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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kota Batu merupakan Kota yang dimana sebagian penduduknya  

memanfaatkan hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. 

Hasil pertanian yang kemudian dikembangkan masyarakat menjadi suatu produk 

baru antara lain apel, jagung dan kedelai. Selain sebagai sektor produksi, 

pengembangan produk hasil pertanian ini juga bertujuan untuk menciptakan 

pembangunan pertanian serta meningkatkan perekonomian daerah. Pembangunan 

pertanian dapat dikembangkan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu melalui 

pengembangan industri, baik industri hulu maupun hilir. Industri hulu mencakup 

input-input produk pertanian sedangkan industri hilir mencakup hasil produksi 

pertanian. Pengembangan pertanian dapat dengan mudah dilakukan dengan 

disiplin ilmu yang dinamakan agribisnis. Agribisnis merupakan suatu ilmu dalam 

bidang pertanian yang mempelajari tentang pengolahan hasil pertanian dari hulu 

hingga ke hilir. Artinya ilmu agribisnis tidak hanya mempelajari cara pemasaran 

hasil pertanian saja, akan tetapi juga mempelajari cara pengolahan produk 

pertanian mulai dari pengolahan input, proses produksi hingga output produksi 

yang dihasilkan dan siap untuk dipasarkan (Meganingsih et al., 2015)  

Pengembangan industri sebagai bentuk pembangunan pertanian 

diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan produksi pertanian, akan tetapi juga 

mampu meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat. Pengembangan 

industri berbasis pertanian diharapkan mampu meningkatkan perekonomian di 

Indonesia. Salah satu bentuk pembangunan pertanian adalah pengembangan 
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industri dengan cara melakukan usaha agroindustri. Agroindustri termasuk dalam 

industri yang bergerak dibidang pangan berbahan dasar produk pertanian. Salah 

satu contoh produk pertanian yang dapat dimanfaatkan dalam agroindustri yaitu 

kedelai. Kedelai lumayan popular di Indonesia, karena kedelai merupakan 

tanaman pertanian bernilai ekonomis tinggi yang cukup berperan bagi ekonomi 

pembangunan. Kedelai dapat diolah menjadi berbagai olahan antara lain tempe, 

tahu, susu dan lain-lain. Sebagian besar masyarakat memilih menjadikan kedelai 

sebagai olahan tempe. 

Tempe merupakan makanan khas Indonesia yang terkenal hingga 

mancanegara. Tempe diolah dari ragi dan fermentasi kedelai yang  mengandung 

protein tinggi. Tempe memiliki harga yang terjangkau, sehingga banyak diminati 

masyarakat, oleh sebab itu sebagian besar masyarakat memilih untuk 

mengembangkan bisnisnya pada usaha industri tempe. Saat ini, di Indonesia 

terdapat sekitar 81 ribu usaha pembuatan tempe yang memproduksi 2,4 juta ton 

tempe per tahun. Industri tempe menghasilkan sekitar Rp. 37 triliun nilai tambah. 

Berdasarkan data yang dimiliki Primer Koperasi Tahu Tempe Indonesia 

(Primkopti), dari 2,2 juta ton per tahun kebutuhan kacang kedelai dalam negeri, 

hanya 600 ribu ton yang mampu dipenuhi oleh petani kedelai lokal. Sementara 1,6 

juta ton lainnya mesti diimpor dari Amerika Serikat. dari 1,6 Juta ton kedelai, 

sekitar 80 persen diolah menjadi tempe dan tahu, sementara 20 persen lainnya 

untuk penganan lain seperti susu kedelai. Berdasarkan catatan ini, industri tempe 

cukup memberi nilai bagi perekonomian rakyat (Ahsanunnisa, 2018) 

Industri tempe yang mulai berkembang saat ini tidak hanya menjual tempe 

dalam bentuk mentah. Masyarakat mulai berinovasi mengembangkan tempe 
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menjadi produk-produk baru yang lebih menarik minat konsumen, salah satunya 

yaitu Keripik Tempe khas Kota Batu. Industri keripik tempe yang dijalankan 

masyarakat Kota Batu termasuk dalam usaha rumahan berskala kecil. Teknologi 

yang digunakan terbilang sederhana. Hal ini membuat industri keripik tempe Kota 

Batu mulai berkembang dan dikenali banyak orang. Perkembangan industri 

tersebut dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. 

Pendapatan yaitu jumlah yang dibebankan kepada langganan atas barang 

dan jasa yang dijual, dan merupakan unsur paling penting dalam sebuah 

perusahaan, Karena pendapatan akan dapat menentukan maju-mundurnya suatu 

perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus berusaha semaksimal mungkin 

untuk memperoleh pendapatan yang diharapkannya. Pendapatan pada dasarnya 

diperoleh dari hasil penjualan produk atau jasa yang diberikan (Butarbutar, 2017) 

Berdasarkan fenomena yang ada dimasyarakat, penelitian diadakan untuk 

mengetahui dan menganalisis rata-rata pendapatan dan efisiensi usaha pada 

industri keripik tempe di Kota Batu. Adapun dengan mengetahui rata-rata 

pendapatan dan efisiensi usaha akan membantu industri dalam 

mempertimbangkan usaha yang dijalankan, apakah sesuai dengan tujuan 

perusahaan atau tidak. Pemilihan judul pada penelitian dipilih sesuai dengan 

fenomena terjadi di masyarakat perihal kurangnya pengetahuan tentang efisiensi 

usaha yang dijalankan, oleh sebab itu perlu diadakan analisis pada usaha tersebut. 

diadakan analisis pendapatan pada industri keripik tempe yaitu karena keripik 

tempe merupakan salah satu produk oleh-oleh yang menarik banyak minat 

konsumen terkait dengan terkenalnya Kota Batu sebagai tempat pariwisata. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah 

penelitian yaitu : 

1. Berapakah rata-rata besar biaya, penerimaan dan keuntungan yang 

diperoleh dari industri rumah tangga keripik tempe di Kota Batu? 

2. Apakah industri keripik tempe di Kota Batu sudah efisien? 

1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Rata-rata total biaya, penerimaan dan keuntungan yang diperoleh industri 

rumah tangga keripik tempe di Kota Batu. 

2. Efisiensi usaha di industri keripik tempe Kota Batu 

1.4 Kegunaan 

Adapun kegunaan penelitian ini : 

1. Bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah sebagai informasi dalam 

pembinaan dan pembuatan kebijakan disektor industri rumah tangga  

2. Bagi industri keripik tempe Kota Batu, sebagai sumbangan pemikiran bagi 

para pengrajin dalam menunjang peningkatan produk. 

3. Bagi peneliti lainnya, sebagai bahan dalam menambah wawasan tentang 

kegiatan perekonomian masyarakat, khususnya industri keripik tempe 

serta dapat menjadi referensi dan perbandingan  

1.5 Batasan Masalah, Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.5.1 Batasan Masalah 

1. Industri adalah rangkaian kegiatan usaha ekonomi yang meliputi 

pengolahan dan pengerjaan atau pembuatan, perubahan dan perbaikan 
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bahan baku menjadi barang sehingga pada akhirnya akan lebih berguna 

dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat 

2. Tempe yang digunakan adalah tempe kedelai 

3. Produksi dilakukan secara rutin per hari 

4. Industri keripik tempe sudah mendapatkan izin produksi antara lain 

dengan memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)  

5. Penelitian dilakukan menggunakan analisis usaha, meliputi biaya, 

penerimaan, pendapatan dan efisiensi usaha  

1.5.2 Batasan Istilah 

1. Kedelai adalah salah satu komoditas pertanian di Indonesia dalam bidang 

pangan selain padi dan jagung 

2. Tempe merupakan pangan tradisional Indonesia yang dihasilkan dari 

fermentasi kedelai oleh kapang Rhizopus sp 

3. Keripik tempe adalah olahan makanan ringan yang berbahan dasar tempe. 

1.5.3 Pengukuran Variabel 

1. Biaya produksi merupakan keseluruhan biaya yang digunakan dalam suatu 

proses produksi, diukur dalam satuan Rp/Proses produksi 

2. Biaya tetap adalah biaya yang besar kecilnya tidak tergantung pada jumlah 

produksi, diukur menggunakan satuan Rp/Proses produksi 

3. Biaya variabel yaitu biaya yang dipengaruhi oleh banyaknya produki yang 

dihasilkan, diukur dengan satuan Rp/Proses produksi 

4. Penyusutan merupakan penilaian terhadap kemampuan penggunaan 

peralatan dalam suatu proses produksi, dilihat dari umur ekonomisnya, 

diukur dalam satuan Rp/Proses produksi 
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5. Pendapatan adalah selisih antara jumlah penerimaan dalam suatu usaha 

dengan biaya produksi yang telah dikeluarkan baik biaya variabel maupun 

biaya tetap dalam kurun waktu tertentu, diukur dalam satuan Rp/Proses 

produksi 

6. BEP (Break Event Point) merupakan titik impas dimana suatu usaha 

dikatakan layak untuk dijalankan apabila memenuhi standar ratio yang 

ada, diukur dalam satuan Rp/Proses produksi untuk BEP harga dan satuan 

unit untuk BEP produksi 

7. Efisiensi usaha merupakan perbandingan antara total penerimaan dengan 

seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mengetahui kelayakan dari usaha 


