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Produksi singkong yang sangat tinggi telah mendorong cukup banyak berdirinya

industri tapioka yang tersebar di seluruh daerah di Provinsi Lampung dengan

skala produksi yang beragam salah satunya adalah industri tapioka rakyat. Industri

tapioka rakyat umumnya masih menggunakan peralatan produksi yang masih

sederhana menyebabkan pemakaian energi yang tidak terkontrol.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui energi yang dibutuhkan persatuan

produk pada proses produksi tepung tapioka di industri tapioka rakyat  dan

membandingkan penggunaan energi yang dibutuhkan persatuan produk pada

proses produksi tepung tapioka di industri tapioka rakyat. Metode penelitian yang

digunakan adalah dengan metode survei di lapangan. Pengambilan data dilakukan

dengan pengambilan data primer yaitu data yang berasal dari pengamatan,

pencatatan dan pengukuran langsung di lapangan, dan pengambilan data sekunder

yaitu data yang diperoleh dari catatan di pabrik tapioka rakyat Kabupaten

Pesawaran dan Kabupaten Lampung Timur untuk melengkapi data primer untuk

kebutuhan perhitungan.



Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jumlah kebutuhan energi pada proses

produksi tapioka di PD. Semangat Jaya adalah sebesar 0,03419 MJ/Kg bahan

baku, dengan perincian 0,02019 MJ/Kg atau 58,88% berasal dari energi listrik dan

energi tenaga manusia sebesar 0,01406 MJ/Kg atau sebesar 41,12% dari seluruh

kebutuhan energi pada proses produksi tapioka sedangkan pada proses produksi

tapioka di PD. Rukun Sentausa membutuhkan energi sebesar 0,03119 MJ/Kg

bahan baku dengan perincian 0,01964 MJ/Kg atau 62,97% berasal dari energi

listrik dan energi tenaga manusia sebesar 0,0115 MJ/Kg atau sebesar 37,03% dari

seluruh kebutuhan energi pada proses produksi tapioka.

Apabila dilakukan analisis biaya produksi per kg bahan baku, maka diperoleh

biaya produksi di PD. Semangat Jaya sebesar Rp 1.007,16, sedangkan biaya

produksi di PD. Rukun Sentausa sebesar Rp 1.019,78. Berdasarkan data tersebut

biaya produksi per kilogram bahan baku diatas terdapat selisih biaya antara PD.

Semangat Jaya dan PD. Rukun Sentausa yaitu sebesar Rp 12,62 lebih besar di PD.

Rukun Sentausa.
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