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V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Kelayakan teknis  

Analisis kelayakan teknis meliputi : aspek bahan baku, aspek peralatan dan  

tenaga kerja serta uji organoleptik keripik talas.  

 

5.1.1 Bahan baku 

 

Analisis bahan baku mencakup spesifikasi bahan baku yang dibutuhkan dan 

potensi ketersediaannya. Bahan baku yang dibutuhkan untuk pembuatan keripik 

talas adalah umbi talas, minyak goreng dan bahan pembantu berupa garam, 

bawang putih. Berdasarkan hasil survey data jenis umbi talas di Kabupaten 

Lampung Barat adalah jenis talas lokal yaitu talas Lampung.  

 

Dan hasil pencatatan di Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Barat tahun 2004 

hingga tahun 2010, menerangkan bahwa  tingkat produksi tanaman talas di 

Kabupaten Lampung Barat meningkat, untuk satu hektar budidaya tanaman talas 

umur panen 7 bulan menghasilkan 30 ton umbi talas, umur panen 9 bulan bisa 

mencapai 50 ton umbi talas. Artinya potensi tanaman talas cukup baik bila 

dikembangkan di Kabupaten Lampung Barat. Berikut ini adalah data potensi 

tanaman talas di Kabupaten Lampung Barat  sejak tahun 2004 hingga tahun 2010 

yaitu : 
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Tabel 8.  Potensi tanaman talas tahun 2004 - 2007 

No Kecamatan 
Tanam (Ha) Panen (Ha) 

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 

1 Sumber Jaya - - - - - - - - 

2 Way Tenong - - - - - - - - 

3 Gedung Surian - - - - - - - - 

4 Belalau 3 7 9 10 5 4 14 11 

5 Batu Brak 18 16 32 4 14 16 28 2 

6 Sekincau - - - - - - - - 

7 Suoh - - - - - - - - 

8 Balik Bukit 10 17 22 27 9 14 22 23 

9 Sukau - - 95 138 - - 29 126 

10 Pesisir Selatan - 5 2 3 - 3 - 2 

11 Bengkunat 10 - 12 13 8 -2 - 11 

12 Pesisir Tengah - - - - - - - - 

13 Karya Penggawa - - - - - - - - 

14 Pesisir Utara - - - - - - - - 

15 Lemong - - - - - - - - 

16 Ngambur - - - - - - - - 

 Jumlah 41 45 172 195 36 39 102 175 
 

Sumber : Data SP Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Barat 

 

Dari table 8 tersebut diatas luas tanam dan panen tanaman talas di Kabupaten 

Lampung Barat  dari tahun 2004 hingga 2006 mengalami kenaikan luas tanam dan 

luas panen yang signifikan di tahun 2005 ke tahun 2006. Bisa dikatakan pada 

tahun tersebut petani di Kabupaten Lampung Barat mulai membudidayakan talas 

dikebun. Selama ini talas di Kabupaten Lampung Barat dijual dalam bentuk umbi, 

belum di lakukan pengolahan guna memberi nilai tambah dan  nilai jual produk 

talas tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan umbi talas guna 

memberikan nilai tambah bagi petani berupa pendapatan dengan cara agroindustri 

pembuatan keripik talas di Kabupaten Lampung Barat.   
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Tabel 9. Potensi tanaman talas tahun 2008 – 2010 

        

No Kecamatan Tanam (Ha) Panen (Ha) 

  2008 2009 2010 2008 2009 2010 

1 Sumber Jaya - - - - - - 

2 Way Tenong - - - - - - 

3 Gedung Surian - - - - - - 

4 Belalau 5,5 1 4 7 1 3 

5 Batu Brak 2 18 6 - 14 10 

6 Sekincau - - - - - - 

7 Suoh 8 3 8 4 3 8 

8 Balik Bukit 28 54 17 23 41 31 

9 Sukau 188 203 236 129 225 232 

10 Pesisir Selatan 4 4 10 3 7 12 

11 Bengkunat 6 4 - 6 6 - 

12 Pesisir Tengah - - - - - - 

13 Karya Penggawa - - - - - - 

14 Pesisir Utara - - - - - - 

15 Lemong - - - - - - 

16 Ngambur 1 - 26 4 - 13 

17 Bengkunat Belimbing 1 - - 3 - - 

 Jumlah 243,5 287 307 179 297 309 

 

Sumber : Data SP Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Barat 

 

Potensi tanaman talas di Kabupaten Lampung Barat pada table 9 menunjukkan  

tahun 2008 hingga 2010 mengalami peningkatan, baik dari luas tanam maupun 

luas panen. Sedangkan Kecamatan Sukau dan Kecamatan Balik Bukit merupakan 

sentra penghasil talas berdasarkan data statistik di atas. Oleh karenanya usaha 

agroindustri keripik talas berpotensi di kembangkan di Kecamatan Sukau atau 

Kecamatan Balik Bukit.  
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 Tabel 10.  Data rata – rata produksi tanaman talas di Kab. Lampung Barat 

No Tahun 
Luas Tanam 

(Ha) 

Panen 

(Ha) 

Produksi 

(Ton) 

Rata-Rata Produksi 

Perbulan (Ton) 

1 2004 41 36 1.440 120 

2 2005 45 39 1.560 130 

3 2006 172 102 4.080 340 

4 2007 195 175 7.000 583,3 

5 2008 243,5 179 7.160 596,6 

6 2009 287 297 11.880 990 

7 2010 307 309 12.360 1.030 

 Jumlah  1.290,5 1.137 45.480 3.789,9 

 

Sumber : Data Sekunder Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Barat  

Rata-rata produksi  di Kabupaten Lampung Barat adalah 40 ton per hektar 

pertahun. Dari data tabel 10 terlihat rata-rata produksi tanaman talas setiap 

tahunnya meningkat seiring dengan peningkatan luas lahan tanam. Tingginya nilai 

rata-rata produksi tanaman talas tersebut menjamin kontinyuitas bahan baku 

agroindustri pembuatan keripik talas skala kecil di Kabupaten Lampung Barat.  

5.1.2 Kebutuhan peralatan  

 

Kebutuhan peralatan disesuaikan dengan umbi talas yang akan diproduksi 

menjadi keripik talas. Bahan baku umbi talas yang digunakan sejumlah 60 kg 

perproduksi dengan hitungan kebutuhan alat pertahunnya. Tabel 11 berikut 

menjelaskan kebutuhan alat dalam memproduksi keripik talas semi modern dan 

tradisional.  
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Tabel 11.  Kebutuhan alat dalam memproduksi keripik talas 

No Jenis Peralatan 

Semi 

Modern 

(buah) 

Umur 

Ekonomi 

(Tahun) 

Tradisional 

(buah) 

Umur 

Ekonomi 

(Tahun) 

 

1 Tungku 2 1 2 1  

2 Blender 1 5 1 5  

3 
Wajan (d = 60 

cm) 
2 5 2 5 

 

4 Sutil 2 3 2 3  

5 Serok 2 3 2 3  

6 Arik 4 3 4 3  

7 Sendok kayu 4 3 4 3  

8 Sendok makan 1 3 1 3  

9 Timbangan  1 10 1 10  

10 
Pisau kupas 

(stainless) 
4 1 4 1 

 

11 Ember plastik 4 3 4 3  

12 
Baskom 

Plastik 
4 3 4 3 

 

13 
Alat pengiris 

umbi talas 
1 10 - - 

 

14 Panci 1 set 10 1 set 10  

15 
Mesin 

pengemas 
1 10 - - 

 

16 
Pisau pengiris 

umbi 
- - 2 1 

 

 Total 34 - 35 -  

 

Dari segi kebutuhan peralatan dapat terlihat di semi modern menggunakan alat 

pengiris sedangkan di tradisional masih menggunakan pisau pengiris biasa, alat 

pengiris yang digunakan memiliki kapasitas potong 90 kg per jam nya, alat 

pengiris dapat di lengkapi dengan menggunakan dinamo listrik. Keuntungan 

menggunakan alat pengiris ini adalah bisa mengurangi tenaga kerja 1 orang dari 

pengirisan secara tradisional, sebab dengan menggunakan alat cukup satu orang 

tenaga operasional alat pengiris umbi talas, hemat listrik , memungkinkan bila 
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produksi perminggu nya ditingkatkan dari 300 kg dan menyingkat waktu 

pengirisan umbi talas.   

 

Selain itu di semi modern sudah menggunakan alat bantu pengemas sedangkan di 

tradisional masih menggunakan straples atau lilin untuk menutup bungkus 

plastiknya. Penggunaan straples dalam pembungkusan produk makanan tidak 

dianjurkan sebab dapat membahayakan konsumen jika straples tersebut tertelan 

mengingat ukurannya yang cukup kecil. Pada tabel 12. dirinci peralatan yang 

digunakan dari tiga tempat pembuatan keripik dalam penelitian ini.  

Tabel 12.  Rincian peralatan dalam memproduksi keripik talas 

No Jenis Peralatan Rega Keripik 
Maju 

Tani 

Tiga 

Putra 

Umur 

Ekonomi 

(Tahun) 

 

1 Tungku 2 1 2 1 

2 Blender 1 1 1 5 

3 Wajan (d = 60 cm) 2 1 2 5 

4 Sutil 4 2 2 3 

5 Serok 4 2 2 3 

6 Arik - 4 2 3 

7 Sendok kayu - 4 2 3 

8 Sendok makan 2 1 2 3 

9 Timbangan  1 1 1 10 

10 
Pisau kupas 

(stainless) 
3 3 2 

1 

11 Ember plastik 6 4 4 3 

12 Baskom Plastik 2 4 4 3 

13 Lilin 3 3 3 - 
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Lanjutan Tabel 12.  Rincian peralatan dalam memproduksi 

keripik talas 

 

No Jenis Peralatan Rega Keripik 
Maju 

Tani 

Tiga 

Putra 

Umur 

Ekonomi 

(Tahun) 

14 Panci - 1 set - 10 

15 
Pisau pengiris 

umbi 
3 1 2 1 

16 Irik/para Bambu 3 1 2 3 

17 Keranjang Plastik 2 - - 3 

18 Wajan (30 cm) 2 - - 10 

19 Sikat plastik - - 2 1 

 Total 38 34 31 - 

 

Data tabel 12. menunjukkn menunjukkan bahwa peralatan yang diperlukan pada 

proses pembuatan keripik talas sederhana, mudah di dapat, harga peralatan murah, 

tidak sulit dalam pemeliharaan alat serta memiliki umur teknis yang lama. Artinya 

usaha pembuatan keripik talas dapat dilakukan oleh siapa saja, mengingat 

peralatan yang di gunakan sangat sederhana dan mudah di peroleh.  

 

5.1.3  Tenaga kerja 

 

 

Bahan baku umbi talas yang digunakan sejumlah 60 kg perminggunya, dengan  

jumlah tenaga kerja dihitung berdasarkan kebutuhan dalam melakukan produksi 

seoptimal mungkin. Dalam penelitian ini setiap satu kegiatan produksi 

membutuhkan satu orang tenaga kerja, perbedaan terjadi pada jumlah tenaga 

pengirisan umbi talas jika secara tradisional menggunakan 2 orang tenaga kerja 

sedangkan menggunakan alat pengiris membutuhkan 1 orang tenaga kerja, 

selengkapnya dapat dilihat pada tebel 13. 
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Tabel 13. Tenaga kerja dengan kapasitas bahan baku 60 kg umbi talas per hari 

No Jenis Kegiatan 

Semi 

Modern 

(orang) 

Tenaga  

Kerja 

(jam/org/hari) 

Tradisional 

(orang) 

Tenaga  

Kerja 

(jam/org/hari) 

Status 

Tenaga 

Kerja 

1. Pengupas kulit talas 

dan pencucian umbi 

talas 

1 0,21 1 0,52 Harian 

2. Pengirisan umbi talas 1 0,17 1 0,57 Tetap 

dan 

Harian 

3. Penggorengan dan 

penirisan,pembumbuan 

keripik talas 

1 1,43 2 2,53 Harian 

4. Pengemasan keripik 

talas 

1 0,1 1 0,13 Harian 

5. Pemasaran hasil 

keripik talas 

1 2 1 2 Tetap 

 

 

5.1.4  Proses pembuatan keripik talas 

 

Proses keripik talas pada penelitian ini ada empat alternatif proses pembuatan, 

yang pertama pembuatan keripik talas maju tani, kedua pembuatan keripik talas  

rega keripik, ketiga pembuatan keripik talas tiga putra dan keempat pembuatan 

keripik talas semi modern karena sudah menggunakan bantuan peralatan dalam 

proses pengirisan umbi talas dan pengemasannya. 

 

1. Alternatif pertama proses pembuatan keripik talas maju tani 

 

Pembuatan keripik talas maju tani masih tergolong tradisional dilihat dari segi 

peralatan yang digunakan. Dan dari segi modal masuk kedalam usaha skala kecil. 

Neraca bahan pembuatan keripik talas maju tani di uraikan pada gambar 16. 

Dengan asumsi produksi optimal ditiap bulannya  60 kg. 
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Gambar 16. Neraca bahan pembuatan keripik talas maju tani 
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Proses pembuatan keripik talas maju tani per 60 kg  adalah sebagai berikut : 

1. Pertama kali umbi talas yang baru di beli dari petani didiamkan dengan cara 

di angin-anginkan selama minimal 3 hari . Tujuannya untuk mengurangi 

kadar air pada umbi talas sehingga pada saat penggorengan dapat lebih cepat 

kering.  

2. Kedua pengupasan kulit dilakukan oleh 3orang tenaga kerja menggunakan 

pisau kupas stainless sebanyak 3 buah. Adapun jumlah kulit yang terbuang 

dari 60 kg adalah 8,11  kg artinya 13,52% dari berat umbi talas di awal.   

3. Ketiga perendaman umbi talas selama 30 menit kemudian pencucian umbi 

talas yang telah dikupas menggunakan 2 buah ember dengan volume air per 

ember lebih kurang 20 liter secara bergantian dengan 4 kali cuci. Tujuannya 

untuk menghilangkan lendir yang menempel di umbi talas. 

4.  Keempat penirisan umbi talas minimal selama 30 menit untuk mengurangi 

air yang tersisa dari hasil pencucian. Penirisan di lakukan di atas sebuah para-

para berukuran panjang 108 cm, lebar 68 cm dan tinggi 24 cm 

5. Kelima pengirisan umbi talas langsung di atas wajan yang sebelumnya telah 

dipanaskan minyak terlebih dahulu sebanyak 15-18  liter. Menggunakan satu 

orang pekerja dalam proses ini. Penggorengan dilakukan selama lebih kurang 

10 menit. Pada proses penggorengan maju tani menggunakan satu tungku 

penggorengan. Banyak umbi talas yang di goreng per satu kali goreng lebih 

kurang 3 kg.  

6. Keenam penirisan keripik talas hasil penggorengan bertujuan mengurangi 

minyak yang masih menempel di keripik talas. Penirisan menggunakan satu 
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buah arik dan satu buah sutil. Berat keripik talas hasil penggorengan adalah 

63,47 % dari berat umbi talas diawal. 

7. Ketujuh pemberian bumbu keripik talas menggunakan cabe merah, bawang 

putih, gula pasir serta minyak makan. Pada proses pemberian bumbu 

menggunakan 2 tenaga kerja. 

8. Kedelapan pengemasan keripik talas menggunakan plastik. Pengemasan 

dilakukan dengan menggunakan ukuran plastik yaitu ukuran seperempat 

kilogram. Berat keripik talas setelah di beri bumbu dan di kemas menjadi 

68% dari berat umbi talas di awal.  Pada proses ini menggunakan 3 orang 

tenaga kerja. Selanjutnya keripik talas siap di pasarkan. Tenaga pemasaran 

yang digunakan 1 orang. 

 

Dari uraian diatas dapat di ketahui waktu yang dibutuhkan jika umbi talas yang di 

olah sebanyak 60 kg di kurang 8,11 kg kulit talas dan 1,8 kg penguapan talas 

sama dengan 50,09 kg umbi talas yang diolah. Waktu yang dibutuhkan untuk satu 

proses pembuatan keripik talas dengan 60 kg umbi talas adalah 7,33 jam 

(Lampiran 1). Tenaga kerja yang digunakan statusnya harian, dalam memproduksi 

keripik talas tenaga kerja secara bergantian menangani proses produksi. Tidak 

hanya di satu proses saja bekerjanya akan tetapi saling membantu dan bergantian 

satu dengan yang lain.  

 

2.  Alternatif kedua proses pembuatan keripik talas rega keripik 

 

Pembuatan keripik talas merk rega keripik juga masih tergolong tradisional dilihat 

dari segi peralatan yang digunakan. Dan dari segi modal, masuk kedalam usaha 

skala kecil.  Pembuatan keripik talas rega keripik sedikit berbeda dengan  maju 
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tani. Perbedaan ini terjadi pada proses pengirisan umbi talas yang di iris terlebih 

dahulu baru di lakukan pencucian dan dilanjutkan penggorengan. Pada gambar 17. 

di gambarkan uraian neraca bahan pembuatan keripik talas rega keripik. 

 

   

Gambar 17. Neraca bahan pembuatan keripik talas rega keripik 
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Proses pembuatan keripik talas rega keripik  per 50 kg optimalnya adalah sebagai 

berikut : 

1. Pertama pengupasan kulit dilakukan oleh 2orang tenaga kerja menggunakan 

pisau kupas stainless sebanyak 2 buah. Adapun jumlah kulit yang terbuang 

dari 50 kg adalah 8,2  kg artinya 16,4% dari berat umbi talas di awal.   

2. Proses kedua dan ketiga yaitu pengirisan umbi talas dengan menggunakan 

pisau pengiris dan satu ember plastik. Waktu yang dibutuhkan untuk umbi 

talas 50 kg adalah 2,57 jam. Setelah pengirisan dilanjutkan dengan pencucian 

umbi talas yang telah dikupas menggunakan 2 buah ember dengan volume air 

per ember lebih kurang 20 liter secara bergantian dengan 4 kali cuci. 

Tujuannya untuk menghilangkan lendir yang menempel di umbi talas. Waktu 

yang dibutukan untuk mencuci umbi talas 10 menit per 13 kg nya.  

3. Keempat penirisan umbi talas untuk mengurangi air yang tersisa dari hasil 

pencucian. Penirisan di lakukan menngunakan keranjang plastik satu buah. 

Untuk penirisan membutuh kan waktu paling tidak 10 menit.  

4. Kelima penggorengan di atas wajan yang sebelumnya telah dipanaskan 

minyak terlebih dahulu sebanyak 15 liter. Menggunakan dua orang pekerja 

dalam proses ini dan dua tungku. Penggorengan dilakukan selama lebih 

kurang 10 menit. Banyak umbi talas yang di goreng per satu kali goreng lebih 

kurang  1,3 kg.  

5. Keenam penirisan keripik talas hasil penggorengan bertujuan mengurangi 

minyak yang masih menempel di keripik talas. Penirisan menggunakan dua 

buah arik dan dua buah sutil. Hasil penggorengan beratnya adalah 39,52% 

dari berat umbi talas di awal.  
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6. Ketujuh pemberian bumbu keripik talas menggunakan cabe merah, bawang 

putih, gula pasir serta minyak makan. Pada proses pemberian bumbu 

menggunakan 2 tenaga kerja. Alat yang digunakan dua buah tungku dan dua 

buah wajan, dua buah sutil, satu ember penampung.Waktu yang dibutuhkan 

untuk pemberian bumbu lebih kurang 4,39 jam dengan menggunakan dua 

tungku hanya 2,195 jam. 

7. Kedelapan pengemasan keripik talas menggunakan plastik. Pengemasan 

dilakukan dengan menggunakan ukuran plastik yaitu ukuran seperempat 

kilogram. Berat keripik talas setelah di beri bumbu dan di kemas menjadi 

51,5% dari berat umbi talas di awal.  Pada proses ini menggunakan 3 orang 

tenaga kerja. Selanjutnya keripik talas siap di pasarkan. Tenaga pemasaran 

yang digunakan 1 orang. 

 

Waktu yang dibutuhkan untuk satu proses pembuatan keripik talas dengan 50 kg 

umbi talas adalah 7,47 jam (Lampiran 2). Tenaga kerja yang digunakan statusnya 

harian, dalam memproduksi keripik talas tenaga kerja secara bergantian 

menangani proses produksi. Tidak hanya di satu proses saja bekerjanya akan 

tetapi saling membantu dan bergantian satu dengan yang lain.  

 

3.  Alternatif ketiga proses pembuatan keripik talas tiga putra 

 

Pembuatan keripik talas tiga putra  juga masih tergolong tradisional dilihat dari 

segi peralatan yang digunakan. Dan dari segi modal,  masuk kedalam usaha skala 

kecil. Proses pembuatan keripik talas ini tidak berbeda jauh dengan maju tani, 

hanya berbeda di proses pencucian saja. Pencucian tiga putra  
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dengan cara umbi talas disikat untuk membuang lendirnya. Pada gambar 18. 

digambarkan neraca bahan pembuatan keripk talas tiga putra. 

 

 

 

 
  

 

 

Gambar 18. Neraca bahan pembuatan keripik talas tiga putra 
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Proses pembuatan keripik talas tiga putra per 45 kg optimal produksinya adalah 

sebagai berikut : 

1. Pertama  pengupasan kulit dilakukan oleh 2 orang tenaga kerja menggunakan 

pisau kupas stainless sebanyak 2 buah. Adapun jumlah kulit yang terbuang 

dari 45 kg adalah 9,9 kg artinya 22% dari berat umbi talas di awal.   

2. Kedua penyikatan umbi talas kemudian pencucian umbi talas yang telah 

dikupas menggunakan 2 buah ember dengan volume air per ember lebih 

kurang 20 liter secara bergantian dengan 3 kali cuci. Tujuannya untuk 

menghilangkan lendir yang menempel di umbi talas. 

3. Ketiga penirisan umbi talas minimal selama 30 menit untuk mengurangi air 

yang tersisa dari hasil pencucian. Penirisan di lakukan di atas arik sebanyak 2 

buah. 

4. Keempat  pengirisan umbi talas langsung di atas wajan yang sebelumnya 

telah dipanaskan minyak terlebih dahulu sebanyak 15-20  liter. Menggunakan 

satu orang pekerja dalam proses ini. Penggorengan dilakukan selama lebih 

kurang 15 menit. Pada proses penggorengan menggunakan dua tungku 

penggorengan. Banyak umbi talas yang di goreng per satu kali goreng lebih 

kurang 1,5 kg pertungku.  

5. Kelima penirisan keripik talas hasil penggorengan bertujuan mengurangi 

minyak yang masih menempel di keripik talas. Penirisan menggunakan satu 

buah arik dan satu buah sutil. Berat keripik talas hasil penggorengan adalah 

44,33 % dari berat umbi talas diawal. 
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6. Keenam pemberian bumbu keripik talas menggunakan cabe merah, bawang 

putih, gula pasir serta minyak makan. Pada proses pemberian bumbu 

menggunakan 1 tenaga kerja. 

7. Ketujuh pengemasan keripik talas menggunakan plastik. Pengemasan 

dilakukan dengan menggunakan ukuran plastik yaitu ukuran seperempat 

kilogram. Berat keripik talas setelah di beri bumbu dan di kemas menjadi 

48,13% dari berat umbi talas di awal.  Pada proses ini menggunakan 3 orang 

tenaga kerja. Tenaga pemasaran yang digunakan 1 orang. 

 

Waktu yang dibutuhkan untuk satu proses pembuatan keripik talas dengan 45 kg 

umbi talas adalah 8,88 jam (lampiran 3). Tenaga kerja yang digunakan statusnya 

harian, dalam memproduksi keripik talas tenaga kerja secara bergantian 

menangani proses produksi. Tidak hanya di satu proses saja bekerjanya akan 

tetapi saling membantu dan bergantian satu dengan yang lain. Waktu yang 

dibutuhkan untuk pembuatan bumbu perharinya paling tidak 1 jam dan waktu 

untuk pengemasan butuh waktu lebih kurang 1 jam perharinya.  

 

Dari ketiga proses tradisional di atas menunjukkan waktu yang dibutuhkan untuk 

membuat keripik talas perharinya mencapai waktu rata-rata 8 jam. Untuk 

menghemat tenaga kerja yang digunakan, per proses pembuatan keripik tiap-tiap 

tenaga kerja secara bergantian dan saling bantu satu dengan lainnya. Pada proses 

tradisional penggorengan  yang menggunakan tungku dengaan bahan bakar kayu 

memerlukan lebih kurang satu kubik perminggunya. Melihat proses pembuatan 

yang cukup sederhana memungkinkan usaha pembuatan keripik 
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talasdikembangkan menjadi sebuah agroindustri keripik talas selain mudah dalam 

pembuatnnya , bahan baku umbi talas di Kabupaten Lampung Barat mencukupi. 

 

4. Alternatif keempat proses pembuatan keripik talas semi modern  

Pembuatan keripik talas semi modern, dimaksudkan dari segi peralatan yang 

digunakan sudah menggunakan alat bantu pengirisan dan alat pengemasan.  

 

  

Gambar 19. Neraca bahan pembuatan keripik talas semi modern 
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Proses pembuatan keripik talas merk semi modern  per 60 kg per hari nya adalah 

sebagai berikut : 

1. Pertama pengupasan kulit dilakukan oleh 2 orang tenaga kerja menggunakan 

pisau kupas stainless sebanyak 2 buah. Adapun jumlah kulit yang terbuang 

dari 60 kg adalah 9,84  kg artinya 16,4% dari berat umbi talas di awal.   

2. Proses kedua pengirisan umbi talas dengan menggunakan alat pengiris yang 

dapat digunakan untuk umbi talas yang diameternya tidak lebih dari 8cm 

dengan kapasitas produksi 90 kg/ jam jika manual tanpa motor listrik. Alat  

pengiris memiliki spesifikasi piringan pisaunya berputar, terdiri dari dari 4 

pisau, terbuat dari bahan stenliss, penggeraknya motor listrik 8 HP, 800 rpm, 

dengan kapasitar 2.600 kg perjam jika menggunkan motor listrik. Tenga kerja 

yang digunakan satu orang. 

3. Ketiga pencucian umbi talas yang telah dikupas, mengingat kapasitas alat 

pengiris yang cukup besar proses pencucian dapat dilakukan dengan 

menggunakan 4 buah ember dengan volume air per ember lebih kurang 20 

liter secara bergantian dengan 4 kali cuci. Tujuannya untuk menghilangkan 

lendir yang menempel di umbi talas. Waktu yang dibutukan untuk mencuci 

umbi talas 30 menit per 60 kg umbi talas. 

4. Keempat penirisan umbi talas untuk mengurangi air yang tersisa dari hasil 

pencucian. Penirisan di lakukan menngunakan keranjang plastik empat  buah. 

Untuk penirisan membutuh kan waktu paling tidak 10 menit.  

5. Kelima penggorengan di atas wajan yang sebelumnya telah dipanaskan 

minyak terlebih dahulu sebanyak 15-18  liter. Menggunakan lima orang 

pekerja dalam proses ini dan lima  tungku. Penggorengan dilakukan selama 
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lebih kurang 10 menit. Banyak umbi talas yang di goreng per satu kali goreng 

lebih kurang  1,5  kg.  

6. Keenam penirisan keripik talas hasil penggorengan bertujuan mengurangi 

minyak yang masih menempel di keripik talas. Penirisan menggunakan dua 

buah arik dan dua buah sutil. Hasil penggorengan beratnya adalah 60,13% 

dari berat umbi talas di awal.  

7. Ketujuh pemberian bumbu keripik talas menggunakan cabe merah, bawang 

putih, gula pasir serta minyak makan. Pada proses pemberian bumbu 

menggunakan 2 tenaga kerja.  

8. Kedelapan pengemasan keripik talas menggunakan plastik. Pengemasan 

dilakukan dengan menggunakan ukuran plastik yaitu ukuran seperempat 

kilogram dan alat pengemasan. Berat keripik talas setelah di beri bumbu dan 

di kemas menjadi 72,2% dari berat umbi talas di awal.  Pada proses ini 

menggunakan 2 orang tenaga kerja. Selanjutnya keripik talas siap di 

pasarkan. Tenaga pemasaran yang digunakan 1 orang. 

 

Waktu pengirisan umbi talas kurang lebih dari 0,5 jam untuk 50,16 kg mengingat 

kapasitas alat pengiris secara manual adalah 90 kg/jam. Tenaga penggorengan dan 

tungku penggorengan yang digunakan sebanyak 2 .  Penggunaan alat pengiris 

menimbulkan kapasitas produksi meningkat seiring dengan tenaga kerja yang 

dibutuhkan juga bertambah. Dalam memproduksi keripik talas tenaga kerja secara 

bergantian menangani proses produksi. Tidak hanya di satu proses saja bekerjanya 

akan tetapi saling membantu dan bergantian satu dengan yang lain. Selain itu pada 

proses semi modern sistem pengemasan juga sudah menggunakan alat pengemas 

guna efisinsi waktu dan tenaga kerja. 
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5.1.5  Hasil Penilaian Uji Inderawi 

 

Pedoman penilaian hasil produksi keripik talas dengan tiga  alternative pembuatan 

yang berbeda memakai uji kesukaan adalah sebagai berikut : 

Untuk mengetahui daya terima masyarakat dilakukan penilaian hasil pembuatan 

keripik talas dengan empat alternative pembuatan yang berbeda. Uji kesukaan 

pada dasarnya merupakan pengujian yang panelisnya mengemukakan responnya 

yang berupa senang tidaknya terhadap sifat bahan yang diuji. Pada pengujian ini 

digunakan panelis yang tidak terlatih. Panelis diminta untuk mengemukakan 

pendapatnya secara spontan tanpa membandingkan dengan sampel standar atau 

sampel yang diuji sebelumnya oleh karena itu cara penyajiannya secara berurutan 

tidak disajikan bersama-sama. Pengujian ini umumnya digunakan untuk mengkaji 

reaksi konsumen terhadap suatu bahan atau memproduksi reaksi konsumen 

terhadap sampel yang diujikan, oleh karena itu panelis diambil dalam jumlah 

besar, yang mewakili populasi masyarakat tertentu (Bambang kartika dalam 

Marinih, 2005).  

 

Untuk deskripsi metode kepada panelis disajikan sampel secara satu persatu. 

Panelis diminta memiliki sampel tersebut berdasarkan kesenangannya, menurut 

skala nilai yang sudah disediakan. 

 

Skala penilaian yang digunakan dalam pengukian inderawi dapat berupa skala 

numeric dengan deskripsinya pemilihan kolom yang satu tersedia dalam grafis. 

Data yang diperoleh dari angket adalah data kualitatif agar data dapat diukur dari 

kualitatif dan kuantitatif dengan cara member skor jawaban setiap item. 
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Populasi adalah obyek yang akan diteliti (Suharsimi Arikunto dalam kartiwa, 

2006). Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung 

ataupun pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif, mengenai karakteristik tertentu 

dari semua anggota, kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin di pelajari 

(Bambang kartika dalam Marinih, 2005).  

  

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Teknik pengambilan 

sampel harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel (contoh) yang 

benar-benar dapat berfungsi sebagai contoh. Atau dapat mengambarkan keadaan 

pupolasi yang sebenarnya. 

 

Penilaian panelis ini tidak didasarkan pada sensivitas tetapi pada hal yang lain, 

misalnya keadaan social ekonomi, asal daerah dan lain-lain karena menyangkut 

tingkat kesukaan maka semakin besar anggota panelisnya, hasilnya semakin baik 

(Bambang kartika dalam Marinih, 2005).  

 

Untuk uji kesukaan menggunakan panelis tidak terlatih sebanyak  60 orang 

dengan rata-rata usia anak-anak dan dewasa 10-50 tahun bertempat di Liwa dan 

sekitarnya. 

1. Waktu dan tempat 

Penilaian uji organoleptik dengan skala skoring terhadap keripik talas dengan 

tiga alternative pembuatan yang berbeda pada bulan Februari 2011. 

Pelaksanaan dilakukan di liwa dan sekitarnya. 
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2. Bahan dan alat 

Bahan dan alat yang digunakan adalah tiga sampel keripik talas dengan tiga 

alternative pembuatan yang berbeda dan alat yang digunakan yaitu blangko 

penilaian, air minum dan alat tulis.  

3. Tahap-tahap penilaian 

a. Menyiapkan sampel keripik talas, air minum dan blangko penilaian. 

b. Membagikan sampel yang telah diberi kode, air dan blangko penilaian 

pada panelis. 

c. Memberikan penjelasan yang singkat kepada panelis. 

d. Memberikan kesempatan kepada penelis untuk menilai dan menuliskan 

penilaiannya pada blangko penilaian. 

e. Menarik blangko penilaian yang telah diisi panelis. 

f. Merekap blangko penilaian dari hasil penilaian panelis untuk kemudian di 

tabulasikan dalam bentuk diagram batang, untuk melihat hasil penilaian 

tersebut. 

Untuk mengetahui gambaran daya terima konsumen dilakukan dengan analisis 

deskriptif persentase. Data yang bersifat kuantitatif yang berwujud angka-angka 

hasil perhitungan dapat diproses dengan cara dijumlahkan atau di bandingkan 

persentasenya untuk selanjutnya ditafsirkan dengan kalimat yang bersifat 

kualitatif (Suharsimi Arikunto dalam Kartiwa, 2006). 

 

Analisis deskriptif persentase yang digunakan dengan rumus sebagai berikut : 
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Keterangan : 

X = skor persentase 

N = jumlah skor kualitas (warna, rasa, aroma, tekstur) 

n = jumlah ideal (skor tertinggi x jumlah panelis) 

 

Dari hasil penilaian uji kesukaan (organoleptik) keripik talas diperoleh sebagai 

data sebagai berikut : 

Sampel Keadaan Nilai % 

Rega  Warna  238 79,33 

Keripik Aroma 224 74,67 

 Rasa dan Tektur 243 81 

 Penerimaan Keseluruhan 241 80,33 

Maju  Warna  226 75,33 

Tani Aroma 236 78,67 

 Rasa dan Tektur 265 88,33 

 Penerimaan Keseluruhan 254 84,67 

Tiga Warna  259 86,33 

Putra Aroma 247 82,33 

 Rasa dan Tektur 257 85,67 

 Penerimaan Keseluruhan 262 87,33 

 

Berdasarkan hasil uji kesukaan panelis terhadap tiga sampel keripik talas dengan 

tiga alternative pembuatan yang berbeda  dijabarkan sebagai berikut : 

 

1. Penilaian warna 

Dari aspek warna keripik talas yang disukai panelis adalah sampel keripik talas 

tiga putra, diikuti rega keripik baru kemudian maju jaya. Warna yang disukai 

mempunyai skor 259 untuk sampel keripik talas tiga putra, sedangkan warna yang 

kurang disukai panelis sampel keripik maju jaya dengan jumlah skor 226. 

Dipersentasikan hasilnya untuk sampel keripik talas tiga putra 86,33%, sampel 

keripik talas rega keripik 79,33% dan sampel keripik talas maju jaya 75,33%. 

Artinya keripik talas tiga putra lebih di sukai dari segi warna keripik. Untuk lebih 
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jelasnya perbedaan kesukaan panelis terhadap warna keripik talas dapat dilihat 

pada gambar 20. Keripik tiga putra lebih disukai dari segi warna karena warna 

keripik tiga putra lebih terang di  bandingkan keripik rega dan maju tani. Warna 

keripik ternyata dapat menarik konsumen , terlihat dari hasil kuisioner ini. 

 

Gambar 20. Diagram hasil uji kesukaan terhadap warna keripik talas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Penilaian aspek aroma 

Aspek aroma keripik talas yang disukai panelis adalah sampel keripik talas tiga 

putra, diikuti maju jaya baru kemudian rega keripik. Aroma keripik talas yang 

paling disukai panelis adalah sampel keripik talas tiga putra dengan jumlah skor 

247 yang jika dipersentasikan hasilnya adalah 81% sedangkan aroma yang kurang 

disukai panelis sampel maju jaya dengan jumlah skor 224 yang jika 

dipersentasikan hasilnya adalah 74,67%. Dengan demikian dari segi aroma yang 
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terbaik adalah keripik tiga putra. Untuk lebih jelasnya perbedaan kesukaan panelis 

terhadap aroma keripik talas dapat dilihat pada gambar 21.  

 

Gambar 21. Diagram Hasil uji kesukaan terhadap aroma keripik talas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Penilaian aspek rasa dan tekstur  

Aspek rasa  dan tekstur keripik talas yang disukai panelis secara berurutan sebagai 

berikut  sampel  tiga putra, maju tani dan rega keripik, dari aspek rasa dan tekstur 

yang paling disukai panelis adalah sampel maju tani  dengan jumlah skor  265 

yang jika dipersentasikan hasilnya adalah 88,33% sedangkan aspek rasa dan 

tesktur  yang kurang disukai panelis sampel rega keripik dengan jumlah skor 243 

yang jika dipersentasikan hasilnya adalah 81%.  Untuk lebih jelasnya perbedaan 

kesukaan panelis terhadap aspek rasa dan tektur keripik talas dapat dilihat pada 

gambar 22. Keripik talas maju tani lebih disukai dari segi rasa dan tekstur karena 

keripik maju tani melakukan pencucian pada umbi talas bagian luar saja, sehingga 

lebih gurih dan tekstur lebih lembut.   
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Gambar 22. Diagram hasil uji kesukaan terhadap rasa dan tektur keripik talas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Penilaian penerimaan keseluruhan 

Aspek penilaian penerimaan keseluruhan  rasa  keripik talas yang disukai panelis 

secara berurutan sebagai berikut  sampel  tiga putra, maju tani dan rega keripik. 

Dari aspek penilaian penerimaan keseluruhan yang paling disukai panelis adalah 

sampel tiga putra dengan jumlah skor 262 yang jika dipersentasikan hasilnya 

adalah 87,33% sedangkan aspek penilaian penerimaan keseluruhan yang kurang 

disukai panelis sampel rega keripik dengan jumlah skor  241 yang jika 

dipersentasikan hasilnya adalah 80,33%. Untuk lebih jelasnya perbedaan 

kesukaan panelis terhadap aspek penilaian penerimaan keseluruhan keripik talas 

dapat dilihat pada gambar 23. Dari segi penerimaan tiga putra lebih unggul karena 

dari sisi warnanya menarik, rasa dan tekstur juga menarik, aromanya disukai para 

panelis. 
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Gambar 23. Diagram hasil uji penerimaan keseluruhan keripik talas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari penilaian keempat aspek tersebut yaitu aspek warna, aspek  aroma, aspek 

rasa dan tekstur dan aspek penerimaan keseluruhan terlihat keripik talas tiga putra 

lebih unggul dibandingkan keripik talas rega keripik dan maju tani.Dengan 

demikian penilaian organoleptik pada keripik talas dengan tiga alternatif 

pembuatan dapat disimpulkan penerimaan konsumen lebih kepada keripik talas 

tiga putra.  

 

Tabel 14. Rendemen pembuatan keripik talas.  

 

Nama Keripik 
Rendemen kulit 

talas 

Rendemen 

setelah 

penggorengan 

Rendemen setelah 

diberi bumbu dan 

dikemas 

Maju Tani 13,52% 63,47% 68% 

Rega Keripik 16,4% 41,52% 51,5% 

Tiga Putra 22% 44,33% 48,13% 
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5.2  Aspek Finansial 

 

Aspek finansial akan membahas mengenai keuangan yang akan digunakan dalam 

usaha pembuatan keripik talas yang meliputi investasi dan pendanaan, penerimaan 

dan analisis finansial. Pada aspek finansial digunakan asumsi-asumsi dasar, yaitu :  

1. Usaha pembuatan keripik talas yang di analisis menggunakan modal 

sendiri untuk mendanai investasi usaha keripik talas. 

2. Produksi dilakukan setiap minggu dengan bahan dasar umbi talas 

pertahunnya yang digunkan 12.000 kg. 

3. Harga jual produk di tetapkan dengan mempertimbangkan harga yang ada 

di pasar dan biaya yang dikeluarkan yaitu Rp. 25.000,- per kg.  

4. Permintaan diasumsikan meningkat mulai dari tahun ketiga sebanyak 10 

persen dan tahun selanjutnya bertambah sebanyak tiga persen setiap 

tahunnya. 

5. Penerimaan langsung didapat setelah dilakukan produksi yaitu dari tahun 

pertama. 

6. Penerimaan diasumsikan meningkat setiap tahunnya mulai dari tahun 

ketiga. 

7. Umur ekonomis pengembangan usaha ditetapkan selama sepuluh tahun 

berdasarkan umur ekonomis alat pengiris umbi, yang digunakan selama 

proses produksi. 

8. Investasi diadakan pada tahun ke-0 dengan produksi mulai dilaksanakan 

pada tahun pertama. 
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9. Tenaga kerja yang digunakan sebanyak 5 orang untuk semi modern  dan 6 

orang tenaga kerja jika secara tradisional yang akan bekerja dari awal 

persiapan bahan sampai pemasaran.  

10. Gaji tenaga kerja diberikan perminggu dengan perhitungan 4 hari kerja 

dengan biaya tenaga kerja per harinya Rp. 25.000,- .  

11. Biaya transportasi digunakan untuk pembelian BBM yang akan digunakan 

untuk pengadaan bahan baki dan kegiatan pemasaran. 

12. Tingkat suku bunga yang digunakan 15 persen berdasarkan tingkat suku 

bunga pinjaman di Bank, dengan alasan untuk menghargai nilai uang yang 

dimiliki oleh pengusaha keripik. 

 

Perhitungan dalam analisis finansial ini di mulai dari tahun ke-0 (tahun 2011) 

selanjutnya tahun ke-1 (2012) hingga tahun ke-10 (tahun 2022). Analisis 

dilakukan selama 10 tahun berdasarkan umur ekonomis alat pengiris umbi yang 

digunakan untuk proses pembuatan keripik talas.  

 

5.2.1 Biaya investasi dan pendanaan  

 

5.2.1.1  Biaya tetap 

Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan 

sejumlah output tertentu, yang mana biaya tersebut besarnya tetap tidak 

tergantung dari output yang dihasilkan. Biaya tetap yang diperlukan dalam usaha 

pembuatan keripik talas untuk yang tradisional dan semi modern diuraikan pada 

tabel 15.  
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Tabel 15. Biaya tetap pembuatan keripik talas selama satu tahun 

Uraian biaya tetap untuk 

proses secara Tradisional 

Biaya 

per bulan 

Biaya 

pertahun 

Biaya Tenaga Kerja 2.600.000 31.200.000 

Biaya Listrik 40.000 480.000 

Biaya Transportasi 500.000 6.000.000 

Ember plastik 28.333 340.000 

Blender 41.667 500.000 

Wajan (Diameter 60 cm) 66.667 800.000 

Sutil dan serok 7.500 90.000 

Arik 8.333 100.000 

Sendok kayu 3.333 40.000 

Sendok makan 2.083 25.000 

Tungku Kompor 10.000 120.000 

Timbangan 29.167 350.000 

Pisau kupas 25.000 300.000 

Pisau pengiris 13.333 160.000 

Panci 41.667 500.000 

Baskom plastik 13.333 160.000 

Total Biaya Tetap 3.430.417 41.165.000 

 

  

Uraian biaya tetap untuk 

proses secara  

semi modern 

Biaya 

per bulan 

Biaya 

pertahun 

Biaya Tenaga Kerja 2.166.667 26.000.000 

Biaya Listrik 50.000 600.000 

Biaya Transportasi 500.000 6.000.000 

Ember plastik 28.333 340.000 

Blender 41.667 500.000 

Wajan (Diameter 60 cm) 66.667 800.000 

Sutil dan serok 7.500 90.000 

Arik 8.333 100.000 

Sendok kayu 3.333 40.000 

Sendok makan 2.083 25.000 

Tungku Kompor 10.000 120.000 

Timbangan 29.167 350.000 

Pisau kupas 25.000 300.000 

Panci 41.667 500.000 

Baskom plastik  13.333 160.000 

Total Biaya Tetap 2.993.750 35.925.000 
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Terjadi perbedaan angka pada jumlah upah tenaga kerja untuk yang tradisional 

mengunakan 6 orang pekerja dan untuk yang semi modern menggunakan 5 orang 

pekerja, sehingga angka biaya tetap dari kedua usaha tradisional dan semi modern 

berbeda. Dimana usaha pembuatan keripik talas semi modern paling tidak dapat 

menghemat satu orang tenaga kerja karena dalam pengirisan umbi talas di bantu 

alat pengiris dimana kapasitas kerjanya bisa mencapai 90 kg perjam. 

 

5.2.1.2  Biaya variable 

 

Biaya variabel (Anonim b, 2011) adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah 

sebanding dengan perubahan volume kegiatan, namun biaya per unitnya tetap. 

Biaya variable jumlahnya selalu berubah-ubah tergantung jumlah produksi yang 

dihasilkan. Perkiraan jumlah produk yang akan dihasilkan dapat terus meningkat 

mulai dari tahun ketiga dan seterusnya. Biaya variable meliputi biaya bahan baku 

produksi dan biaya kemasan. Rincian biaya variabel yang diperlukan dapat dilihat 

pada table 16. 

Tabel 16.  Biaya variabel pembuatan keripik talas selama satu tahun 

No Uraian Satuan Jumlah 

Harga 

Satuan 

Biaya 

Pertahun  

        (Rp) (Rp) 

1 Umbi talas kg 12.000 1.800 21.600.000 

2 Minyak goreng kg 2.000 12.000 24.000.000 

3 Cabe merah kg 550 20.000 11.000.000 

4 Bawang putih kg 110 15.000 1.650.000 

5 Gula pasir kg 550 13.000 7.150.000 

6 Garam bungkus 800 500 400.000 

7 Plastik  pack 20 25.000 500.000 

8 Kayu Bakar kubik 48 75.000 3.600.000 

9 Kertas label lembar 2000 150       300.000 

  Total       70.200.000 
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Biaya variabel yang digunakan untuk keperluan produksi tersebut dapat berubah 

sesuai harga pasar. Namun pengadaan bahan produksi tersebut harus tetap kontiyu 

sehingga produksi yang dihasilkan tetap dapat terus menerus. 

 

5.2.1.3  Penentuan harga jual 

 

Harga jual suatu produk ditentukan oleh perimbangan antara permintaan dan 

penawaran pasar. Namun dalam penentuan harga jual harus mempertimbangkan 

biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam menghasilkan suatu produk. Apabila 

harga jual yanng ditetapkan berada di bawah harga biaya yang dikorbankan maka 

hal tersebut dapat mengakibatkan munculnya kerugian. Penentuan harga jual 

dilakukan berdasarkan pasar dan biaya produksi. Penentuan harga jual dengan 

melihat pasar dapat dimulai dengan penentuan terget pasar. Penentuan harga pasar 

di buat serendah mungkin sehingga dapat menjangkau pembeli dari berbagai 

lapisan masyarakat.  

 

Harga jual keripik talas dalam  penelitian ini adalah Rp. 25.000 per kg dari tiga 

alternatif yang telah dipaparkan. Jika di hitung dari penerimaan dan pengeluaran 

harga penjualan keripik tersebut memperoleh keuntungan lebih kurang 15% dari 

modalnya per kg. 

 

5.3  Analisis finansial 

 

Analisis finansial pembuatan keripik talas di Kabupaten Lampung Barat 

menyangkut penilaian terutama mengenai perbandingan antara pengeluaran dan 

pemasukan. Analisis finansial usaha ini menggunakan metode penilaian yang 

memperhitungkan nilai uang atas waktu.  
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Pada analisis cash flow (aliran kas) akan memperlihatkan beberapa komponen 

yang dapat menunjukkan kelayakan suatu  usaha yang dijalankan. Beberapa 

komponen tersebut adalah net present value (NPV), internal rate of return (IRR), 

dan benefit cost ratio (B/C ratio), Payback Period (PP).  

 

Adapun rincian hasil analisis yang didapat pada metode analisis cash flow ini 

dapat dilihat pada table berikut : 

Tabel 17.  Hasil analisis cash flow pembuatan keripik talas (discount factor 15%) 

No Keterangan Hasil Analisis  

Semi Modern 

Hasil Analisis 

Tradisional 

1 Net Present Value (NPV) 103.806.566 83.772.800 

2 Benefit Cost Ratio (B/C ratio) 4,87 5,53 

3 Payback Period (PP) 2,05 1,81 

4 Internal Rate Of Return (IRR) 60% 66% 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa usaha pembuatan keripik talas ini layak untuk 

dijalankan karena memenuhi kriteria kelayakan usaha. Komponen-komponen 

yang mendukung pernyataan tersebut adalah nilai NPV lebih besar dari nol yaitu 

Rp. 103.806.566,-   untuk yang semi modern dan Rp. 83.772.800,-, yang 

menunjukkan bahwa nilai tersebut yang akan diterima oleh kelompok tani 

sepanjang sepuluh tahun kedepannya. Kriteria NPV mencerminkan nilai sekarang 

dari selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar dari suatu usaha (Kadariyah 

et al, 1999). Apabila nilai NPV < 0 berarti usaha tersebut mengalami kerugian 

secara finansial sehingga menjadi tidak layak, bila NPV = 0 berarti usaha tersebut  

dalam posisi break event point dan bila NPV > 0 berarti usaha tersebut  

mendapat keuntungan secara finansial yang berarti pula layak untuk diusahakan.  
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Semakin besar nilai NPV maka semakin besar keuntungan yang didapat. Total 

nilai sekarang penerimaan kas bersih atau PV Proceed pembuatan keripik talas 

semi modern di Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp. 130.631.566,-, sedangkan 

total nilai sekarang investasi atau outlay sebesar Rp. 26.825.000,-.  

Selisih kedua nilai tersebut merupakan  Net Present Value yaitu sebesar Rp. 

103.806.566,-.  Untuk total nilai sekarang penerimaan kas bersih atau PV Proceed 

pembuatan keripik talas secara tradisional di Kabupaten Lampung Barat sebesar 

Rp. 102.257.800,-, sedangkan total nilai sekarang investasi atau outlay sebesar 

Rp. 18.485.000,-. Selisih kedua nilai tersebut merupakan  Net Present Value yaitu 

sebesar Rp. 83.772.800-.  Hasil perhitungan NPV diatas bernilai positif, artinya 

benefit atau keuntungan yang diterima lebih besar dari pada biaya yang 

dikeluarkan berlaku untuk kedua cara baik semi modern maupun tradisional.  

 

Nilai B/C Ratio adalah 4,87  untuk perhitungan semi modern dan 5,53 untuk 

perhitungan tradisional artinya nilai keduanya lebih besar dari satu yang 

menunjukkan bahwa nilai setiap satu rupiah yang dikeluarkan untuk melakukan 

usaha tersebut, maka akan memperoleh  manfaat sebesar Rp. 4,87,- untuk 

perhitungan semi modern dan Rp. 5,53 untuk perhitungan tradisional. Kriteria 

B/C ratio adalah perbandingan antara seluruh nilai kini keuntungan yang didapat 

dengan seluruh nilai kini biaya yang dikeluarkan. Berdasarkan perhitungan B/C 

ratio tersebut usaha pembuatan keripik talas dinyatakan layak dan  layak untuk 

beroperasi, karena memiliki benefit atau penerimaan lebih besar daripada biaya 

yang dikeluarkan. Hal ini sesuai dengan teori yaitu bila nilai B/C ratio lebih kecil 

dari satu maka usaha mengalami kerugian, jika nilai B/C ratio sama dengan satu 

maka usaha dalam kondisi break event point dan bila B/C ratio lebih besar dari 
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satu maka usaha mengalami keuntungan. Semakin besar nilai B/C ratio semakin 

besar keuntungan usaha yang didapat (Gittinger, 1986).  

 

Tingkat suku bunga yang digunakan dalam usaha pembuatan keripik talas di 

Kabupaten Lampung Barat ini adalah 15%. Kriteria IRR menunjukkan persentase 

keuntungan pertahun yang berhasil didapat. Bila nilai IRR lebih kecil daripada 

tingkat diskonto atau nilai bunga maka usaha mengalami kerugian, bila nilai IRR 

sama dengan tingkat diskonto maka usaha dalam posisi break event point dan bila 

nilai IRR lebih tinggi dari tingkat diskonto maka usaha mengalami kerugian. 

Semakin besar nilai IRR semakin besar keuntungan yang dicapai usaha. 

Berdasarkan perhitungan diperoleh IRR sebesar 60% untuk perhitungan semi 

modern dan  66% untuk perhitungan tradisional, angka tersebut menunjukkan 

bahwa nilai dari IRR tersebut lebih besar dari discount rate (suku bunga) yang di 

gunakan sehingga investasi dikatakan layak.  

 

Berdasarkan  hasil perhitungan diperoleh hasil Payback Period (PP) usaha 

pembuatan keripik talas  yaitu selama 2,05 tahun untuk perhitungan semi modern 

dan 1,81 tahun untuk perhitungan tradisional. Payback Period (PP) merupakan 

waktu yang diperlukan untuk pengembalian investasi usaha pembuatan keripik 

talas selama. Payback Period (PP) tergolong pendek karena kelompok tani yang 

melakukan usaha pembuatan keripik talas di Kabupaten Lampung Barat 

menargetkan seluruh investasi akan kembali dalam waktu 5 tahun. Hasil 

perhitungan PP juga dinyatakan layak untuk beroperasi. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Husnan dan Suwarsono (2000) bahwa jika PP lebih pendek dari jangka 

waktu yang telah ditetapkan maka proyek dikatakan menguntungkan, sedangkan 
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jika PP lebih lama jangka waktu yang ditetapkan maka usaha diyatakan tidak 

layak beroperasi. Rincian perhitungan analisis cash flow pada table dapat dilihat 

pada lampiran . 

5.4  Analisis sensitivitas 

 

Analisis sensitivitas digunakan untuk melihat yang terjadi pada kelayakan usaha  

apabila terjadi pergeseran-pergeseran pada harga dan biaya yang dikorbankan 

ataupun terdapat kesalahan dalam perhitungan biaya saat menjalankan usaha.  

Selain itu analisis sensitivitas dilakukan untuk melihat pengaruh perubahan-

perubahan parameter dalam aspek finansial terhadap keputusan yang diambil 

(Soeharto, 1990). Analisis ini diperlukan untuk mencegah resiko jika terjadi 

kesalahan dalam menaksir biaya atau manfaat dan untuk mengantisipasi 

kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan parameter tersebut diluar kendali 

usaha. Semakin besar perubahan nilai parameter yang dapat ditanggung suatu 

usaha maka semakin baik usaha tersebut. Hasil analisis sensitivitas usaha 

pembuatan keripik talas pada tahun 2011dengan kenaikan biaya variabel 10 % 

dapat dilihat pada tabel 18.  

Tabel  18.  Hasil analisis sensitiviats pembuatan keripik talas 

No Keterangan Hasil Analisis  

Semi Modern Biaya 

Variabel Naik  

Hasil Analisis 

Tradisional Biaya  

Variabel Naik 

  10% 
Indeks 

Sensitivitas 
10% 

Indeks 

Sensitivitas 

1 Net Present 

Value (NPV) 

77.112.525 -4,47 57.930.787 -5,79 

2 Benefit Cost 

Ratio (B/C ratio) 

3,87 -3,47 4,13 -4,6 

 

3 Payback Period 

(PP) 

2,58 -0,25 2,42 0,47 

4 Internal Rate Of 

Return (IRR) 

59% 3,47 68% 4,58 
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Berdasarkan analisis sensitivitas dengan metode swiching value usaha pembuatan 

keripik talas terlihat kenaikan biaya variabel 10% tidak memberikan keuntungan 

bagi usaha keripik talas semi modern maupun tradisional. Mengingat kapasitas 

alat pengiris maka usaha semi modern dimungkinkan untuk meningkatkan  

kapasitas usahanya agar dapat memberikan keuntungan yang lebih tinggi dari 

sebelumnya. Nilai indeks sensitivitas yang lebih besar dari satu menunjukkan 

usaha pembuatan keripik talas ini sensitif terhadap perubahan harga. Dengan 

demikian usaha agroindustri keripik talas secara tradisional dan modern sensitif 

terhadap perubahan harga bahan baku. 

 

5.5  Pemasaran 

 

Pemasaran sebagai salah satu subsistem dalam kegiatan agribisnis, dalam 

kebijakannya diarahkan untuk terbentuknya perbaikan system pemasaran yakni 

terbentuknya mekanisme penentuan harga yang layak bagi produsen dan pelaku 

pemasaran. Secara definitive pemasaran merupakan kinerja dari semua aktivitas 

ekonomi yang diperlukan untuk mengalirkan suatu produk barang/jasa mulai dari 

produsen sampai kepada konsumen akhir. Dari segi ekonomi, pemasaran 

merupakan tindakan dan kegiatan yang produktif, menghasilkan pembentukan 

kegunaan yaitu tempat, waktu, hak milik dan bentuk hingga mempertinggi nilai 

guna dari suatu barang yang diminta oleh konsumen. 

 

Dalam konsep pemasaran tersebut tercermin kegiatan pendistribusian hasil yang 

memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen 

kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan 
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meliputi jenis, jumlah, harga, tempat dan saat dibutuhkan. Dalam pelaksanaanya 

aktivitas distribusi dari produsen kepada konsumen, petani sebagai produsen 

kerapkali harus bekerjasama dengan berbagai perantara, lembaga pemasaran atau 

pelaku usaha pemasaran sebagai perantara. Perantara atau lembaga pemasaran 

adalah orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan pemasaran, 

menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen serta mempunyai 

hubungan organisasi satu dengan lainnya (Staton dkk, 1990 dalam Anonim 2007).  

 

Saluran pemasaran keripik talas di Kabupaten Lampung Barat diawali dari 

kelompok tani pembuat keripik talas yang menjual langsung ke pedagang 

kecil/eceran dalam hal ini warung kecil yang tersebar hamper 70% di wilayah 

Kabupaten Lampung Barat. Dan sebagian lagi di jual penjualan sudah sampai ke 

Bukit Kemuning. Perlunya koordinasi dalam pemasaran keripik talas, mengingat 

konsumennya sudah banyak dan meminta kontinyuitas produk keripik talas. 

Misalnya dengan menjadikan kelompok tani atau gabungan kelompok tani 

sebagai pedagang pengumpul, kemudian baru dijual ke pedagang eceran. 

Pedagang pengumpul ini hendaknya berkedudukan di didesa sentra produksi 

dalam hal ini di Kecamatan Balik Bukit, sehingga banyak dimanfaatkan oleh 

petani sekitarnya yang melakukan usaha pembuatan keripik talas. Dengan pola 

perdagangan seperti itu diharapkan pada tingkat pedesaan nantinya akan terbentuk 

struktur pasar oligopolistic, dimana beberapa pedagang pengumpul menghadapi 

dan menentukan harga pembelian di tingkat  produsen pembuatan keripik talas 

dan pedagang pengecer.  Adapun Jalur Pemasaran Produk Keripik Talas Di 

Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil 
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survey, jalur pemasaran produk keripik talas di Kabupaten Lampung Barat masih 

sederhana. Alur pemasaran tersebut dapat dilihat pada gambar 24. 

 

 

 

Sumber : Data Primer 

Gambar 24. Alur pemasaram keripik talas di Kabupaten Lampung Barat  

 

Dalam memasarkan keripik talas produsen keripik talas langsung memasarkan 

melalui pedagang pengecer kemudian langsung di jual kekonsumen, dan ada juga 

konsumen yang langsung membeli ke produsen pembuat keripik talas. Dengan 

persentase yang langsung membeli ke produsen 20% dan yang membeli melalui 

pedagang pengecer 80%.  

 

Adapun salah satu kendala pemasaran keripik talas di Kabupaten Lampung Barat 

terletak pada minimnya informasi mengenai permintaan pasar akan konsumsi 

keripik talas. Dalam pemasaran yang diperlukan regulasi dan pembinaan akses 

pasar bagi produsen keripik talas dalam hal ini kelompok tani. Pemerintah 

Kabupaten Lampung Barat terusberupaya membantu dalam hal pemasaran dengan 

selalu mengikut sertakan produk keripik talas sebagai bahan yang dipamerkan 

untuk promosi produk baik di tingkat local maupun nasional. Dan juga 

memberikan pembinaan kepada kelompok tani yang memiliki usaha rumah tangga 

guna pengelolaan yang lebih baik dari sebelumnya baik dari segi administrasi 

maupun teknis.  

 

PRODUSEN KERIPIK 

TALAS 

PEDAGANG 

PENGECER 

KONSUMEN 


