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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini akan disampaikan beberapa penelitian terdahulu yang 

dapat digunakan sebagai bahan kajian yang berkaiatan dengan penelitian saat ini: 

1. Yoga Rike Meysiana (2010) dengan judul : Strategi Pengembangan 

Industri Kecil Tahu di Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen. Dari hasil 

penelitian dapat ditarik kesimpulan: 

1. Penerimaan rata-rata yang diperoleh pengusaha tahu selama 30 hari 

proses produksi sebesar Rp41.986.000. Biaya total rata-rata yang 

dikeluarkan pengusaha adalah sebesar Rp32.072.463. Pendapatan rata-

rata yang diterima oleh pengusaha tahu dalam satu kali proses produksi 

yaitu Rp9.913.537 sehingga usaha tahu di Kecamatan Sragen memiliki 

prospek untuk dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Sragen. 

Faktor internal yang dapat mempengaruhi penegembangan industri 

kecil tahu di Kecamatan Sragen merupakan permodalan, bantuan 

peralatan serta adanya penyuluhan tentang limbah tahu. 

2. Emawati (2007) dengan judul : Analisis Kelayakan Finansial Industri Tahu 

UD. Tahu Bintaro .Hasil kelayakan finansial pada UD. Tahu Bintaro dapat 

disimpulkan sebagai berikut :  

1. Hasil analisis kelayakan finansial dengan 100% modal sendiri 

dinyatakan layak, terbukti dengan nilai IRR yang positif pada 

diskon faktor 16 %, IRR lebih besar dari tingkat suku bunga yang 
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berlaku (16%), dan Net B/C Ratio lebih besar dari satu. Payback 

Period nya menunjukkan bahwa usaha ini akan mengembalikan 

investasinya dalam waktu 3 tahun 2 bulan 11 hari. BEP produk 

adalah sebesar 22.617 bungkus per bulan, BEP harga harga sebesar 

Rp2.850 per bungkus. Dengan nilai ROI sebesar 22,49% untuk 

tahun ke-1, 2, 3,4, 6,7,8 dan 9, sedangkan untuk tahun ke-5 dan 10 

adalah 20,43% dan 30,63%. Ini menunjukkan investasi modal telah 

evisien. 

 Perbedaan penelitian yang akan dilakukan saat ini dengan penelitian-

penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu diatas adalah terletak pada 

perubahan harga bahan baku kedelai. Pada saat dilakukan penelitian tahun 2007 

silam harga kedelai berada pada harga Rp7.800/kg, pada saat penelitian ini harga 

kedelai per kg berada pada harga Rp15.000/kg. Artinya saat ini telah terjadi 

kenaikan harga kedelai pada tingkat produsen tahu sekitar 46 %.  
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2.2 Tinjauan Umum Kedelai 

2.2.1 Pengertian Kedelai 

Kedelai dikenal dengan beberapa nama lokal, diantaranya adalah kedele, 

kacang jepung, kacang bulu, gadela, dan demokam. Di Jepang dikenal adanya 

kedelai rebus (Edamame) atau kedelai manis,dan kedelai hitam (Koramame), 

sedangkan nama umum di dunia adalah “Soybean”. Para ahli botani mencatat 

suku kacang-kacangan (Papilionaceace) yang tumbuh di dunia mempunyai 690 

genera dan sekitar 18.000 spesies. Kerabat dekat tanaman kedelai yang ditanam 

secara komersial di dunia diperkirakan keturunan atau kerabat jenis kedelai liar G. 

Soya atau G.usuriensis (Rukmana dan Yuniarsih, 1995). 

2.2.2 Daya Suplai Kedelai 

 Kebutuhan kedelai dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, 

namun adanya permintaan kedelai yang meningkat ini masih belum dapat 

dipenuhi oleh produksi kedealai lokal dalam negeri. Permasalahan kebutuhan  

kedelai ini bukanlah merupakan permasalahan yang baru, menurut (M. Ikhwan, 

2012) krisis kedelai telah menganga sejak pertengahan dekade 1990 dan hampir 2 

dekade ini kedelai masih tetap dalam permasalahan yang sama. Sekitar  tahun 

1995-1998, pemerintah mulai intens membuka kran impor kedelai, tarif impor 

kedelai dipatok 0%, pada tahun 1995 produksi kedelai dalam negeri masih 

mencapai 1,6 juta ton serta kuota impor pada saat itu hanya 600 ribu ton per 

tahun.  

 Konsumsi kedelai dalam negeri saat ini dalam satu tahun mencapai 2,25 

juta ton, sementara jumlah produksi nasional hanya mampu memasok kebutuhan 

kedelai hanya sekitar 779.000 ton. Kekurangan pasokan sekitar 1,4 juta ton  

dipenuhi dengan kedelai impor dari Amerika Serikat. Kuota produksi kedelai 
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dalam negeri ternyata belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan domestik 

dalam setahun, sehingga dalam memenuhi kebutuhan kedelai Indonesia setiap 

tahunnya harus mengimpor kedelai kurang lebih 70-80% dari total kebutuhan 

(Oktavio Nugrayasa, 2013). 

 Tabel 3 : Produktivitas dan Produksi Kedelai Berdasarkan Luas 
Panen di Indonesia tahun 2008-2012. 

Tahun Luas Panen 
(Ha) 

Produksi (Ton) Produktivitas 
(Ku/Ha) 

2008 590 956 775 710 13,13 
2009 722 791 974 512 13,48 
2010 660 823 907 031 13,73 
2011 622 254 851 286 13,68 
2012 567 624 843 153 14,85 

 Sumber : BPS, 2013 

 Berdasarkan tabel produksi kedelai nasional dari tahun 2008 sampai 

tahun 2012 mengalami peningkatan tertinggi pada tahun 2009 yakni mencapai 

974.512 ton. Pada tahun 2012 terjadi penurunan menjadi 843.153 ton sehingga 

tidak dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi kedelai nasional. 

2.2.3 Perkembangan Harga Kedelai 

 Harga kedelai secara terus menerus mengalami kenaikan yang cukup 

signifikan, ini terjadi karena pasokan kebutuhan kedelai dalam negeri tidak 

mampu memenuhi kuota pasar sehingga pemerintah melalui kementrian 

perdagangan melakukan kebijakan melakukan kebijakan impor kedelai guna 

menutupi kekurangan pasokan kedelai dalam negeri yang sampai saat ini masih 

mengalami defisit produksi. Semakin menyempitnya lahan pertanian yang ada dan 

mulai beralih fungsi pada lahan produksi sawit serta tanaman tahunan lainnya 

merupakan salah satu  penyebab produksi kedelai dalam negeri saat ini masih 

belum dapat memenuhi permintaan pasar.  
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 Ketergantungan akan impor kedelai luar negeri mulai beberapa dekade 

silam yang menyebabkan Indonesia terperangkap pada jebakan pangan “food 

trap” (Tejo Pramono, 2013). Harga kedelai saat ini berada pada kisaran Rp. 

11.400/kg ditingkat pengusaha industri tahu, jauh dibanding harga ditahun-tahun 

sebelumnya yang masih berkisar antara Rp7.700–Rp9.500/kg, hal ini disebabkan 

karena masih melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, serta minimnya 

hasil panen di pusat sentra produksi kedelai di Amerika Serikat. Jumlah 

kebutuhan kedelai dalam negeri guna pemenuhan produksi tahu dan tempe adalah 

sebesar 120.000 ton (Oktavio Nugrayasa, 2013). 

2.3 Tinjauan Agroindustri 

2.3.1 Pengertian Agroindustri 

Agroindustri merupakan salah satu upaya pengembangan dalam bidang 

pertanian. Komoditas hasil pertanian setelah melewati proses panen dan pasca 

panen dilanjutkan ke tingkat industri dan mengalami proses pengolahan untuk 

menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis lebih tinggi. Agroindustri memiliki 

dua  definisi yang berbeda yang pertama, agroindustri merupakan industri yang 

berbahan baku utama dari produk pertanian, definisi yang kedua adalah 

agroindustri sebagai suatu tahapan lanjut pembangunan pertanian, tetapi sebelum 

menuju tahapan pembangunan tersebut mencapai tahapan pembangunan industri. 

(Soekartawi, 2001) 

Menurut White (1989), pengertian agroindustri dalam arti luas mencakup 

dua hal yaitu : 

a. Industri Pengolahan 
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 Industri hulu atau industri pengolahan input pertanian (pupuk, 

pestisida, peralatan pertanian, dan sebagainya). Industri ini 

umumnya padat modal dan berskala besar. 

 Industri hilir atau industri yang mengelola hasil pertanian. 

Kegiatan ini ada yang memerlukan penanganan tanpa 

mengubah bentuk aslinya (Processing) dan ada yang mengubah 

bentuk aslinya atau sifat-siafat kimiawinya. 

b. Industri Agriculture 

Industri Agriculture yaitu bentuk-bentuk organisasi produk primer 

yang mengarah ke organisasi industri. Agar perkembangan 

agroindustri dapat meraih manfaat yang optimal, maka dalam 

pengembangannya perlu didasarkan pada keunggulan kompetitif yang 

dimiliki, karena hal ini akan menjamin pasar untuk produk yang 

dihasilkan (Baharsjah,1992). 

2.3.2 Skala Usaha Agroindustri 

Menurut BPS (2009), perusahaan industri pengolahan dibagi menjadi empat, 

yaitu: 

1. Industri besar (jumlah tenaga kerjanya 100 orang lebih) 

2. Industri sedang (jumlah tenaga kerjanya 20-99 orang) 

3. Industri kecil (jumlah tenaga kerjanya 5-19 orang) 

4. Industri rumah tangga (jumlah tenaga kerjanya 1-4 orang) 

 Kemudian berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, 

kecil, dan menengah : 

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: 



15 

 

 

 

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah bangunan temapat usaha, 

atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 

(tiga ratus juta rupiah). 

 

2. Kriteria Usaha Kecil adalah : 

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima uluh 

juta rupiah), sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha: 

atau 

b. Memiliki hasil penjulan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga 

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).  

 

3. Kriteria Usaha Menengah adalah : 

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 

(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah, dan bangunan 

tempat usaha; atau 

b. Memilikli hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 

(dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 
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2.3.3 Peranan Agroindustri 

Menurut Baharsjah (1992), agroindustri mempunyai peranan yang cukup besar 

dalam memberikan sumbangan kepada perekonomian nasional yang diwujudkan 

dalam bentuk antara lain: 

1. Peningkatan kualitas produk pertanian untuk menjamin pengadaan bahan 

baku industri pengolahan hasil pertanian. 

2. Penciptaan lapangan kerja dengan memberikan kehidupan bagi sebagian 

besar rakyat Indonesia yang bergerak di sektor pertanian. 

3. Perwujudan pemerataan pembangunan diberbagai pelosok di seluruh tanah 

air yang mempunyai potensi pertanian sangat besar terutama diluar Pulau 

Jawa. 

4. Mendorong terjadinya ekspor komoditi pertanian. 

5. Peningkatan nilai tambah produk hasil pertanian. 

 Peran serta agroindustri terhadap pembangunan ekonomi nasional dapat 

dilihat dari kemampuannya meningkatkan devisa melalui ekspor. Selain itu 

agroindustri juga berperan dalam menciptakan permintaan terhadap sektor 

pertanian (sektor industri primer) yaitu : permintaan terhadap bahan baku, dengan 

demikian adanya agroindustri dapat mendorong diversifikasi produk pertanaian 

dan selanjutnya mengurangi resiko atau mensuport pemanfaatan lahan-lahan yang 

sebelumnya tidak digunakan (Soeharjo,1989). 

2.3.4 Permasalahan pada Industri Kecil 

 Permasalahan yang sering muncul pada agroindustri dalam 

pengembangannya antara lain : 

1. Produktivitas industri masih rendah. 
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2. Tenaga kerja disektor industri kecil dan ruah tangga, biasanya adalah 

sebagai sampingan untuk tambahan penghasilan. 

3. Minimnya permodalan untuk setiap jenis usaha dapat dikatakan kecil 

sehingga produktivitas tenaga kerja rendah. 

4. Usaha industri kecil yang mudah hilang dari pasar, artinya sangat sensitif 

terhadap perubahan harga input dan output yang tidak dapat dikendalikan. 

 Menurut Baharsjah (1992), usaha yang dilakukan untuk mengatasi 

permasalahan tersebut adalah dalam pengembangan agroindustri harus digunakan 

sebagai sarana dalam menumbuhkan industri (sedang atau kecil) perdesaan, 

pertumbuhan ekonomi, meningkatkan nilai tambah, dan penyerapan tenaga kerja. 

 

2.4 Analisis Kelayakan Usaha 

 Suatu usaha dikatakan layak atau tidak untuk dilakukan dapat dilihat dari 

efisiensi penggunaan biaya dan besarnya perbandingan antara total penerimaan 

dengan biaya total.  

2.4.1 Net Present Value (NPV) 

 NPV adalah merupakan selisih antara benefit (penerimaan) dengan cost 

(pengeluaran) yang telah dipresent valuekan. Kriteria ini mengatakan bahwa 

proyek akan dipilih apabila NPV > 0. Dengan demikian, jika suatu proyek 

mempunyai NPV < 0, maka tidak akan dipilih atau tidak layak untuk dijalankan. 

Di dalam analisa proyek, rumus NPV dapat dituliskan sebagai berikut : 

 

   푁푃푉 = 	 ∑ 퐶퐹푡
(1+퐾)푡

푛
푡=1  - I0  
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Dimana : 

 CFt : Aliran kas per tahun pada periode t 

 I0     : Investasi pada tahun 0 

 K   : Suku bunga (discount rate) 

 

2.4.2 Internal Rate Of Return (IRR) 

 Menurut Pudjosumarto 1995, IRR merupakan tingkat bunga yang 

menggambarkan  bahwa antara benefit (penerimaaan) yang telah dipresent 

valuekan dan cost (pengeluaran) yang telah dipresent valuekan sama dengan nol. 

Dengan demikian, IRR ini menunjukkan kemampuan suatu proyek untuk  

menghasilkan returns, atau tingkat keuntungan yang dapat dicapainya. Kadang-

kadang IRR ini digunakan pedoman tingkat bunga (i) yang berlaku, walaupun 

sebetulnya bukan i, tetapi IRR akan selalu mendekati besarnya i tersebut. 

 Kriteria investasi IRR ini memberikan pedoman bahwa proyek akan 

dipilih apabila IRR > Social Discount Rate. Begitu pula sebaliknya, jika diperoleh 

IRR < Social Discount Rate, maka proyek sebaiknya tidak dijalankan . Di dalam 

analisa proyek, rumus IRR dapat dituliskan sebagai berikut; 

 

IRR = 푖′+ (푖 − 푖 ) 

Dimana : 

 푖  : adalah tingkat discount rate yang menghasilkan NPV1 

 푖 ∶ adalah tingkat discount rate yang menghasilkan NPV2 

NPV’ = nilai bersih sekarang yang bernilai positif 

NPV” = nilai bersih sekarang yang bernilai negative 
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2.4.3 Payback Periods (PP) 

 Payback Period merupakan jangka waktu periode yang diperlukan untuk 

membayar kembali (mengembalikan) semua biaya-biaya yang telah dikeluarkan 

di dalam investasi suatu proyek. 

 Di dalam hal ini, biasanya yang digunakan pedoman untuk menentukan 

suatu proyek yang akan dipilih adalah suatu proyek yang dapat paling cepat 

mengembalikan biaya investasi. Misalnya ada beberapa proyek yang harus dipilih, 

maka menurut Payback Period ini akan dipilih yang paling cepat dapat 

mengembalikan biaya investasi tersebut. Makin cepat pengembaliannya makin 

baik dan kemungkinan besar akan dipilih. Walaupun sebenarnya metode ini ada 

beberapa kelemahannya. Salah satu diantaranya adalah tidak memperhitungkan 

periode setelah periode payback. Di samping itu metode ini juga belum 

memperhatikan time value of money. Rumus Payback Period dalam analisa 

proyek yang sering digunakan adalah : 

 
Payback Period : Investasi = xxx 
       Proceed1 = xxx  - 
   Sisa  = xxx 
       Proceed2 = xxx  - 
   Sisa  = xxx 
 
 
2.4.4 Sensitivity Analysis (Analisis Sensitivitas) 

 Analisis Sensitivitas akan melihat apa yang akan terjadi dengan hasil 

kegiatan suatu usaha, jika terjadi perubahan-perubahan dalam dasar-dasar 

perhitungan biaya dan manfaat. Dalam analisis sensitivitas setiap kemungkinan itu 

harus dicoba, yang berarti bahwa tiap kali harus diadakan analisa kembali. Ini 

sangat diperlukan sekali, karena analisa proyek didasarkan pada proyeksi-
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proyeksi yang mengandung banyak ketidak pastian tentang apa yang akan terjadi 

di waktu yang akan datang (Muljadi, 1988). 

  

2.5 Kerangka Pemikiran 

 Dalam penelitian ini diarahkan untuk mengetahui kelayakan finansial dari 

suatu usaha agroindustri pengolahan tahu, sehingga dapat dinilai layak atau 

tidaknya usaha tersebut untuk dilaksnakan. Untuk menentukannya pertama 

dianalisis Cash Flow sebagai landasan untuk melakukan pengukuran dengan 

beberapa kriteria kelayakan investasi, meliputi : NPV, IRR, Net B/C Ratio. Untuk 

mengetahui waktu pengembalian investasi dianalisis dengan Payback Period 

(PP), kemudian untuk mengetahui dimana perusahaan tidak memperoleh 

keuntungan dan tidak mengalami kerugian dianalisis dengan BEP. Selain itu alat 

analisis ROI digunakan untuk mengukur efektifitas dari keseluruhan operasi 

perusahaan. Analisis Sensitivitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

pengaruh yang terjadi atas perubahan-perubahan pada manfaat dan biaya terhadap 

kelayakan usaha agroindustri pengolahan tahu tersebut. Adapun alur pemikiran 

diatas dapat digambarkan oleh kerangka pemikiran seperti yang terdapat pada 

gambar 2. 
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran Analisis Kelayakan Agroindustri 
Pengolahan Tahu “RDS”. 

Analisis Kelayakan Usaha 
Agroindustri Pengolahan 

Tahu “RDS” 

Investasi : 

1. Mobil 

2. Sepeda Motor 

3. Mesin giling 

4. Ketel uap 

5. Mesin 
Pemotong Kayu 

6. Loyang 

Operasional : 

1. Kedelai 

2. Tenaga Kerja 

3. Pajak Bangunan 

4. Listrik 

 

Benefit : 

- Produk Tahu 
Original 

- Produk Tahu 
Semi Organik 

- Produk Tahu 
Organik 

Bunga Bank 

1. Kriteria Kelayakan Investasi 
 NPV, IRR, PP, Net B/C Ratio, BEP,ROI 

2. Analisis Sensitivitas 
 Harga Kedelai naik 15 % 
 Kenaikan bahan bakar (listrik) 10% 
 Penurunan Produksi 10% 

Intrepretasi Hasil 
analisis 

Layak Tidak Layak 


