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BAB II 

TINJUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Hamidah, Yusra dan Jajat (2015), melakukan penelitian tentang nilai tambah 

kripik ubi di Kota Pontinak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya 

nilai tambah yang didapat dari pengolahan ubi kayu menjadi kripik ubioleh 

pengusaha agroindustri pengolahan kripik ubi di Kota Pontianak.  Penelitian 

dilaksanakan menggunakan metode deskriptif. Dalam menganalisi niali tambah 

menggunakan metode Hayami.Hasil yang diperoleh yaitu adanya nilai tambah 

pada komoditas ubi kayu tersebut. Harganya relatif tinggi dan stabil dibandingkan 

saat ubi masih belum diolah, dari harga rata-rata Rp.2.760/kg ubi kayu menjadi 

Rp. 52.000/kg kripik ubi. Nilai tambah yang diperoleh sebesar Rp. 25.231/kg atau 

sebesar 78.8% dengan perolehan keuntungan pengusaha sebesar Rp. 24.269/kg 

atau sebesar 95,6%. Perbedaan dari penelitian yang peneliti lakukan terletak pada 

bahan baku. Penelitian ini menggunakan ubi kayu sebagai bahan baku. Namun 

analisi yang dilakukan memiliki kesamaan yaitu dengan menggunakan metode 

Hayami. 

Herdiyandi, Rusman dan Yusuf (2016), melakukan penelitian tentang niali 

tambah tepung tapiopka yang berada di Desa Negaratengah Kecamatan Cineam 

Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya 

biaya, penerimaan, pendapatan, R/C serta nilai tambah agroindustri tepung 

tapioka yang ada di Desa Negaratengah Kecamatan Cineam Kabupaten 

Tasikmalaya. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode suatu kasus dimana 
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responden diambil secara sengaja (purposive sampling) pada seorang pengusaha 

agroindustri tepung tapioka.Hasil yang di dapatkan dari penelitian ini adalah biaya 

yang digunakan untuk satu kali proses produksi sebesar Rp. 3.007.536,22 serta 

penerimaan Rp.4.200.000, sehingga memperoleh pendapatan Rp. 1.192.463,78 

dengan jumlah bahan baku 2500 kg. Besarnya R/C adalah 1,39 artinya dari setiap 

Rp. 100 biaya yang dikeluarkan pengusaha diperoleh penerimaan Rp. 0,39. Nilai 

tambah yang diperoleh yaitu Rp. 662 per kilogramnya dengan total produksi 

tepung tapioka 700 kilogram dalam satu kali proses produksi. Perbedaan 

penelitian dengan yang yang peniliti lakukan terletak pada bahan baku 

pembuatan. Metode dan analisis yang digunakan memiliki kesamaan, yaitu 

menggunakan metode Purposive sampling dan menggunakan metode 

analisisHayami 

Vinny, Paulus dan Caroline dkk (2017) meneliti tentang analisis nilai tambah 

buah pisang menjadi kripik pisang pada industri rumah tangga di Desa Dimembe 

Kecamtan Dimembeyang bertujuan untuk menghitung keuntungan dan nilai 

tambah dari usaha pengolahan buah pisang menjadi kripik pisang. Penelitian 

dilaksankan pada bulan April sampai Mei tahun 2017 dengan metode 

pengambilan data primer dan data sekunder. Metode analisis data meliputi 

perhitungan keuntungan dan perhitungn nilai tambah. Hasil yang di dapat adalah 

keuntungan dari usaha pengolahan buah pisang menjadi kripik pisang sebesar 

Rp.5.313.500 per dua puluh tiga proses produksi dalam satu bulan. Nilai tambah 

yang dinikmati pemilik sebesar Rp. 2.404/kg bahan baku yang 

dimanfaatkan.Perbedaan penelitian dengan yang peneliti lakukan terletak pada 
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bahan baku pembuatan serta metode analisis data. Penelitian ini menggunakan 

metode analisi data perhitungan keuntungan dan nilai tambah, sedangkan peneliti 

menggunakan metode analisi Hayami. 

2.2 Kajian Pustaka 

2.2.1 Industri Kecil 

MenurutUndang-Undang No 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, difinisi 

industri kecil adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau 

rumah tangga maupun suatu badan, bertujuan untuk memproduksi barang ataupun 

jasa untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk diperniagakan secara 

komersial, yang mempunyai niali penjualan per tahun sebesarRp 1 milyar atau 

kurang. 

Pengolahan hasil pertanian merupakan kegiatan yang dianggap penting 

karena (Ningsih, 2003) : 

1. Meningkatkan nilai tambah 

Hasil pengelolaan yang baik akan dapat meningkatkan nilai tambah dari 

hasil pertanian yang diproses. Petani seringkali tidak melakukan pengelolaan hasil 

pertanian terlebih dahulu karena kebanyakan dari mereka menginginkan segera 

mendapatkan uang kontan sehingga mengakibatkan nilai jualnya menjadi lebih 

rendah dibandingkan dengan melakukan kegiatan pengolahan terlebih dahulu. 

2. Menyerap tenaga kerja 

Kegiatan pengolahan hasil pertanian yang dilakukan diharapkan dapat  

menyerap tenaga kerja. Sebaliknya, jika tidak ada kegiatan pengolahan maka hal 
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tersebut akan menghilangkan kesempatan orang lain yang ingin bekerja dalam 

kegiatan pengolahan yang semestinya dilakukan. 

3. Meningkatkan kualitas hasil 

Kualitas hasil yang baik akan meningkatkan nilai barang tersebut. 

Perbedaan kualitas bukan hanya menyebabkan adanya perbedaan segmentasi 

pasar tetapi juga dapat mempengaruhi harga barang itu sendiri. 

4. Meningkatkan pendapatan 

Kegiatan pengolahan hasil yang baik akan menghasilkan produk yang 

berkualitas dan membuat total penerimaan semakin tinggi. 

2.2.2 Teknologi Proses Pembuatan 

Gula adalah suatu karbohidrat yang digunakan sebagai karbohidrat dan 

pemanis yang diperoleh dari pengolahan tebu dan menjadi salah satu komoditi 

perdagangan utama (Anonim, 2011). Menurut asalnya bahan pemanis dapat 

dibedakan menjadi dua macam yaitu bahan pemanis alami di Indonesia diperoleh 

dari berbagai tanaman yaitu tebu, singkong, aren, kelapa, siwalan, dan jagung. 

Salah satu jenis pemanis alami adalah gula merah. Jenis gula ini mengandung 

bermacam-macam gula selain sukrosa.  

2.2.3 Bahan Baku 

Salah satu bahan baku yang digunakan dalam industri gula merah adalah 

tanaman tebu. Tebu (saccharum officinarum) merupakan tanaman perkebunan 

atau industri berupa rumput tahunan. Tebu membutuhkan musim dengan keadaan 

iklim yang panas , ada sinar matahari , dan lembab pada fase pertumbuhannya . 

Temperatur rata -rata adalah sekitar 20̊C, intensitas cahaya lebih dari 1.20 
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jam/tahun dan penyediaan air yang cukup merupakan persyaratan tumbuh yang 

optimal. Bibit tidak dapat bertunas dengan baik pada temperatur kurang dari 20̊C, 

namun tebu dapat tumbuh pada temperatur antara 15̊C-45̊C. Tebu membutuhkan 

curah hujan sebanyak lebih dari 1.300 mm/musim pertumbuhan (Tjokrodirdjo, 

1999). 

Rendemen dipengaruhi oleh teknik budidaya tanaman tebu. Masa 

kemasakan tebu adalah suatu gejala bahwa pada akhir dari pertumbuhannya 

terdapat timbunan sakarosa di dalam batang tebu (Sutardjo, 2002). Menurut 

sudiatso (1982) menjelang tebu masak untuk dipanen dikehendaki keadaan kering 

tidak ada hujan sehingga pertumbuhan terhenti. Hujan terus menerus turun 

mengakibatkan kemasakan kemasakan terus tertunda sehingga rendemen menjadi 

rendah. Untuk mengurangi kepekaan tanaman tebu terhadapa kekurangan air ini 

perlu adanya penyesuaian masa tanam dengan keadaan iklim sehingga peramalan 

iklim sangat penting dilakukan. Setiap 1 kuintal tebu dengan rendmen baik akan 

menghasilkan gula merah sekitar 9 sampai 10 kilogram. 

Nira adalah bahan baku dalam pembentukan gula nira nira tebu dalam 

bentuk cairan hasil ekstraksi batang tebu yang mengandung gula antara 10-20% 

(b/v). Nira tebu ini yang diolah menjadi gula merah tebu. Komposisi nira terdiri 

dari karbohidrat, protein, air, dan pati (muchtadi, 1992). Nira mempunyai rasa 

manis, berbau harum dan tidak berwarna. Adanya bahan-bahan dari berbagai jenis 

gula seperti sukrosa, fruktosa, glukosa, dan maltosa menyebabkan rasa manis 

pada nira. Nira sangat mudah rusak sehingga menyebabkan nira menjadi asam, 

muncul buih berwarna putih, dan berlendir. Apabila nira terlambat dimasak 
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biasanya warna nira akan berubah menjadi keruh kekuningan, rasanya asam serta 

baunya menyengat. 

2.2.4 Proses Pembuatan Gula Merah 

Menurut Dachlan (1984) gula merah merupakan hasil olahan nira dengan 

cara menguapkan airnya kemudian dicetak. Gula merah berbentuk adat dan 

berwarna coklat kemerahan sampai dengan coklat tua. Proses pembuatan gula 

merah pada prinsipnya adalahproses penguapan nira dengan cara pemanasan 

sampai nira mencapai kekentalan tertentu kemudian mencetaknya dengan bentuk 

yang diinginkan (Abbas dan Nirwana, 1980).  

Pembuatan gula merah ini biasanya dilakukan dengan cara sederhana di 

daerah-daerah pedesaan. Selain itu peralatan dan teknologi yang digunakan 

umumnya masih sederhana sehingga mutu produk yang dihasilkan masih relatif 

rendah dan tidak konsisten. Tahap awal dari proses pembuatan gula merah adalah 

perispan nira, kemudian disaring dengan menggunakan kain penyaring untuk 

memisahkan kotaran-kotoran seperti potongan ranting, daun kering, dan serangga. 

Nira hasil penyaringan dimasukkan ke dalam wajan kemudian dipanaskan pada 

suhu sekitar 110̊C sambil dilakukan pengadukan. Pada pemasakan dengan suhu 

tinggi ini, kotoran-kotoran halus akan terapung di permukaan bersama-sama 

dengan buih nira. Kotoran tersebut kemudian dibuang dengan menggunakan 

serok. 

Buih-buih yang timbul selama proses akan dikurangi dengan melakukan 

pengadukan terus menerus serta ditambahkan kapur yang berfungsi untuk 

menghilangkan kotoran serta menjaga gula agar tetap berwarna coklat. Gula yang 
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dihasilkan akan berwarna gelap dan agak keras. Kecukupan pemanasan akan 

mempengaruhi mutu gula merah yang dihasilakn. Apabila waktu pemanasan 

terlalu cepat  maka gula merah yang dihasilakn akan lembek dan mudah meleleh. 

Nira pekat yang telah dimasak, kemudian dimasukkan ke dalam cetakan 

yang telah dibasahi dengan air untuk mempermudah pelepasan gula merah. Alat 

pencetakan gula merah umumnya adalah tempurung kelapa dan batang bambu. 

Tahap terakhir pembuatan gula merah adalah pengemasan (Dyanti, 2002) 

2.2.5 Penerimaan dan Keuntungan 

Penerimaan adalah perkalian antara produksi yang dihasilkan dengan harga 

jual produk. Secara sistematis penerimaan dapat ditulis sebgaia berikut : 

TR = Q x P 

Dimana: 

TR =Penerimaan total (total revenue) 

Q =Jumlah produk yang dihasilkan (quantity) 

P =Harga (price) 

Semakin banyak jumlah produk yang dihasilakn semakin tinggi harga per satuan 

produk yang bersnagkutan, maka penerimaan total yang diperolah produsen akan 

semakin banyak. Sebaliknya jika produk yang dihasilkan sedikit dan harga jual 

produk rendah maka penerimaan total yang diperolah produsen akan semakin 

sedikit. Penerimaan total yang diterima oleh produsen dikurangi dengan biaya 

total yang dikeluarkan akan memperoleh pendaptan bersih yang merupakan 

keuntungan yang diperoleh produsen (Soekartawi, 1995). 
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Keuntungan usaha adalah selisih antara niali penjualan yang diterima 

dengan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang-barang yang dijual 

tersebut (Lipsey et al, 1990). Sebuah perusahaan yang memaksimumkan laba 

memilih outputdan inputnya dengan satu tujuan untuk mencapai laba ekonomi 

yang maksimum. Yaitu, perusahaan berusaha membuat selisih antara penerimaan 

total dengan baiya ekonomi totalnya sebesar mungkin (Nicholson, 1992). 

Keuntungan atau laba perusahaan adalah pengahsilan bersih yang diterima 

oleh pengusaha, sesudah dikurangi dengan biaya-biayan produksi. Laba 

pengusaha adalah selisih antara penghasilan kotor dan biaya-biaya produksi. Laba 

ekonomis dari barang yang dijula adalah selisih antara penerimaan yang diterima 

dari penjual dan biaya peluang dai sumber yang digunakan untuk membuat barang 

tersebut. Jika biaya lebih besar dari pada penerimaan yang berarti labanya negatif, 

situasi ini disebut rugi (Lipsey et al, 1990) 

2.2.6 Biaya  

Biaya merupakan niali dari semua masukan ekonomik yang diperukan, yang 

dapat diperkirakan dan dapat diukur untuk menghasilkan sesuatu produk 

(Prasetya, 1995). Biaya dalam proses produksi berdasarkan jangka waktunya 

dapat dibedakan menjadi dua yaitu biaya jangka pendek dan jangka panjang. 

Biaya jengka 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 

dibedakan adanya biaya tetap dan biaya variabel, sedangkan dalam jangka 

panjang semua faktor produksi adalah biaya variabel (lipsey et al, 1990). Menurut 
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Gasperz (1999) pada dasarnya biaya yang diperhitungkan dalam jangka pendek 

adalah biaya tetap (fixed costs) dan biaya variabel (variable costs). 

a) Biaya tetap (fixed costs) merupakan biaya yang digunakan sebagi 

pembayaran input-input tetap dalam proses produksi dalam jangka pendek. 

Perlu dicatat bahwa penggunaan input tetap tidak tergantung pada kuantitas 

output yang diproduksi. Dalam jangka pendek yang termasuk biaya tetap 

adalah biaya utuk mesin dan peralatan, upah dan gaji tetap untuk tenaga 

kerja. 

b) Baiya variabel (variable costs) merupakan biaya yang dikeluarkan untuk 

pembayaran input-input variabel dalam proses produksi jangka pendek. Perlu 

dicatat bahwa penggunaan input variabel tergantung pada kuantitas output 

yang diproduksi dimana semakin besar kuantitas output yang diproduksi, 

pada umunya semakin besar pula input variabel yang digunakan. Dalam 

jangka pendek, yang termasuk biaya variabel adalah biaya atau upah tenaga 

kerja langsung, baiaya bahan penolong dan lain-lain. 

Biaya yang diguanakan untuk produksi dapat dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu : 

a) Biaya eksplisit adalah baiaya yang secara nyata dibayarkan selama proses 

produksi oleh produsen untuk masukan (input) yang berasal dari luar seperti 

penggunaan tenaga kerja dan sarana produksi dari luar. 

b) Biaya implisit adalah biaya dari faktor produksi sendiri yang diikutsertakan 

dalam proses produksi untuk emnghasilkan produk (output). Termasuk dalam 
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biaya ini antara lain adalah biaya penyusutan, sewa tanah milik pribadi, upah 

untuk tenaga kerja keluarga dan bunga modal pribadi (Djuwari, 1994) 

2.2.7 Nilai Tambah 

Nilai tambah suatu produk adalah hasil dari nilai produk akhir dikurangi 

dengan biaya antara yang terdiri dari biaya bahan baku dan bahan penolong 

(Tarigan, 2004). Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan kepada barang 

dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai biaya 

antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya 

faktor produksi dalam proses produksi. Bila komponen biaya antara yang 

digunakan nilainya semakin besar, maka nilai tambah produk tersebut akan 

semakin kecil. Begitu pula sebaliknya, jika biaya antaranya semakin kecil, maka 

nilai tambah produk akan semakin besar (Makki et al, 2001). 

Nilai tambah menggambarkan tingkat kemampuan mengahsilkan 

pemdapatan disuatu wilayah. Nilai tambah juga dapat digunakan untuk mengukur 

tingkat kemakmuran masyarakat setempat dengan asumsi seluruh pendapatan itu 

dinikmati masyarakat setempat (Tarigan, 2004). 

Menurut Gittinger (1986), niali tambah dari setiap industri adalah harga 

pasar dari barang atau jasa yang diproduksi dikurangi dengan harga barang atau 

jasa material dan jasa yang dibeli dari pihak lain, yaitu selisih antara output bruto 

dengan nilai konsumsi sementara. Nilai tambah itu bisa berbentuk bruto maupun 

netto. Nilai tambah bruto meliputi pajak, bunga atas pinjaman, sewa, keuntungan 

usaha, cadangan untuk penyusutan, dan balas jasa untuk manajemen dan pegawai 
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termasuk pada tunjangan sosial. Nilai tambah bruto diseluruh industri yang 

produktif bila dijumlahkan akan menghasilkan  produk domestik bruto. 

Menurut Ravianto et al (1988), dalam menghitung nilai tambah yang perlu 

diperhatikan adalah : 

1) Perputaran penjualan sering dicampurkan dengan lain-lain seperti gedung 

yang disewakan atau usaha sampingan, yang intinya pendpatan tersebut bukan 

dari hasil proses yang dihasilkan perusahaan. Untuk itu pendapatan tersebut 

tidak boleh dimasukkan sebagai penjualan atau penerimaan usaha yang akan 

dicari niali tambahnya. 

2) Bahan yang dibeli adalah bahan yang dibeliberkaitan dengan usaha tersebut 

harus dikurangu dari penjualan atau penerimaan. Mulai dari bahan baku, 

bahan bakar dan lain-lain yang habis sekali pakai harus diperhitungkan baik 

yang emplisit atau eksplisit. 

3) Jasa yang dibeli lebih rumit dibangdingkan bahan-bahan yang dibeli. Biaya 

transportasi untuk mengangkut bahan baku atau produk akhir harus 

diperhitungkan. Biaya yang diperhitungkan adalah biaya yang bukan untuk 

keperluan pribadi. 

4) Depresiasi dikenakan pada bangunan atau alat-alat yang dibeli. Biaya sewa 

akan dikenakan pada alat-alat atau bangunan yang disewa. 

Dari analisis niali tambah dapat diketahui besarnya imbalan yang diterima 

oleh pengusaha dan tenaga kerja. Analisis nilai tambah juga berguna untuk 

mengetahui berapa tambahan nilai yang terdapat pada satu satuan output yang 
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dihasilakn (nilai tambah produk). Pada prinsipnya nilai tambah ini merupakan 

keuntungan kotor sebelum dikurangi biaya tetap (Purba, 1986). 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 Proses pengolahan tebu menjadi gula merah akan memberikan nilai 

tambah bagi tebu itu sendiri. Sedangkan untuk menghasilkan produk gula merah 

tersebut diperlukan faktor-faktor produksi lain mulai tenaga kerja, peralatan 

produksi, bahan-bahan tambahan dan lain-lain yang merupakan bagian dari proses 

pembuatan gula merah. Kerangka pemikiran dapat dilihat dalam bagan kerangka 

pemikiran sebagai berikut : 
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