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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pangan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan penting bagi 

kelangsungan kehidupan manusia baik ditinjau dari sudut pandang fisiologis 

maupun psikologis. Kebutuhan akan bahan pangan dari tahun ketahun terus 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini terlihat dengan semakin 

bertambahnya jumlah penduduk disuatu wilayah. Penguatan sektor pangan 

dilakukan pemerintah melalui berbagai program diantaranya seperti intensifikasi 

lahan pertanian, diversivikasi bahan pangan, serta program pemanfaatan lahan 

tidur atau yang lebih dengan KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari). Beberapa 

strategi-strategi diatas ditujukan untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat 

baik secara jumlah maupun gizinya (deptan.go.id). 

Sektor industri pengolahan merupakan salah satu penyumbang dalam 

mengoptimalkan perekonomian di Indonesia. Keberadaan sektor industri 

pengolahan dinilai sebagai salah satu penggerak pertumbuhan perekonomian di 

Indonesia. Industri pengolahan pangan adalah industri yang mengoalah bahan 

baku mentah maupun setengah jadi menjadi produk olahan pangan. Bahan baku 

dari industri olahan ini bisa diperoleh dari bahan nabati serta hewani. Menurut 

Musa (2008), perkembangan industri pangan dapat ditelaah atas segi esensial 

seperti pengolahan, mutu produk berbasis International for Standardization 

Organization (ISO) dan persaingan dalam pemasaran. Ketiga hal pokok tersebut 

memunculkan situasi seperti kerusakan dan pembusukan produk jadi, penerapan 
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GMP dan HACCP, pandangan back to nature di masyarakat, berkembangnya 

kesadaran masyarakat akan makanan/minuman kesehatan, perkembangan budaya 

dan terbukanya lapangan kerja yang menginginkan benyuk bahan atau produk 

pangan yang praktis. Saat ini Indonesia memiliki banyak produk olahan yang 

berbasis bahan pangan lokal serta dengan sistem pengolahan yang masih terbilang 

cukup tradisional. Seiring dengan berkembangnya dunia ilmu pengetahuan, maka 

tidak menutup kemungkinan bahwa produk-produk yang berbahan baku lokal 

akan dapat menandingi kualitas produk luar baik dari segi kualitas, kuantitas 

maupun dari segi yang lainnya. Industri kecil cukup memiliki andil  dalam upaya 

menggerakkan perekonomian suatu negara, menurut Sarwono dan Saragih (2004), 

kontribusi industri kecil terhadap produk domestik bruto (PDB) baru mencapai 

14%, hal ini yang menjadikan tantangan bagi pengusaha kecil untuk lebih 

mengembangkan usahanya. 

Peran industri kecil dalam mengolah hasil-hasil pertanian (agroindustri) 

tahan terhadap dampak krisis ekonomi dan bersifat padat karya merupakan suatu 

alternatif untuk menstabilkan perkonomian Indonesia saat ini (Anoraga dan 

Sudantoko, 2002). Selain berdampak positif dalam penciptaan lapangan kerja baru 

bagi masyarakat sekitar perusahaan, serta dapat menciptakan nilai tambah bagi 

produk pertanian khusunya pangan. Harapan bahwa pertumbuhan yang pesat dari 

sektor industri modern akan dapat menyelesaikan masalah kemiskinan dan 

pengangguran secara tuntas ternyata masih berada pada rentang perjalanan yang 

panjang. Bertolak dari kenyataan inilah maka eksistensi industri kecil, telah 

mengambil tempat penting dalam masalah kesempatan kerja dan ketenagakerjaan 

di negara-negara berkembang (Irsan Azhary, 1986).  
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Industri kecil memberikan dampak manfaat sosial (social benefit) yang 

sangat berarti bagi perekonomian. Manfaat pertama: industri kecil dapat 

menciptakan peluang berusaha yang luas dengan pembiayaan yang relatif murah. 

Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa tingkat keahlian dan daya dukung 

permodalan dari pengusaha-pengusaha di Indonesia tergolong masih rendah. 

Manfaat kedua: industri kecil turut mengambil peranan dalam peningkatan dan 

mobilisasi tabungan domestik. Hal ini diperkuat dengan adanya kenyataan bahwa 

industri kecil cenderung memperoleh modal dari tabungan pengusaha sendiri, atau 

berasal dari tabungan keluarga dan kerabatnya. Adapun manfaat sosial yang 

ketiga: industri kecil mempunyai kedudukan komplementer terhadap industri 

besar dan sedang, karena industri kecil menghasilkan produk yang relatif murah 

dan sederhana, yang biasanya tidak dihasilkan oleh industri besar dan sedang. 

Salah satu industri kecil yang cukup potensial untuk dikembangkan adalah 

pabrik pembuatan tahu. Hal ini disebabkan karena produk olahan yang berbahan 

dasar kedelai ini memiliki konsumen yang cukup luas, hampir seluruh lapisan 

masyarakat gemar mengkonsumsi makanan tahu ini. Tahu dikonsumsi mulai dari 

lapisan masyarakat kelas bawah, menengah hingga kalangan kelas atas, hal ini 

diketahui dengan telah masuknya produk tahu di pasar-pasar swalayan dan pasar 

modern (mall). 

Sekitar 38 % kedelai di dalam negeri dikonsumsi dalam bentuk makanan 

olahan yakni tahu (Sarwono, 2001). Dengan bertambahnya jumlah penduduk dari 

tahun ketahun, maka permintaan dalam negeri akan produk olahan dari biji 

kedelai ini akan terus mengalami peningkatan (BPS, 2005). Pertumbuhan 
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konsumsi tahu perkapita di Indonesia dari tahun 2008 sampai dengan 2012, dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Pertumbuhan Konsumsi Tahu Perkapita di Indonesia tahun 

 2008-2012 . 

Tahun Konsumsi (kg) 
2008 7.144 
2009 7.039 
2010 6.987 
2011 7.404 
2012 6.987 

  Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2008-2012. 

Yang menjadikan produk olahan tahu cukup digandrungi masyarakat 

adalah kandungan gizi yang terdapat pada tahu sangat baik bagi tubuh. Selain 

digoreng biasa, tahu juga dapat diolah dijadikan berbagai macam masakan, 

diantaranya Nugget Tahu, Tahu Krispy,  serta Botok Tahu. menurut Sarwono dan 

Saragih (2004), kandungan protein yang terdapat pada tahu lebih tinggi 

dibandingkan protein kedelai yaitu tahu mengandung protein 0,49 gram 

sedangkan kedelai mengandung protein 0,39 gram, untuk lebih jelasnya 

dipaparkan pada tabel 2. 

Tabel 2. Nilai Gizi Tahu dan Kedelai (berdasarkan berat kering). 
Zat Gizi Tahu Kedelai 

Protein (gram) 0.49 0.39 
Lemak (gram) 0.27 0.20 
Karbohidrat (gram) 0.14 0.36 
Serat (gram) 0.00 0.05 
Abu (gram) 0.04 0.06 
Kalsium (mg) 9.13 2.53 
Natrium (mg) 0.38 0.00 
Fosfor (mg) 6.56 6.51 
Besi (mg) 0.11 0.09 
Vitamin B1(mg) 0.001 0.01(sebagai B kompleks) 
Vitamin B2 (mg) 0.001 - 
Vitamin B3 (mg) 0.03 - 

Sumber : Sarwono dan Saragih, 2004 
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Beberapa waktu silam diberitakan isu mengenai adanya tahu yang 

mengandung zat kimia berbahaya atau lebih dikenal dengan tahu berformalin, 

seperti diketahui bahwasannya dampak dari adanya penggunaan zat kimia 

berbahaya ini dalam waktu yang berkepanjangan akan menyebabkan kerusakan 

pada organ tubuh manusia serta kematian. Dengan munculnya isu tahu 

berformalin ini bukan berarti usaha industri tahu tidak lagi menarik dan untuk 

dikembangkan. Hal ini justru akan menjadikan tantangan bagi kalangan pelaku 

industri tahu untuk menghasilkan produk tahu yang bebas dari bahan pengawet 

yang berbahaya bagi konsumen. 

Agroindustri produk tahu “RDS” merupakan suatu agroindustri yang 

memproduksi dan memasarkan produk tahu. sebagai usaha yang telah berdiri 

lebih dari 9 tahun, agroindustri ini memiliki beberapa kendala dalam upaya 

pengembangan usahanya. Maka diperlukan evaluasi yang lebih mendalam 

terhadap keadaan agroindustri produk tahu ini agar usaha tersebut dapat 

meningkat baik dari segi manajerial maupun pengalaman usaha. Seiring dengan 

meningkatnya harga bahan baku kedelai yang cenderung fluktuatif, serta 

tingginya angka ketergantungan bahan baku kedelai terhadap kedelai impor, hal 

ini dikhawatirkan akan berdampak pada produksi dari tahu organik “RDS” ini. 

Meskipun demikian perlu dilakukan analisis biaya dan pendapatan serta analisis 

kelayakan usaha agar dapat diketahui bahwa agroindustri pengolahan tahu ini 

memberikan nilai lebih bagi produsen. Ini dimaksudkan bahwa pendirian 

agroindustri pengolahan tahu tidak hanya dapat memeberikan nilai lebih pada 

komoditas kedelai namun dapat menghasilkan keuntungan bagi produsen, 

sehingga agroindustri pengolahan tahu layak untuk dikembangkan. Layak atau 
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tidaknya suatu usaha untuk dikembangkan dapat dipengaruhi oleh kemampuan 

agroindustri tersebut menghadapi masalah. 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas, perlu 

dilakukannya penelitian mengenai ANALISIS KELAYAKAN FINANSIAL 

AGROINDUSTRI TAHU “RDS”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana kelayakan finansial dari industri tahu “RDS” ? 

2. Bagaimana tingkat sensitivitas usaha industri tahu “RDS” terhadap 

perubahan harga kedelai, harga bahan bakar (listrik), dan penurunan 

produksi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasar pada rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan 

penelitian adalah: 

1. Menganilisis kelayakan finansial agroindustri tahu “RDS”.  

2. Menganalisis sensitivitas usaha agroindustri tahu “RDS” terhadap 

perubahan-perubahan harga kedelai, harga bahan bakar (listrik), dan 

penurunan produksi.  

 

1.4  Kegunaan Penelitian 

a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan akan dapat menambahkan 

wawasan bagi peneliti terkait mengenai topik penelitian yang dikaji. 

b. Bagi Pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan akan dapat menjadi 

sumbangan pemikiran atau pertimbangan terkait dalam menyusun suatu 
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kebijakan pengembangan di sektor industri, khususnya pada sub sektor 

industri bahan pangan, terutama pada industri tahu. 

c. Bagi pengusaha tahu, penelitian ini diharapkan akan dapat dijadikan 

bahan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan  dalam pengambilan 

keputusan guna strategi pengembangan tahu yang diproduksinya. 

d. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan akan menjadikan bahan 

tambahan informasi dan  referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

 Dalam penelitian ini konsep dan batasan istilah dibuat dengan tujuan agar 

masalah yang diteliti tidak semakin melebar dari yang telah ditentukan serta dapat 

memberikan langkah yang tepat bagi pemecahan masalah nantinya. Oleh karena 

itu peneliti lebih menfokuskan  pada: 

1. Agroindustri merupakan industri yang mengolah bahan baku hasil 

pertanian, dalam hal ini adalah kedelai yang diolah menjadi produk tahu. 

2. Investasi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pembelian peralatan 

produksi, dalam hal ini mobil pick up, sepeda motor, ketel uap, mesin 

giling, mesin pemotong kayu, mesin genset, tungku, pompa air, baki 

penampungan tahu. 

3. Biaya Operasional adalah biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan 

baku kedelai menjadi produk jadi, dalam hal ini produk tahu. 

4. Benefit adalah penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan tahu dalam 

satu tahun produksi. 
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5. Biaya investasi adalah biaya yang digunakan untuk membayar modal 

mobil, sepeda motor, ketel uap, mesin penggiling kedelai. 

6.  Net Benefit adalah selisih antara penerimaan yang diperoleh dengan biaya 

yang dikeluarkan oleh produsen dalam memproduksi tahu yang diukur 

dalam satuan rupiah pertahun. 

7. Net Present Value (NPV) adalah selisih antara benefit (penerimaan) 

dengan cost (pengeluaran) yang telah di present value kan. 

8. Gross B/C ratio adalah perbandingan atau ratio dari jumlah benefit kotor 

yang telah di present value kan. 

9. Net B/C ratio adalah perbandingan atau ratio antara benefit bersih dari 

tahun-tahun yang terkait yang telah di present value kan. 

10. Internal Rate of Return (IRR) adalah tingkat bunga yang menyamakan 

nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan-penerimaan 

kas bersih dimasa-masa mendatang.  

11. Pay Back Period  atau masa pengembalian investasi merupakan jangka 

waktu yang diperlukan untuk membayar kembali seluruh investasi yang 

dikeluarkan melalui keuntungan yang diperoleh dari suatu proyek. 

12. Umur Ekonomis adalah suatu periode waktu dimana peralatan produksi 

tahu (investasi) diharapkan dapat digunakan/dimanfaatkan secara 

ekonomis sesuai fungsinya. 

13. Produksi per tahun merupakan jumlah produksi yang dihasilkan dari 

usaha agroindustri tahu per tahun produksi yang dihitung dengan satuan 

kg. 


