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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

       Penelitian Elida dan Hamidi (2008) mengenai Analisis Pendapatan 

Agroindustri Rengginang Ubi Kayu Di Kabupaten Kampar Provinsi Riau, 

telah dilaksanakan pada bulan Agustus sampai Desember 2008. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui struktur biaya, pendapatan, efisiensi 

dan nilai tambah dari pengolahan ubi kayu menjadi rengginang ubi kayu. 

Hasil penelitian menunjukkan komponen biaya terbesar adalah biaya tenaga 

kerja (90%), kemudian biaya bahan baku (26,31%), pendapatan bersih 

sebesar Rp 204.513,69 per proses produksi, Return Cost of Ratio sebesar 2,05 

dan nilai tambah sebesar Rp 7.000 per kg ubi kayu. Untuk meningkatkan 

pendapatan disarankan pengrajin meningkatkan kapasitas produksi dan 

mengurangi biaya produksi, serta meningkatkan kualitas produk dari segi 

rasa, daya tahan, dan kemasan. 

       Penelitian yang dilakukan oleh Ishak dkk (2012) dengan judul Analisis 

Nilai Tambah, Keuntungan, Dan Titik Impas Pengolahan Hasil Rengginang 

Ubi Kayu (Renggining)Skala Rumah Tangga Di Kota Bengkulu, bertujuan 

untuk mengetahui nilai tambah, tingkat keuntungan, dan titik impas dalam 

pengolahan renggining skala rumah tangga. Lokasi penelitian pada Kelompok 

Wanita Tani Melati Jaya I di Kelurahan Sawah Lebar Lama, Kecamatan Ratu 

Agung, Kota Bengkulu pada bulan September 2012. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa nilai tambah produk renggining sebesar Rp 9.335/kg 
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dengan rasio nilai tambah 59,74% atau Rp 7.085/kg yang diperoleh 

Kelompok Wanita Tani. Marjin yang didapatkan dalam pengolahan 

renggining adalah Rp 12.625/kg, dengan R-C ratio sebesar 2,14. Titik impas 

(BEP) pengolahan produk renggining bila dilihat dari nilai produksi sebesar 

204,55 kg, sedangkan BEP biaya adalah Rp 5.113.636,36. 

       Penelitian Alamsyah (2007) tentang Analisis Nilai Tambah Dan 

Pendapatan Usaha Industri “Kemplang” Rumah Tangga Berbahan baku 

Utama Sagu Dan Ikan, bertujuan untuk menghitung pendapatan yang 

diperoleh dari usaha industri “kemplang” rumah tangga, menghitung harga 

pokok kemplang, titik impas (BEP), dan nilai tambah bahan baku kemplang 

pada usaha kemplang. Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada usaha 

kemplang “Berkat” milik Hj. Noncik pada bulan Mei 2007. Hasil penelitian 

menunjukkan pendapatan usaha Kemplang “Berkat” sebesar Rp 979.535,88 

per bulan, harga pokok kempang ikan sarden Rp 8.116,58 per kg, kemplang 

ikan kakap Rp 10.380,85 per kg, BEP mix dicapai ketika penjualan kemplang 

ikan sarden sebanyak 573,70 kg atau senilai Rp 4.876.479, 88 per bulan dan 

penjualan kempalng ikan kakap sebanyak 42,50 kg atau senilai Rp 

637.448,35 per bulan, dan nilai tambah kemplang ikan sarden sebesar Rp 

583,60 per kg dan kemplang ikan kakap sebesar Rp 6.795,83 per kg. 

2.2 Tinjauan Pustaka 

2.2.1 Tinjauan Umum tentang Bawang Merah (Allium ascalonicum) 

       Bawang merah merupakan salah satu jenis komoditas sayuran yang 

banyak dikenal di dunia. Bawang merah memiliki nama ilmiah Allium cepa 
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varietas ascolunicum atau Allium ascolicum. Bawang merah merupakan 

tanaman semusim yang berbentuk rumput, berakar serabut, daunnya 

berbentuk silindris, pangkal daun berubah bentuk dan fungsinya membentuk 

umbi lapis sehingga disebut tanaman berumbi lapis (Rahayu dan Berlian, 

1998). Bawang merah merupakan tanaman yang satu marga dengan tanaman 

bawang daun, bawang putih, dan bawang bombay yang termasuk dalam 

famili Liliaceae (Rukmana, 1994). 

       Tanaman bawang merah diperkirakan berasal dari kawasan Asia, 

khususnya Asia Tengah yakni India, Pakistan sampai Palestina. Tidak ada 

catatan resmi sejak kapan bawang merah mulai dikenal dan digunakan. 

Namun diduga sudah dikenal sejak lebih dari 5000 tahun yang lalu. (Wibowo, 

2007). Pengembangan dan pembudidayaan yang tepat menjadikan bawang 

merah sebagai salah satu tanaman komersial diberbagai negara di dunia. 

Negara-negara yang menjadi produsen bawang merah selain Jepang adalah 

Amerika Serikat termasuk Texas, Rumania, Italia, dan Meksiko. Daerah lain 

yang juga sebagai penghasil bawang merah dan bawang bombay adalah 

beberapa negara di kawasan Eropa Barat dan Timur, Spanyol, Mesir, dan 

Turki. Di Indonesia, daerah penghasil bawang merah utama sekaligus daerah 

penyebarannya yaitu Cirebon, Brebes, Tegal, Pekalongan, Solo, dan Wates 

(Yogyakarta). Namun, dalam perkembangan selanjutnya, pembudidayaan 

tanaman ini telah meliputi seluruh provinsi di Indonesia, kecuali Riau, 

Bangka-Belitung, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah 

(Jaelani, 2007). 
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       Sistematika tumbuhan bawang merah menurut Rahayu dan Berlian 

(1998) adalah sebagai berikut: 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub Divisi : Angiospermae 

Class  : Monocotyledonae 

Ordo  : Liliales/Liliflorae 

Famili  : Liliaceae 

Genus  : Allium 

Spesies  : Allium ascalonicum atau Allium cepa var. 

Ascalonicum 

       Ditinjau dari hubungan kekerabatannya, bawang merah termasuk 

keluarga Liliaceae. Keluarga ini mempunyai ciri berumbi lapis, berakar 

serabut, dan bentuk daun silindris. Umbi lapis tersebut berasal dari pangkal 

daun yang bersatu dan membentuk batang-batang semu serta berubah 

bentuk dan fungsinya. Keluarga Liliaceae yang termasuk ke dalam genus 

Allium mempunyai lebih dari 500 spesies. 

2.2.1.1 Syarat Tumbuh Bawang Merah 

       Budidaya tanaman bawang merah banyak dilakukan pada daerah 

dataran rendah yang beriklim kering dengan cuaca cerah dan suhu yang 

agak panas. Syarat pertumbuhan budidaya tanaman bawang merah antara 

lain tanah subur, banyak mengandung humus, tidak tergenang air, aerasi 

(pertukaran udara dalam tanah) baik, pH antara 5,5 – 6,5. Tanaman 

bawang merah dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik di dataran 
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rendah sampai dataran tinggi yaitu pada ketinggian kurang lebih 1.100 

meter diatas permukaan laut (dpl). Walaupun demikian, ketinggian tempat 

yang paling ideal untuk menghasilkan produk yang optimal adalah antara 

0-800 meter dpl. Selain itu, untuk menghasilkan produksi bawang merah 

terbaik di dataran rendah harus didukung dengan keadaan iklim yang 

meliputi suhu udara 25˚C - 32˚C (Rukmana, 1994). 

2.2.1.2 Nilai Gizi dan Manfaat 

       Bawang merah bukan merupakan sumber utama protein, karbohidrat 

atau lemak, walaupun kandungan gizi tersebut terdapat juga dalam umbi 

bawang merah. Bawang merah mengandung senyawa kimia asam amino 

yang tidak berbau, tidak berwarna, dan mudah larut dalam air. Ikatan asam 

amino ini dikenal sebagai “alliin”. Karena pengaruh enzim lain, alliin 

dapat berubah menjadi zat yang mengandung belerang yang disebut 

allicin. Allicin dengan vitamin B1 (thiamin) membentuk ikatan kimia 

allithiamine. Ikatan kimia ini lebih mudah diserap oleh sel tubuh manusia 

daripada vitamin B1 itu sendiri. 
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Tabel 2.1 Susunan Kandungan Gizi Bawang Merah per 100 gram 

Bahan 

Kandungan Nilai/Berat 

Kalori 39 Kal 
Protein 1,5 g 

Hidrat Arang 0,3 g 
Lemak 0,2 g 

Kalsium 36 mg 
Fosfor 40 mg 
Besi 0,8 mg 

Vitamin A - 
Vitamin B 0,03 mg 
Vitamin C 2 g 

Air 88 g 
Bahan dapat dimakan 90 % 

Sumber: Samadi dan Bambang, 2005 

2.2.2 Tinjauan tentang Agroindustri 

       Agroindustri pada dasarnya merupakan perpaduan antara dua hal yaitu 

pertanian dan industri. Keterkaitan antara kedua hal inilah yang kemudian 

menjadi sistem pertanian dengan basis industri yang selanjutnya disebut 

dengan agroindustri yaitu industri yang terkait dengan pertanian terutama 

pada sisi penanganan pasca panen. Agroindustri itu sendiri adalah salah satu 

cabang industri yang mempunyai keterkaitan erat dan langsung dengan 

pertanian, yaitu kaitan langsung kebelakang (backward linkage) dan kaitan 

langsung kedepan (forward linkage). Kaitan kebelakang langsung karena 

pertanian memerlukan input seperti bibit, benih, pupuk, dan pestisida. 

Sedangkan kaitan kedepan berlangsung  karena sifat produk pertanian yang 

sangat tergantung pada musim, menyita banyak ruang penyimpanan, mudah 

rusak atau karena permintaan konsumen semakin menuntut persyaratan 

kualitas bila pendapatan meningkat (Hanani, 2003). 
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       Agroindustri berasal dari dua kata, yaitu agricultural dan industry yang 

berarti suatu industri yang menggunakan hasil pertanian sebagai bahan baku 

utamanya atau suatu industri yang menghasilkan suatu produk yang 

digunakan sebagai sarana atau input dalam usaha pertanian. Soekartawi 

(2001) menyatakan agroindustri dapat diartikan dua hal, yaitu: agroindustri 

adalah industri yang berbahan baku utama dari produk pertanian dengan pada 

manajemen pengolahan makanan dalam suatu perusahaan produk olahan 

dimana minimal 20% dari jumlah bahan baku yang digunakan adalah 

pertanian. Selanjutnya agroindustri diartikan suatu tahapan pembangunan 

sebagai kelanjutan dari pembangunan pertanian tetapi sebelum tahapan 

pembangunan industri. Soeharjo (1991) menambahkan  bahwa agroindustri 

adalah pengolahan hasil pertanian sehingga agroindustri merupakan bagian 

dari enam subsistem agribisnis yang disepakati selama ini yaitu subsistem 

penyediaan sarana produksi dan peralatan, usaha tani, pengolahan hasil 

(agroindustri), pemasaran, sarana, dan pembinaan.  

       Ibrahim (2012) berpendapat bahwa karakteristik fisik agroindustri  dapat 

diartikan sebagai industri berbasis pertanian dalam arti luas, yang mencakup 

tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan. 

Oleh karena itu pengembangan agroindustri akan menghasilkan: 

1. Bahan dan bahan baku pangan (food) untuk manusia dan pakan (feed) 

untuk ternak dan hewan. 

2. Bahan baku serat (fiber), bahan untuk papan, perumahan, kertas hingga 

kain. 
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3. Bahan dan bahan baku energi (renewable bioenergy) yang berupa 

biodiesel (minyak kelapa dan kelapa sawit) atau ethanol (alcohol) yang 

bersumber dari umbi-umbian, jagung, atau tebu. 

4. Bahan dan bahan baku obat-obatan (biofarmaka) yang bersumber dari 

plasma nutfah tanaman obat tropis, rempah-rempah serta tanaman dan 

ternak asli tropika lainnya. 

       Peran sektor agroindustri semakin penting karena memiliki keterkaitan 

yang kuat dengan sektor lain. Keterkaitan tersebut tidak hanya keterkaitan 

produk, tetapi juga melalui keterkaitan dengan permintaan akhir dan input 

primer, yaitu keterkaitan konsumsi, investasi, dan tenaga kerja. Hal ini 

berimplikasi bahwa dengan meningkatkan investasi di sektor agroindustri 

akan tercipta kesempatan kerja dan sumber pendapatan masyarakat, sehingga 

rumah tangga petani tidak hanya menggantungkan sumber penghidupan 

mereka pada sebidang tanah yang semakin menyempit, namun secara luas 

mampu mendukung pertumbuhan produktivitas.  

       Pengembangan agroindustri dapat memberikan berbagai keuntungan 

menurut Aziz (1993), yaitu: 

a. Memberi nilai tambah tinggi. 

b. Meningkatkan pendapatan petani. 

c. Meningkatkan daya tahan hasil panen sehingga menurunkan kerusakan 

dan kerugian. 

d. Menyelamatkan dan memanfaatkan hasil panen yang pada umumnya 

bersifat musiman. 
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e. Menjadikan bentuk yang awet sehingga memungkinakn untuk mempunyai 

stok yang besar dalam rangka memperkuat posisi tawar menawar. 

f. Memperluas lapangan kerja baru. 

2.2.3 Biaya 

       Biaya merupakan harga perolehan yang dikorbankan atau digunakan dalam 

rangka memperoleh penghasilan atau revenue yang akan dipakai sebagai 

pengurang penghasilan. Biaya produksi merupakan seluruh pengeluaran 

perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi yang akan digunakan untuk 

menghasilkan barang-barang produksi perusahaan tersebut. Besarnya biaya 

produksi jelas berhubungan dengan banyak sedikitnya jumlah produksi yang 

dihasilkan. Bertambahnya jumlah barang yang dihasilkan maka biaya produksi 

juga akan ikut bertambah. Bertambahnya jumlah produk menyebabkan biaya per 

satuab menjadi semakin rendah karena beban biaya tetap dibagi atas benyaknya 

jumlah produk, sehingga hasilnya menjadi lebih kecil (Supriyono, 2000). Menurut 

Rahardja (2002) dalam Teori Ekonomi Mikro biaya produksi jangka pendek 

didefinisikan sebagai: biaya total (TC), biaya tetap (FC), biaya variabel (VC), 

biaya rata-rata dan biaya marjinal (MC). 

a. Biaya Total 

       Biaya total jangka pendek (total cost) sama dengan biaya tetap ditambah 

biaya variabel. Rumus biaya total jangka pendek: 

TC = FC + VC 

Dimana 

TC : Biaya total jangka pendek 
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FC : Biaya tetap jangka pendek 

VC : Biaya variabel jangka pendek 

       Persamaan tersebut dapat digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kurva Biaya Total, Biaya Tetap, Biaya Variabel 

 

b. Biaya Tetap 

       Biaya tetap adalah biaya yang tidak tergantung pada kesibukan perusahaan 

atau dengan perkataan lain biaya yang tidak bergantung pada penggunaan 

kapasitas perusahaan. Biaya tetap tidak berubah meskipun tejadi perubahan-

perubahan dalam kapasitas perusahaan atau pabrik. Adapun ciri-ciri dari biaya 

tetap antara lain: jumlah yang tetap sebanding dengan hasil produksi, menurunnya 

biaya tetap per unit sebanding terhadap kenaikan dari hasil produksi, 

pembebanannya kepada sesuatu bagian seringkali bergantung kepada pilihan dari 

manajemen, pengawasan atas kejadiannya terutama bergantung kepada 

manajemen pelaksana dan bukan kepada pengawas kerja (Kartasapoetra, 1992). 

Biaya yang tergolong biaya tetap ialah biaya barang modal, gaji pegawai, bunga 

pinjaman, sewa gedung kantor Rahardja (2002). 

TC 

VC 

FC 

Kuantitas 

Biaya 
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       Biaya tetap menurut Prawirokusumo (1990) dalam Ilmu Usahatani diartikan 

sebagai biaya yang tidak berubah walaupun jumlah produksi berubah (selalu 

sama), atau tidak terpengaruh oleh besar kecilnya produksi. Apabila biaya tetap 

diukur per unit produksi biaya tetap semakin lama akan semakin kecil. Jadi 

semakin besar usaha seseorang, maka biaya tetap per satuan usaha akan lebih 

kecil. Biaya yang termasuk biaya tetap ialah depresiasi, bunga modal, pajak, 

asuransi, reparasi rutin. Prawirokusumo (1990) juga mengemukakan beberapa 

cara untuk menghitung biaya penyusutan atau depresiasi, yakni: 

a. Cara “straight line” 

Yaitu pembagian nilai awal setelah dikurangi nilai akhir oleh waktu 

pemakaian (expected life). Dirumuskan sebagai berikut: 

D =  
HAw − HAk

WP
 

Dimana 

D : Depresiasi 

HAw : Nilai awal barang 

HAk : Nilai akhir barang 

WP : Waktu pakai 

b. Cara “declining balance” 

Cara ini sesuai dengan namanya, nilai depresiasi setiap tahunnya tidak 

selalu sama, yaitu semakin lama semakin turun atau lebih kecil. 

Dirumuskan sebagai berikut: 
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Dn =  RVnx R 

Dn−1 =  RVn−1x R 

Dimana  

Dn : Depresiasi tahun pertama 

RVn : Nilai awal 

Dn-1 : Depresiasi tahun berikutnya 

RVn-1 : RVn (nilai awal) - Dn 

R : Tingkat depresiasi, biasanya 2 x nilai depresiasi cara nomor 1. 

c. Cara “Sum of the years digits” 

D =  
Ry

S
 ( NAw −  NAk) 

Dimana 

Ry : Waktu penggunaan tersisa 

S : Jumlah angka (digit) dari tahun lamanya pemakaian. 

c. Biaya Variabel 

       Biaya variabel (variable cost) adalah biaya yang besarnya tergantung pada 

tingkat produksi. Biaya yang tergolong biaya variabel adalah upah buruh, dan 

biaya bahan baku (Rahardja, 2002). Kartasapoetra (1992) mengemukakan bahwa 

biaya variabel (biaya berubah) yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh 

faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya atau dapat juga dikatakan sebagai 

biaya yang dapat berubah mengikuti besar kecilnya produksi dengan melalui 

berbagai cara. Ciri-ciri biaya variabel yakni: bervariabel secara keseluruhan 

dengan volume, biaya per unit yang konstan walaupun terjadi perubahan volume 
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dalam batas bidang yang yang relevan, mudah dan secara seksama dapat 

dibagikan pada bagian usaha, dan pengawasan dari kejadian dan penggunaannya 

berada di tangan Kepala Bagian. 

d. Biaya Rata-Rata 

       Biaya rata-rata adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi satu 

unit output. Besarnya biaya rata-rata adalah biaya total dibagi jumlah output. 

Karena dalam jangka pendek TC = FC + VC, maka biaya rata-rata (average cost) 

sama dengan biaya tetap rata-rata (average fixed cost) ditambah biaya variabel 

rata-rata (average variable cost). 

AC = AFC + AVC 

Atau  TC

Q
=

FC

Q
+

VC

Q
 

Dimana  

AC : biaya rata-rata jangka pendek 

AFC : biaya tetap rata-rata jangka pendek 

AVC : biaya variabel rata-rata jangka pendek 

e. Biaya Marjinal 

       Biaya marjinal (marginal cost) adalah kenaikan dalam biaya total yang 

disebabkan oleh meningkatnya laju produksi sebesar satu unit. Karena biaya tetap 

tidak berubah karena keluaran, biaya tetap marjinal akan selalu nol. Karenanya 

biaya marjinal jelas adalah biaya variabel marjinal dan berubahnya biaya tetap 

tidak akan mempengaruhi biaya marjinal (Lipsey, 1987). 
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1.2.4 Penerimaan 

       Soekartawi (1995) menyatakan bahwa penerimaan adalah perkalian antara 

output yang dihasilkan dengan harga jual. Secara sistematis dapat ditulis sebagai 

berikut: 

TR = Q x P 

Dimana 

TR : Penerimaan total (total revenue) 

Q : Jumlah produk yang dihasilkan (quantity) 

P : Harga (price) 

       Semakin banyak produk yang dihasilkan maka semakin tinggi harga per unit 

produk bersangkutan, maka penerimaan total yang diterima produsen akan 

semakin besar. Sebaliknya jika produk yang dihasilkan sedikit dan harganya 

rendah maka penerimaan total yang diterima oleh produsen semakin kecil. 

Penerimaan total yang dikeluarkan akan memperoleh pendapatan bersih yang 

merupakan keuntungan yang diperoleh produsen. 

1.2.5 Pendapatan 

       Menurut Prawirokusumo (1990), pendapatan merupakan selisih antara 

penerimaan total yang didapat dengan biaya total yang dikeluarkan. Pendapatan 

total yang diperoleh dirumuskan sebagai berikut: 

Π = TR – TC 

Dimana 

Π : Pendapatan Usaha (Rp) 

TR : Penerimaan total (Rp) 
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TC : Biaya total (Rp) 

       Tjiptono (2001) dalam Putri (2013) mengemukakan faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap keuntungan yaitu penggunaan biaya variabel dan biaya 

tetap. Selain itu pengalaman usaha juga akan berpengaruh terhadap manajemen 

pengelolaan agroindustri sehingga diasumsikan semakin lama usaha akan semakin 

banyak pengalamannya baik masalah teknis, administrasi maupun pemasarannya. 

Berdasarkan hal tersebut, maka diasumsikan faktor yang berpengaruh terhadap 

keuntungan adalah harga jual, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya 

penolong, dan pengalaman usaha serta modal. Modal yang ditanam semakin 

banyak akan memberikan peluang untuk dapat memperbesar skala usaha sehingga 

kegiatan produksi dapat dilakukan sepanjang tahun. 

 

1.2.6 Break Even Point 

       Analisis pulang pokok (Break Even Point) menurut Sumarni (2014) 

merupakan analisis untuk mengetahui apakah luas produksi yang dibuat 

perusahaan sudah mendatangkan keuntungan atau justru merugikan. Keadaan 

pulang pokok yaitu keadaan produksi atau penjualan perusahaan dimana jumlah 

pendapatan (penerimaan penjualan) sama besarnya dengan jumlah pengeluaran 

(biaya). Kondisi perusahaan tidak mendapatkan laba tetapi juga tidak menderita 

rugi, atau pada saat penghasilan total (total revenue) sama dengan biaya total 

(total cost). Apabila perusahaan bekerja dalam luas produksi yang lebih kecil 

daripada volume pada saat pulang pokok maka akan menderita rugi. Sebaliknya 
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apabila perusahaan berproduksi pada luas produksi yang lebih tinggi daripada 

volume pada saat pulang pokok maka akan mendapatkan laba. 

       Analisis pulang pokok atau break even analysis adalah suatu analisis yang 

bertujuan untuk menemukan satu titik dalam kurva biaya pendapatan yang 

menunjukkan biaya sama dengan pendapatan. Titik tersebut disebut sebagai titik 

pulang pokok (break even point). Menggunakan pendekatan pendapatan (TR) = 

biaya (TC), maka BEP menurut Herjanto (2008) dapat diperoleh dengan cara 

sebagai berikut: 

TR = TC 

P. Q = TC 

BEP (Q) =
TC

P
 

BEP (P) = TC/Q 

Dimana 

BEPq : Titik impas volume produksi (Kg) 

BEPP : Titik impas harga (Rp) 

TR : Pendapatan total (Rp) 

TC : Biaya produksi  total (Rp) 

P : Harga Jual (Rp) 

Q : Jumlah produksi (Kg) 

 

1.2.7 Efisiensi Usaha 

       Soekartawi (1995) menyatakan bahwa efisiensi adalah gambaran 

perbandingan terbaik antara usaha dengan hasilnya. Efisiensi dalam pekerjaan 
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adalah perbandingan terbaik antara kerja dengan hasil yang tercapai oleh kerja 

tersebut. Tingkat efisiensi usaha biasanya ditentukan dengan menghitung per cost 

ratio yaitu imbangan antara usaha dengan total biaya produksinya. Efisiensi suatu 

usaha dapat diukur dengan menggunakan analisis R/C ratio, yang secara 

matematis dinyatakan dalam rumus sebagai berikut: 

R/C ratio =
TR

TC
 

Dimana 

TR : penerimaan total 

TC : biaya total 

       Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika R/C ratio < 1 maka usaha tidak 

efisien atau rugi yang berarti bahwa setiap tambahan biaya yang dikeluarkan akan 

menghasilkan tambahan penerimaan yang lebih kecil daripada tambahan yang 

dikeluarkan. Jika R/C ratio > 1 maka usaha sudah efisien atau untung yang berarti 

bahwa setiap tambahan biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan tambahan 

penerimaan yang lebih besar dari pada tambahan biaya. Jika R/C ratio sama 

dengan 1 maka usaha impas atau perbandingan antara penerimaan dan biaya yang 

dikeluarkan seimbang. 

 

1.2.8 Nilai Tambah 

       Soejono (2011) dalam Adelia (2015) menyatakan bahwa nilai tambah 

merupakan penambahan nilai yang terdapat pada suatu produk setelah mengalami 

pengolahan lebih lanjut yang menghasilkan nilai lebih tinggi daripada sebelum 

mengalami pengolahan. Nilai tambah yang besar menjadi parameter untuk 
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mengembangkan usaha suatu agroindustri. Apabila produk mempunyai nilai 

tinggi, artinya produk layak untuk dikembangkan dan berarti pula keuntungan 

bagi perusahaan serta dapat memberikan lapangan kerja baru. Salah satu cara 

untuk meningkatkan nilai tambah adalah dengan melakukan diversifikasi produk. 

Salah satu kegunaan menghitung nilai tambah adalah untuk mengukur besarnya 

jasa terhadap para pemilik faktor produksi.  

       Metode perhitungan nilai tambah yang digunakan yaitu dengan metode 

Hayami (1987) dalam Narendar (2014) yang melakukan perhitungan nilai tambah 

untuk pengolahan. Nilai tambah untuk pengolahan ini dikategorikan menjadi dua, 

yaitu faktor teknis dan faktor pasar. Faktor teknis terdiri dari jumlah dan kualitas 

bahan baku serta input penyerta, kualitas produk, penerapan teknologi, kapasitas 

produksi, dan penggunaan unsur tenaga kerja. Faktor non teknis meliputi harga 

bahan baku, harga jual output, upah tenaga kerja, modal investasi, informasi 

pasar, dan nilai output lain. Besarnya nilai tambah karena proses pengolahan 

didapat dari pengurangan biaya bahan baku dan input lain terhadap nilai produk 

yang dihasilkan, tidak termasuk tenaga kerja dengan kata lain nilai tambah 

menggambarkan imbalan bagi tenaga kerja, modal, dan manajemen. Berikut 

model perhitungan nilai tambah dengan metode Hayami: 



27 
 

Tabel  2.2 Format Analisis Nilai Tambah Pengolahan  

No. Keterangan Nilai 

 Input, Output, Harga Rumus 

1 Hasil Produksi Bawang Goreng (kg/proses produksi) A 
2 Bahan baku Bawang Merah (Kg/proses produksi) B 
3 Tenaga Kerja (HOK) C 
4 Faktor Konversi  M = A/B 
5 Koefisien Tenaga Kerja  N = C/B 
6 Harga Produk (Rp/kg) D 
7 Upah Rata-Rata Tenaga Kerja (Rp) E 
 Pendapatan  
8 Harga Input Bahan Baku(Rp/kg) F 
9 Sumbangan Input Lain (Rp/kg) G 
10 Nilai Produk (Rp/kg) K = (M x D) 
11 a. Nilai Tambah (Rp/kg) L = (K-F-G) 
 b. Rasio nilai tambah (%) Q = (L/K)% 
 Variabel nilai 

 Input, Output, Harga rumus 

13 Imbalan Tenaga Kerja (Rp/kg) P = N x E 
14 Bagian Tenaga Kerja (%) P = (P/L)% 
15 Keuntungan (Rp/kg) R = L-P 
16 Tingkat Keuntungan (%) S = (R/L)% 
Sumber : Sudiyono, 2002 

2.3 Kerangka Pemikiran 

       Agroindustri bawang goreng UD. Sumber Mandiri sebagai salah satu usaha 

pengolahan bawang merah menjadi bawang goreng mempunyai tujuan untuk 

meningkatkan keuntungan yang berpeluang memberikan nilai tambah pada 

produk tersebut. Usaha pengolahan bawang merah menjadi bawang goreng dalam 

melakukan proses produksi tentunya membutuhkan input atau masukan berupa 

biaya-biaya yang menunjang kelancaran proses produksi. Biaya-biaya tersebut 

meliputi biaya bahan baku, biaya peralatan, biaya tenaga kerja, biaya bahan 

penolong, dan biaya lainnya. Proses pengolahan bawang merah tersebut akan 

menghasilkan produk berupa bawang goreng. Produk yang dihasilkan tersebut  
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dapat menunjukkan keuntungan yang diperoleh akibat perubahan bentuk dari 

bawang merah menjadi bawang goreng.  

       Analisa usaha dan nilai tambah perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa 

besar struktur biaya, penerimaan, pendapatan, tingkat efisiensi, break even point, 

dan nilai tambah yang diperoleh dari pengolahan bawang merah menjadi bawang 

goreng. Proses pengolahan tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan perusahaan 

yakni memperolah keuntungan yang optimal. Hal tersebut dikarenakan 

pengolahan bawang merah menjadi bawang goreng memiliki nilai tambah yang 

besar dikarenakan harga jual produk olahan (bawang goreng) mempunyai selisih 

yang cukup tinggi dengan harga bahan baku (bawang merah). Secara ringkas, alur 

kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Analisis Usaha Dan Nilai Tambah Pada 

Agroindustri Bawang Goreng UD. Sumber Mandiri 
 

2.4 Hipotesis Penelitian 

a. Agroindustri bawang goreng UD. Sumber Mandiri di Desa Kampung Baru 

Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri sudah efisien. 

Memberikan 
keuntungan 

Rekomendasi 

Input Produksi (biaya) 

Pengolahan Bawang Merah 
pada UD. Sumber Mandiri 

Bawang Goreng 

R/C ratio > 1 efisien 

Struktur Biaya 

Penerimaan 

Pendapatan 

Efisiensi  

BEPq Titik Impas 

Nilai Tambah 

R/C ratio = 1 impas 

R/C ratio < 1 tidak efisien  

BEPP 

Tujuan Perusahaan 
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b. Usaha pengolahan bawang merah menjadi bawang goreng pada 

agroindustri bawang goreng UD. Sumber Mandiri di Desa Kampung Baru 

Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri menghasilkan rasio nilai tambah 

yang tergolong rendah. 

 


