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ANALISIS KINERJA AGROINDUSTRI KERIPIK PISANG  

SKALA MIKRO DAN KECIL (UMK) DI KOTA METRO 

 

Oleh 

 

Febriyanti, Muhammad Irfan Affandi, dan Umi Kalsum
 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja, kelayakan finansial dan nilai 

tambah pada agroindustri keripik pisang skala mikro dan skala kecil di Kota 

Metro. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni - Juli 2014. Metode pengambilan 

sampel adalah metode sensus. Jumlah responden sebanyak dua belas agroindustri 

yang terdiri dari 7 agroindustri skala mikro dan 5 agroindustri skala kecil.Alat 

analisis yang digunakan yaitu analisis kinerja produksi, analisis finansial dan 

analisis nilai tambah model Hayami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja 

agroindustri keripik pisang skala mikro dan skala kecil di Kota Metro secara 

keseluruhan menguntungkan, dilihat dari aspek produktivitas, kapasitas, dan 

finansial. Produktivitas agroindustri skala mikro sudah baik dengan  kapasitas 69 

persen. Produktivitas agroindustri skala kecil sudah baik juga dengan kapasitas 90 

persen. Nilai NPV, IRR, Net B/C, dan Gross B/C kedua agroindustri tersebut 

menguntungkan secara finansial. Nilai tambah agroindustri keripik pisang skala 

mikro di Kota Metro  sebesar 59,97, sedangkan keripik pisang skala kecil sebesar 

80,13. 
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PERFORMANCE ANALYSIS OF BANANA CHIPS AGROINDUSTRI 

MICRO AND SMALL SCALE ( UMK ) IN METRO CITY 

 

By 

 

 

Febriyanti, Muhammad Irfan Affandi , dan Umi Kalsum 

 

 

This study aims to analyze the performance, financial feasibility and added value 

of  micro and smale scale banana chips agroindustries in Metro City. This 

research is conducted on June-July 2014. The method of data collected is cencus. 

Total respondents are 12 agroindustries consist of 7 micro and 5 small scale 

agroindustries. The analysis method are financial analysis and value added 

analysis Hayami models. The result shows that the performance of micro and 

small banana chip agroindustries in Metro City is profitable from productivity, 

capacity, and financial aspects. The productivity of micro scale agroindustries is 

good with capacity 69 percent, and also the productivity of small scale 

agroindustries is already good  with  capacity  90 percent. NPV, IRR, Net B/C, 

and Gross B/C of two agroindustries are profitable in financial aspect. The added 

value of micro scale banana chips agroindustries in Metro City is 59,97, while the 

small scale is 80,13. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang dan Masalah 

Indonesia merupakan negara agraris di mana pembangunan di bidang pertanian 

menjadi prioritas utama karena Indonesia merupakan salah satu negara yang 

sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian.  

Besarnya penduduk yang bekerja pada sektor pertanian didukung oleh lahan 

pertanian yang luas dan subur, dan faktor iklim  yang mendukung.  Hal ini 

dibuktikan dengan terdapatnya keanekaragaman sumberdaya alam pertanian 

yang melimpah di setiap kawasan Indonesia.  Adanya keberagaman 

sumberdaya alam tersebut menjadikan pertumbuhan perekonomian Indonesia 

sangat bertumpu  pada perkembangan sektor pertanian.   

 

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang 

perekonomiannya bertumpu pada sektor pertanian. Sektor pertanian pada tahun 

2012 berkontribusi sebesar 60 persen dari total Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) Provinsi Lampung (BPS, 2012). Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) merupakan besaran dari nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh 

seluruh sektor kegiatan usaha yang berada dalam suatu wilayah dalam kurun 

waktu tertentu. Kontribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB 

Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 1. 



2 

 

Tabel 1. Produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku menurut 

lapangan usaha di Provinsi Lampung 2012-2014 

 
No Lapangan usaha/sektor 2012 2013 2014 

1 Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan 
63.343.918,79 67.774.668,66 75.552.867,10 

2 Pertambangan dan Penggalian 11.272.441,57 13.069.360,36 14.562.822,88 

3 Industri Pengolahan 32.809.031,37 36.081.678,21 41.654.761,78 

4 Pengadaan Listrik dan Gas  130.294,33 126.384,56 150.118,46 

5 Konstruksi 16.532.644,77 17.848.072,11 20.561.022,37 

6 Transportasi dan Pergudangan 7.742.100,38 9.169.874,18 10.736.082,00 

7 Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum 
2.531.152,48 2.851.517,21 3.354.434,97 

8 Informasi dan Komunikasi 6.627.734,38 7.245.352,92 7.980.824,51 

9 Jasa-Jasa 24.253.282,96 26.873.265,20 30.811.139,68 

 Produk Domestik  

Regional Bruto 
165.242.600,99 181.040173,38 205.364.073,71 

       Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2016 

 

Tabel 1 menunjukkan perekonomian Provinsi Lampung didominasi oleh tiga 

sektor, yakni sektor pertanian, sektor industri pengolahan, dan sektor jasa-jasa. 

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa sumbangan sektor pertanian 

terhadap PDRB adalah 36,05 persen, diikuti sektor industri pengolahan sebesar 

16,00 persen, dan dan sektor jasa-jasa sebesar 15,90 persen.  

Pembangunan jangka panjang adalah pencapaian struktur ekonomi yang 

seimbang yaitu terdapatnya kemampuan dan kekuatan industri yang maju yang 

didukung oleh kemampuan dan kekuatan pertanian yang tangguh.  Diperlukan 

keterkaitan antara sektor pertanian dan sektor industri pertanian atau  

agroindustri, keterkaitan ini terlihat dengan adanya perkembangan pengolahan 

hasil pertanian melalui agroindustri.  Peran agroindustri di Indonesia dilakukan 

salah satunya melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) karena 

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian di Indonesia. Jumlah 

UMKM  sampai tahun 2011 mencapai sekitar 52 juta, sehingga amat penting 

bagi  perekonomian, sebab menyumbang 60 persen dari PDB serta menampung 

http://www.ukmkecil.com/ukm/blog
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97 persen tenaga kerja.  UMKM  merupakan kelompok pelaku ekonomi 

terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman 

perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator 

pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor  

usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, 

UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja 

dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran. 

 

Salah satu UMKM yang berkembang adalah UMKM yang menggunakan 

bahan baku pertanian yang berasal dari sub sektor tanaman hortikultura. Salah 

satu jenis tanaman hortikultura yang cukup tinggi adalah buah-buahan. 

Provinsi Lampung merupakan salah satu wilayah yang memiliki aneka ragam 

buah. Perkembangan produksi buah-buahan di Provinsi Lampung dapat dilihat 

pada Tabel 2.  

Pada Tabel 2 dapat dilihat  perkembangan produksi buah-buahan di Provinsi 

Lampung dari tahun 2007-2011.  Pada Tabel 2 terlihat bahwa pisang 

merupakan komoditas tertinggi yang ada di Provinsi Lampung. Buah pisang 

mengalami kenaikan produksi setiap tahun, sehingga pisang merupakan salah 

satu omset yang berpotensi besar mampu meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Provinsi Lampung. 
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Tabel 2. Perkembangan produksi komoditi buah-buahan di Provinsi Lampung  

(kwintal). 

 

        Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2014 

Pisang adalah salah satu jenis buah-buahan yang memiliki nilai ekonomis 

tinggi dan mempunyai peluang usaha yang menjanjikan. Buah pisang memiliki 

kandungan vitamin dan mineral yang bermanfaaat bagi kesehatan. Umumnya 

masyarakat menginginkan pisang yang rasanya manis atau sedikit asam, serta 

beraroma harum.  Di pasaran, pisang dijual dengan berbagai tingkatan mutu, 

dengan harga yang sangat bervariasi satu sama lain.  Selain buahnya, tanaman 

pisang juga dapat dimanfaatkan dari bagian bonggol hingga daunnya.  Bonggol 

tanaman pisang  dan batang muda dapat diolah menjadi sayuran. Bunga pisang 

dapat digunakan untuk sayur, manisan, acar, maupun lalapan. Daunnya 

biasanya digunakan untuk pembungkus makanan, yang dapat memberikan rasa 

harum pada nasi yang dibungkus dalam keadaan panas. 

Pisang merupakan produk unggulan di Lampung. Hal ini dikarenakan pisang 

tidak hanya untuk konsumsi segar tetapi pisang juga dapat dinikmati dalam 

bentuk hasil olahan lain seperti keripik pisang, sale pisang dan tepung pisang.  

Produksi buah pisang menurut kabupaten/kota di Provinsi Lampung dapat 

dilihat pada Tabel 3.  

No Komoditas 2007 2008 2009 2010 2011 

1 Mangga 220.214 428.461 155.165 124.801 247.516 

2 Pisang 6.335.083 6.427.030 6.818.748 6.777.809 6.877.613 

3 Durian 278.633 312.092 304.638 366.823 425.493 

4 Manggis 7.490 11.190 27.511 65.830 60.331 

5 Rambutan 239.760 331.020 283.804 229.960 173.957 

6 Alpukat 63.506 129.509 92.569 98.637 115.465 

7 Belimbing 14.365 24.921 19.586 28.336 20.773 
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Tabel 3. Produksi buah pisang menurut kabupaten/kota di Provinsi Lampung,     

tahun 2010-2014 (kwintal) 

       Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2014 

Tabel 3 menunjukkan bahwa produksi pisang di Kota Metro cenderung 

mengalami penurunan setiap tahunnya. Hanya pada tahun 2007-2008 produksi 

buah pisang mengalami kenaikan sebesar 224 kwintal, lalu pada tahun 2009-

2011 produksi pisang cenderung menurun drastis. Meski ketersediaan buah 

pisang di Kota Metro minim, namun beberapa industri rumah tangga di Kota 

Metro mampu memanfaatkan pisang menjadi produk olahan lain yaitu keripik 

pisang.  

Keripik pisang adalah produk makanan ringan dibuat dari irisan buah pisang 

dan digoreng. Hasil olahan keripik pisang mempunyai rasa yang berbeda-beda, 

yaitu asin, manis, manis pedas, coklat, keju dan lain-lain. Bahan baku dalam 

pembuatan keripik pisang adalah pisang mentah. Pisang yang dipilih adalah 

pisang yang sudah tua dan masih mentah sehingga mudah diiris-iris atau 

dirajang tipis- tipis dan dibentuk sesuai dengan selera konsumen. Jenis pisang 

yang biasa dijadikan bahan baku keripik pisang yaitu pisang kepok, pisang 

No Kabupaten/Kota 2007 2008 2009 2010 2011 

1 Lampung Barat 260.045 101.057 93.771 95.247 136.769 

2 Tanggamus 130.736 193.157 193.522 187.960 145.040 

3 Lampung Selatan 4.433.287 1.242.020 2.325.288 2.162.916 1.993.788 

4 Lampung Tengah 145.480 130.295 93.195 174.608 133.625 

5 Lampung Utara 81.877 77.836 42.353 242.775 123.771 

6 Lampung Timur 1.073.534 1.235.256 1.076.758 1.852.386 1.121.068 

7 Way Kanan 179.207 233.276 75.643 153.557 77.440 

8 Tulang Bawang 40.403 56.815 28.893 15.018 14.546 

9 Bandar Lampung 6.125 16.954 9.246 7.398 6.043 

10 Metro 4.389 4.613 4.234 3.679 1.630 

11 Pesawaran - 3.135.751 2.875.845 1.630.659 3.083.010 

12 Pringsewu - - - 210.187 13.722 

13 Tulang Bawang Barat - - - 26.444 10.164 

14 Mesuji - - - 13.975 16.997 

 Lampung 6.355.083 6.427.030 6.818.748 6.777.809 6.877.613 
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tanduk, pisang ambon dan pisang nangka. Gambaran yang lebih jelas tentang 

agroindustri keripik pisang di Kota Metro dapat dilihat pada Tabel 4. 

        Tabel 4. Produksi Agroindustri Keripik Pisang di Kota Metro 2011- 2013 

Tahun Produksi per hari (kg) 

2011 489 

2012 512 

2013 539 

         Sumber : Dinas Pertanian Kota Metro, 2014 

Tabel 4 menunjukkan bahwa produksi per hari komoditas keripik pisang di 

Kota Metro selalu meningkat dalam tiga tahun terakhir. Kondisi ini bertolak 

belakang dengan produksi buah pisang di Kota Metro yang senantiasa menurun 

sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3. Dari situasi yang kontradiktif ini, 

menarik untuk diteliti lebih jauh tentang kinerja usaha agroindustri keripik 

pisang tersebut. Ada banyak hal yang bisa menunjukkan kinerja suatu usaha. 

Hampir semua cara pengukuran kinerja mempertimbangkan beberapa hal 

antara lain kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu (Dharma, 2004). 

Ketersediaan bahan baku yang cukup pada saat yang tepat adalah salah satu 

faktor yang sangat mempengaruhi kinerja usaha. Lancar atau tidaknya produksi 

barang sangat ditentukan oleh pasokan bahan baku ini. Di sisi lain, penyaluran 

dan pemasaran produk kepada pelanggan juga penting dan berpengaruh besar 

pada kinerja perusahaan. Pengelolaan yang baik dan benar dalam dua hal ini 

akan meningkatkan nilai tambah dan kondisi finansial. 
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B. Rumusan Masalah 

 

Pisang merupakan salah satu tanaman yang mempunyai prospek cerah di masa 

datang karena hampir setiap orang gemar mengkonsumsi buah pisang.  Pisang 

memiliki nilai jual tinggi bila diolah menjadi olahan lain. Salah satu olahan 

pisang di Kota Metro yaitu keripik pisang. Jenis pisang yang dijadikan bahan 

baku yaitu pisang kepok. Kota Metro tidak memproduksi pisang dalam jumlah 

banyak, para pengusaha agroindustri keripik pisang memasok pisang dari 

beberapa kabupaten di Provinsi Lampung.  

 

Terdapat beberapa permasalahan dalam pengembangan agroindustri keripik 

pisang di Kota Metro antara lain persediaan bahan baku. Produksi pisang 

belum diimbangi dengan kontinuitas produksi keripik pisang sehingga 

permintaan pasar akan keripik pisang menjadi fluktuatif.  Musim kemarau yang 

berkepanjangan juga dapat mengurangi produksi pisang, sehingga diperlukan 

analisis persediaan bahan baku. Pasokan bahan baku yang juga menjadi 

kendala bagi pengusaha.  Jika bahan baku tidak tersedia maka otomatis proses 

produksi keripik pisang akan terhenti. Manajemen rantai pasok yang baik 

berguna untuk memperlancar arus barang dan jasa sampai ke konsumen akhir.  

Permasalahan-permasalahan tersebut tentunya berkaitan erat dengan 

keberlangsungan dan kinerja agroindustri keripik pisang di Kota Metro, di 

mana menimbulkan pertanyaan apakah agroindustri pengolahan ini 

memberikan nilai tambah terhadap nilai ekonomi dari komoditi pisang.  Selain 

itu dengan banyaknya permasalahan tersebut diperlukan adanya studi 

kelayakan sebagai tolak ukur oleh pengusaha agroindustri keripik pisang 
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apakah usaha tersebut layak atau tidak layak. Sehingga diperlukan evaluasi 

terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, maka 

dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian 

ini yaitu: 

(1) Bagaimana kinerja agroindustri keripik pisang di Kota Metro? 

(2) Bagaimana manajemen persediaan bahan baku agroindustri keripik pisang 

di Kota Metro? 

(3) Bagaimana nilai tambah agroindustri keripik pisang Kota metro? 

(4) Bagaimana kelayakan finansial usaha agroindustri keripik pisang di Kota 

Metro? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

(1) Mengetahui kinerja agroindustri keripik pisang. 

(2) Mengetahui  pengadaan bahan baku pada agroindustri keripik pisang. 

(3) Mengetahui nilai tambah agroindustri keripik pisang. 

(4) Mengetahui kelayakan finansial usaha agroindustri keripik pisang. 
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D. Kegunaan Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan berguna untuk: 

(1) Pengelola agroindustri keripik pisang di Kota Metro sebagai bahan 

masukan dalam penentuan strategi pengelolaan agroindustri. 

(2) Pemerintah atau instansi terkait sebagai bahan informasi dan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan untuk mengembangkan agroindustri keripik 

pisang yang ada di Kota Metro. 

(3) Peneliti lain sebagai bahan referensi atau pustaka untuk penelitian sejenis. 
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II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

 

1. Pisang 

Pisang adalah nama umum yang diberikan pada tumbuhan terna raksasa 

berdaun besar memanjang dari suku Musaceae.  Tanaman pisang di 

Indonesia dapat beradaptasi dan tumbuh baik pada berbagai tipe iklim, 

dataran rendah hingga dataran tinggi. Beberapa jenisnya adalah Musa, M. 

Balbisiana dan M. Paradisiaca. Klasifikasi botani tanaman pisang adalah 

sebagai berikut: 

Divisi     : Magnoliophyta 

Kelas     : Liliopsida 

Order       : Zingiberales 

Keluarga  : Musaceae 

Genus     : Musa 

 

Secara umum, nilai energi pisang sekitar 136 kalori untuk setiap 100 gram, 

yang secara keseluruhan berasal dari karbohidrat.   Pisang kaya mineral 

seperti kalium, magnesium, fosfor,  kalsium, dan besi. Bila dibandingkan 

dengan jenis makanan nabati lain, mineral pisang khususnya besi hampir 

seluruhnya dapat diserap tubuh.  Namun, kandungan protein dan lemak 

pisang ternyata kurang bagus dan sangat rendah, yaitu hanya 2,3 persen dan 
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0,13 persen.  Meski demikian, kandungan lemak dan protein pisang masih 

lebih tinggi dari apel yang hanya 0,3 persen. 

 

Pisang adalah buah yang sangat bergizi dan merupakan sumber vitamin, 

mineral serta karbohidrat.  Pisang dijadikan buah, sale pisang dan tepung 

pisang.  Kulit pisang dapat dimanfaatkan untuk membuat cuka melalui 

proses fermentasi alkohol dan asam cuka.  Gula pisang merupakan gula 

buah, yaitu terdiri dari fruktosa yang mempunyai indek glikemik lebih 

rendah dibandingkan dengan glukosa, sehingga cukup baik sebagai 

penyimpan energi karena sedikit lebih lambat dimetabolisme. Terdapat 

beberapa jenis pisang yang ada di Indonesia yaitu: 

(1) Pisang tanduk 

Jenis pisang tanduk ini berbentuk panjang dan melengkung, seperti 

tanduk, inilah menyebabkan jenis pisang ini disebut pisang tanduk, 

panjang buah pisang tanduk mencapai 35 cm dan beratnya perbuahnya 

memcapai 300 g, kulit buah pisang tanduk tebal dan akan berwarna 

kuning jika sudah masak, dan ada bintik-bintik coklat, rasa pisang 

tanduk manis dengan sedikit asam, serta memiliki bau yang kuat. 

 

(2) Pisang buah raja. 

Pisang raja sere atau dalam bahasa lainnya pisang susu, jenis pisang ini 

adalah jenis pisang terbaik, karena mempunyai aroma yang harum dan 

rasa yang sangat manis. Panjang pisang ini sekitar 10 cm dan beratnya 

mencapai 120-150 g perbuah. 
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(3) Pisang buluh raja. 

Jenis pisang buluh raja berukuran gemuk, daging buahnya sangat manis, 

kulitnya tebal dan terdapat bintik-bintik coklat kecil, beratnya mencapai 

110-120 g perbuah, serta panjangnya mencapai 12-18 cm. 

 

(4) Pisang kepok. 

Jenis pisang kepok mempunyai beberapa nama, diantaranya pisang 

gepeng, jenis pisang ini terdapat dua jenis, yaitu ada yang sedikit putih 

dan tidak, yang sedikit putih biasanya digunakan sebagai makanan 

burung. Bentuk buah pisang kepok berbentuk persegi, panjangnya 

mencapai 80-120 cm, jenis pisang kapok mempunyai kulit yang tebal 

dan berwarna kuning kehijau-hijauan.  

 

(5) Pisang ambon. 

Jenis pisang ambon mempunyai rasa yang manis dan harum, panjang 

buahnya mencapai 15-20 cm daging buahnya berwarna putih dengan 

kulitnya berwarna kuning, jika sudah masak.  

 

(6) Pisang boyan. 

Jenis pisang boyan berbentuk kecil dan kulisnya tipis, daging buahnya 

berwarna agak kekuning-kuningan dan rasanya manis dan tidak berbiji.  

 

2. Keripik Pisang 

Keripik pisang adalah produk makanan ringan dibuat dari irisan buah pisang 

dan digoreng. Keripik pisang sudah sejak lama diproduksi masyarakat. Hasil 

olahan keripik pisang mempunyai rasa yang berbeda-beda, yaitu asin, 
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manis, pedas, coklat, keju, dan lain-lain. Pembuatan keripik pisang sangat 

sederhana dan tidak memerlukan modal yang terlalu besar.  Proses 

pembuatan keripik pisang dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan yang 

dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 1. Diagram alir proses pembuatan keripik pisang. 

 

 

(a)  Pengupasan dan Pengirisan 

 

Pisang dikupas, kemudian diiris tipis-tipis (tebal 2 – 3 mm) secara 

memanjang atau melintang, langsung ditampung dalam bak 

perendaman untuk menghindari proses oksidasi enzim fenolase yang 

ada dalam getah pisang. 

 

 

Pengupasan dan Perendaman 

Pemotongan 

Penirisan Minyak 

Pendinginan 

Penggorengan 

Pengemasan 

Pemberian Bumbu 
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(a)  Perendaman 

Hasil irisan direndam dalam larutan natrium bisulfit (Na2SO3) 0,3 – 

0,5% selama 10 menit lalu ditiriskan. 

 

(b)  Penggorengan 

Irisan buah pisang digoreng menggunakan minyak yang cukup banyak 

sehingga semua bahan terendam. Selama penggorengan, dilakukan 

pengadukan secara pelan-pelan.  

 

(c)  Penirisan minyak 

Hasil penggorengan pertama ditiriskan dengan menggunakan peniris 

minyak hingga minyak yang ada menetes tuntas. 

 

(d)  Pemberian Bumbu 

Untuk melayani konsumen yang memiliki selera berbeda-beda, dapat 

diciptakan rasa keripik pisang yang beraneka rasa, misalnya keripik 

pisang manis, keripik pisang asin, dan keripik pisang pedas. 

 

(e)  Pendinginan 

Keripik pisang yang telah masak didinginkan sambil ditiriskan sehingga 

diperoleh keripik pisang yang benar-benar kering. 

 

(f) Pengemasan 

Pengemasan dapat menggunakan plastik maupun karton. Sebelum 

dikemas timbang keripik terlebih dahulu sesuai masing – masing rasa 

sesuai yang diinginkan. 
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Selain diolah menjadi makanan, tanaman pisang ini memiliki banyak 

manfaat.  Kulit pisang dapat dimanfaatkan untuk membuat cuka melalui 

proses fermentasi alkohol dan asam cuka.  Batang pisang diolah menjadi 

serat untuk pakaian, kertas, pakan ternak, dan sebagainya.  Sedangkan air 

umbi batang pisang kepok dimanfaatkan sebagai obat disentri, pendarahan 

usus besar dan penawar racun.  Pohon industri pisang dapat dilihat pada 

Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pohon industri pengolahan pisang (Effendi, 2005). 
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3. Ruang lingkup Agroindustri 

  

Agroindustri merupakan bagian atau subsistem dari agribisnis yang 

memproses dan mentransformasikan produk mentah hasil pertanian menjadi 

barang setengah jadi atau barang jadi yang dapat langsung dikonsumsi atau 

dapat langsung digunakan dalam proses produksi. 

Komponen-komponen produksi terdiri dari bahan mentah, bahan pembantu, 

tenaga kerja, manajemen, teknologi, dan fasilitas penunjang yang 

dipengaruhi oleh kebijakan yang ada dalam pelaksanaan sistem agroindustri 

(Suryana,2005). 

 

Agroindustri dapat diartikan dua hal, yaitu pertama, agroindustri adalah 

industri yang berbahan baku utama dari produk pertanian.  Studi 

agroindustri pada konteks ini adalah menekankan pada  food processing 

management dalam suatu perusahaan produk olahan yang bahan baku 

utamanya adalah produk pertanian. Kedua, agroindustri adalah sebagai suatu 

tahapan pembangunan sebagai kelanjutan dari pembangunan pertanian, 

tetapi sebelum tahapan pembangunan tersebut mencapai tahapan 

pembangunan industri (Soekartawi, 2000). 

 

Manfaat agroindustri adalah merubah bentuk dari satu jenis produk menjadi 

bentuk yang lain sesuai dengan keinginan konsumen. Dalam hal ini terjadi 

perubahan fungsi waktu, yakni tadinya komoditas pertanian perishable 

menjadi tahan disimpan lebih lama dan meningkatkan kualitas dari produk 

itu sendiri, sehingga meningkatkan harga dan nilai tambah (Suprapto, 2006). 
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Pentingnya agroindustri sebagai suatu pendekatan pembangunan pertanian 

dapat dilihat dari kontribusinya, yaitu kegiatan agroindustri mampu 

meningkatkan pendapatan pelaku agribisnis, mampu menyerap banyak 

tenaga kerja, mampu meningkatkan perolehan devisa, dan mampu 

mendorong tumbuhnya industri yang lain (Soekartawi, 2000). 

 

4. Usaha Mikro dan Kecil (UMK) 

 

Usaha mikro dan kecil (UMK) merupakan kegiatan usaha yang mampu 

memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas 

kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan 

peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, 

dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. 

 

Usaha mikro menurut Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) adalah usaha 

yang memiliki kurang dari 5 orang tenaga kerja. Hal yang sama juga 

didefinisikan oleh Bank Indonesia (BI)  dan Badan Pusat Statistik (BPS) 

yang mendefinisikan usaha mikro sebagai usaha yang memiliki tenaga kerja 

1-4 orang. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2012) usaha kecil adalah 

usaha rumah tangga yang melakukan kegiatan mengolah barang dasar atau 

bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi, barang setengah jadi 

menjadi barang jadi atau dari yang kurang nilainya menjadi barang yang 

lebih tinggi nilainya dengan maksud untuk dijual dengan jumlah pekerja 

paling sedikit lima orang dan paling banyak 19 orang termasuk pengusaha. 

Adapun empat kategori industri berdasarkan jumlah tenaga kerja menurut 

BPS adalah : 
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(a) industri kerajinan rumah tangga, yaitu perusahaan/usaha industri  

pengolahan yang mempunyai pekerja 1-4 orang. 

(b) industri kecil, yaitu perusahaan/usaha industri pengolahan yang 

mempunyai pekerja 5-19 orang. 

(c) industri sedang, yaitu perusahaan/usaha industri pengolahan yang 

mempunyai pekerja 20-99 orang. 

(d) Industri besar, yaitu perusahaan/usaha industri pengolahan yang 

mempunyai pekerja 100 orang atau lebih. 

 

Menurut Undang-undang No.9 tahun 1995 tentang usaha kecil, usaha kecil 

adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil memenuhi kriteria 

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Usaha kecil yang dimaksud 

disini meliputi usaha kecil informal dan usaha kecil tradisional. Adapun 

usaha kecil informal yaitu berbagai usaha yang belum terdaftar, belum 

tercatat, dan belum berbadan hukum antara lain seperti industri rumah 

tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, dan 

pemulung. Usaha kecil tradisional adalah usaha menggunakan alat produksi 

sederhana yang telah digunakan secara turun temurun dan atau berkaitan 

dengan seni dan budaya. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 6 tentang kriteria perbedaan 

usaha mikro, kecil, dan menengah: 

1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorang atau badan 

usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana 

diatur dalam Undang- Undang ini. 
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2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, 

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha 

menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil 

sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini. 

3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 

dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekeayaan bersih 

atau hasil penjualan tahuan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang 

ini. 

Kemudian kriteria ke 3 kategori tersebut di atas disajikan pada Tabel 9. 

Tabel 9. Kriteria jenis usaha 

No Uraian Kriteria 

Asset Omzet 

1 Usaha Mikro Max 50 juta Max 300 juta 

2 Usaha Kecil >50 juta – 500 juta >300 juta – 2,5 M 

3 Usaha Menengah >500 juta >2,5 M – 50 M 

 

5. Kinerja 

 

Pengertian kinerja menurut Bernardin dan Russel (1993) adalah kinerja 

dilihat dari hasil pengeluaran produksi atas fungsi dari pekerjaan tertentu 

atau aktivitas selama periode tertentu. Dalam melakukan kegiatan usaha, 
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ada berbagai faktor yang harus dikelola yang disebut sebagai faktor faktor 

produksi. Faktor-faktor tersebut yaitu  material atau bahan, mesin atau 

peralatan, manusia atau karyawan, modal atau uang, dan manajemen yang 

akan mengfungsionalkan keempat faktor yang lain. Hasibuan (2005) 

mengemukakan kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai 

seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya 

yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. 

Kinerja perusahaan adalah keadaan perusahaan selama periode waktu 

tertentu yang merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan 

operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki 

(Srimindarti, 2006).   

Didu (2003), mengelompokkan pengukuran kinerja agroindustri dapat 

dibagi menjadi :  

 

a)  Kinerja sebagai sistem agroindustri 

 

Sebagai suatu sistem, pengukuran kinerja agroindustri hendaknya 

menggunakan pendekatan multikriteria (multicriteria approach).  Kinerja 

agroindustri dapat diukur secara internal dan eksternal.  Kinerja internal 

dianalisis berdasarkan subsistem agroindustri, sedangkan kinerja 

eksternal dianalisis berdasarkan output yang dihasilkan.  Kinerja internal 

dapat dianalisis berdasarkan pengelompokan berupa : (1) kinerja 

subsistem rantai produksi, (2) kinerja subsistem kebijakan, (3) kinerja 

subsistem kelembagaan, dan (4) kinerja subsistem pemasaran.  
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 Indikator kinerja subsistem rantai produksi yang mencakup kegiatan 

pembibitan, budidaya, dan pengolahan antaral lain adalah : ( 1 ) 

peroduktivitas efisiensi, (2) kualitas produk, dan (3) kemampuan 

melakukan diversifikasi.  kinerja untuk subsistemkebijakan antara lain : 

(1) perkembangan investasi, (2) penyebaran lokasi usaha, (3) kesempatan 

berusaha, ( 4 ) diversifikasi usaha, dan (5) perlindungan terhadap 

stakeholder yang lemah.  Indikator kinerja untuk subsistem kelembagaan 

antara lain : ( 1 ) efektivitas dalam proses pengambilan keputusan, ( 2 ) 

distribusi tanggungjawab dan kewenangan, (3) jangkauan pengaruh, dan 

(4) efektivitas pelayanan.  Sedangkan indikator kinerja untuk subsistem 

pemasaran meliputi : ( 1 ) area pemasaran, (2) luasan dan efektivitas 

jaringan, (3) jenis dan jumlah produk yang dipasarkan, dan ( 4 ) nilai 

produk yang dipasarkan. 

 

b)  Kinerja Ekonomi dan Sosial 

 

Salah satu karakteristik penting agroindustri adalah melibatkan 

masyarakat banyak pada lokasi yang luas, maka pengukuran kinerja 

ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan kinerja untuk aspek sosial. 

Dengan demikian, maka pendekatan penilaian kinerja yang efektif adalah 

menggunakan multikriteria untuk masing-masing komoditas. 

 

c) Kinerja Usaha 

 

Penilaian kinerja usaha agroindustri secara individu berintikan pada 3 

(tiga) aspek, yaitu : (1) kualitas (Quality), (2) efesiensi (Cost), dan (3) 
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ketepatan penyerahan (Delivery) yang dikenal dengan prinsip QCD.  

Untuk meningkatkan kinerja efisiensi usaha agroindustri diuraikan 

kinerja produktivitas, analisis nilai tambah, dan analisis finansial. 

 

Ada enam tipe pengukuran kinerja, yaitu produktivitas, kapasitas, kualitas, 

kecepatan pengiriman, fleksibel, dan kecepatan proses (Prasetya dan Fitri, 

2009). 

a) Produktivitas 

Produktivitas adalah suatu ukuran seberapa besar nilai kita mengonversi 

input dari proses transformasi ke dalam output. Produktivitas dari 

agroindustri dapat dihitung dari unit yang diproduksi (output) dengan 

masukan yang digunakan (tenaga kerja) yang dirumuskan sebagai 

berikut: 

Produktivitas = 
                         

                            
 

b) Kapasitas 

Kapasitas adalah suatu tingkat keluaran atau output maksimum dari 

suatu sistem produksi dalam periode tertentu dan merupakan kuantitas 

keluaran tertinggi yang mungkin selama periode waktu itu (Handoko, 

1984). 

Capacity Utiization = 
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c) Kualitas 

Kualitas dari proses pada umumnya diukur dengan tingkat 

ketidaksesuaian dari produk yang dihasilkan. 

 

d) Kecepatan Pengiriman 

Kecepatan pengiriman ada dua ukuran dimensi, pertama jumlah waktu 

antara produk ketika dipesan untuk dikirimkan ke pelanggan, kedua 

adalah variabilitas dalam waktu pengiriman. 

 

e) Fleksibel 

Ada tiga dimensi dari fleksibel, pertama bentuk dari fleksibel menandai 

bagaimana kecepatan proses dapat masuk dari memproduksi satu produk 

atau keluarga produk untuk yang lain. Kedua adalah kemampuan 

bereaksi untuk berubah dalam volume. Ketiga, kemampuan dari proses 

produksi yang lebih dari satu produk secara serempak. 

 

f) Kecepatan Proses 

Kecepatan proses adalah perbandingan nyata melalui waktu yang 

diambil dari produk untuk melewati proses yang dibagi dengan nilai 

tambah waktu yang dibutuhkan untuk melengkapi produk atau jasa. 

 

Proses Velocity = 
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6. Kinerja Keuangan 

 

Menurut Fahmi (2012), Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang 

dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan 

dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan 

benar. Seperti dalam menbuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi 

standar atau ketentuan dalam SAK (standar akuntansi keuangan) atau 

GAAP (generally accepted accounting principle) dan lainnya.  

 

Menurut IAI (2007) tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi 

tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat 

bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat 

keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (stewarship) 

manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan 

kepada mereka. Melihat laporan keuangan suatu perusahaan akan tergambar 

didalamnya aktivitas perusahaan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan 

perusahaan merupakan hasil dari suatu proses akuntansi yang dapat 

digunakan sebagai alat untuk komunikasi dan juga digunakan sebagai alat 

pengukur kinerja perusahaan. 

 

Menurut Munawir (2002), tujuan dari pengukuran kinerja keuangan 

perusahaan adalah :  
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a) Mengetahui tingkat likuiditas  

Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada 

saat ditagih.  

 

b) Mengetahui tingkat solvabilitas 

Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

keuangannya apabia perusahaan tersebut dilikuidasi, baik keuangna 

jangka pendek maupun jangka panjang.  

c) Mengetahui tingkat rentabilitas  

Rentabilitas atau yang sering disebut dengan profitabilitas menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode 

tertentu.  

 

d) Mengetahui tingkat stabilitas  

Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya 

dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan 

perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya serta membayar beban 

bunga atas hutang-hutangnya tepat pada waktunya. 

 

7. Manajemen Rantai Pasok 

 

Rantai pasok adalah suatu sistem organisasi, teknologi, informasi, kegiatan 

dan sumber daya yang terlibat dalam memindahkan suatu produk atau jasa 

dari pemasok ke pelanggan.  Rantai pasokan mencakup semua bagian 

diantaranya supplier, produsen, distributor dan pelanggan baik secara 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Vendor_%28supply_chain%29&prev=/search%3Fq%3Dsupply%2Bchain%26hl%3Did%26prmd%3Divnsbl&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhhpE3byiQ4Ijyr3RPk4giRR9qKREw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Customer&prev=/search%3Fq%3Dsupply%2Bchain%26hl%3Did%26prmd%3Divnsbl&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhgBsQvLXnbd9sdC21jGZR6ya6whDw
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langsung maupun tidak langsung dalam memenuhi permintaan pelanggan.  

Rantai pasokan meliputi tidak hanya pada pembuat dan supplier tetapi juga 

pengangkut, gudang, pengecer, dan bahkan pelanggan itu sendiri. 

Rantai pasokan menimbulkan gambaran atas pergerakan produk atau 

pasokan dari supplier kepada pembuat produk, distributor, pengecer, 

pelanggan sepanjang rantai.  Supply chain biasanya melibatkan variasi dari 

tingkat-tingkat. Tingkat-tingkat ini meliputi: 

1. Pelanggan 

2. Pengecer 

3. Distributor 

4. Pembuat produk 

5. Komponen atau supplier bahan baku. 

 

Tiap-tiap tingkat dari rantai pasokan dihubungkan melalui aliran produk, 

informasi, dan keuangan.  Aliran ini biasanya terjadi secara langsung dan 

mungkin diatur oleh satu tingkat atau perantara.  Rancangan rantai pasokan 

yang tepat tergantung pada kebutuhan pelanggan dan peran yang dijalankan 

oleh tiap-tiap tingkat yang terlibat.  Tujuan dari tiap rantai pasokan pada 

umumnya untuk memaksimumkan keseluruhan nilai.  Nilai dari rantai 

pasokan berbeda antara hasil akhir tersebut berharga bagi pelanggan dan 

biaya rantai pasokan yang terjadi dalam pengisian permintaan pelanggan.   

Manajemen rantai pasok (supply chain management) adalah sebuah proses 

dimana produk diciptakan dan disampaikan kepada konsumen dari sudut  

http://id.wikipedia.org/wiki/Produk
http://id.wikipedia.org/wiki/Konsumen
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struktural. Tujuan dalam rantai suplai ialah memenuhi permintaan 

pelanggan melalui efisien menggunakan sebagian besar sumber daya, 

termasuk distribusi, kapasitas persediaan dan tenaga kerja serta memastikan 

material terus mengalir dari sumber ke konsumen akhir.  Bagian-bagian 

yang bergerak di dalam rantai suplai haruslah berjalan secepat mungkin.   

Tahap-tahap dalam pembuatan keputusan rantai pasokan: 

(a) Rancangan Rantai Pasokan. 

Perusahaan membuat rencana pemasaran dan penentuan harga bagi 

produk baik pada saat ini atau pada masa yang akan datang. 

(b) Perencanaan Rantai Pasokan. 

Menyusun rantai pasokan dengan menggunakan fase strategik yang 

telah pasti.   

(c) Operasi Rantai Pasokan 

Waktu yang digunakan adalah mingguan atau harian, dan selama fase 

ini perusahaan membuat keputusan berdasarkan order pelanggan 

individual. 

 

Manajemen rantai pasok dapat juga diartikan sebagai koordinasi dari bahan, 

informasi dan arus keuangan antara perusahaan yang berpartisipasi.  

Manajemen rantai pasok bisa juga berarti seluruh jenis kegiatan komoditas 

dasar hingga penjualan produk akhir ke konsumen untuk mendaur ulang 

produk yang sudah dipakai.  Ada 3 macam komponen rantai pasok, yaitu: 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahan
http://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Uang
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(a)  Rantai Pasok Hulu (Upstream Supply Chain) 

Bagian upstream (hulu) supply chain meliputi aktivitas dari suatu 

perusahaan manufaktur dengan para penyalurannya meliputi 

manufaktur, assembler dan koneksi kedua faktor tersebut kepada para 

penyalur (para penyalur second-trier). 

 

(b)  Rantai Pasok Internal (Internal Supply Chain Management) 

Bagian dari internal supply chain meliputi semua proses pemasukan 

barang ke gudang yang digunakan dalam mentransformasikan masukan 

dari para penyalur ke dalam keluaran organisasi itu.   

 

(c)    Segmen Rantai Pasok Hilir (Downstream Supply Chain Segment) 

Downstream supply chain (arah muara) meliputi semua aktivitas yang 

melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir.  Didalam 

downstream supply chain, perhatian diarahkan pada distribusi, 

pergudangan, transportasi, dan after-sales-service. 

 

8. Persediaan Bahan Baku  

 

Bahan baku yaitu barang-barang berwujud yang digunakan dalam proses 

produksi yang mana dapat diperoleh dari sumber-sumber alam ataupun 

dibeli dari supplier atau perusahaan yang menghasilkan bahan baku bagi 

perusahaan pabrik yang menggunakannya (Assauri, 1998).  Analisis 

terhadap aktivitas pengadaan bahan baku harus dilakukan sebelum memulai 

investasi pada usaha agroindustri. Dengan adanya persediaan bahan baku 

yang cukup tersedia di gudang diharapkan dapat  

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Upstream&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hulu&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Manufaktur
http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi
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memperlancar kegiatan produksi perusahaan dan dapat menghindari 

terjadinya kekurangan bahan baku.   

Menurut Rangkuti (2004), persediaan merupakan salah satu unsur paling 

aktif dalam operasi perusahaan yang secara terus menerus diperoleh, diubah, 

yang kemudian dijual kembali.  Persediaan yang diadakan mulai dari bahan 

baku sampai barang jadi berguna untuk: 

(a) Menghilangkan risiko keterlambatan datangnya barang. 

(b) Menghilangkan risiko barang yang rusak. 

(c) Mempertahankan stabilitas operasi perusahaan. 

(d) Mencapai penggunaan mesin yang optimal. 

(e) Memberi pelayanan yang sebaik-baiknya bagi konsumen. 

Jenis persediaan menurut fungsinya: 

1) Batch Stock/Lot Size Inventory 

Persediaan yang diadakan karena kita membeli atau membuat bahan atau 

barang dengan jumlah yang lebih besar daripada jumlah yang dibutuhkan 

saat itu. 

2) Stock 

Persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan 

konsumen yang tidak dapat diramalkan. 

3) Anticipation Stock 

Persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang 

dapat diramalkan berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam satu 



30 
 

tahun dan untuk menghadapi penggunaan penjualan, atau permintaan 

yang meningkat. 

 

9. Metode Economic Order Quantity (EOQ) 

 

Salah satu metode persediaan adalah metode Economic Order Quantity 

(EOQ).  Metode ini dapat digunakan baik untuk barang yang dibeli maupun 

untuk barang yang diproduksi sendiri.  Model EOQ biasa digunakan untuk 

menentukan kuantitas pesanan persediaan yang meminimumkan biaya 

langsung penyimpanan persediaan dan biaya kebalikannya (inverse cost) 

pemesanan persediaan. 

Rumusan EOQ yang biasa digunakan adalah : 

EOQ = √
   

 
 

Dimana: 

D      : Penggunaan atau permintaan yang diperkirakan per periode waktu. 

S      : Biaya pemesanan per pesanan. 

H       : Biaya penyimpanan per periode waktu (Biaya penyimpanan = 10% x  

harga beli per unit bahan baku ) 

EOQ : Jumlah pembelian yang ekonomis 

          Sumber: Ma’arif (2003) 

 

EOQ (Economic Order Quantity) adalah jumlah pesanan yang dapat 

meminimumkan total biaya persediaan, pembelian yang optimal. Untuk 

mencari berapa total bahan yang tetap untuk dibeli dalam setiap kali 

pembelian untuk menutup kebutuhan selama satu periode. 
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Menurut Ahyari (1995) untuk dapat mencapai tujuan tersebut maka 

perusahaan harus memenuhi beberapa faktor tentang persediaan bahan baku.  

Adapun faktor-faktor tersebut adalah: 

(a) Perkiraan pemakaian 

(b) Harga dari bahan  

(c) Biaya-biaya persediaan  

(d) Pemakaian senyatanya 

(e) Waktu tunggu 

(f) Model pembelian bahan  

(g) Persediaan bahan pengaman (safety stock) 

(h) Pemesanan kembali (reorder point)  

 

10. Konsep Nilai Tambah 

 

Analisis nilai tambah merupakan selisih antara nilai komoditas yang 

mendapat perlakuan-perlakuan pada tahap tertentu dengan nilai korbanan 

yang digunakan selama proses produksi, yang dipengaruhi oleh faktor teknis 

dan faktor pasar.   Faktor teknis meliputi kapasitas produksi, jumlah bahan 

baku dan tenaga kerja yang digunakan, sedangkan faktor pasar meliputi 

harga output, upah tenaga kerja, harga bahan baku dan nilai input lainnya 

(Hardjianto, 1991). 

Analisis nilai tambah berfungsi sebagai salah satu indikator dalam 

keberhasilan sektor agribisnis.  Menurut Hardjianto (1991) kegunaan dari 

menganalisis nilai tambah adalah untuk mengetahui: 
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a) Untuk menghitung nilai tambah pada agroindustri keripik pisang ini, 

Besar nilai tambah yang terjadi akibat perlakuan tertentu yang diberikan 

pada komoditas pertanian. 

b) Distribusi imbalan yang diterima pemilik dan tenaga kerja. 

c) Besarnya kesempatan kerja yang diciptakan dari kegiatan pengolahan 

bahan baku menjadi produk jadi. 

d) Besarnya peluang serta potensi yang dapat diperoleh dari suatu sistem 

komoditas di suatu wilayah tertentu dari penerapan teknologi pada satu 

atau beberapa subsistem di dalam agribisnis. 

 

Analisis nilai tambah metode Hayami memperkirakan perubahan nilai bahan 

baku setelah mendapat berbagai perlakuan.  Oleh karena itu, dapat dikatakan 

bahwa nilai tambah merupakan imbalan bagi tenaga kerja dan keuntungan 

bagi pengolah (Hardjianto, 1991).  Analisis nilai tambah metode Hayami 

mempunyai kelebihan, yaitu dapat menggambarkan: 

a) Produktivitas produksi. 

b) Balas jasa terhadap pemilik-pemilik faktor produksi dapat diestimasi. 

Konsep pendukung dalam analisis nilai tambah metode Hayami pada 

subsistem pengolahan adalah: 

a) Faktor konversi, yang menunjukkan banyaknya output yang dapat 

dihasilkan dari satu satuan input. 

b) Koefisien tenaga kerja langsung, yang menunjukkan banyaknya tenaga 

kerja langsung yang diperlukan untuk mengolah satu satuan input. 
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c) Nilai output, menunjukkan nilai output yang dihasilkan dari satu satuan 

input. 

 

 

Beberapa penelitian terdahulu menganalisis mengenai analisis nilai tambah 

dan analisis finansial ada peneliti yang menganalisis mengenai pengadaan 

bahan baku, kinerja usaha, dan rantai pasok.  Informasi penelitian tentang 

analisis nilai tambah dan analisis finansial yang dilakukan oleh peneliti-

peneliti terdahulu disajikan pada Tabel 8. 

B. Kajian penelitian terdahulu 
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Tabel 8. Penelitian Terdahulu 

 

No Judul/Tahun Peneliti Metode Analisis Hasil 

1.  Pengadaan Bahan Baku dan Nilai 

Tambah Pisang Bolen di Bandar 

Lampung (2013) 

Masesah, L Analisis EOQ dan 

Analisis nilai tambah 

model Hayami 

1. Persediaan rata-rata bahan baku pisang 

raja yang digunakan selama satu bulan 

untuk CV Mayang Sari sebanyak 3.000 

sisir/bulan dan 520 sisir/bulan untuk 

Harum Sari  

2. Nilai tambah rata-rata industri pisang 

bolen CV Mayang Sari sebesar 

Rp3.937,60 per satu kotak dengan isi 

10 kue pisang bolen dan Harum Sari 

dan nilai tambah pisang bolen Harum 

Sari sebesar Rp2.326,92 per satu kotak 

dengan isi 10 kue pisang bolen. 

2. Kinerja Usaha Agroindustri 

Kelanting di Desa Karang Anyar 

Kecamatan Gedong Tataan 

Kabupaten Pesawaran (2013) 

Sagala, I.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Kuantitatif 1. Nilai rata-rata R/C rasio > 1 yaitu 

sebesar 1,24, BEP sebesar 1042,69 kg 

atau lebih kecil dari 1168,80 kg (output 

rata-rata), produktivitas sebesar 16,07 

kg/HOK, dan kapasitas sebesar 0,92.  

2. Nilai tambah yang diperoleh dari hasil 

pengolahan ubi kayu menjadi kelanting 

adalah sebesar Rp. 1.184,02 per 

kilogram bahan baku ubi kayu atau 

sebesar 34,57 persen. 
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3. Analisis Rantai Pasok, Nilai Tambah 

dan Peningkatan Kinerja 

Agroindustri Keripik Pisang di 

Kelurahan Segala Mider Kecamatan 

Tanjung Karang Barat 

Kota Bandar Lampung (2011) 

Nurhandini, Y Analisis deskriptif 

kualitiatif dan analisis 

deskriptif kuantitatif 

1. Rantai pasok agroindustri keripik 

pisang di Kelurahan Segala Mider 

adalah terdiri dari petani, pedagang 

pengumpul/mitra tani, dan agroindustri 

keripik pisang 

2. Nilai tambah rata-rata pada 

agroindustri keripik pisang di 

Kelurahan Segala Mider sebesar 

Rp.5.668,09 dan rasio nilai tambah 

sebesar 46,24%,  nilai tersebut 

menunjukkan bahwa agroindustri keripik 

pisang tersebut memiliki prospek yang 

baik untuk dilanjutkan. 

     

4. Analisis Pendapatan, Nilai Tambah, 

dan Kelayakan Finansial 

Agroindustri Keripik di Bandar 

Lampung (2011) 

Fransisdo, T. P Analisis Kualitatif 

(Deskriptif) dan 

Analisis Kuantitatif 

(Statistik) 

1. Agroindustri keripik di Bandar 

Lampung menguntungkan dengan nilai 

R/C lebih dari 1 serta memiliki nilai 

tambah  dengan rata-rata rasio nilai 

tambah sebesar 25 %.  

2. Agroindustri keripik di Bandar 

Lampung secara finansial dan  layak 

untuk dikembangkan pada tingkat suku 

bunga yang berlaku, yaitu 14%.  

3. Agroindustri keripik ini merupakan 

unit usaha yang tidak stabil apabila 

terjadi kenaikan biaya produksi sampai 

dengan 10,99%, dan penurunan 

penerimaan 7,60%. 

Tabel 8. Lanjutan 
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5. Analisis Nilai Tambah, Pendapatan, 

dan Kesempatan Kerja Dalam 

Klaster Agroindustri Berbasis Pisang 

dan Nangka di Desa Karang Pucung 

Kecamatan Way Sulan      Kabupaten 

Lampung Selatan (2010) 

Andika, A. T Analisis Nilai Tambah 

Model Hayami, 

Analisis Pendapatan, 

dan Analisis 

Kesempatan Kerja. 

 

1. Besarnya nilai tambah rata –rata 

keripik pisang rasa sebesar Rp. 

3759,52 per kilogram bahan baku, sale 

pisang Rp.1331,39 per kilogram bahan 

baku, dan keripik nangka memiliki 

nilai tambah sebesar Rp.6913,85 per 

kilogram bahan baku.  

2. Besarnya rata – rata pendapatan 

agroindustri pengolahan pisang dan 

nangka yaitu Rp.39.473.724,69 per 

bulan dan rata – rata kontribusi usaha 

terhadap pendapatan keluarga yaitu 

sebesar 95,66 %.  

3. Besarnya rata – rata kesempatan kerja 

total yang tercipta pada pengolahan 

pisang dan nangka di Desa Karang 

Pucung yaitu sebanyak 314,41 HOK. 

 

 

 

Tabel 8. Lanjutan 



37 
 

Beberapa pendapat telah sejalan dengan penelitian yang akan dilakukan, 

bahwa agroindustri keripik pisang memiliki nilai tambah yang positif.  Hal 

yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya 

adalah bahwa penelitian ini akan meneliti mengenai rantai pasok dan 

manjemen persediaan. Selanjutnya dapat diketahui apakah agroindustri ini 

layak untuk diusahakan atau tidak layak untuk diusahakan  sehingga 

diperlukan analisis tentang kelayakan finansial dan analisa nilai tambah. 

 

 

Agroindustri merupakan industri pengolahan hasil pertanian untuk 

menghasilkan suatu barang agar berdaya guna dan memiliki nilai tambah 

melalui proses pengolahan yang harus terus dikembangkan, karena sebagian 

besar diolah terlebih dahulu menjadi bentuk dan jenis lain.  Agroindustri 

keripik pisang merupakan sistem agribisnis yang melakukan pengolahan pisang 

menjadi keripik pisang.  Agroindustri ini dibuat dengan tujuan untuk 

memberikan nilai tambah dari komoditas pisang terutama pisang kepok.  

Proses pengolahan buah pisang menjadi keripik menggunakan input berupa 

bahan baku,  bahan penolong, modal, tenaga kerja dan teknologi. 

 

Agroindustri perlu memiliki persediaan bahan baku untuk menjamin agar 

proses produksinya tidak akan terhambat akibat kekurangan supply.  Oleh 

karena itu, setiap perusahaan harus berhati-hati mempertimbangkan secara 

matang tentang berapa besarnya persediaan yang harus ada dalam perusahaan.  

Dengan kata lain setiap industri harus mempunyai kebijaksanaan persediaan 

yang jelas untuk mengatur agar persediaan bahan baku yang ada dapat tetap 

C. Kerangka Pemikiran. 
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menjaga kontinuitas proses produksi.  Untuk itu, perlu diperhatikan juga 

manjemen rantai pasok yang dapat memperlancar arus bahan baku sampai ke 

produsen serta barang jadi sampai ke konsumen. 

 

Untuk mengetahui apakah agroindustri keripik pisang memberikan nilai 

tambah atau tidak, maka selisih antara nilai produk dikurangi dengan harga 

bahan baku dan sumbangan bahan lain.  Kemudian apabila harga bahan baku 

ditambah sumbangan bahan lain jumlahnya lebih kecil dari nilai produk, maka 

agroindustri keripik pisang memberikan nilai tambah.  Nilai tambah yang 

didapat dari agroindustri keripik pisang digunakan untuk menutupi berbagai 

biaya-biaya yang ada dalam agroindustri tersebut.  Biaya-biaya yang ada 

tersebut meliputi biaya pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya 

dalam proses produksi.   

 

Semakin tinggi penerimaan dan semakin rendah biaya produksi, maka akan 

memperlebar selisihnya, yang pada akhirnya akan memperbesar keuntungan 

perusahaan.  Sehingga diperlukan kelayakan finansial agroindustri keripik 

pisang untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut layak atau tidak layak 

berdiri. Analisis finansia  yang digunakan meliputi Gross Benefit-Cost Ratio 

(Gross B/C Ratio), Internal rate of retutrn (IRR), Net Benefit-Cost Ratio (Net 

B/C Ratio), Payback Period., dan Net Present Value (NPV). 

Analisis-analisis tersebut di atas dilakukan untuk dapat mengetahui apakah 

usaha agroindustri keripik pisang telah memiliki kinerja yang baik atau belum. 

Jika belum, maka diperlukan adanya peningkatan kinerja. Berdasarkan uraian 

dibuat kerangka berfikir seperti berikut yang dapat dilihat pada Gambar 3.  
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Agroindustri Keripik Pisang 

Nilai tambah 

Input : 

-  Bahan Baku 

-  Peralatan 

-  Tenaga Kerja 

Proses Produksi Output Input 

      Kinerja : 

1. Produktivitas 

2. Kapasitas 

3. Pendapatan 

Output : 

- Keripik Pisang 

Harga 

Output 
Harga 

Input 

1. Analisis Nilai Tambah 

2. Manajemen Rantai Pasok 

3. Analisis Persediaan Bahan 

Baku (Analisis EOQ) 

4. Analisis Finansial : 

Net B/C, Gross B/C, NPV, 

Payback Periode, IRR 

5.  

6.  

 

Penerimaan Pendapatan Biaya  

Produksi 

Gambar 3. Kerangka Pemikiran Analisis Kinerja Agroindustri Keripik  

Pisang di Kota Metro 

Layak Tidak Layak 
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III. METODE PENELITIAN 
 

 

 

A. Konsep Dasar dan Definisi Operasional 

 

Konsep dasar dan definisi operasional mencakup pengertian yang berguna 

untuk memperoleh dan menganalisis data sesuai dengan tujuan penelitian.  

 

Produksi keripik pisang adalah jumlah keripik pisang yang dihasilkan dalam 

satu kali proses produksi yang diukur dalam satuan kilogram (kg). 

Manfaat (benefit) adalah penerimaan dari agroindustri keripik pisang yang 

secara langsung atau tidak langsung menambah konsumsi barang-barang atau 

jasa-jasa.  

Masukan (input) adalah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan 

suatu satuan output/produk. 

Keluaran (Output) adalah hasil dari proses produksi yaitu berupa keripik 

pisang diukur dalam jumlah satuan kilogram (kg). 

 

Penerimaan total diperoleh dengan mengalikan jumlah seluruh hasil produksi 

dengan harga jual per kg, diukur dalam satuan rupiah per tahun (Rp/thn). 

Harga adalah harga keripik pisang yang diterima konsumen diukur dalam 

satuan (Rp/kg). 
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Pendapatan adalah jumlah penerimaan yang diperoleh selama satu tahun  

setelah dikurangi oleh biaya-biaya diukur dalam satuan rupiah (Rp). 

Tenaga kerja adalah banyaknya tenaga kerja yang dicurahkan dalam proses 

produksi dan pengolahan keripik pisang. 

Jumlah tenaga kerja adalah banyaknya tenaga kerja, baik dari dalam maupun 

luar keluarga, yang digunakan dalam agroindustri keripik pisang yang diukur 

dalam satuan Hari Orang Kerja (HOK). 

Discount factor adalah suatu bilangan yang lebih kecil dari satu yang dapat 

dipakai untuk mengalikan atau mengurangi suatu jumlah di waktu yang akan 

datang sehingga dapat diketahui berapa nilainya saat ini, diukur dalam satuan 

persen (%). 

Biaya total adalah penjumlahan biaya tetap dan biaya variabel dan diukur 

dalam satuan rupiah (Rp).   

Biaya tetap adalah biaya yang besar kecilnya tidak tergantung pada volume 

produksi.Biaya tetap diukur dala satuan rupiah (Rp). 

Biaya variabel adalah biaya yang berhubungan langsung dengan jumlah 

produksi diukur dalam satuan rupiah (Rp). 

Biaya tunai adalah biaya yang langsung dikeluarkan pada saat proses 

produksi, diukur dalam satuan rupiah (Rp).   

Biaya investasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan investasi 

agroindustri keripik pisang sebelum pisang diolah dalam satuan rupiah (Rp). 
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Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi selama 

satu bulan, diukur dalam satuan rupiah (Rp).  

Umur ekonomis alat adalah jumlah tahun alat selama digunakan, terhitung 

sejak tahun pembelian sampai alat tersebut tidak dapat digunakan lagi, diukur 

dalam satuan tahun. 

Umur ekonomis bangunan adalah jumlah tahun bangunan selama digunakan, 

terhitung sejak tahun selsesai dibangun dan siap pakai sampai bangunan tidak 

dapat digunakan lagi, diukur dalam satuan tahun. 

Industri skala mikro adalah perusahaan/usaha industri  pengolahan yang 

mempunyai pekerja 1-4 orang. 

Industri skala kecil adalah perusahaan/usaha industri pengolahan yang 

mempunyai pekerja 5-19 orang. 

 

Net Present Value (NPV) adalah suatu analisis yang digunakan untuk 

menghitung selisih antara present value dari penerimaan dengan present value 

dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan, diukur dalam satuan rupiah (Rp). 

Kinerja merupakan hasil kerja dari suatu agroindustri yang dilihat dari aspek 

produktivitas (kg/HOK), kapasitas (%), dan pendapatan. 

Persediaan adalah suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan 

dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha yang normal atau 

barang-barang yang masih dalam proses produksi. 
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Rantai pasok adalah suatu sistem organisasi, teknologi, informasi, kegiatan 

dan sumber daya yang terlibat dalam memindahkan suatu produk atau jasa 

dari pemasok ke pelanggan. 

 

Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi dikurangi nilai bahan 

baku dan nilai input lainnya selain tenaga kerja. Diukur dalam satuan rupiah 

per kilogram (Rp/kg). 

Rasio nilai tambah adalah perbandingan antara nilai tambah dengan nilai 

produk diukur dalam satuan persen (%). 

B. Metode  Penelitian dan Pengumpulan Data 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi 

kasus. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer 

dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui 

wawancara dengan pihak agroindustri menggunakan kuesioner dan 

pengamatan serta pencatatan langsung tentang keadaan di lapangan misalnya 

keadaan agroindustri.  Data sekunder diperoleh dari instansi pemerintah dan 

literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti data jumlah 

agroindustri keripik pisang di Kota Metro dan data produktivitas pisang. 

 

 

C. Lokasi Penelitian, Responden, dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan di lima kecamatan yang berada di Kota Metro 

yang memiliki agroindustri keripik pisang.  Kecamatan Metro Pusat, Metro 

Utara, Metro Timur, Metro Selatan, dan Metro Barat. Penentuan lokasi 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Vendor_%28supply_chain%29&prev=/search%3Fq%3Dsupply%2Bchain%26hl%3Did%26prmd%3Divnsbl&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhhpE3byiQ4Ijyr3RPk4giRR9qKREw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Customer&prev=/search%3Fq%3Dsupply%2Bchain%26hl%3Did%26prmd%3Divnsbl&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhgBsQvLXnbd9sdC21jGZR6ya6whDw
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penelitian ini dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan 

bahwa lima kecamatan tersebut memiliki sentra agroindustri keripik pisang. 

 

Responden dalam penelitian ini adalah pemilik keripik pisang di Kota Metro 

sebanyak 12 responden, namun dalam penelitian ini dibagi menjadi dua skala 

menurut kriteria Badan Pusat Statistik. Berdasarkan banyaknya jumlah tenaga 

kerja agroindustri dibagii menjadi dua kelompok yaitu kelompok agroindustri 

keripik pisang skala mikro dan kelompok agroindustri keripik pisang skala 

kecil. Kelompok agroindustri keripik pisang skala mikro sebanyak 7 orang. 

Adapun kelompok agroindustri keripik pisang skala kecil sebanyak 5 orang. 

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juni - Juli 2014 di lima kecamatan 

yang berada di Kota Metro. 

 

D. Alat Analisis Data 

 

 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan 

analisis kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk menjawab tujuan 

penelitian tentang kinerja, sistem persediaan bahan baku, nilai tambah, dan 

kelayakan agroindustri keripik pisang.  

 

(1) Kinerja 

Kinerja produksi dilihat dari aspek produktivitas, kapasitas, dan 

pendapatan agroindustri.  
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(a)  Produktivitas agroindustri 

 

Produktivitas dari agroindustri terdiri dari produktivitas tenaga kerja 

dan produktivitas usaha agroindustri yang dirumuskan sebagai berikut 

(Prasetya dan Fitri, 2009) : 

Produktivitas tenaga kerja = 
                         

                            
 

Produktivitas usaha = 
                         

                           
 

Standar nilai produktivitas tenaga kerja menurut Render dan Heizer          

(2001) adalah 7,2 kg/HOK. Hal ini berarti setiap satu HOK pada suatu 

agroindustri mampu memproduksi sebesar 7,2 kg unit yang 

diproduksi.    

 Jika produktivitas > 7,2 kg keripik pisang, maka kinerja 

agroindustri tersebut sudah baik; 

 Jika produktivitas < 7,2 kg keripik pisang, maka kinerja 

agroindustri tersebut kurang baik. 

 

(b) Kapasitas agroindustri 

 

Kapasitas yaitu suatu ukuran yang menyangkut kemampuan dari 

output dari suatu proses. Kapasitas agroindustri diperoleh dari actual 

output yaitu output berupa keripik pisang yang diproduksi dengan 

satuan kg dan design capacity yaitu kapasitas maksimal memproduksi 

keripik pisang dengan satuan kg. Kapasitas agroindustri dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 
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Capacity Utliization = 
             

               
 

Keterangan : 

Actual output : output yang diproduksi (kg) 

Design Capacity : kapasitas maksimal memproduksi (kg) 

 Jika kapasitas > 0,5 atau 50%, maka agroindustri telah berproduksi 

secara baik; 

 Jika kapasitas < 0,5 atau 50%, maka agroindustri berproduksi 

kurang baik. 

 

(2) Analisis Economic Order Quantity (EOQ) 

 

Analisis EOQ biasa digunakan untuk menentukan kuantitas pesanan 

persediaan yang meminimumkan biaya langsung penyimpanan persediaan 

dan biaya kebalikannya (inverse cost) pemesanan persediaan. Analisis ini 

dapat digunakan baik untuk barang yang dibeli maupun untuk barang yang 

diproduksi sendiri (Rangkuti, 2004). Rumusan EOQ yang biasa digunakan 

adalah : 

EOQ = √
   

 
 

Dimana: 

EOQ : Jumlah pembelian yang ekonomis 

S      : Biaya pemesanan per pesanan. 

D      : Penggunaan atau permintaan yang diperkirakan per periode waktu. 
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H     : Biaya penyimpanan per periode waktu (Biaya penyimpanan = 10% 

x  harga beli per unit bahan baku ) 

 

Menurut Gitosudarmo (2002) EOQ adalah merupakan volume atau jumlah 

pembelian yang paling ekonomis untuk dilaksanakan pada setiap kali 

pembelian. Untuk memenuhi kebutuhan itu maka dapat diperhitungkan 

pemenuhan kebutuhan pembelian yang paling ekonomis yaitu sejumlah 

barang yang akan dapat diperoleh dengan pembelian dengan menggunakan 

biaya yang minimal. 

 

Unsur-unsur yang mempengaruhi Economic Order Quantity adalah : 

a. Biaya penyimpanan perunit  

b. Biaya pemesanan tiap kali pesan  

c. Kebutuhan bahan baku untuk suatu periode tertentu  

d. Harga pembelian 

 

(3) Analisis Nilai Tambah 

 

Nilai tambah adalah pertambahan nilai suatu komoditi karena adanya input 

fungsional yang diberikan pada komoditi yang bersangkutan. Input 

fungsional tersebut berupa proses mengubah bentuk (form utility), 

memindahkan tempat (place utility), maupun menyimpan (time utility) 

(Hayami,1987). 

 

Analisis nilai tambah metode Hayami merupakan metode yang 

memperkirakan perubahan nilai bahan baku setelah mendapatkan 
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perlakuan. Nilai tambah yang terjadi dalam proses pengolahan merupakan 

selisih dari nilai produk dengan biaya bahan baku dan input lainnya. 

Beberapa faktor penentu dalam analisis nilai tambah yaitu : 

(a) Faktor teknis, mencakup kapasitas produksi dari satu unit usaha, 

jumlah waktu kerja yang digunakan dan tenaga kerja yang dikerahkan. 

(b) Faktor pasar, mencakup harga output, upah tenaga kerja, harga bahan 

baku, dan nilai input lain. 

 

Konsep pendukung dalam analisis nilai tambah metode Hayami pada 

subsistem pengolahan adalah : 

(a) Faktor konversi, menunjukkan banyaknya output yang dapat 

dihasilkan satu satuan input. 

(b) Koefisien tenaga kerja, menunjukkan banyaknya tenaga kerja 

langsung yang diperlukan untuk mengolah satu satuan input. 

(c) Nilai output, menunjukkan nilai output yang dihasilkan dari satu-

satuan input. 

 

Untuk mengetahui besarnya nilai tambah dari pada agroindustri keripik 

pisang di Kota Metro dapat dilakukan dengan menggunakan metode nilai 

tambah  Hayami pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Prosedur Perhitungan Nilai Tambah Metode Hayami 

 

No Variabel  Nilai 

1 Output (Kg/Bulan) A 

2 Bahan Baku (Kg/Bulan) B 

3 Tenaga Kerja (HOK/Bulan) C 

4 Faktor Konversi D = A/B 

5 Koefisien Tenaga Kerja E = C/B 

6 Harga Output (Rp/Kg) F 

7 Upah Rata-rata Tenaga Kerja (Rp/HOK) G 

Pendapatan dan Keuntungan (Rp/Kg) 

8 Harga Bahan baku (Rp/Kg) H 

9 Sumbangan Input Lain (Rp/Kg) I 

10 Nilai Output J = D x F 

11 a 

     b 

Nilai Tambah 

Rasio Nilai Tambah 

K = J – I – F 

L% = (K/J) x 100% 

12 a 

     b 

Imbalan Tenaga Kerja 

Bagian Tenaga Kerja 

M = E x G 

N% = (M/K) x 100% 

13 a 

     b 

Keuntungan 

Tingkat Keuntungan 

O = K – M 

P% = (O/K) x 100% 

Balas Jasa untuk Faktor Produksi 

14 a 

     b 

     c 

Margin 

Keuntungan 

Tenaga Kerja 

Input Lain 

Q = J – H 

R = O/Q x 100% 

S = M/Q x 100% 

T = I/Q x 100% 

Sumber : Hayami (1987)  

Kriteria nilai tambah adalah : 

(a) Jika NT > 0, berarti pengembangan agroindustri keripik pisang 

memberikan nilai tambah (positif). 

(b) Jika NT < 0, berarti pengembangan agroindustri keripik pisang tidak 

memberikan nilai tambah (negatif). 

 

(4)  Analisis Finansial  

Pada penelitian ini, analisis finansial dilakukan secara kuantitatif, yang 

terdiri dari : 
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(a) Gross Benefit Cost Ratio (Gross B/C Ratio) 

Gross Benefit Cost Ratio merupakan perbandingan antara jumlah 

present value dari benefit kotor dengan jumlah  present value dari 

biaya kotor.  Secara matematis Gross B/C dapat dirumuskan sebagai : 

 

 












n
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Keterangan : 

bt  = Benefit/ penerimaan bersih tahun t 

ct  = Cost/ biaya pada tahun t 

i  = Tingkat bunga 

t  = tahun(waktu ekonomis) 

n  = umur proyek (tahun) 

  

 

Kriteria pada pengukuran ini adalah :   

1. Jika Gross B/C > 1, maka kegiatan usaha layak untuk 

dilaksanakan. 

2. Jika Gross B/C < 1, maka kegiatan usaha tidak layak 

untukdilaksanakan 

3. Jika Gross B/C = 1, maka kegiatan usaha dalam keadaan break 

event point. 

 

(b) Net Benefit Cost Ratio (Net B/C Ratio) 

Net Benefit Cost Ratio merupakan perbandingan antara net benefit 

yang telah didiscount factor positif dengan net benefit yang telah 
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didiscount negatif.  Secara matematis Net B/C  dapat dirumuskan 

sebagai: 

 

 












n

t

t

n

t

t
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Keterangan : 

bt  = Benefit/ penerimaan bersih tahun t 

ct  = Cost/ biaya pada tahun t 

i  = Tingkat bunga 

t  = tahun(waktu ekonomis) 

n  = umur proyek (tahun) 

Kriteria pada pengukuran ini adalah :   

1. Jika Net B/C > 1, maka kegiatan usaha layak untuk dilaksanakan 

2. Jika Net B/C < 1, maka kegiatan usaha tidak layak untuk 

dilaksanakan 

3. Jika Net B/C = 1, maka kegiatan usaha dalam keadaan break event 

point 

 

(c) Payback Period  

Payback Period merupakan penilaian investasi suatu proyekyang 

didasarkan pada pelunasan biaya investasi berdasarkan manfaat bersih 

dari suatu proyek.  Secara matematis Payback period  dapat 

dirumuskan sebagai : 


Ab

Ko
PP  1 tahun 
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                  Keterangan : 

                  Pp = payback periode 

I0 = investasi awal 

Ab = manfaat (benefit) yang diperoleh setiap periode 

 

 

Kriteria kelayakan : 

1.   Jika Payback period lebih pendek dari umur ekonomis usaha, maka 

proyek tersebut layak untuk dijalankan 

2.   Jika Payback period lebih lama dari umur ekonomis usaha,maka 

proyek tersebut tidak layak untuk dijalankan. 

 

(d) Net Present Value  (NPV) 

Perhitungan Net Present Value merupakan nilai benefit yang telah 

didiskon dengan Social Opportunity Cost of Capital (SOCC) sebagai 

compounding factor. Secara matematis NPV dapat dirumuskan  

 

 




n

t
t

t

CtBt
NPV

1 1
 

Keterangan : 

bt  = Benefit (manfaat) 

ct  = Cost/ biaya  

i  = Tingkat bunga bank yang berlaku 

t  = tahun(waktu) 

n  = umur proyek (tahun) 

 

Kriteria penilaian adalah : 

1. Jika NPV > 0, maka kegiatan usaha layak untuk dilaksanakan 

2. Jika NPV < 0, maka kegiatan usaha tidak layak untuk dilaksanakan 
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3. Jika NPV = 0, maka kegiatan usaha dalam keadaan break event 

point 

 

(e) Internal Rate of Return (IRR) 

 

Internal Rate of Return (IRR) merupakan suatu tingkat bunga yang 

menunjukan nilai bersih sekarang (NPV) sama dengan jumlah seluruh 

investasi proyek atau dengan kata lain tingkat suku bungan yang 

menghasilkan NPV sama dengan nol.  Secara matematis IRR dapat 

dirumuskan sebagai : 

                
 


 




n

t
t

t

CtBt
NPV

1 1
 

                              IRR = 
 

       
 = 

         

     
 

Keterangan : 

bt  = Benefit (manfaat) 

ct  = Cost/ biaya  

i  = Tingkat bunga bank yang berlaku 

t  = tahun(waktu) 

n  = umur proyek (tahun) 

 

Dengan kriteria : 

1. Jika IRR > i, maka kegiatan usaha layak untuk dilaksanakan 

2. Jika IRR < i, maka kegiatan usaha tidak layak untuk dilaksanakan 

3. Jika IRR = i, maka kegiatan usaha dalam keadaan break event point 

 

 

 Investasi = 0 
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IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN 

 

 

 

A. Letak Geografis dan Luas Wilayah 

 

Penelitian ini dilakukan di seluruh kecamatan Kota Metro yang memiliki 

sentra keripik pisang, yaitu Metro Pusat, Metro Utara, Metro Timur, Metro 

Selatan, dan Metro Barat. Kota metro memiliki luas areal daratan 68,74 

Km
2
 dengan jumlah penduduk sekitar 147.050 jiwa.  Secara geografis 

wilayah Kota Metro terletak pada posisi -105
0
 15’ – 105

0
 20’ BT dan -5

0
 

5’ – 5
0
 10’ LS dan secara topografi Kota Metro berada pada ketinggian 25 

- 75 meter dari permukaan laut (dpl) dengan kelembapan udara rata-rata 

80% - 88% dengan sebagian besar wilayahnya berupa daratan.  

 

Secara administratif batas wilayah Kota Metro adalah sebagai berikut: 

• Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan 

Lampung Timur 

• Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur 

• Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah 

• Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur 
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B. Keadaan Penduduk 

 

1. Keadaan penduduk berdasarkan jenis kelamin 

 

Penduduk Kota Metro berjumlah 151.669 jiwa, terdiri dari 76.139 

jiwa laki-laki dan 75.530 jiwa perempuan, dengan 36.198 kepala 

keluarga.Secara rinci jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin 

dapat dilihat pada Tabel  6. 

 

Tabel 6. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di  

Kota Metro tahun 2009-2013 

 

Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah Penduduk 

Jiwa KK 

2009 71.867 71.121 142.988 32.183 

2010 73.027 72.444 145.471 33.297 

2011 73.920 73.130 147.050 33.361 

2012 74.980 74.381 149.361 34.554 

2013 76.139 75.530 151.669 36.198 

                     Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2014 

 

Tabel 6 menunjukkan bahwa penduduk Kota Metro mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2009 penduduk Kota Metro 

berjumlah 142.988 jiwa, sedangkan pada tahun 2013 jumlah 

penduduk Kota Metro berjumlah 151.669 jiwa. Selama lima tahun 

mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,45 persen. 

2. Keadaan penduduk berdasarkan umur 

 

Berdasarkan kelompok umur penduduk Kota Metro dapat dilihat 

pada Tabel 7.  
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Tabel 7. Sebaran penduduk berdasarkan kelompok umur di  

Kota Metro tahun 2013. 

 

Kelompok Umur Jumlah (jiwa) Persentase (%) 

0 – 4 

5 – 9 

10 – 14 

15 – 19 

20 – 24 

25 – 29 

30 – 34 

35 – 39 

40 – 44 

45 – 49 

50 – 54 

55 – 59 

60 – 64 

65 – 69 

70 – 74 

≥ 74 

12.991 

13.615 

14.209 

15.947 

13.883 

12.687 

12.964 

12.102 

11.017 

9.220 

7.444 

5.396 

3.315 

2.421 

2.140 

2.138 

8,6 

8.9 

9,3 

10,5 

9,2 

8,3 

8,5 

7,9 

7,2 

6,0 

4,9 

3,5 

2,2 

1,2 

1,4 

1,4 

 Jumlah/ Total         151.669                     100 

                     Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2014 

 

 

Menurut Mantra (2004), kelompok penduduk usia 15 – 64 tahun 

adalah kelompok penduduk usia produktif. Pada Tabel 7 terlihat 

bahwa penduduk Kota Metro sebagian besar dalam usia yang 

produktif, jumlah penduduk umur produktif sebesar 104.155 jiwa 

(68,67%), sedangkan selebihnya berada pada usia yang tidak 

produktif yaitu penduduk yang berusia 0-14 tahun dan penduduk 

yang berusia lebih dari 64 tahun. Jumlah penduduk Kota Metro yang 

berada pada umur tidak produktif sebesar 47.514 jiwa (31,33%). 

Data ini menunjukkan bahwa Kota Metro memiliki jumlah angkatan 

kerja yang cukup besar. Apabila jumlah angkatan kerja tersebut  
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dapat dimanfaatkan dengan baik untuk pengembangan usahatani 

maupun pembangunan desa maka akan lebih menguntungkan.  

 

3. Keadaan penduduk berdasarkan agama 

 

Sebagian besar penduduk Metro memeluk agama Islam dengan 

persentase sejumlah 14.383 jiwa (97,26%) dan sisanya pemeluk 

agama Kristen Protestan dan Katolik, Hindu, Budha, serta 

Konghucu. Tabel 8 menunjukkan bahwa Penduduk Kota Metro 

sebagian besar beragama islam, yaitu sebanyak 136.684  jiwa. 

Adapun sebaran penduduk di Kota Metro dilihat pada Tabel 8. 

 

Tabel 8. Sebaran penduduk berdasarkan agama di Kota Metro tahun 

2011.  

 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2014 

 

 

4. Keadaan Penduduk berdasarkan lapangan usaha 

 

Sebaran penduduk Kota Metro berdasarkan lapangan usaha dapat 

dilihat pada Tabel 9. 

 

 

 

Islam Katolik Kristen Hindu Budha Konghucu

1 Metro Selatan 13.834 208 194 19 0 0 14.255

2 Metro Timur 24.794 146 436 60 83 8 25.527

3 Metro Barat 31.670 1.973 972 168 623 0 35.406

4 Metro Pusat 42.233 1.853 1.486 216 788 72 46.648

5 Metro Utara 24.154 494 395 45 126 0 25.214

Total 136.684 4.674 3.483 508 1.620 80 147.050

No Kecamatan
Agama

Jumlah
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Tabel  9. Sebaran  penduduk berdasarkan  lapangan usaha di Kota 

Metro tahun 2012.  

 

No Lapangan Usaha Jumlah 

(%) 

1. Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan, 

dan Peternakan 

11,98 

2. Pertambangan dan Penggalian 0,30 

3. Industri Pengolahan 7,48 

4. Listrik, Gas, dan Air 0,10 

5. Bangunan 9,78 

6. Perdagangan besar, Eceran, Rumah Makan dan 

Hotel 

29,80 

7. Angkutan, Penggudangan, dan Komunikasi 4,59 

8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan 

dan Tanah 

2,80 

9. Jasa Kemasyarakatan. 33,17 

Jumlah 100 

 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2014 

 

Berdasarkan Tabel 9 di atas diketahui bahwa mayoritas jumlah 

penduduk di Kota Metro berdasarkan lapangan usaha adalah Jasa 

Kemasyarakatan sebesar 33,17% . Lalu dilanjutkan Perdagangan 

besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel sebesar 29,80 %. Pada 

industri pengolahan sebesar 7,48%,  ini dapat berarti Kota Metro 

memiliki potensi dalam mengembangkan industri kecil/rumah 

tangga. 
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

 

A.  Kesimpulan 

  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap agroindustri 

pengolahan keripik pisang di Kota Metro maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

  

1. Kinerja keripik pisang skala mikro dan skala kecil di Kota Metro telah 

berproduksi dengan baik, yaitu agroindustri keripik pisang skala mikro 

dengan produktivitas rata-rata sebesar 25,71 kg/HOK dan rata-rata 

kapasitas rata-rata sebesar 0,69 atau 69 persen. Sedangkan agroindustri 

keripik pisang skala kecil dengan produktivitas rata-rata sebesar 34,95 

kg/HOK dan kapasitas sebesar 0,90 atau 90 persen. 

 

2. Jumlah pembelian bahan baku yang ekonomis (nilai EOQ) rata-rata untuk 

agroindustri keripik pisang skala mikro di Kota Metro sebanyak 57 sisir 

dengan frekuensi pembelian bahan baku yang dilakukan 5 kali, adapun 

untuk agroindustri keripik pisang skala kecil di Kota Metro sebanyak 112 

sisir dengan frekuensi pembelian bahan baku yang dilakukan 9 kali. 

 

3. Nilai tambah rata-rata agroindustri keripik pisang skala mikro di Kota 

Metro  sebesar Rp 15.481,97 dengan rasio nilai tambah 59,97 persen 
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sedangkan keripik pisang skala kecil sebesar Rp 27.528,19 dengan rasio 

nilai tambah 80,13 persen.  

 

4. Agroindustri keripik pisang skala mikro dan  agroindustri keripik pisang 

skala kecil secara finansial di Kota Metro layak untuk diusahakan, dengan 

masing-masing nilai NPV Rp. 148.681.199,35 dan Rp. 921.810.661,18, 

masing-masing IRR sebesar 39,07% dan 69,35%, masing-masing Net B/C 

sebesar 3,00 dan 6,62, masing-masing Gross B/C sebesar 1,76 dan 2,73 , 

dan masing-masing Payback Periode selama 2 tahun 5 bulan 5 hari dan 1 

tahun 8 bulan 8 hari. 

 

B. Saran 

 

1. Pelaku agroindustri diharapkan meningkatkan kinerja agroindustri keripik 

pisang di Kota Metro, khususnya agroindustri skala mikro melalui upaya 

menambah varian rasa pada keripik pisang, sehingga dapat meningkatkan 

produksi keripik pisang. Para pelaku agroindustri keripik pisang 

diharapkan dapat meningkatkan keahlian dan keterampilan tenaga kerja 

yang dimiliki agar mampu memproduksi keripik pisang yang lebih 

berkualitas. 

 

2. Pihak pemerintah daerah, melalui Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, 

Perindustrian, UMKM, serta lembaga keuangan diharapkan dapat 

memberikan bantuan pinjaman modal serta dapat memberikan pembinaan 

lebih lanjut mengenai pemakaian teknologi pada agroindustri  keripik 
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pisang, sehingga memberikan nilai jual yang tinggi dan dapat 

menigkatkan kinerja agroindustri keripik pisang.  

 

3. Peneliti lain diharapkan dapat melanjutkan penelitian sejenis yang terkait 

dengan aspek pemasaran agroindustri keripik pisang di Kota Metro.  
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