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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian terdahulu 

(Suhendar, 2002) Analisis Nilai Tambah Pengolahan Tepung Tapioka Di 

Kabupaten Bogor yaitu Nilai tambah pada unit pengolahan penggilingan skala 

besar lebih tinggi dibandingkan dengan unit pengolahan skala kecil. Hal tersebut 

karena penggunaan tenaga kerja pada unit pengolahan skala besar lebih heemat 

dibandingkan unit pengolahan skala kecil. Nilai tambah pada unit pengolahan 

skala besar Rp 273.60 per Kg sedangkan nilai tambah pada unit pengolahan skala 

kecil sebesar Rp 206.74 per Kg. 

(Harwanto, 2014) Analisis nilai tambah dan strategi pengembangan industry 

kecil tahu sumedang studi kasus di Bogor, analisis nilai tambah perkilogram yang 

dilakukan memperlihatkan hasil bahwa pengusaha tahu sumedang yang 

menggunakan bahan baku kedelai lokal menghasilkan nilai tambah sebesar Rp 

3.729 sedangkan pada penggunaan bahan baku kedelai impor oleh pengusaha tahu 

sumedang diproleh nilai tambah Rp 3.070 

(Aini, 2017) Analisis struktur biaya dan nilai tambah olahan kedelai di 

Malang berdasarkan hasil analisis struktur biaya, menunjukan bahwa komponen 

biaya terbesar ketiga usaha pengolahan jedelai adalah biaya bahan baku utama, 

selain itu semakin meningkatnya kapsitas produksi pada ketiga usaha pengolahan 

kedeelai yang menjadi objek penelitian, mengakibatkan biaya produksi rata-rata 

yang semakin menurun serta nilai R/C yang cendrung semakin meningkat. 

Berdasarkan hasil perhitungan nilai tambah rata-rata pada ketiga usaha 

pengolahan kedelai, menunjukkan bahwa usaha keripik tempe memiliki nilai 
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tambah yang paling tinggi, namun rasio nilai tambah dan tingkat keuntungan yang 

paling tinggi pada usaha tahu, selain itu, berdasarkan hasil analisis nilai tambah 

pada ketiga usaha berdasarkan kapasitas produksi yang berbeda menunjukkan 

bahwa usaha dengan kpsitas produksi paling tinggi memiliki nilai tambah yang 

paling bsar. 

Meninjau dari penelitian terdahulu mengenai analisis nilai tambah terdapat 

kesamaan dalam metode nalisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan 

analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif meliputi : (1) analisis nilai tambah, (2) 

analisis penerimaan dan keuntungan. Metode yang digunakan dalam perhitungan 

nilai tambah menggunakan metode Hayami, khususnya untuk pengolahan. 

2.2   Landasan Teori     

2.2.1 Jambu Mete 

(Suhadi, 1994) Tanaman jambu mete (Anacardium occidentale Linn) berasal 

dari Brasil dan termasuk dalam familia Anacardiacee yang meliputi 60 genus dan 

400 spesies, baik dalam bentuk pohon maupun perdu. Jambu mete mempunyai 

puluhan varietas , diantaranya ada yang berkulit putih , merah , merah muda, 

kuning, hijau kekuningan, dan hijau. 

Tanaman jambu mete mulai berbunga pada umur 3-5 tahun. Bunga jambu 

mete berukuran kecil, beraroma harum, dan jumlah yang sangat banyak, termasuk 

bunga majemuk yang berbentuk malai dan bermunculan di ujung ranting. Satu 

malai terdiri dari bunga jantan. Bunga jantan maupun bunga hermafrodit masing 

masing memiliki benang sri sebanyak 8-11 buah namun, benang sari yang subur 

hanya 1-2 buah dan selebihnya steril. Kedua jenis bunga tersebut juga mempunyai 

bakal buah, tangkai putik dan kepala putik, akan tetapi putik bunga jantan 
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mengalami rudimenter hermafrodit dan yang dibuahi hanya 85% dari sekian 

banyak yang dibuahi hanya hanya 4-6% yang dapat bertahan hingga matang dan 

bunga lainya berguguran pada berbagai tingkat umur. 

Buah jambu mete terdiri dari dua bagian, yaitu buah semu yang mirip jambu 

air dan buah sejati yang berbentuk ginjal. Bagian buah semu sebenarnya adalah 

tangkai buah yang membesar seolah-olah daging buh normal,oleh karna itu bagian 

ini disebut buah semu. Daging buah tebal banyak mengandung air, berserabut 

berkulit tipis , dan rasanya sepat. Bobotnya 5-16 kali bobot buah sejati dan kaya 

akan vitamin C. 

Buah sejati (biji) merupakan hasil utama tanaman mete. Ukuran biji mete 

Indonesia panjangnya antar 2,0-3,5 cm, lebar 1,5-2,5 cm dan tebalnya 1,0-2,5 cm. 

India dan Brazil panjangnya rata rata 2,5-4,0 cm dan lebarnya 2,0-3,5 cm. Biji 

mete ini juga dikenal sebagai gelondongan mete(biji) yang telah dikeluarkan dari 

buah semu dan keadaanya kering. 

Gelondong mete terdiri dari kacang mete berbelah dua yang dibalut oleh kulit 

ari dan dilindungi oleh kulit yang keras berwarna keabuabuan dan kusam. Kulit 

biji mete terdiri dari tiga lapisan . lapisn paling luar keras dan liat disebut epikarp. 

Lapisan berikutnya yang berbentuk seperti sarang tawon yang mengandung 

minyak kental bernama minyak laka atau cashew nut shell liquid (CNSL) disebut 

mesokarp. Lapisan ketiga keras dan disebut endocarp. Tanaman jambu mete 

mempunyai bebrapa sifat, diantaranya:   

a. Umur tanaman jambu mete mencapai lebih dari 30 tahun, dengan 

ketinggian mencapai 10-12m.  
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b. Perakaranya sangat ekstensif dan peka terhadap genangan air(keadaan 

anaerob) sehingga dibuat drainase. 

c. Pertumbuhan akar tunggangnya dominan dan dapat mencapai lebih dariu 

9m, secara bertahap akar tunggang akan berkurang. Akar lateral (panjang bisa 

lebih dari 4,5 m) yang akan lebih menonjol. 

d. Tanaman jambu mete tidak menyukai nanungan. Bunga bunga terbentuk 

pada permukaan tajuk dan hanya bunga bunga yang mendapat intensitas sinar 

matahari yang cukup, dapat berkembang menjadi buah yang baik 

Tanaman jambu mete merupakan komoditi yang banyak manfaatnya mulai 

dari akar, batang, daun dan buahnya. Biji mete (kacang mete) dapat digoreng dan 

menjadi makanan bergizi tinggi. Buah mete semu dapat diolah menjadi bebarapa 

bentuk olahan seperti sari buah mete, anggur mete dan seli jambu mete. 

 Kulit kayu jambu mete mangandung cairan berwarna cokelat apabila 

terkena udara cairan tersebut berubah menjadi hitam. Cairan ini dapat digunakan 

untuk bahan tinta, bahan pencelup atau bahan pewarna. Kulit batang pohon jambu 

mete juga berhasiat sebagai obat kumur atau obat sariawan. Batang pohon mete 

menghasilkan gum atau blendok untuk bahan perekat buku, selain daya rekatnya 

baik, gum juga berfungsi sebagai anti ngengat yang sering menggerogoti buku. 

Akar jambu mete berkhasiat sebagai pencuci perut, daun jambu mete yang masih 

muda dimanfaatkan sebagai lalap, terutama di daerah Jawa Barat. Daun yang tua 

dapat digunakan untuk obat luka bakar. 

Syarat tumbuh 

Wilayah Indonesia merupakan daerah tropis dengan memiliki keragaman 

jenis ekosistem yang tinggi. Tanaman jambu mete memiliki daya adaptasi tinggi 
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terhadap kondidi iklim dan tanah di daerah tropis. Hal ini mendukung 

pengembangan tanaman jambu mete di berbagai wilayah Indonesia. 

Iklim 

a. Tanaman jambu mete sangat menyukai sinar matahari, apabila tanaman jambu 

mete kekurangan sinar matahari maka produktifitasnya akan menurun atau tidak 

akan berbuah bila dinaungi tanaman lain. 

b. Suhu harian di sentra penghasil jambu mete minimum antara 15-25 C dan 

maksimum antara 25-35 C. Tanaman ini akan tumbuh baik dan produktif bila 

ditanam pada suhu rata rata 27 C. 

c. Jambu mete paling cocok dibudidayakan di daerah daerah dengan kelembapan 

nisbi antara 70-80% akan tetapi tanaman jambu mete masih dapat bertoleransi 

pada tingkat kelembapan 60-70%. 

d. Angin kurang berperan dalam proses penyerbukan putik tanaman jambu mete, 

yang lebih berperan adalah serangga karna serbuk sari jambu mete pekat dan 

berbau harum. 

e. Daerah yang paling sesuai untuk bududaya jambu mete ialah di daerah yang 

mempunyai jumlah curah hujan antara 1.000-2.000mm/tahun dengan 4-6 bulan 

kering. 

Jenis Tanam 

a. Tanah berpasir, tanah lempung berpasir , dan tanah ringan berpasir 

b. Jambu mete paling cocok ditanam pada tanah dengan pH antara 6,3-7,3, 

tetapi masih sesuai pada pH antara 5,5-6,3. 
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2.2.2  Sumber Daya Manusia 

     (Idris, 2016) dalam persaingan bisnis yang terjadi pada era globalisasi saat 

ini, menuntut kualitas sumber daya manusia yang baik. Agar kualitaas sumber 

daya manusia terseebut baik dan tujuan organisasi tercapai maka perlu adanya 

menejemen yang baik pula. Semakin besarnya tingkat persaingan usaha didalam 

dunia kerja menuntut kualitas sumber daya manusia yang andal dan mampu 

bersaing dengan perusahaan lain. 

 Ekonomi sumber daya manusia (Human Resources Economic) merupakan 

salah satu bagian dari ilmu ekonomi yang mengkaji dan menganalisis 

pembentukan dan pemanfaatan sumber daya manusia yang berhubungan dengan 

pembangunan ekonomi. Ekonomi sumber daya manusia menitik beratkan pada 

penerapan teori pada analisis sumber daya manusia. 

 Ruang lingkup ekonomi sumber daya manusia meliputi: dinamika 

kependudukan, ketengakerjaan, struktur ketenagakerjaan, sektor formal, transisi 

kependudukan,mbolitas dan migrasi penduduk, permintaan dan penawaran tenaga 

kerja, pekerja dan perencanaan tenaga kerjaan serta penduduk dan pembangunan 

ekonomi. 

 Berdasarkan ruang lingkup yang telah disebutkan, secara khusus ekonomi 

sumber daya manusia berkaitan dengan studi: perencanaan sumber daya manusia 

(human resources planning), ekonomi ketenaga kerjaan (Labour Economics) dan 

ekonomi kependudukan (Population Economic). 

1. Teori Klasik adam Smith 

 Adam Smith (1729-1790) merupakan tokoh utama dalam ilmu ekonomi 

yang dikenal sebagai aliran klasik. Adam Smith menganggap bahwa manusia 
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sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran suatu negara. 

Hipotesis Adam Smith didasrkan atas pendapat bahwa sumber daya alam (tanah) 

tidak ada artinya apabila tidak ada sumber daya manusia yang pandi mengolahnya 

sehingga bermaanfaat bagi kehidupan. Smith menekankan bahwa alokasi sumber 

daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu bagi pertumbuhan ekonomi. 

2. Teori Malthus 

 Thomas Robert Malthus (1766-1834) dianggap sebagai pemikir klasik 

yang berjasa besar dalam pengembangan pemikiran ekonomi. Bukunya yang 

dikenal paling luas adalah principle of population . mathus pesimis terhadap masa 

depan umat manusia disebabkan kenyataan bahwa tanah sebagai salah satu faktor 

produksi utama tetap jumlahnya, meskipun pemakainya tidak seberapa namun 

namun jumlah lahan pertanian terus berkurang untuk perumahan , pabrik pabrik 

atau industry manufaktur ,pembuatan jalan serta sarana fasilitas lainya. Malthus 

tidak percaya bahwa teknologi dapat berlomba dengan penduduk. Jumlah 

penduduk yang tinggi pasti mengurangi nilai produksi per kepala, sehingga untuk 

mengatasi masalah ini hanya dapat dilakukan dengan mengendalikan 

pertumbuhan penduduk  

3. Teori Harrod-Domar  

 Teori Harrod-Domar (1946) dikenal sebagai teori pertumbuhan. Menurut 

teori ini , investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar 

kapasitas produksi. Kegiatan produksi yang membesar membutuhkan permintaan 

yang besar pula agar produksi tidak menurun . peran modal sisik dalam model 

pertumbuhan amat besar. Tetapi kapasitas hanya akan dapat membesar bila 
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sumber daya lain (modak fisik) juga membesar. Penduduk (angkatan kerja) 

diasumsikan meningkat secara geomitris dan full employment selalu tercapi. 

4. Teori Ester Boserup 

 Coale-Hoaver melihat pertumbuhan penduduk sebagai  pengganggu 

pembangunan seperti halnya Malthus, sedangkan Boserup berpendapat sebaliknya 

dia berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk mengakibatkan dipakainya sistem 

pertanian yang lebih intensif disuatu masyarakat primitive sehingga meningkatnya 

output disektor pertanian. penduduk juga mendorong penggunaan biologi 

pertanian pada tingkat yang lebih tinggi. Penduduk mendorong diterimanya suatu 

inovasi (teknologi) baru.   

2.2.3 Peranan sumber daya manusia 

  Peran dapat didefinisikan sebagai tingkah laku khas yang mencirikan tiap-

tiap orang didalam sebuah kelompok kerja atau konteks social yang mempunyai 

pengaruh besar pada suatu peristiwa. Fungsi adalah kegunaan suatu hal dalam 

pekerjaan yang (jabatan)yang dilaksankan, dengan demikian peran dan fungsi 

sangat berkaitan, sehingga setiap adanya fungsi maka akan diikuti oleh peranan 

yang mempengaruhi fungsi tersebut. Sumber daya manusia (human resources) 

mengandung dua pengertian . pertama , sumber daya manusia (SDM) 

mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses 

produksi. Sumber daya manusia SDM mencerminkan kualitas usaha yang 

diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan 

jasa. Kedua, menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa 

atau usaha kerja tersebut. 
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 Secara fisik, kemampuan bekerja diukur dengan usia/umur, artinya orang 

yang berada dalam usia kerja dianggap mampu bekerja. Kelompok penduduk 

dalam usia kerja tersebut dinamakan tenaga kerja atau manpower (Simanjuntak, 

1985). Dalam aspek pemanfaatan dan fungsi sumber daya manusia, sebenarnya 

dapat dilihat dari dua aspek yakni kuantitas dan kualitas. Kuantitas menyangkut 

jumlah sumber daya manusia (penduduk) yang kurang penting kontribusinya 

dalam pembangunan, dibandingkan dengan aspek kualitas. Bahkan kuantitas 

sumber daya manusia tanpa disertai dengan kualitas yang baik akan menjadi 

beban pembangunan suatu bangsa. Sedangkan kualitas menyangkut kemampuan, 

baik kemampuan fisik maupun kemampuan nonfisik (kecerdasan dan mental). 

 Uraian singkat tersebut dapa dikemukakan bahwa peran dan fungsi sumber 

daya manusia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu secara mikro dan 

makro. Secara mikro sumber daya manusia berpern dalam faktor produksi 

(ketenagakerjaan). Secara makro sumber daya manusia dalam hal pembangunan 

dan kependudukan. 

Peran Dan Fungsi Sumber Daya Dalam Ekonomi 

Sumber daya manusia yang tergolong sebagai tenaga kerja (manpower)adalah 

penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) yang memiliki kemampuan 

untuk mengeluarkan usaha tiap satuan waktu guna menghasilkan barang atau jasa, 

baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Tenaga kerja terdiri dari angkatan 

kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja atau labour force terdiri dari 

golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan. 

Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari golongan yang bersekolah, golongan 

yang mengurus rumah tangga dan golongan lain lain atau penerima pendapatan. 
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Ketiga golongan dalam angkatan kerja sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya 

untuk bekerja olh sebab itu , kelompok oni sering juga dinamakan sebagai 

potensial labour force. 

 Secara umum penyediaan tenaga kerja dipengaruhi oleh faktor 

produktifitas. Produktifitas adalah perbandingan antara hasil yang dicapai 

(keluaran) dengan keseluruhan sumber daya (masukan) yang digunakan persatuan 

waktu , dalam produktifitas banyak orang yang bekerja keras akan tetapi banyak 

banyak juga orang yang bekerja dengan sedikit usaha. Hasil yang diperoleh dari 

dua cara kerja tersebut tentu akan berbeda. Produktifitas kerja seorang juga 

dipengaruhi oleh motivasi dari tiap individu-individu, tingkat pendidikan dan 

latihan yang sudah diterima serta kemampuan manajemen. Orang yang 

berpendidikan dan latihan yang lebih tinggi pada dasarnya mempunyai 

produktifitas kerja yang lebih tinggi juga. 

Peningkatan produktifitas dapat terwujud dalam empat bentuk: 

1. Jumlah produksi yang sama dapat diperoleh dengan menggunakan sumber daya 

yang lebih sedikit 

2. Jumlah produksi yang lebih besar dapat dicapai dengan menggunakan sumber 

daya yang kurang. 

3. Jumlah produksi yang lebih besar dapat dicapai dengan menggunakan sumber 

daya yang sama. 

4. Jumlah produksi yang lebih besar diperoleh dengan pertambahan sumber daya 

yang relative lebih kecil 

Hal ini peningkatan produktifitas manusia merupakan sasaran strategis, 

karna peningkatan produktifitas faktor lain sangat tergantung pada kemampuan 
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tenaga manusia yang memanfaatkanya, dengan pendekatan sistem, faktor yang 

mempengaruhi produktifitas karyawan dapat digolongkan pada tiga kelompok, 

yaitu: 

1. Kualitas dan kemampun fisik karyawan 

2. Sarana pendukung 

3. Supra sarana 

Sumber Daya Manusia Sebagai Tenaga Ahli 

 Sumber daya manusia bersama sama dengan teknologi dianggap sebagai 

keunggulan kompetitif untuk menjadikan sumber daya manusia sebagai tenaga 

ahli dalam mengejar ketertinggalan dari pembangunan ekonmi. Meskipun 

kemajuan teknologi mempunyai peranan yang besar dalam mendorong 

pertumbuhan ekonom, teapi dalam penyusunan kebijakan untuk pengembangan 

teknologi mempunyai peranan yang besar dalam mendorong pertumbuhan 

ekonomi, tetapi dalam penyusunan kebijakan untuk pengembangan teknologi, 

harus mempertimbangkan sumber daya lain yang dimiliki, masalah-masalah yang 

dihadapi dan tujuan pembangunan perekonomian itu sendiri. (Mulyadi, 2003). 

Pendidikan dan pelatihan juga merupakan upaya untuk mengembangkan 

kemampuan intelektual dan kepribadian serta keterampilan khusus seseorang atau 

kelompok orang. 

 Pendidikan dan pelatihan dapat dipandang sebagai salah satu 

bentukinvestasi, dengan adanya pendidikan ,pelatihan dan teknologi secara tidak 

langsung akan menambah pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan 

keterampilan bekerja, dan meningkatkan produktifitas kerja. Hubungan 

pendidikan dengan produktifitas kerja dapat tercermin dalam tingkat penghasilan, 
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pendidikan yang lebih tinggi dan teknologi. Teknologi dapat meningkatkan 

produktifitas menjadi lebih tinggi, sehingga memungkinkan tingkat penghasilan 

atau (income) yang lebih tinggi. 

a. Sumber Daya Manusia Sebagai Pimpinan Perusahaan 

 Manusia diciptakan tuhan pada penciptaan yang lebih tinggi dari ciptaan-

ciptaan lain-Nya, yaitu menempatkan manusia sebagai khalifah atau pemimpin di 

muka bumi. Kepemimpinan adalah suatu proses dimana orang-orang tertentu 

mempengaruhi tindakan, sikap dan nilai nilai orang lain dengan sukarela, antusias, 

dan dedikasi yang tinggi. Pimpinan perusahaan yang baik adalah seseorang yang 

memiliki keahlian interpersonal yang luar biasa yang akan digunakan untuk 

memperbaiki hubungan yang retak dengan para karyawan didalam satu organisasi. 

Pendekatan pimpinan ini, memrlukan kesesuaian antara keahlian dan kualitas 

individu itu, dengan kebutuhan-kebutuhan situasional organisasi. 

b.  Sumber Daya Manusia Sebagai Tenaga Usahawan 

 Tenaga usahawan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan 

baik didalam maupun diluar hubungan kerja secara mandiri guna menghasilkan 

jasa atau barang untukmemenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai tenaga 

usahawan maka sumber daya manusia harus melibatkan diriny dalam proses  

produksi. Suatu negara yang memiliki sumber daya manusia yang tinggi dalam 

kemampuan corporate organization, management dan kewirausahaan walaupun 

sumber daya alam yang dimiliki relative rendah akan dapat memiliki daya saing 

nasional dan tingkat kemakmuran yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan 

sumber dya alam yang melimpah tapi memiliki sumber daya manusia yang 
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relative rendah kualitasnya. Fungsi dan peran sumber daya manusia sangat 

penting dalam perekonomian suatu Negara dalam meningkatkan produktifitas.  

c. Sumber Daya Manusia Sebagai Produsen 

 Produksi merupakan setiap perbuatan yang menjadikan barang dapat lebih 

sempurna (dapa menambah nilai atau manfaat suatu barang) untuk memenuhi 

kebutuhan mansuia. Produsen adalah pihak atau pelaku yang melakukan produksi 

dalam menambah nilai guna suatu barang atau menciptakan barang baru, sehingga 

lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sumber manusia 

sebagai produsen sangat berperan penting dalam kegiatan perekonomian karena 

produsenlah, pihak yang mengolah dan menyediakan barang-barang atau jasa 

yang dibutuhkan oleh para konsumen. 

     d.  Sumber Daya Manusia Sebagai Konsumen 

 Konsumsi dalam pengertian umum berarti pemakaian barang-barang hasil 

produksi. Menurut istilah ekonomi, konsumsi merupakan kegiatan menggunakan, 

memakai atau menghabiskan barng dengan maksud memenuhi kebutuhan. 

Konsumen adfalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam  

masyarakat bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahkluk 

hidup dan tidak untuk diperdagangkan, disamping sebagai pengguna barang atau 

jasa, konsumen juga dapat berperan sebagai penyedia faktor produksi (tanah, 

tenaga kerja dan modal), baik untuk produsen, pemerintah masyarkat luar negeri. 

 Perilaku konsumen biasanya didasarkan pada selera dan tingkat 

pendapatan, dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi faktor selera sangat 

memengaruhi konsumsi seseorang terhadap suatu barang. Sumber daya manusia 

sebagai konsumen yang pandai mengatur keuanganya, akan mempertimbangkan 
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cara mengkonsumsi barang. Sumber daya manusia sebagai konsumen juga 

berperan sebagai motivator bagi kegiatan perusahaan karna semakin banyak 

barang atau jasa yang digunakan konsumen, semakin tinggi motivasi produsen 

dalam meproduksi barang atau jasa tersebut. Sehingga dapat menciptakan efek 

berantai atau multiplier effect dalam terciptanya peningkatan pendapatan nasional 

(GNP) suatu negara. 

Sumber Daya Manusia Dalam Menciptakan Dan Mengembangkan IPTEK 

 IPTEK adalah segala sesuatu yang diketahui mengenai pengetahuan suatu 

bidang yang disusun secara sistematis yang digunakan untuk menerangkan gejala-

gejal tertentu di berbagai bidang dengan menggunakan teknik atau metode dalam 

produksi barang dan jasa atau teknologi-teknologi yang ada, dengan demikian 

dalam tiap tingkat IPTEK terkandung tingkat produktivitas kerja, yaitu volum 

atau kuantitas rata-rata barang atau jasa oleh tiap unit tenaga kerja yang dunakan 

jika pengangguran menjadi masalahutama dalam suatu negara, maka 

keseimbangan peningkatan pendapatan dan perluasan penggunaan tenaga kerja 

dapat dengan penggunaan teknologi tepat guna sebanyak-banyaknya. Terkecuali 

dalam industry yang memang secara teknis tidak mungkin digunakan teknologi 

padat karya. Sesuai fungsi dan perananya maka sumber daya manusia juga harus 

mampu mengembangkan dan melakukan berbagai inovasi terhadap 

perekembangan iptek, sehingga meningkatkan produktifitas perekonomian. 

Meningkatnya produktifitas ekonomi tentu akan berpengaruh terhadap pendapatan 

(income) masyarakat. 
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Mengorganisasikan penggunaan berbagai faktor produksi  

Pengorganisasian merupakan cara manajemen merancang struktur formal 

untuk penggunaan yang paling efeektif terhadap sumber daya keuangan, fisik, 

bahan baku, dan tenaga kerja organisasi. Faktor produksi meliputi faktor produksi 

asli (modal, wirausaha, teknologi dan skill). Berbagai faktor produksi tersebut 

dapat dilakukan baik secara bersama-sama maupun secara berdiri sendiri. Hal ini 

peningkatan produktivitas manusia merupakan sasaran strategis karena 

peningkatan produktifitas faktor-faktor lain sangat tergantung pada kemampuan 

tenga kerja yang memamnfaatkanya.     

2.3 Biaya  

 Biaya merupakan nilai dari semua masukan ekonomis yang diperlukan, 

yang dapat diperkirakan dan dapat diukur untuk mnghasilkan suatu produk. Biaya 

dalam proses produksi berdasarkan jangka waktu dapat dibedakan menjadi dua 

yaitu biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang. Biaya jangka pendek 

berkaitan dengan penggunaan biaya dalam waktu atau situasi yang tidak lama, 

jumlah masukan (input) faktor produksi tidak sama, dapat berubah-ubah, namun 

demikian biaya produksi jangka pendek masih dapat dibdakan adanya biaya tetap 

dan biaya variable, sedangkan dalamjangka panjang semua faktor produksi adalah 

biaya variable (lipsey et al., 1990). Biaya tetap (fixed costs) merupkan biaya yang 

dikelurkan untuk pembayaran input-input dlam pross produksi jangka peendek. 

Perlu dicatat bahwa penggunaan input tetap tidak tergantung pada kuantitas output 

yang diproduksi.. dalam jangka panjang yang termasuk biaya tetap adalah biaya 

untuk membeli mesin dan peralatan, pembayaran upah dan gaji tetap untuk tenaga 

kerja. 
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a. Biaya variabel (variabl costs) merupakan biaya yang dikeluarkan untuk 

pembayaran input-input variabel dalam proses produksi jangka pendek 

perlu diketahui yang bahwa penggunaan input variabel tergantung pada 

kuantitas output yng diproduksi, pada umumnya semakin besar pula biaya 

variabel yang digunakan. Dalam jangka panjang, yang termasuk biaya 

varibel adalah biaya atau upah tenaga kerja langsung, biaya bahan 

penolong dan lain-lain sebagainya. 

2.4  Pendapatan  

 Pendapatan merupakan tujuan utama dari perusahaan karena dengan 

adanya pendapatan maka operasional perusahaan kedepan akan berjalan dengan 

baiktau dengan kata lain bahwa pendapatan merupakan suatu alat untuk 

kelangsungan hidup perusahaan. Menurut Winardi (1992), mengemukakan 

pengertian pendapatan adalah sebagai saluran penerimaan baik berupa uang 

maupun barang baik dari pihak lain maupun dari hasil sendiri yang dimulai 

dengan sejumlah uang atau jasa atas dasar harga yang berlaku pada saat itu. 

Selanjutna pendapatan dapat dibedakan antar lain : 

1. Sektor pekerja pokok yaitu yang menjadi sumber utama kehidupan 

keluarga. 

2. Sektor pekerjaan sampingan, yaitu pekerjaan yang hasilnya dipakai 

sebagai penunjang untuk mencukupi kebutuhan hidup suatu keluarga. 

3. Sektor subsistem yaitu sumber pendapatan yang sering diartikan sebagai 

pekerjaan yang menghasilkan sesuatau untuk dikonsumsi sendiri. 

Mubyarto (1994) menyatakan bahwa pendapatan adalah uang yang diterima 

dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang 
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diserahkan sebagai balas jasa dari penyerahan prestasi tersebut untuk 

mempertahankan hidupnya. Hendrikson (1999) mengatakan bahwa pendapatan 

adalah merupakan arus masuk aktiva atau pasiva bersih kedalam usaha sebagai 

hasil penjualan barang atau jasa. Supriyono (1999) pendapatan perkapita eata-rata 

masyarakat kita sampai saat ini masih tergolong rendah sehingga hamper seluruh 

pendapatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jumlah 

pendapatan ssesorang yang diperoleh sehari-hari sangat tergantung dari jenis 

pekerjaan itu sendiri dan tingkat pendidikannya juga. 

2.5 Konsep Nilai tambah 

 (Baroh, 2007) Proses distribusi komoditas pertanian terjadi arus yang 

mengalir dari hulu ke hilir, yang berawal dari petani dan berakhir pada konsumen 

ahkir. Komoditas pertanian mendapat perlakuan-perlakuan seperti pengolahan, 

pengawetan, dan pemindahan untuk menambah kegunaan atau menimbulkan nilai 

tambah. Ada dua cara untuk menghitungg nilai tambah yaitu dengan cara 

menghitung nilai tambah Selma proses pengolahan dan menghitung nilai tambah 

proses pemasaran. 

 (Hardjanto, 1992) Industri pengolahan hasil pertanian dapat menciptakan 

nilai tambah, jadi konsep nilai tambah adalah suatu pengembangan nilai yang 

terjadi karena adanya input fungsional seperti perlakuan dan jasa yang 

menyebabkan bertambahnya kegunaan dan nilai komoditas selama mengikuti arus 

komoditas pertanian, selanjutnya perlakuan serta jasa yang dapat menambah 

kegunaan komoditi tersebut disebut input fungsional.input fungsional dapat 

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

melalui poses pemindahan tempat dan kepemilikan. 
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 Sumber-sumber nilai tambah dapat diperoleh dari pemanfaatan faktor-

faktor produksi (teenaga kerja, modal, sumber daya alam dan manajemen). Karena 

itu, untuk menjamin agara produksi terus berjalan secara efektif dan efisien maka 

nilai tambah yang diciptakan prlu didistribusikan secara adil. Analisis nilai 

tambah meerupakan metode perkiraan sejauh mana bahan baku yang mendapat 

perlakuan mengalami perubahan nilai (Hardjanto, 1992). 

 Besarnya nilai tambah tergantung dari teknoligi yang digunakan dalam 

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

Perusahaan dengan teknologi yang baik akan menghasilkan produk dengan 

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

ahkirnya bakan memperbesar nilai tambah yang diproleh (Suryana, 1990) 

 (Langitan, 1994) menurut Hayami terdapat dua cara untuk menghitung 

nilai tambah pengolahan dan menghitung nilai tambah untuk pemasaran. Besarnya 

nilai tambah karena proses pengarangan biaya bahan baku bdan input lainnya 

terhadap nilai produk yang dihasilkan tidak termasuk tenaga kerja sehingga nilai 

tambah merupakan imbalan bagi tenaga kerja dan keuntungan. 

2.6  Tujuan dan Fungsi Kelompok Tani 

 Tujuan pembinaan kelompok tani adalah untuk menciptakan perubahan 

perilaku petani beserta keluarganya kearah yang diinginkan melalui berbagai 

kegiatan penyuluhan pertanian, diharapkan dapat diciptakan kondisi yang 

meenjamintumbuhnya keinginan, bertambahnya kemampuan, dan meningkatkan 

kegiatan petanidan keluarganya untuk mencapai produktifitas usaha tani yang 

lebih tinggi, peningkatan pendapatan serta kesejahteraan kelompok. 
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Fungsi kelompok tani ini meliputi sebagai wahana kelas belajar, unit 

produksi dan wahana kerjasama baik antar anggota maupun antar kelompok 

adalah sebagai berikut : 

1. Kelas Belajar Mengajar 

 Kelompok tani merupakan wadah bagi setiap anggotanya untuk 

berinteraksi dalam meningkatkanpengetahuan dan keterampilan serta sikap dalam 

berusaha tani yang lebih baik dan menguntungkan. 

2 . Wahana Kerjasama 

 Kelompok tani merupakan wadah untuk memperkuat kerjasama diantara 

anggota kelompok dan kerjasama kelompok tani dengan petani lain, meliputi 

pengadaan saprodi atau permodalan, produksi, panen dan pasca panen serta 

pengolahan hasil pertanian 

3. Unit produksi  

Kelompok tani merupakan satu kesatuan usaha tani yang merupakan kumpulan 

unit usaha para anggota kelompok tani untuk membentuk skala usaha yang efisien 

dan ekonomis. 

2.7  Pengembangan Kelompok Tani 

 (Najib, M, Rahwita, 2010) Kelompok Tani merupakan organisasi non 

formal yang trdiri dari kumpulan petani yang tumbuh berdasarkan keakraban dan 

keserasian serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya 

pertanian untuk bkerjasama meningkatkan produktifitas usaha tani dan 

ksejahtraan anggota. 

Kebersamaan klompok tani dicirikan oleh 2 aspek antara lain : 
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1. Aspek statika (struktur), yang mencakup unsure-unsur pengurus, anggota, 

wilayah kerja, dan administrasi atau catatan. 

2. Aspek dinamika kelompok tani, antara lain : 

a. Gerakan atau kesatuan pengurus dan anggota dalam meningkatkan kemampuan, 

keterampilan. 

b. Gerakan atau kegiatan pengurus dan anggota dalam menjalin hubungan yang 

saling menguntungkan dengan unsure atau satuan organisasi diluar organisasinya 

(gerakan dari dalam keluar). 

c. Mewujudkan pencapaian kelompok tani, antara lain : peningkatan peran serta 

kerjasama, peningkatan mutu dan produktivitas usahatani, peningkatan 

pendapatan dan kesejahteraan kelompok tani. 

   Pengembangn dan pemeliharaan kelompok adalah berkaitan dengan “apa yang 

harus ada” dalam kelompok. Segala “apa yang harus ada” dalam kelompok 

meliputi : 

1. Pembagian Tugas Yang Jelas Dan Kegiatan Kontinyu 

     Adanya kegiatan yang teratur dilakukan kelompok tani untuk meningkatkan 

efektivitas dan kinerja kelompok serta pembagian tugas agar mempunyai 

tanggung jawab dalam kelompok. 

2.  Fasilitas Yang Memadai 

     Upaya peningkatan kemampuan kelompok tani diarahkan agar fungsi sebagai 

unit produksi, kelas belajar, dan wahana kerjasama dapat terselenggara dengan 

baik dan berkembang secara mandiri menuju kelompok usaha yang berwawasan 

agribisnis, maka dari itu, pemberian fasilitas yang memadai akan memudahkan 

proses komunikasi. 
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3. Pengalaman Bertani 

 Kemampuan masing-masing petani untuk mengola usaha tani secara 

efisien sangatlah terbatas. Keterbatasan itu ntara lain keterbatasan pengetahuan, 

keterampilan, dan kemampuan pengelolaan dari petani itu sendiri tetapi juga 

karena adanya ketergantungan kepada pihak lain serta kebutuhan untuk 

mengendalikan pengaruh lingkungan. 

4. Norma Kelompok 

 Norma kelompok adalah pedoman-pedoman yang mengatur tingkah laku 

individu dalam suatu kelompok. Pedoman ini berarti sesuai dengan rumusan 

tingkah laku yang patut dilakukan anggota kelompokj apabila terjadi sesuatu yang 

bersangkut paut dengan kehidupan kelompok tersebut, pada kelompok resmi 

norma tingkah laku ini biasanya sudah tercantum dalam anggaran dasar rumah 

tangga (AD/ART), bahkan norma tingkah laku anggota masyarakat suatu Negara 

telah tertulis dalam Undang-undang hokum acara pidana atau kitab hokum lainnya. 

Norma-norma tingkah laku juga terdapat pada tiap-tiap kelompok meskipun 

norma-norma itu tak tertulis dalam peraturan. 

5. Prestasi Kerja Kelompok  

 Penghargaan yang diberikan kepada pengurus maupun anggota kelompok 

atas kinerja yang tinggi dan keunggulan demi perkembangan kelompoknya 

berdasrkan criteria memiliki rasa kesetiakwanan yang tinggi, membangun 

semangt berprestasi, menciptakan suatu ide dan kreativitas yang baru sehingga 

meningkatkan produksi usaha tani, bekerja untuk kelompok serta mantaati 

peraturan yang ada. 

6.  Kelas Kelompok 
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 Estetika kelompok tani disamping ditemukan oleh aspek statistika dan 

dinamika juga ditentukan oleh tingkat peringkat kelas kemampuan kelompok tani. 

Kemampuan kelompok tani dibagi menjadi 4 kelas berdasrkan pendekatan 

wilayah yaitu kelas pemula, kelas lanjut, kelas madya, dan kelas utama. Ciri-ciri 

peringkat kelas kemampuan kelompok tani adlah : 

a. Kelas Pemula 

   1. Kontak tani masih belum aktif 

   2. Taraf pembentukan kelompok tani 

   3. Pemimpin formal aktif 

   4. Kegiatan bersifat informative. 

b. Kelas Lanjut 

1. Kelompok ini menyelenggarakan denfarm dan gerakan-gerakan terbatas. 

2. Kegiatan kelompok dalam perencanaan. 

3. Pemimpin formal aktif 

4. Kontak tani mampu memipin gerakan kerjasama kelompok tani. 

c. Kelas Madya 

1. Kelompok tani menyelanggarakan kerjasama usahatani sehamparan. 

2. Pemimpin formal kurang menonjol. 

3.Kontak tani dan kelompok ini bertindak sebagai kerjasama usaha tani        

sehamparan. 

4.  Berlatih mengembangkan program sendiri. 

d. Kelas Utama 

1. Hubungan melembaga dengan koperasi unit desa 
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2. Perencanaan program tahunan untuk meningkatkan produktivitas dan 

pendapatan. 

3. Program usaha tani terpadu 

4. Program diusahakan sejalan dengan usaha koperasi unit desa 

5. Pemupukan modal dan pemilikan atau penggunaaan modal 

 Lima tolak ukur pengembangan kelompok tani dalam bebrapa hal antara 

lain : 

1. Meningkatkan kegiatan peningkatan produktifitas usaha tani anggota melalui 

penerapan rekomendasi dan pemanfaatan sumber daya yang optimal. 

2. Melaksankan dan menaati perjanjian dengan pihak lain. 

3. Memupuk modal dan memanfaatkan pendapatan secara rasional. 

4. Meningkatkan hubungan melembaga dengan koperasi. 

5. Mencari dan memanfaatkan informasi serta menggalang kerjasama antar 

kelompok tani. 

Penyuluhan Berorientasi Kebutuhan Kelompok Tani 

 Upaya untuk melakukan pembangunan pertanian penyuluh pertanian harus 

mempunyai kemampuan bersikap membiarkan masyarakat tani menentukan 

sesuatu yang meraka hendaki. Bahan-bahan penyuluhan yang disampingkan 

kepada petani seharusnya memperhatikan kebutuhan petani bukan untuk 

kepentingan pemerintah semata. 
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2.8  Kerangka pemikiran 

Hasil pertanian mempunyai sifat yaitu mudah rusak, sedangkan konsumsi 

berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Upaya memenuhi konsumsi antara 

lain melalui pengolahan hasil pertanian. ditinjau dari segi ekonomi, pengolahan 

hasil pertanian dapat meningkatkan nilai tambah yaitu meningkatkan daya tahan 

lama komoditas pertanian dan memberikan keuntungan bagi pengolah.  

Tabel  3. Gambaran Kerangka Pemikiran 

Skema diatas menunjukan proses produksi dan total biaya produksi 

terdapat kendala yang dihadapi oleh Kelompok Tani Balang Kondang antara lain: 

Kelompok Tani Balang Kondang kesulitan dalam prosees pengeringan bahan 

baku gelondong mete dan kacang mete, alat pengupasan yang masih tradisonal 

Gelondong Mete 

Proses Produksi /Nilai 

Tambah 

TC    = Total Biaya (Rp/Produksi 

TVC = Total Biaya Variabel (Rp/Produksi 

TFC  = Total Biaya Tetap (Rp/Produksi 

Kendala 

Alat Produksi 

Modal 

Minat Petani Kurang 

Kesulitan Berinovasi 

TR = Total Penerimaan (Rp/Produksi) 

Π =Total Keuntungan (Rp/Produksi) 
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menjadi kendala lamanya proses pengupasaan gelondong mete hal tersebut 

disebabkan kurang nya modal yang dimiliki Kelompok Tani Balang Kondang. 

 Proses produksi kacang mete goreng diatas menerima total penerimaan 

dari penjualan output yang dihasilkan,  kemudian  diperoleh total keuntungan dari 

proses pengolahan kacang mete goreng di Kelompok Tani Balang Kondang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


