yang berlaku, baik 

yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Biaya terbagi menjadi dua, yaitu biaya 

eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit adalah biaya yang terlihat secara fisik, 

misalnya berupa uang. Sementara itu biaya implisit adalah biaya yang tidak terlihat 

secara langsung, misalnya biaya kesempatan dan penyusutan barang modal. 

Henry Simamora (2002), Biaya adalah kas atau nilai setara kas yang 

dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat pada saat 

ini atau dimasa mendatang bagi organisasi. 

Mulyadi (2000) mendefenisikan biaya dalam pengertian umum sebagai 

berikut: “Didalam arti luas, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis, yang 

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

mencapai tujuan tertentu.” 

Hansen dan Mowen (2004), biaya didefenisikan sebagai kas atau nilai 

ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa, yang 

diharapkan dapat memberi manfaat saat ini atau dimasa yang akan datang bagi 

organisasi.  

Dari beberapa pengertian diatas, dapat di simpulkan bahwa biaya 

merupakan kas atau nilai ekuivalen kas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk 

mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan guna untuk memberikan suatu 

manfaat yaitu peningkatan laba dimasa yang akan datang.
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3.2.6 Penerimaan dan Pendapatan 

Penerimaan merupakan nilai yang dihasilkan dari penjualan produksi. 

Menurut Soekartawi (1994:5) penerimaan adalah total nilai produk yang 

dijalankan yang merupakan hasil perkalian antara jumlah fisik output dengan 

harga atau nilai uang yang diterima dari penjualan pokok usaha tersebut.   

Menurut Richard A.Bilas (1992)  dalam Buku Ekonomi Mikro menjelaskan:  

”Penerimaan produksi total adalah penerimaan penjualan total dikurangi 

dengan biaya penjualan. Ini adalah penerimaan penjualan yang diberikan kepada 

bagian produksi dari perusahaan.” 

Jadi dapat disimpulkan menurut para ahli diatas penerimaan adalah 

penjualan total dikurangi dengan biaya penjualan. Dari seluruh jumlah pendapatan 

yang diterima oleh perusahaan dari menjual barang yang diproduksikannya 

dinamakan hasil penjualan total (TR) yaitu dari perkalian total revenue.” 

pendapatan atau laba adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan 

dari aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan produk atau jasa kepada pelanggan. 

Bagi investor, pendapatan kurang penting dibanding keuntungan yang merupakan 

jumlah uang yang diterima setelah dikurangi pengeluaran. 

Pengertian pendapatan menurut PSAK No. 23 (2009, h. 23. 1) yaitu 

“pendapatan adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari 

aktifitas normal perusahaan selama suatu petiode bila arus kas masuk itu 

mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari ekuitas pemilik modal”.
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Pendapatan rumah tangga menentukan tingkat konsumsi secara seunit 

kecil atau dalam keseluruhan ekonomi (Sadono Sukirno, 2011:108). 

Reksoprayitno mendefinisikan pendapatan sebagai total penerimaan yang 

diperoleh pada periode tertentu (Mahyu Danil, 2013:37). Pendapatan pribadi 

dapat diartikan sebagai semua jenis pendapatan, termasuk pendapatan yang 

diperoleh tanpa memberikan sesuatu kegiatan apa pun. Apabila pendapatan 

pribadi dikurangi dengan pajak yang harus dibayar oleh para penerima 

pendapatan, nilai yang tersisa dinamakan pendapatan disposabel (Sadono Sukirno, 

1999: 49-51). 

Arus uang mengalir dari pihak dunia usaha kepada masyarakat dalam 

bentuk upah, bunga, sewa, dan laba. Keempatnya merupakan bentuk-bentuk 

pendapatan yang diterima oleh anggota masyarakat sebagai balas jasa untuk 

faktor-faktor produksi (Suherman Rosyidi, 2011: 100-102). Pendapatan mengacu 

kepada aliran upah, pembayaran bunga, keuntungan saham, dan hal-hal lain 

mengenai pertambahan nilai selama periode waktu tertentu. Jumlah dari seluruh 

pendapatan adalah pendapatan nasional (Samuelson dan Nordhaus, 2003: 264). 

3.3 Kerangka Pemikiran  

Keripik apel atau disebut juga dengan keripik buah adalah makanan 

cemilan yang terbuat dari buah aslinya. Salah satu mendapatkan kripik buah 

dengan mutu yang tinggi adalah dilakukan dengan menggunakan alat teknologi 

penggorengan pompa hampa udara atau di sebut juga dengan vacuum frying. 

Pelaku home industri pengolahan keripik apel di Kota Batu, ada yang 

menggunakan minyak sawit dan juga menggunakan minyak kelapa sebagai



34 

 

 

minyak  penggorengan. Perbedaan penggunaan minyak goreng tersebut tentunya 

akan mempengaruhi rasa, aroma, tekstur, dan warna (Organoleptik) keripik apel. 

Dari perbedaan tersebut dilakukan pengujian organoleptik, agar mengetahui 

perbedaan rasa, aroma, tekstur, dan warna keripik apel. Pada pengujian 

organoleptik  menggunakan panelis sebagai penguji melalui indra mereka yaitu 

indra perasa, penciuaman, dan pengelihatan. Pengujian organoleptik juga 

berfungsi untuk mengetahui kualitas dan mutu produk keripik apel.  

Dari perbedaan penggunaan minyak saat penggorengan keripik apel 

tentunya juga akan mempengaruhi biaya produksi yang dikeluarkan. Dikarenakan 

harga minyak sawit dan minyak kelapa yang berbeda. Disamping itu perbedaan 

organoleptik juga akan mempengaruhi daya beli konsumen terhadap produk 

keripik apel dimana nantinya mempengaruhi pendapatan pelaku home industri 

keripik apel.  Adapun kerangka pemikiran dapat dilihat digambar 1.
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                           Bagan 1. Kerangka Pemikiran

Keripik apel 

menghitung biaya dan 

pendapatan 

Keripik apel  

menggunakan 

minyak sawit 

Keripik apel  

menggunakan 

minyak kelapa 

Terdapat perbedaan 

biaya dan pendapatan 

pengolahan keripik apel 

yang menggunakan 

minyak sawit dengan 

minyak kelapa. 

 

Uji organoleptik 

(rasa, warna, aroma, dan 

tekstur) 

 

Uji organoleptik 

(rasa, warna, aroma, dan 

tekstur) 

Hasil  

Pengujian 

organoleptik 

 

Hasil  

Pengujian 

organoleptik 

 

Terdapat perbedaan organoleptik kerpik 

apel yang menggunakan minyak sawit 

dengan minyak kelapa 
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2.4 Hipotesis 

Berdasarkan indentifikasi masalah dan kerangka pemikiran penelitian, maka 

hipotesis dirumuskan sebagai berikut: 

1. Terdapat perbedaan rasa, aroma, warna, dan tekstur (organoleptik) keripik apel 

yang menggunakan minyak sawit dengan minyak kelapa.  

2. Terdapat perbedaan biaya dan pendapatan dari home industri pengolahan 

keripik apel yang menggunakan minyak sawit dengan minyak kelapa. 


