
 

 

22 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian dilakukan oleh Rahman (2015)dengan judul “Analisis Nilai 

Tambah Agroindustri Chips Jagung” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

nilai tambah yang dihasilkan dari agroindustri chips jagung digunakan rumus 

analisis nilai tambah. Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui proses 

pengolahan chips jagung serta kendala yang dihadapi. Berdasarkan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa agroindustri chips jagung memberikan 

keuntungan sebesar Rp 3.657.215. Nilai tambah yang dihasilkan agroindustri 

pengolahan chips jagung sebesar Rp 7.698, dengan imbalan tenaga kerja 

sebesar Rp 3.405 dan keuntungan sebesar Rp 4.294 dalam tiga kali proses 

produksi. Berdasarkan hasil perhitungan, mengindikasikan bahwa dengan 

adanya agroindustri pengolahan chips jagung dapat meningkatkan pendapatan 

dan berdampak pada kesejahteraan petani dan pemilik industtri.  

Penelitianberjudul“Analisis Nilai Tambah (Value Added) Buah Pisang 

Menjadi Kripik Pisang Di Kelurahan Babakan Kota Mataram” yang di lakukan 

oleh Artika & Marini( 2016), pengolahan kripik pisang dilakukan sebanyak 4 

kali dalam sebulan. Rata-rata penggunaan bahan baku dalam 1 kali produksi 

sebanyak 40kg pisang segar. Sekali produksi dapat menghasilkan produk kripik 

pisang sebanyak 32kg. Hasil analisis menunjukkan nilai tambah sebesar
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Rp. 74.861/kg, dengan nilai rasio tambah 81%. Nilai keuntungan yang diterima 

oleh pemilik usaha adalah sebesar Rp. 73.361 atau sama dengan 100%.  

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetiyo at.al(2018)berjudul “Analisis 

Nilai Tambah Nira Kelapa pada Agroindustri Gula Merah Kelapa” penelitian 

ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai tambah pengolahan nira menjadi gula 

merah dalam satu kali proses produksi adalah sebesar Rp705,90 per liter nira 

kelapa atau 76,01% dari nilai produknya. Rata-rata biaya yang harus 

dikeluarkan oleh agroindustri gula merah setiap bulannya adalah 

Rp2.797.699,76, dengan jumlah produksi gula merah rata-rata sebanyak 420 kg 

per bulan dan mampu memberikan penerimaan bulanan rata-rata sebesar 

Rp3.357.789,47 sehingga keuntungan rata-rata sebesarRp560.089,71. Nilai R/C 

Ratio pada agroindustri gula merah ini sebesar 1,2 sehingga agroindustri ini 

layak untuk dikembangkan. 

Penelitian yang dilakukan olehHenakin & Taena (2018)dengan judul 

“Analisis Nilai Tambah Singkong Sebagai Bahan Baku Produk Keripik di 

Kelompok Usaha Bersama Sehati Desa Batnes Kecamatan Musi” Nilai tambah 

yang dihasilkan dari pengolahan singkong menjadi produk keripik singkong 

yang dilakukan oleh Kelompok Usaha Bersama Sehati sebesarRp. 

368.870.000,00. Pendapatan yang diperoleh pada pengolahan keripik singkong 

senilai Rp.36.414.166,00 per bulan, dan pendapatan yang diperoleh anggota 

kelompok sebesar Rp.3.241.416,00 per bulan. Nilai R/C Ratio sebesar 11,155 

sehingga usaha keripik singkong layak untuk diusahakan. Gambaran umum 
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usaha pengolahan keripik singkong digunakan analisis deskriptif, besarnya 

pendapatan dalam pengolahan keripik singkong maka menggunakan alat 

analisis yaitu analisis pendapatan. Keuntungan relaif dari usaha pengolahan 

keripik singkong dapat dihitung dengan menggunakan  analisis R/C Rasio. 

Penelitian dilakukan Imran, at.al(2014)yang berjudul “Analisis Nilai 

Tambah Keripik Ubikayu di UKM Barokah Kabupaten Bone Bolango” 

keuntungan yang diperoleh dari pengolahan ubikayu menjadi keripik yaitu 

sebesar Rp.6.115.500 per lima kali proses produksi selama satu bulan. Efisiensi 

usaha pengolahan ubikayu mentah menjadi keripik ubikayu di desa lamahu, 

kecamatan bulango selatan, kabupaten bone bolango, adalah sebesar 2,20. 

Berdasarkan nilai efisiensi menunjukkan bahwa pengolahan keripik ubikayu di 

Desa Lamahu, Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bonebolango sudah 

efisien. Pengolahan keripik ubikayu pada UKM Barokah memberikan Nilai 

tambah bruto sebesar Rp.8.450.000, nilai tambah netto sebesar Rp.8.040.500, 

nilai tambah per bahan baku sebesar Rp.37.555,55/Kg, dan nilai tambah 

pertenaga kerja sebesar Rp. 33.800/JKO. Data yang terkumpul dianalisis 

menggunakan R/C rasio dengan mencari keuntungan, efisiensi dan nilai 

tambah. 

Penelitian berjudul “Analisis Keuntungan dan Nilai Tambah Produk 

Olahan Ubikayu Skala Rumah Tangga di Kabupaten Bengkulu Tengah” yang 

dilakukan olehIshak et al. (2017). Data yang dikumpulkan meliputi proses 

pembuatan produk serta biaya input dan output produk olahan. Analisis 
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Keuntungan dengan menggunakan metode MBCR dan nilai tambah dengan 

Metode Hayami. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha 

pengolahan produk ubikayu memberikan keuntungan serta nilai tambah bagi 

petani. Pembuatan rengginang mocafmemberikan keuntungan dan nilai tambah 

tertinggi dengan nilai MBCR 2,91 dan nilai tambah Rp. 21.244/kg. Pembuatan 

tepung mocaf menghasilkan MBCR 1,58 dengan nilai tambah Rp. 7.897/kg, 

dan pembuatan keripik ubikayu menghasilkan MBCR 1,04 dengan nilai tambah 

Rp. 6.433/kg. 

2.2 Kajian Pustaka 

2.2.1 Home Industry 

Salah satu potensi ekonomi daerah yang bisa menjadi garapan pemerintah 

daerah adalah home industry. Home industry sangat berperan dalam 

pengentasan kemiskinan karena sifatnya padat karya, memerlukan modal relatif 

kecil dengan tingkat teknologi sederhana sehingga memungkinkan untuk 

dikerjakan oleh masyarakat golongan bawah baik di perkotaan maupun 

dipedesaan. Biasanya usaha ini mengolah bahan-bahan yang tersedia di daerah 

setempat, baik sebagai produk setengah jadi maupun produk jadi yang 

mempunyai nilai tambah lebih tinggi. Dengan demikian, secara langsung dapat 

membuka lapangan kerja dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat 

setempat(Rachmawati, 2003). 
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Home industry merupakan suatu bentuk usaha yang dikelola oleh rumah 

tangga dengan skala usaha yang relatife kecil. Proses berdiri dan pengusaha 

dalam skala rumah tanggaseringkali jenis usahanya terkait dengan potensi 

sumberdaya. Home industry berbasis pertanian bisa dipastikan produk yang 

diolah adalah produk pertanian yang dihasilkan di daerah setempat. Home 

industry merupakan sebuah usaha kecil yang dikelola dengan manajemen 

konvensional. Banyak diantara pemilik home industry hanya sekedar 

mempertahankan agar tidak mengalami kebangkrutan. Manajemen home 

industry lebih diarahkan pada pencapaian keuntungan tentu hasilnya akan lebih 

baik (Ariadi & Relawati 2010). 

Pengelompokan industri menurut jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan, 

menurut BPS pengelompokan industri ini dibedakan perusahaan atau industri 

besar jika dipekerjakan 100 orang atau lebih. Peusahaan atau industri sedang 

jika mempekerjakan antara 20-99 orang. Perusahaan atau industri kecil jika 

mempekerjakan antara 5-19 orang (Sukirman, 2011). 

Perusahaan atau usaha industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang 

melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak 

pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi 

tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya. Badan Pusat Statistik (BPS), 

usaha kecil menengah identik dengan home industry. Badan Pusat statistik 

mengklasifikasikan industri berdasarkan jumlah pekerjanya, yaitu:  

1) industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang 
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2) home industry dengan pekerja 5-19 orang 

3) industri menengah dengan pekerja 20-99 orang 

4)  industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih (BPS, 2017) 

Industrialisasi di Negara-negara berkembang hanya mampu dimulai 

dengan industri pengolahan yang menghasilkan suatu barang yang berguna 

untuk memenuhi kebutuhan serta perimtaan akhir. Hal ini berarti bahwa pada 

tahap awal industrialisasi hanya bisa dibangun dua macam industri pengolahan 

yaitu: 

1. Industri pengolahan yang mengolah barang primer (pertanian, 

pertambangan) yang mampu dihasilkan di dalam negeri atau di impor 

menjadi barang jadi sesuai dengan permintaan akhir. 

2. Industri pengolahan yang mengolah barang setengah jadi yang nantinya 

akan diimpor menjadi barang yang dibutuhkan oleh konsumen atau sesuai 

dengan permintaan akhir. 

Beberapa komponen pengolahan hasil pertanian menjadi 

pentingdiantaranya sebagai berikut: 

1. Nilai Tambah 

Pengolahan hasil pertanian yang baik dilakukan oleh produsen dapat 

meningkatkan nilai tambah dari produk mentah atau produk sebelumnya. 
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2. Kualitas Hasil 

Dengan menghasilkan kualitas yang baik maka nilai produk akan lebih 

tinggi. Perbedaan kualitas akan berpengaruh dalam memenuhi perimntaan 

pasar. 

3. Penyerapan Tenaga Kerja 

Komoditas pertanian tertentu menuntut akan kebutuhan tenaga kerja yang 

besar pada kegiatan pengolahan menjadi suatu produk. Jika pengolahan 

hasil pertanian di lakukan maka secara otomatis akan menyerap tenaga 

kerja lebih banyak. 

4. Meningkatkan Ketrampilan 

Ketrampilan mengolah hasil pertanian, dengan memiliki ketrampilan akan 

berakibat besarnya hasil penerimaan usaha tani. 

5. Meningkatkan Pendapatan 

Hasil olahan yang baik tentu akan meningkatkan pendapatan bagi pelaku. 

Jika keadaan memungkinkan petani akan melakukan kegiatan pengolahan 

sehingga mendapatkan kualitas yang baik dan harga jual yang tinggi yang 

aan menyebabkan penerimaan serta pendapatan yang lebih besar. 

(Soekartawi,1993). Kegiatan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat 

Desa Cangkring, Kecamatan Ngadirojo termasuk dalam jenis home 

industry. Home industry yang dilakukan untuk mengolah ubikayu 

menjadi alen-alen mempekerjakan 5-11 orang. 
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2.2.2 Tanaman dan Produk Turunan Ubikayu 

Ubikayuini mempunyai namailmiah Manihot esculenta. Tanaman yang 

tergolong umbi-umbian ini merupakan bahan makanan yang banyak 

mengandung karbohidrat. Bentuk dan ukurannya yang terbilang besar, 

membuat ubikayu ini dikonsumsi sebagai makanan pokok di daerah tandus 

wilayah Indonesia. Kebanyakan orang mengkonsumsi singkong tersebut 

dengan cara yang sederhana, yakni direbus, digoreng, dibuat kolak, gaplek, 

tiwul, dan sebagainya (Mustafidah, 2017).  

Ubikayu dikenal sejak lama oleh seluruh masyarakat didunia. Bahkan 

sebagian ada yang memanfaatkan ubikayu sebagai pengganti makanan atau 

bahkan menjadi makanan pokok terutama bagiorang-orang pedesaan. Menurut 

Rukmana (1987), ubikayu mempunyai banyak nama daerah; diantaranya adalah 

ketela pohon,singkong, ubi jenderal, ubi inggris, telo puhung, kasape, bodin, 

telojenderal (jawa), dan ubi perancis (padang).  

Dilihat dari manfaatnya, tanaman ketela pohon atau singkong 

mempunyai banyak keunggulan karena semua bagian tanaman ketela 

pohon/singkong mempunyai manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa 

manfaat ketela pohon atau singkong antara lain: 

1. Pucuk serta daunnya yang masih muda dan lunak mengandung protein, 

lemak, karbohidrat, vitamin A dan B1, dapat dipergunakan sebagai 

makanan ternak (kambing, sapi, ulat sutera dan lain-lain) setelah layu. 
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2. Batangnya dapat digunakan untuk bibit atau kalau sudah kering bisa 

digunakan sebagai kayu bakar 

3. Bonggolnya (pangkal pokok batang) baik pula untuk kayu bakar 

4. Akarnya dapat tumbuh menjadi umbi yang dapat diolah menjadi gaplek 

atau berbagai makanan olahan lainnya 

Ubikayu dapat menghasilkan produk turunan seperti gaplek dan 

produk berupa tepung tapioka.  Tepung tapioka dibuat dari hasil penggilingan 

ubi kayu yang dibuang ampasnya. Ubi kayu atau singkong (Cassava) merupakan 

komoditas yang potensial sebagai produk pengganti terigu. Ubi kayu bisa dijadikan tepung 

yang dikenal dengan nama mocaf (modified cassava flour). Mocaf adalah produk tepung dari 

singkong yang diproses menggunakan prinsip memodifikasi sel singkong melalui 

fermentasi(Mustafa, 2015). 

Dengan segala manfaat yang dikandungnya, singkong pun sering 

diolah menjadi olahan lain yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Singkong 

biasa diolah menjadi berbagai jenis produk industri. Bukan hanya pangan, 

melainkan juga kosmetik, obat-obatan, bahan baku kertas, dan energi 

(Muntoha at.al. 2015). 

2.2.3 Makanan Ringan Alen-alen 

Pengolahan singkong salah satunya adalah dijadikan makanan ringan. 

Makanan ringan dari olahan ubikayu atau singkong yang terkenal yaitu berupa 

keripik singkong. Keripik singkong adalah makanan ringan yang dibuat dari 
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irisan tipis umbi singkong, digoreng, dengan diberi bumbu tertentu atau hanya 

diberi garam (Soebiyakto, 2017).  

Produk alen-alen merupakan makanan ringan yang berbahan dasar 

ubikayu, dengan melalui beberapa proses sehingga menghasilkan produk alen-

alen yang banyak digemari oleh masyarakat. Makanan ringan ini berbentuk 

seperti cincin mirip dengan donat namun memiliki tekstur yang renyah, gurih, 

dan asin.Produk olahan ubikayu ini banyak ditemukan di daerah Pacitan 

khususunya di Kecamatan Ngadirojo. Proses pembuatan alen-alen mulai bahan 

baku mentah sampai siap dijual melalui beberapa tahapan sebagai berikut: 

1. Pengupasan kulit dan pencucian ubikayu yang telah dipilih dikupas tetapi 

sebelumnya dipotong terlebih dahulu masing-masing ujungnya. 

Pengupasan kulit ubikayu dilakukan digarit dengan ujung pisau, kemudian 

kulit tersebut mulai dikelupas sampai bersih dan dicuci hingga bersih. 

2. Ubi hasil kupasan diparut atau diselep sampai halus. 

3. Ubi yang telah diselep lalu dimasukkan kedalam karung kemudian di pres 

ubikayu yang telah dipres lalu di keringkan. 

4. Hasil parutan kemudian diolah menjadi bubur, didinginkan kemudian 

dicampur dengan tepung supaya adonan menjadi kalis 

5. Adonan yang sudah kalis kemudian di bagi menjadi bagian-bagian kecil 

yang dipelintir menjadi memanjang yang dimnamakan holong-holong, 

kemudian di bentuk menjadi seperti cincin dan siap untuk digoreng  

Tabel 1.1 Luas Panendan ProduksiTanaman Pangan Kabupaten Pacitan 
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Uraian  Tahun  

 2015 2016 2017 

Luas Panen (Ha) 19 256 12 290 14 217 

Produksi (Ton) 451 265 288 162 318 234 

Sumber, BPS Kabupaten Pacitan 2018 

Berdasarkan hasil produksi (ton) mampu mengolah ubikayu menjadi 

produk alen-alen dengan jumlah yang besar. Setiap industri alen-alen setiap 

minggu mampu mengolah hingga 1,5 ton ubikayu. Tingginya akan produksi 

alen-alen akan berkontribusi terhadap penjualan produk. 

Melimpahnya hasil pertanian ubikayu akan memberikan peluang bagi 

produsendan mampu menyediakan lapangan pekerjaan. Menurut BPS 2018 

industri rumah tangga atau home industrymencapai 99,84% dari total industri 

yang ada di Kabupaten Pacitan. Industri rumah tangga atau home industry ini 

mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 23.323orang. 

2.2.4 Nilai Tambah, Tenaga Kerja dan Keuntungan Industri Olahan 

Ubikayu 

Nilai tambah merupakan penambahan nilai suatu produk sebelum 

dilakukan proses produksi dengan setelah dilakukan proses produksi. 

Pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi maupun produk siap 

saji untuk meningkatkan masa simpandan layak untuk dikonsumsi serta  

memperoleh nilai jual yang tinggi dipasaran. Dengan adanya kegiatan usaha 

pengolahan komoditas hasil pertanian menjadi suatu produk yang mengubah 

bentuk dari produk primer menjadi produk baru yang lebih tinggi nilai 

ekonomisnya setelah melalui proses produksi, maka akan dapat memberikan 
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nilai tambah karena dikeluarkan biaya-biaya sehingga terbentuk harga baru 

yang lebih tinggi dan keuntungan yang lebih besar bila dibandingkan tanpa 

melalui proses produksi (Imranetal 2014). 

Nilai tambah (value added) adalah pertambahan nilai suatu komoditas 

karena mengalami proses pengolahan pengangkutan ataupun penyimpanan 

dalam suatu produksi. Dalam proses pengolahan nilai tambah dapat 

didefinisikan sebagai selisih dari nilai produk dengan nilai biaya bahan baku 

dan input lainya tidak termasuk tenaga kerja, sedangkan marjin adalah selisih 

antara nilai produk dengan harga bahan bakunya saja, dalam marjin ini 

mencakup komponen faktor produksi yang digunakan yaitu tenaga kerja, input 

lainya dan balas jasa pengusaha pengolahanya(Hayami et al 1987). 

Nilai tambah yaitu pertambahan nilai pada komoditas yang telah 

mengalami proses pengolahan, pengemasan, pengangkutan maupun 

penyimpanan sehingga menjadi suatu produk yang akan dipasarkan atau dijual 

ke konsumen. Pengertian nilai tambah (value added) ada-lah pertambahan nilai 

suatu komoditas karena mengalami proses pengolahan, pengangkutan ataupun 

penyimpanan dalam suatu produksi. Dalam proses pengolahan nilai tambah 

dapat didefi-nisikan sebagai selisih antara nilai produk dengan nilai biaya bahan 

baku dan input lainnya (Ruauw & A.P.Suwardi 2012). 

Nilai tambah menurut Imran, et.al(2014)merupakan penambahan nilai 

suatu produk sebelum dilakukan proses produksi dengan setelah dilakukan 

proses produksi. Pengolahan hasil pertanian  menjadi produk baru memberikan 
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nilai ekonoms yang lebih tinggi setelah melalui proses produksi, sehingga 

memberikan nilai tambah karena dikeluarkan biaya-biaya sehingga terbentuk 

harga baru yang lebih tinggi dan keuntungan yang lebih besar bila 

dibandingkan tanpa melalui proses produksi. Untuk mengetahui besar nilai 

tambah yang diberikan pada suatu olahan hasil pertanian sebagai bahan baku 

maka diperlukan analisis nilai tambah sehingga bisa diketahui apakah usaha 

yang dijalankan tersebut efisien dan memberikan keuntungan. 

Proses industrialisasi merupakan salah satu perantara menuju proses 

pembangunan yang baik dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat 

dengan memperluas kesempatan bekerja bagi masyarakat. peran industri 

semakin penting dalam peningkatan perekonomian masyarakat.Secara umum, 

pertumbuhan unit usaha pada suatu sektor produksi pada suatu wilayah akan 

menambah jumlah tenaga kerja. Menurut Squire (1992) jumlah unit usaha 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap jumlah tenaga kerja.Artinya jika 

jumlah unit usaha bertambah maka jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh 

unit usaha yang bersangkutan akan bertambah pula.  

Tinggi rendahnya jumlah tenaga kerja yang diminta oleh pengusaha 

dipengaruhi oleh tinggi rendahnya jumlah barang yang diproduksi oleh tenaga 

kerja tersebut.Tinggi rendahnya barang yang diproduksi tergantung kepada 

tinggi rendahnya permintaan oleh konsumen. Semakin tinggi jumlah barang 

yang diminta oleh konsumen semakin tinggi jumlah barang yang diproduksi 
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sehingga semakin tinggi pula jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan 

tersebut (Simanjuntak,2010). 

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kegiatan produksi, dimana 

kegiatan produksi memerlukan faktor produksi, di antaranya tenaga kerja. 

Kegiatan produksi dilakukan oleh para pengusaha, utamanya yang bergerak di 

bidang industri, sehingga banyaknya industri akan berpengaruh terhadap 

penyerapan tenaga kerja(Rochmani, et.al 2016) 

Keuntungan adalah penerimaan total di kurangi biaya total. Jadi 

keuntunga di tentukan oleh dua hal, yaitu penerimaan dan biaya. Jika perubahan 

penerima lebih besar dari pada perubahan biaya dari setiap output, maka 

keuntungan yang di terima akan mengingkat. Keuntungan atau laba menujukan 

nilai tambah (hasil) yang di peroleh. Hal ini akan menjadi tujuan utama dari 

setiap perusahaan. Besarnya keuntungan dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus ∏=TR-TC(Nikmat, et.al 2006) 

2.2.5 Konsep Biaya 

Singkong dapat diproses menjadi berbagai macam produk jadi yang dapat 

langsung dikonsumsi dan produk setengah jadi yang merupakan produk antara. 

Produk antara tersebut perlu diproses lanjut terlebih dahulu menjadi produk-

produk tertentu baru kemudian dapat dikonsumsi. Produk jadi, berupa makanan 

olahan/jajanan dari singkong, antara lain adalah gethuk, utri (lemet), singkong 

rebus atau goreng, tape dan kue bolu (cake).  Produk setengah jadi, yaitu 
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gaplek, ship, tepung gaplek, tepung kasava (tepung singkong), tepung tapioka 

(kanji), dan onggok (ampas tapioka). Berbagai upaya maupun teknologi 

pengolahan telah dikembangkan untuk meningkatkan nilai tambah, nilai gizi, 

dan mengangkat citra produk ubikayu(Sariet.al.). 

Ubikayu merupakan sumber pangan yang penting artinya bagi 

perekonomian masyarakat. Ubikayu merupakan sumber karbohidrat lokal selain 

padi dan jagung, namun tidak dapat disimpan lama setelah dipanen. Oleh 

karena itu, ubikayu banyak diolah menjadi berbagai macam produk pangan 

lokal seperti keripik, rengginang, tape, dan getuk yang mudah ditemukan di 

pasaran. Pengolahan ubikayuakan menambah nilai ekonomis sekaligus 

menambah masa simpan (Ishak et al. 2017). 

Mendapatkan keuntungan yang maksimal tentunya tidak telepas dari 

biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses produksi alen-alen. Biaya 

merupakan nilai yang dikelurkan atau dikorbankan (input) ekonomi yang 

diperlukan selama proses produksi berlangsung yang dapat diperkirakan dan 

diukur sesuai sesuai dengan porsinya. Analisis biaya khususnya biaya 

dibedakan menjadi dua yaitu: 

a. Biaya tetap 

Biaya tetap adalah biaya yang secara tetap dibayar atau dikeluarkan oleh 

pengusaha dan besarnya tidak dipengaruhi oleh tingkat output. Yang termasuk 

kategori biaya tetap adalah biaya penyusutan alat, upah tenaga kerja dan sewa 

gedung/kantor(Nikmat et.al 2006). 
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b. Biaya tidak tetap 

Adalah biaya yang besar ataupun kecilnya dipengaruhi oleh jumlah 

produksi yang diperoleh. Biaya variabel tediri dari biaya pembelian bahan baku 

utama, biaya pembelian bahan tambahan penolong atau pembebanan input lain 

dan biaya tenaga kerja (Hamidah & Yusra 2015). 

c. Total Biaya 

Biaya total merupakan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan, yaitu 

merupakan penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya total 

merupakan jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan selama proses 

produksi(Nikmat et.al 2006). 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran adalah penjelasan terhadap permasalahan-

permasalahan yang menjadi objek dalam penelitian. Penelitian ini berfokus 

pada analisis nilai tambah, penyerapan tenaga dan keuntungan dalam 

meningkatkan pendapatan rumah tangga industri alen-alen di Kecamatan 

Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. 

Potensi yang dapat dikembangkan daalam hal peningkatan ekonomi yaitu 

dengan melalui home industry. Kegiatan tersebut berkaitan dengan bagaimana 

cara pengentasan kemiskinan terutama diwilayah pedesaan. Penelitian ini 

dilakukan di Desa Cangkring Kecamatan Ngadirojo Kabupaten pacitan, 

pemilihan tempat penelitian dilakukan secara sengaja berdasarkan informasi 
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yang di dapat Desa Cangkring merupakan daerah yang mengembangkan 

potensi yaitu pembuatan makanan ringan alen-alen. Pengolahan alen-alen 

menggunakan bahan baku ubikayu. Sehingga akan memberikan nilai tambah 

pada ubikayu dan juga memberikan pengaruh terhadap ketahanan dari ubikayu. 

Dengan adanya pengolahan ubikayu menjadi alen-alen makan diharapkan akan 

memberikan pengaruh yang positif terhadap pelaku home industry, penyerapan 

tenaga keja serta penyedia bahan baku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Kerangka pemikiran 

 

Nilai Tambah Kontribusi terhadap 

pemilik usaha, 

penyedia bahan baku 

dan tenaga kerja 

Keuntungan 

Industri alen-alen 

di Desa 

Cangkring, Kec. 

Ngadirojo Pacitan 

Faktor yang 

mempengaruhi 

industri alen-alen: 

1. Pemerintah 

daerah 

2. Permodalan 

 

Analisis data 

Produksi makanan 

ringan “alen-alen” 

berbasis ubi kayu 

Input Produksi 

Biaya variabel 

1. Bahan baku 

2. Bahan 

penunjang 

3. Tenaga kerja 

Biaya tetap 

1. Penyusutan alat 

 

 

 


