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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia memiliki iklim tropis yang banyak memberikan keuntungan, 

terlebih keuntungan dalam sektor pertanian. Sektor pertanian terutama 

hortikultura seperti buah-buahan, sayuran dan bunga. Berbagai macam jenis buah 

dapat dibudidayakan di Negara Indonesia. Jeruk besar merupakan salah satu jenis 

buah yang dapat ditanam dan tumbuh subur. Jeruk besar dalam bahasa Inggris 

yaitu Pummelos tetapi masyarakat Indonesia lebih mengenal dengan sebutan jeruk 

pamelo. 

Jeruk pamelo memiliki kandungan nutrisi yang tinggi. Komposisi buah 

jeruk pamelo terdapat beberapa kandungan gizi seperti kalori, protein, lemak, 

karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin A, vitamin B1, vitamin C, air, dan 

daging buah yang dapat dimakan mencapai 71 %. Kandungan gizi buah jeruk bali 

segar (dalam tiap 100 gram bahan) menurut Direktorat Gizi Depkes (1981) dalam 

Rukmana (2005) mengandung kalori, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, 

zat besi, vitamin A, vitamin B, vitamin C, air, dan bagian yang dapat dimakan. 

Jeruk salah satu buah yang sangat disukai oleh masyarakat Indonesia. 

Harga yang terjangkau, buah jeruk banyak mengandung vitamin C yang 

diperlukan oleh tubuh manusia. Buah jeruk tidak hanya mengandung vitamin C, 

tetapi di dalam buah jeruk juga berkhasiat sebagai obat, antara lain mengandung 

zat untuk menurunkan kolesterol dan resiko penyakit jantung, anti oksidan dan 

mencegah kanker, serta asam folat yang bisa menyehatkan janin bayi. Jeruk 

pamelo merupakan varietas jeruk yang memiliki ciri yaitu mempunyai ukuran 
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yang besar, bentuk fisiknya bulat atau sedikit oval, mempunyai kulit yang tebal 

oleh karena itu jeruk pamelo ini tahan lama untuk disimpan maupun diangkut 

dalam jarak jauh, daging buah jeruk pamelo berwarna putih sampai kemerahan, 

memiliki sedikit biji, memiliki rasa manis dan sedikit masam dengan sedikit rasa 

pahit.  

Masyarakat hanya mengkonsumsi buah jeruk atau daging buah saja selama 

ini. Kulit jeruk yang tebal tidak dimanfaatkan sehingga menjadi limbah ataupun 

sebatas dijadikan mainan anak-anak dan tidak mempunyai nilai jual. Kulit jeruk 

yang dapat dimanfaatkan atau diolah dengan baik akan menghasilkan keuntungan. 

Usaha tersebut tidak hanya mengurangi limbah tetapi juga akan mendapatkan nilai 

tambah dari limbah kulit jeruk tersebut. Limbah yang hanya menambah 

pencemaran lingkungan tetapi jika sudah diolah menjadi produk maka mempunyai 

nilai jual dan dapat meningkatkan pendapatan. 

Menurut (Bappeda Kabupaten Magetan 2013), pengembangan agroindustri 

tersebut terpusat di kawasan BETASUKA (Bendo, Takeran, Sukomoro, 

Kawedanan) yang merupakan sentra komoditas jeruk pamelo terbesar di 

Indonesia. Kawasan tersebut memiliki luas areal 4.829 ha dengan jumlah pohon 

482.895 batang. Luas panen 366.783 pohon atau 3.668 ha serta jumlah produksi 

253.988 kwintal. 

Magetan terkenal sebagai daerah penghasil jeruk pamelo dan kota wisata. 

Gapoktan Wijaya Kusuma di Desa Tambakmas Kecamatan Sukomoro Kabupaten 

Magetan melihat adanya peluang tersebut yaitu dengan membuat olahan dari kulit 

jeruk pamelo yang dijadikan manisan. Kulit jeruk yang umumnya dibuang atau 

menjadi limbah diolah menjadi manisan. Nilai jual produk yang berbahan baku 
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dari limbah kulit jeruk pamelo tersebut akan meningkat. Hal tersebut yang melatar 

belakangi penulis untuk melakukan penelitian di usaha pengolahan manisan dari 

kulit jeruk pamelo yang belum banyak dijumpai. Usaha pengolahan manisan dari 

kulit jeruk pamelo ini juga bertepatan berada di sentra komoditas jeruk pamelo. 

Berangkat dari masalah atau kendala yang dihadapi oleh usaha pengolahan 

manisan pamelo, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut 

yaitu industri kecil usaha manisan pamelo di Desa Tambakmas Kecamatan 

Sukomoro Kabupaten Magetan. Usaha tersebut sangat unik karena mengolah atau 

menjadikan limbah menjadi sesuatu yang bernilai dan menghasilkan nilai tambah. 

Masyarakat masih sangat jarang dan tidak banyak yang mengetahui tentang 

pengolahan manisan pamelo. Usaha pengolahan manisan pamelo ini sangat 

berpeluang besar untuk dikembangkan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah mengenai usaha pengolahan manisan kulit jeruk sebagai 

berikut : 

1. Berapa nilai tambah yang dihasilkan dari pengolahan manisan pamelo ? 

2. Bagaimana strategi pemasaran yang ada di usaha pengolahan manisan 

pamelo? 

3. Apa saja kendala yang terdapat dalam usaha pengolahan manisan pamelo dan 

bagaimana cara mengatasi ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian dibentuk karena adanya tujuan-tujuan tertentu untuk dicapai. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui nilai tambah yang dihasilkan dari pengolahan pamelo tersebut. 
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2. Mengetahui strategi pemasaran yang ada pada usaha pengolahan manisan 

pamelo 

3. Mengetahui kendala yang terdapat dalam usaha pengolahan manisan pamelo 

dan cara mengatasi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

  Manfaat penelitian ini diharapkan memberikan hasil bagi : 

1.4.1 Home Industry 

1. Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi home industry agar dapat 

lebih produktif 

2. Manfaat bagi home industry sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam 

menjalankan usaha. 

1.4.2 Penulis 

1. Menambah informasi tentang pengolahan manisan pamelo. 

2. Menambah wawasan jika limbah kulit jeruk dapat diolah menjadi manisan 

sehingga menambah nilai jual. 

1.4.3 Bagi Pemerintah 

1. Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan usaha yang berpotensi. 

1.5 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang akan diteliti sebagai berikut : 

1. Usaha manisan pamelo yang menjadi objek penelitian adalah usaha olahan 

manisan pamelo di Gapoktan Wijaya Kusuma Desa Tambakmas Kecamatan 

Sukomoro Kabupaten Magetan. 

2. Analisis usaha manisan pamelo yang dilakukan hanya terbatas pada analisis 

nilai tambah menggunakan metode Suryana. 
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3. Strategi pemasaran yang diterapkan pada usaha pengolahan manisan pamelo 

di Gapoktan Wijaya Kusuma di Desa Tambakmas, Kecamatan Sukomoro 

Kabupaten Magetan. 

4. Kendala-kendala yang terdapat dalam usaha pengolahan manisan pamelo dan 

cara mengatasi. 

1.6 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.6.1 Batasan Istilah 

Batasan istilah pada penelitian ini meliputi beberapa yaitu : 

1. Manisan adalah jenis panganan yang diawetkan dengan gula berkadar tinggi. 

2. Hasil produksi adalah output yang dihasilkan oleh input atau bahan baku yang 

telah mengalami pengolahan dengan satuan kilogram (Kg). 

3. Bahan baku yang digunakan yaitu kulit jeruk pamelo yang telah dibersihkan 

dari kulit luar yang berwarna hijau dengan satuan kilogram (Kg). 

4. Tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja langsung yang dipekerjakan untuk 

mengolah produk manisan dengan satuan Hari Orang Kerja (HOK). 

5. Faktor konversi yaitu menunjukkan banyak produk olahan yang dihasilkan 

dari satu kilogram bahan baku. 

6. Koefisien tenaga kerja merupakan banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan 

untuk mengolah input yang di produksi dengan satuan Hari Orang Kerja per 

Kilogram (HOK/Kg). 

7. Harga produk rata-rata adalah harga jual rata-rata pada tahun tertentu, dimana 

harga jual rata-rata merupakan pembagian antara total nilai penjualan output 

dengan total output yang dijual dengan satuan rupiah (Rp). 
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8. Upah tenaga kerja adalah upah yang diberikan kepada pekerja yang dihitung 

berdasarkan tiap Hari Orang Kerja (HOK) dengan satuan rupiah per Hari 

Orang Kerja (Rp/HOK). 

9. Harga bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku 

dengan satuan rupiah (Rp). 

10. Nilai tambah adalah pertambahan nilai suatu komoditas karena mengalami 

proses pengolahan, pengangkutan, ataupun penyimpanan dalam suatu 

produksi dengan satuan rupiah (Rp). 

11. Rasio nilai tambah yaitu perbandingan-perbandingan yang dilakukan untuk 

mengetahui suatu nilai dengan satuan persen (%). 

12. Pendapatan tenaga kerja adalah jumlah uang yang diterima oleh tenaga kerja 

dari hasil pekerjaan tersebut dengan satuan rupiah (Rp). 

13. Keuntungan yaitu selisih jumlah uang yang diterima perusahaan dikurangi 

dengan total biaya yang dikeluarkan untuk produksi oleh perusahaan dengan 

satuan rupiah (Rp). 

14. Sumbangan input lain adalah bahan tambahan yang digunakan untuk produksi 

selain bahan baku utama dalam pembuatan manisan kulit jeruk pamelo 

dengan satuan rupiah (Rp). 

15. Analisis Internal merupakan analisis dengan melihat faktor dari dalam, seperti 

kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan. 

16. Analisis Eksternal merupakan analisis dengan melihat faktor dari luar, seperti 

ancaman dan peluang suatu perusahaan. 

17. Strenghts (kekuatan) adalah suatu kondisi perusahaan mampu melakukan 

semua tugas secara sangat baik (diatas rata-rata industri). 
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18. Weaknesses (kelemahan) kondisi perusahaan kurang mampu melaksanakan

tugas dengan baik dikarenakan sarana dan prasarana kurang mencukupi.

19. Threaths (ancaman) suatu keadaan perusahaan mengalami kesulitan yang

disebabkan oleh kinerja pihak pesaing, yang jika dibiarkan maka perusahaan

akan mengalami kesulitan dikemudiaan hari.

20. Opportunities (peluang) adalah suatu potensi bisnis menguntungkan yang

dapat diraih oleh perusahaan yang masih belum dikuasai oleh pihak pesaing

dan masih belum tersentuh oleh pihak manapun.

21. Analisis matrik Internal Faktor Evaluation (IFE) digunakan untuk

mengevaluasi faktor-faktor internal untuk melihat kekuatan dan kelemahan

utama perusahaan terhadap fungsi-fungsi bisnisnya

22. Analisis External Faktor Evaluation (EFE) memungkinkan perencana strategi

untuk mengevaluasi faktor-faktor eksternal untuk melihat peluang dan

ancaman utama perusahaan terhadap fungsi-fungsi bisnis.

23. Analisis Internal-Eksternal (IE) yaitu parameter yang digunakan meliputi

parameter kekuatan internal perusahaan dan pengaruh eksternal yang

dihadapi

24. Analisis matriks SWOT adalah identifikasi beberapa faktor secara sistematika

untuk merumuskan strategi perusahaan.


