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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

       Indonesia adalah salah satu negara agraris, dimana sebagian besar 

penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Berbagai hasil pertanian 

diunggulkan sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. 

Perekonomian di Indonesia dapat dikembangkan melalui perpaduan antara 

sektor pertanian dan sektor industri. Hal ini disebabkan sektor industri 

mampu menyerap tenaga kerja yang lebih dibandingkan dengan sektor-sektor 

lain. Tentunya hal ini akan berdampak pada pengurangan pengangguran di 

Indonesia. Salah satu keterkaitan yang paling sesuai adalah pengolahan 

komoditas pertanian melalui pengembangan agroindustri. 

       Agroindustri merupakan suatu bentuk perpaduan antara dua sektor yakni 

sektor pertanian dan sektor industri. Sektor pertanian sebagai penyedia bahan 

baku sedangkan sektor industri berperan dalam mengolah hasil pertanian 

untuk memperoleh nilai tambah. Ibrahim (2012) mengemukakan bahwa 

agroindustri merupakan salah satu subsistem penting dalam agrobisnis 

berpotensi mendorong pertumbuhan yang tinggi karena nilai tambah yang 

dapat mempercepat transformasi struktur ekonomi dari pertanian ke industri. 

Agroindustri diharapkan tidak saja memenuhi kebutuhan pangan Indonesia 

namun juga menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan para 

pelaku agribisnis, menghasilkan devisa negara, serta mampu mendorong 

munculnya industri lain. Kinerja sektor agroindustri di Jawa Timur terlihat 

paling tinggi dalam menyerap tenaga kerja. Total tenaga kerja yang terserap 
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di sektor industri antara tahun 2000 sampai dengan 2006, kurang lebih 39% 

merupakan tenaga kerja yang berasal dari agroindustri terutama dari usaha 

industri makanan dan minuman (Ibrahim, 2012). 

       Produk agroindustri yang memiliki daya tarik akan bahan bakunya, 

proses produksinya, serta permintaan pasarnya adalah agroindustri dengan 

bahan baku bawang merah (Allium ascalonicum). Ketersediaan tanaman 

bawang merah di Indonesia membuka peluang usaha yang cukup besar bagi 

masyarakat Indonesia. Bawang merah merupakan salah satu komoditas 

sayuran yang mempunyai arti penting bagi masyarakat, baik dilihat dari nilai 

ekonomisnya yang tinggi maupun kandungan gizinya. Walaupun disadari 

bahwa bawang merah bukan merupakan kebutuhan pokok, namun 

kebutuhannya hampir tidak dapat dihindari oleh masyarakat sebagai bahan 

penyedap masakan. Permintaan bawang merah yang semakin meningkat akan 

dapat terpenuhi jika semua faktor penunjang untuk membudidayakannya 

memadai. Faktor penunjang tersebut antara lain penguasaan teknologi mulai 

dari pembibitan, pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan, pengendalian 

hama hingga proses pasca panen. Peningkatan permintaan tersebut dapat 

diimbangi dengan total produksi bawang merah Indonesia yang semakin 

meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari jumlah produksi 

bawang merah pada tahun 2011 mencapai 893.124 ton, dan terus meningkat 

hingga pada tahun 2015 produksi bawang merah mencapai 1.229.184 ton 

(BPS, 2015). 
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       Melihat hasil produksi bawang merah yang cukup besar maka peran 

pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan agroindustri sangat 

diperlukan. UD. Sumber Mandiri merupakan satu-satunya agroindustri yang 

mengolah bawang merah menjadi bawang goreng di Kecamatan Kepung, 

Kabupaten Kediri. Agroindustri bawang goreng ini adalah agroindustri skala 

rumah tangga dengan penggunaan bahan baku kurang lebih 5 kw/hari, dimana 

membutuhkan pengembangan skala usahanya dikarenakan agroindustri 

bawang goreng UD. Sumber Mandiri memiliki prospek untuk dikembangkan 

menjadi industri bawang goreng yang besar. Kebutuhan masyarakat yang 

serba praktis membuat usaha bawang goreng memiliki peluang yang sangat 

bagus, sehingga usaha ini dijadikan mata pencaharian utama Bapak Suyanto 

sebagai pemilik usaha. Usaha pengolahan ini menjadi alternatif untuk 

mengantisipasi hasil produksi melimpah yang tidak dapat dipasarkan karena 

mutunyanya rendah. Bawang merah yang ukuran dan bentuknya tidak 

memenuhi standar dapat dimanfaatkan menjadi bawang goreng sehingga 

dapat meningkatkan nilai tambah. Pengolahan bawang merah menjadi 

bawang goreng dapat memperpanjang daya simpan produk dan jangkauan 

pemasarannya yang lebih luas, dengan penerapan teknologi yang tepat 

diharapkan petani dapat mengadopsi teknologi tersebut sehingga diperoleh 

produk olahan yang berkualitas, mendapatkan hasil yang lebih tinggi dan bisa 

terbentuk home industry. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji 

analisis usaha dan nilai tambah olahan bawang merah pada agroindustri 



4 
 

bawang goreng UD. Sumber Mandiri di Desa Kampung Baru, Kecamatan 

Kepung, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. 

1.2 Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah: 

a. Bagaimana struktur biaya dan pendapatan pada agroindustri bawang 

goreng UD. Sumber Mandiri di Desa Kampung Baru Kecamatan Kepung, 

Kabupaten Kediri? 

b. Berapa tingkat efisiensi ekonomi pada agroindustri bawang goreng UD. 

Sumber Mandiri di Desa Kampung Baru Kecamatan Kepung, Kabupaten 

Kediri? 

c. Berapa titik impas harga, titik impas produksi dan nilai tambah pada 

agroindustri bawang goreng UD. Sumber Mandiri di Desa Kampung Baru 

Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri? 

1.3 Tujuan 

       Sehubungan dengan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

a. Untuk mengetahui struktur biaya dan pendapatan pada agroindustri 

bawang goreng UD. Sumber Mandiri di Desa Kampung Baru Kecamatan 

Kepung, Kabupaten Kediri. 

b. Untuk mengetahui tingkat efisiensi ekonomi pada agroindustri bawang 

goreng UD. Sumber Mandiri di Desa Kampung Baru Kecamatan Kepung, 

Kabupaten Kediri. 



5 
 

c. Untuk mengetahui titik impas harga, titik impas produksi dan nilai tambah 

pada agroindustri bawang goreng UD. Sumber Mandiri di Desa Kampung 

Baru Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. 

1.4 Kegunaan 

       Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam 

menyusun suatu kebijakan disektor industri khususnya subsektor industri 

pangan. 

2. Bagi pemilik usaha, diharapkan dapat memberikan pertimbangan dalam 

pengembangan usaha untuk mencapai keuntungan yang maksimal. 

3. Bagi pembaca dan peneliti lain, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan dan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya. 

1.5 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.5.1 Batasan Istilah  

Batasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Bawang goreng adalah sebuah tambahan bumbu masakan yang berasal 

dari bawang merah yang diiris tipis dan dicampur dengan tepung 

kemudian digoreng hingga renyah. 

b. Agroindustri adalah industri yang bergerak di bidang pertanian, baik itu 

pengolahan hasil pertanian, penyedia bahan baku, maupun industri 

pendukung pertanian lainnya. 

c. Produksi adalah perpaduan berbagai macam input yang digunakan untuk 

usaha yang dinyatakan dalam satuan kilogram. 
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d. Biaya adalah semua pengorbanan yang dikeluarkan untuk suatu proses 

produksi. 

e. Biaya variabel adalah biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh volume 

produksi. 

f. Biaya tetap adalah biaya yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh 

volume produksi. 

g. Biaya total adalah penjumlahan antara biaya tetap dan biaya variabel. 

h. Pendapatan adalah selisih antara penerimaan dengan biaya total. 

i. Penerimaan adalah sejumlah uang yang diterima oleh perusahaan atas 

penjualan produk yang dihasilkan. 

j. Titik impas produksi adalah suatu keadaan dimana besarnya penjualan 

produksi sama dengan total biaya produksi. 

k. Titik impas harga adalah harga jual produk bawang goreng yang 

menyebabkan perusahaan tidak mengalami keuntungan atau kerugian. 

l. Efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna 

pencapaian hasil yang optimum. 

m. Faktor Konversi adalah perbandingan dari hasil produksi dengan bahan 

baku yang digunakan dalam kegiatan produksi. 

n. Koefisien tenaga kerja adalah perbandingan tenaga kerja dan bahan baku 

yang digunakan dalam proses produksi. 
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1.5.2 Pengukuran Variabel 

Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Produksi adalah jumlah produk yang dihasilkan dalam satu kali produksi 

yang berupa bawang goreng dan diukur dalam satuan kilogram (kg). 

b. Biaya variabel antara lain: biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, biaya 

bahan penunjang, biaya pengemasan, dan biaya lain-lain yang dinyatakan 

dalam satuan rupiah (Rp). 

c. Biaya tetap antara lain: biaya penyusutan alat dan biaya perawatan yang 

dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp). 

d. Biaya total dihitung penjumlahan antara biaya tetap dan biaya variabel 

dalam satuan rupiah (Rp). 

e. Harga produk adalah harga jual bawang goreng UD. Sumber Mandiri 

kepada konsumen yang berlaku pada saat penjualan dalam satuan rupiah 

(Rp). 

f. Penerimaan dihitung dari nilai uang yang dihasilkan dari penjualan 

produk, diperoleh dengan cara mengkalikan semua hasil produksi dengan 

harga satuan produksi dalam satuan rupiah (Rp). 

g. Pendapatan dihitung dari selisih total penerimaan dengan total biaya dalam 

satuan rupiah (Rp). 

h. Analisis efisiensi menggunakan R/C ratio, mengukur perbandingan antara 

penerimaan dan total biaya. 

i. Break even point adalah ratio antara total cost dengan harga produk.  

j. Break even price adalah ratio antara total cost dengan jumlah produksi. 
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k. Nilai tambah dihitung dari kenaikan nilai bawang merah yang diolah lebih

lanjut menjadi bawang goreng dalam satuan rupiah (Rp).

l. Rasio nilai tambah dihitung dari nilai tambah dibagi nilai produksi (%).


