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ABSTRACT 

 

PRODUCTION PERFORMANCE AND INTERNAL EXTERNAL 

ENVIRONMENT OF TOFU AGROINDUSTRY IN GADINGREJO 

VILLAGE, PRINGSEWU REGENCY 

(Case Study on Pak Prio's Tofu Agroindustry) 

  

 

By 
  

  

M. Ashari Dwi Kurniawan Rambe 

  

  
This study aims to analyze the raw material procurement system, production 

performance, agroindustry profits, as well as internal and external 

environmental conditions of tofu agroindustry in Gadingrejo Village, 

Pringsewu Regency. The method used in this research is a case study method on 

Pak Prio's tofu agroindustry in Gadingrejo Village. The location determination 

was carried outpurposivelywith the consideration that this agro-industry is one 

of the agro-industries in the largest tofu production center in Gadingrejo 

District. The time of data collection was carried out in May–June 2021. The 

data analysis method used was descriptive qualitative and quantitative 

descriptive analysis methods. The results of this study indicate that the five 

components of the problem in the procurement of raw materials from the 

expectation indicator are in accordance with the reality indicator, except for the 

price component which is not in accordance with the reality indicator. The 

production performance in the agroindustry is not good, because the oncom 

product flexibility indicators do not match the aspects. The profit obtained by 

the agro-industry from all types of tofu production is 

Rp1.630.211,08/production, which means that the tofu agro-industry business is 

profitable and feasible to run. The greatest strength of Pak Prio's tofu 

agroindustry lies in the production component, namely tofu products that meet 

tofu quality standards. The biggest weakness lies in the production component, 

namely the product does not have a special packaging or a special brand. The 

greatest opportunity owned by Pak Prio's tofu agroindustry lies in the consumer 

component, namely consumer needs and interest in high tofu products. The 

biggest threat lies in the social and cultural economic component, namely the 

continuous increase in soybean prices. 
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ABSTRAK 

 

KINERJA PRODUKSI DAN LINGKUNGAN INTERNAL EKSTERNAL 

AGROINDUSTRI TAHU DI DESA GADINGREJO 

 KABUPATEN PRINGSEWU 

(Studi Kasus pada Agroindustri Tahu Pak Prio) 

 

 

Oleh 

 

 

M. Ashari Dwi Kurniawan Rambe 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengadaan bahan baku, 

kinerja produksi, keuntungan agroindustri, serta kondisi lingkungan internal dan 

lingkungan eksternal agroindustri tahu di Desa Gadingrejo, Kabupaten 

Pringsewu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi 

kasus pada agroindustri tahu Pak Prio di Desa Gadingrejo. Penentuan lokasi 

dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa agroindustri 

ini merupakan salah satu agroindustri pada sentra produksi tahu terbesar di 

Kecamatan Gadingrejo. Waktu pengumpulan data dilaksanakan pada bulan 

Mei–Juni 2021. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis 

deskriptif  kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa lima komponen permasalahan dalam kegiatan pengadaan bahan baku 

dari indikator harapan sudah sesuai dengan indikator kenyataan, kecuali 

komponen harga yang belum sesuai dengan indikator kenyataan. Kinerja 

produksi pada agroindustri tersebut belum baik, karena pada indikator 

fleksibilitas produk oncom tidak sesuai aspek. Keuntungan yang diperoleh 

agroindustri dari seluruh jenis produksi tahu yaitu Rp1.630.211,08/produksi, 

yang artinya usaha agroindustri tahu menguntungkan dan layak untuk 

dijalankan. Kekuatan paling besar yang dimiliki oleh agroindustri tahu Pak Prio 

terletak pada komponen produksi yaitu produk tahu sudah memenuhi standar 

kualitas tahu. Kelemahan paling besar terletak pada komponen produksi yaitu 

produk tidak memiliki kemasan khusus atau merk khusus. Peluang paling besar 

yang dimiliki oleh agroindustri tahu Pak Prio terletak pada komponen 

konsumen yaitu kebutuhan dan minat konsumen terhadap produk tahu tinggi. 

Ancaman paling besar terletak pada komponen ekonomi sosial dan budaya yaitu 

kenaikan harga kedelai yang terus menerus naik. 

 

Kata kunci: Keuntungan, kinerja produksi, lingkungan internal dan eksternal 
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I.   PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1  Latar Belakang 

 

Sektor pertanian sampai saat ini masih diyakini menjadi salah satu akar untuk 

meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia.  Sektor pertanian mempunyai 

peranan yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, terutama 

sebagai penyedia pangan rakyat Indonesia.  Pertanian juga berkontribusi nyata 

dalam penyediaan bahan baku industri, bio-energi, penyerapan tenaga kerja 

yang nantinya akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan dan 

menjaga pelestarian lingkungan. Mengingat bahwa Indonesia adalah negara 

agraris yang memiliki luas lahan dan kondisi iklim yang sangat potensial 

untuk dimanfaatkan kekayaan alamnya dan dikembangkan sebagai usaha 

pertanian (Soekartawi, 2003). 

 

Menurut Aji (2012), sektor pertanian di Indonesia masih memiliki banyak 

peluang dan mempunyai prospek yang cerah serta belum digali. Meskipun 

pada masa sekarang sektor industri lebih diutamakan, perkembangan sektor 

pertanian tidak lepas sebagai pendukung yang kokoh. Oleh karena itu, harus 

ada kerjasama antara bidang-bidang yang berkaitan. Dalam kerangka 

pembangunan sektor pertanian, agroindustri adalah penggerak utama bagi 

perkembangan sektor pertanian, terlebih lagi dalam masa yang akan datang 

posisi sektor pertanian merupakan sektor andalan dalam pembangunan 

nasional, sehingga peranan agroindustri akan semakin besar. Dengan arti lain, 

dalam upaya mewujudkan sektor pertanian yang tangguh, maju dan efisien, 

sehingga mampu menjadi pemimpin sektor dalam pembangunan nasional, 

harus ditunjang dengan pengembangan agroindustri, menuju agroindustri yang 

 



2 
 

 

 

tangguh maju serta efisien. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas 

dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di  Provinsi Lampung dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha di 

Provinsi Lampung tahun 2015-2019 (persen) 

 
No Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan 

31,92  31,76 30,57 30,00 28,96 

2 Pertambangan dan Penggalian 5,68  5,49 5,65 5,78 5,58 

3 Industri Pengolahan 19,05  18,70 19,02 19,44 19,85 

4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,08  0,11 0,16 0,16 0,16 

5 Pengadaan Air, Pengelolaan 

Sampah, Limbah dan Daur Ulang 

0,11  0,10 0,11 0,10 0,10 

6 Konstruksi 8,50 8,80 9,34 9,44 9,46 

7 Perdagangan Besar dan Eceran; 

Reparasi Mobil dan Sepeda 

Motor 

10,86 11,02 11,04 11,15 11,75 

8 Transportasi dan Pergudangan 5,15 5,25 5,28 5,17 5,19 

9 Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum 

1,51 1,53 1,53 1,58 1,63 

10 Informasi dan Komunikasi 3,55 3,75 3,92 3,92 3,95 

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 2,20 2,22 2,21 2,14 2,07 

12 Real Estat 2,87 2,90 2,91 2,86 2,96 

13 Jasa Perusahaan 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 

14 Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib 

3,70 3,53 3,51 3,44 3,37 

15 Jasa Pendidikan 2,82 2,85 2,78 2,83 2,94 

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan 

Sosial 

0,98 0,97 0,95 0,93 0,94 

17 Jasa lainnya 0,87 0,87 0,90 0,91 0,94 

Produk Domestik Regional Bruto 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (2020) 

 

Berdasarkan Tabel 1, pada tahun 2019 sektor pertanian, kehutanan dan 

perikanan di Provinsi Lampug cukup memberikan kontribusi terhadap PDRB 

Provinsi Lampung yaitu sebesar 28,96%. Terlihat jelas bahwa sektor pertanian 

sangat mendukung perekonomian daerah  dan merupakan sektor yang 

menjanjikan untuk dikembangkan di Provinsi Lampung. Sektor berikutnya 

yang cukup berkontribusi terhadap PDRB  Provinsi Lampung adalah pada 

sektor industri pengolahan yaitu sebesar 19,85%. Sektor ini sangat  

mendukung pembangunan di negara berkembang serta dengan perkembangan  

sektor industri pengolahan dapat dicirikan dengan pembangunan industri  
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pertanian yang dapat disebut juga dengan agroindustri. Sektor industri 

pengolahan merupakan salah satu penyumbang dalam memantapkan 

perekonomian. Keberadaan sektor industri pengolahan merupakan salah satu 

motor penggerak yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Industri 

pengolahan pangan merupakan industri yang bergerak dalam pengolahan hasil 

pertanian.  Menurut Soekartawi (2010), agroindustri merupakan kegiatan 

pemanfaatan hasil pertanian menjadi produk  olahan yang bernilai ekonomi, 

sekaligus menjadi suatu tahapan pembangunan  pertanian berkelanjutan.   

 

Agroindustri menjadi subsistem yang melengkapi  rangkaian sistem agribisnis 

dengan fokus kegiatan berbasis pada pengolahan  sumberdaya hasil pertanian 

dan peningkatan nilai tambah komoditas. Agroindustri memiliki peranan 

strategis dalam upaya pemenuhan kebutuhan  bahan pokok, perluasan 

kesempatan kerja pemberdayaan produksi dalam  negeri, dan pengembangan 

sektor perekonomian.  Hal ini didukung dengan  adanya keunggulan 

karakteristik yang dimiliki agroindustri, yaitu penggunaan  bahan baku dari 

sumberdaya alam yang tersedia di dalam negeri (Soekartawi, 2010). 

 

Sektor agroindustri akan dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan bagi 

sebagian besar penduduk di wilayah Indonesia dan mengurangi angka 

pengangguran. Pentingnya  peran industri yang berbasis pertanian yaitu 

memiliki keterkaitan dengan sektor lain. Keterkaitan tersebut yaitu dapat 

menarik dan mendorong munculnya industri-industri baru di sektor pertanian, 

menciptakan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja dan memperbaiki 

pembagian pendapatan masyarakat, sehingga masyarakat petani tidak hanya 

menggantungkan sumber penghidupan mereka pada sebidang tanah yang 

semakin menyempit, namun secara luas mampu mendukung pertumbuhan 

produktivitas. Semua itu akan berdampak positif bagi pengurangan 

kemiskinan yang sebagian besar berada di sektor pertanian (Soekartawi, 

2010). 
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Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu kapubaten yang ada di Provinsi 

Lampung. Kabupaten Pringsewu menjadi salah satu daerah yang berpotensi 

dalam sektor agroindustri. Pembangunan di Kabupaten Pringsewu dalam 

perekonomian dapat dilihat pada peranan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) Kabupaten Pringsewu menurut lapangan usaha tahun 2015-2019 

disajikan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha di  

Kabupaten Pringsewu tahun 2015-2019 (persen) 

 
No Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan 

26,09  25,91 25,81 25,31 24,64 

2 Pertambangan dan Penggalian 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 

3 Industri Pengolahan 15,71 15,35 15,44 15,54 15,45 

4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,04 0,06 0,06 0,06 0,06 

5 Pengadaan Air, Pengelolaan 

Sampah, Limbah dan Daur Ulang 

0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 

6 Konstruksi 11,66 12,15 12,04 12,08 11,97 

7 Perdagangan Besar dan Eceran; 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

13,50 13,53 13,65 13,92 14,61 

8 Transportasi dan Pergudangan 4,46 4,57 4,53 4,52 4,55 

9 Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum 

2,51 2,51 2,50 2,60 2,69 

10 Informasi dan Komunikasi 5,26 5,33 5,42 5,50 5,53 

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 4,11 4,17 4,12 4,03 3,87 

12 Real Estat 3,70 3,68 3,84 3,84 3,99 

13 Jasa Perusahaan 0,26 0,26 0,26 0,25 0,25 

14 Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib 

4,63 4,46 4,36 4,27 4,15 

15 Jasa Pendidikan 5,36 5,28 5,23 5,30 5,43 

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan 

Sosial 

1,47 1,48 1,44 1,43 1,44 

17 Jasa lainnya 1,09 1,09 1,15 1,18 1,22 

Produk Domestik Regional Bruto 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu (2020) 

 

Berdasarkan Tabel 2, sektor industri pengolahan di Kabupaten Pringsewu pada 

tahun 2019 cukup memberikan kontribusi setelah sektor pertanian, kehutanan 

dan perikanan yaitu sebesar 15,45%. Salah satu industri kecil menengah yang 

telah dikembangkan di  Kabupaten Pringsewu, salah satunya adalah 

agroindustri tahu. Tahu merupakan salah satu produk makanan yang sering 

dijumpai di masyarakat. Lauk pauk yang berasal dari kedelai ini menjadi 

makanan yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia, karena rasanya enak 
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dan harganya relatif murah. Tahu mengandung beberapa nilai gizi, seperti 

protein, lemak, karbohidrat, kalori, mineral, fosfor, dan vitamin B-kompleks. 

Tahu juga kerap dijadikan salah satu menu diet rendah kalori, karena 

kandungan hidrat arangnya yang rendah (Utami dkk, 2012). Persebaran industri 

tahu di Kabupaten Pringsewu tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

 Tabel 3. Persebaran industri tahu di Kabupaten Pringsewu tahun 2020 

 

Kecamatan Jumlah (unit) Persentase (%) 

Adiluwih 10 11,70 

Ambarawa 2 2,30 

Banyumas 3 3,50 

Gadingrejo 25 29,40 

Pagelaran 34 40,00 

Pagelaran Utara 0 0 

Pardasuka 0 0 

Pringsewu 4 4,70 

Sukoharjo 7 8,20 

Kabupaten 85 100,00 

Sumber : Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Kabupaten Pringsewu 

(2020) 

 

Berdasarkan Tabel 3, salah satu kecamatan yang memiliki berbagai jenis 

industri rumahan dan menjadi sentra industri tahu yaitu Kecamatan Gadingrejo. 

Agroindustri yang terdapat di Kecamatan Gadingrejo cukup beragam dengan 

bahan baku hasil pertanian yang berbeda dan terutama agroindustri tahu yang 

menjadi sentra industri tahu rumahan. Jumlah persebaran industri tahu di 

Kecamatan Gadingrejo sebanyak 25 industri tahu, sedangkan Kecamatan 

Pagelaran berjumlah 34 industri tahu. Kecamatan Pagelaran sendiri meskipun 

memiliki jumlah industri tahu paling banyak di Kabupaten Pringsewu, akan 

tetapi tidak dijadikan sebagai sentra industri tahu, dikarenakan kualitasnya 

yang masih kalah saing dengan industri tahu di Kecamatan Gadingrejo.  

Daerah yang dijadikan sentra industri tahu di Kecamatan Gadingrejo yaitu 

Desa Gadingrejo. Desa Gadingrejo dikatakan sentra industri tahu, karena 

beberapa rumah tangga mengandalkan agroindustri tahu sebagai mata 

pencaharian pokok dengan jumlah pengrajin sebanyak 15 agroindustri tahu.  

Selain itu, kualitas tahu yang dihasilkan sangat baik dan volume produksi 
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untuk masing masing agroindustri di Desa Gadingrejo termasuk yang paling 

besar dibandingkan dengan kecamatan lain. Rata-rata volume produksi 

agroindustri tahu yang ada di Desa Gadingrejo berkisar antara 150-200 kg 

untuk satu hari. Salah satu agroindustri yang memiliki volume produksi paling 

besar adalah agroindustri tahu Pak Prio dengan volume produksi yaitu >170  

kg/produksi. 

 

Dalam kegiatan produksi, perlu adanya bahan baku yang tersedia, tanpanya 

maka proses produksi tidak akan berjalan. Kegiatan pengadaan bahan baku 

yang tepat dan sesuai akan mempengaruhi keberlangsungan proses produksi 

apabila setiap  indikator pengadaan bahan baku sudah sesuai.  Apabila tiap 

indikator dalam  agroindustri terpenuhi, maka diharapkan dapat memperlancar 

kegiatan pengadaan bahan baku serta mengurangi kemungkinan masalah-

masalah yang berhubungan dengan kegiatan pengadaan bahan baku. Fluktuasi 

harga dan ketersediaan bahan baku pada pembuatan tahu ini mempengaruhi  

jumlah penerimaan dan kelancaran proses produksi usaha tahu. Kemudian hal  

ini mempengaruhi kinerja produksi agroindustri tahu dalam memenuhi 

kebutuhan  konsumen.  Kinerja produksi yang baik menghasilkan output yang 

baik, oleh  karena itu perlu dianalisis apakah kinerja produksi agroindustri tahu 

sudah baik atau  belum. Penilaian kinerja produksi agroindustri tahu dapat 

dilihat dari beberapa aspek yaitu, produktivitas, kapasitas, kualitas, kecepatan 

pengiriman, fleksibilitas, dan kecepatan proses (Prasetya dkk, 2009). 

 

Berdasarkan permasalahan yang ada berupa kondisi iklim yang tidak menentu 

dalam proses pengolahan tahu, kinerja produksi agroindustri juga dapat dilihat 

dari lingkungan internal dan eksternal agroindustri. Berdasarkan uraian di atas, 

maka penelitian ini ditekankan untuk menganalisis kinerja produksi 

agroindustri dan menganalisis kondisi lingkungan internal dan lingkungan 

eksternal pada agroindustri tahu Pak Prio di Desa Gadingrejo Kecamatan 

Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.  
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1.2.  Rumusan Masalah 

 

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu kapubaten yang ada di Provinsi 

Lampung yang dapat menjadi salah satu daerah yang berpotensi dalam sektor 

agroindustri. Salah satu industri yang banyak di Kabupaten Pringsewu yaitu 

industri tahu. Kecamatan Gadingrejo merupakan salah satu wilayah sentra 

pembuatan tahu di Kabupaten Pringsewu. Agroindustri yang terdapat di 

Kecamatan Gadingrejo cukup beragam dengan bahan baku hasil pertanian 

yang berbeda beda dan terutama yaitu agroindustri tahu yang menjadi sentra 

industri tahu rumahan. Khususnya di Desa Gadingrejo, beberapa rumah 

tangga mengandalkan agroindustri tahu sebagai mata pencaharian hidup 

mereka.  

 

Agroindustri tahu Pak Prio merupakan salah satu agroindustri yang berada di 

Desa Gadingrejo. Volume produksi agroindustri tahu Pak Prio ini merupakan 

yang terbesar di Desa Gadingrejo yaitu sebanyak >170 kg/produksi. 

Permasalahan yang muncul yaitu pengadaan bahan baku. Bahan baku yang 

diperoleh agroindustri tahu didapat dari supplier di Kabupaten Pringsewu 

yang berasal dari impor dengan kualitas yang baik. Keadaan wilayah yang 

jauh untuk mendapatkan bahan baku dapat mempengaruhi kinerja 

agroindustri tahu. Pada proses pelaksanaan kegiatan produksi, agroindustri 

perlu dilakukan pengukuran terhadap kinerja. Pengukuran kinerja sangat 

penting dilakukan untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan produksi 

agroindustri dan perencanaan tujuan di masa mendatang. Hal ini dilakukan 

untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pada seluruh proses kegiatan 

agroindustri. Persediaan bahan baku juga akan mempengaruhi penerimaan 

pelaku usaha. Permasalahan lainnya yaitu banyaknya agroindustri tahu sejenis 

yang bermunculan di Desa Gadingrejo membuat terhambatnya 

pengembangan usaha yang terjadi, sehingga diperlukan analisis lingkungan 

internal dan lingkungan eksternal  untuk mengetahui kondisi lingkungan 

agroindustri tahu Pak Prio di Desa Gadingrejo.  

 



8 
 

 

 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka dapat diidentifikasi 

permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengadaan bahan baku pada agroindustri? 

2. Bagaimana kinerja produksi dan keuntungan pada agroindustri? 

3. Bagaimana kondisi lingkungan internal dan lingkungan eksternal pada 

agroindustri? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1.   Menganalisis pengadaan bahan baku pada agroindustri. 

2.   Menganalisis kinerja produksi dan keuntungan  pada agroindustri.  

3.   Menganalisis kondisi lingkungan internal dan lingkungan eksternal pada 

agroindustri. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Pengelola agroindustri tahu di Kabupaten Pringsewu Kecamatan 

Gadingrejo,  sebagai bahan informasi dan pengembangan pengelolaan 

agroindustri. 

2.   Pemerintah atau instansi terkait, sebagai bahan informasi dalam 

pengambilan keputusan untuk mengembangkan agroindustri tahu di 

Kabupaten Pringsewu. 

3.   Peneliti lain, sebagai bahan referensi atau pustaka untuk penelitian sejenis. 



 
 

 

 

 

 

 

 

II.   TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

 

 

2.1.  Tinjauan Pustaka 

 

2.1.1  Konsep Agribisnis dan Agroindustri 

 

Agribisnis adalah suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu 

 atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil dan pemasaran  

 yang  ada hubungannya  dalam  pertanian  dalam  arti  luas, yang  dimaksud  

 dengan  pertanian  dalam  arti  yang  luas  adalah  kegiatan  usaha  yang  

 menunjang  kegiatan  pertanian dan  kegiatan  usaha  yang  ditunjang  oleh  

 kegiatan  pertanian (Soekartawi,  2003).  

 

Menurut Sumarwan (2004), agribisnis adalah suatu sistem yang 

 memvisualisasikan beberapa sektor pertanian yang saling berhubungan pada 

 suatu sistem, dimana keberhasilan setiap bagian sangat bergantung pada 

 ketepatan fungsi dari sektor lainnya. Kegiatan agribisnis secara utuh 

 mencakup:  

a.     Subsistem agribisnis hulu (upstream agribusiness) yaitu kegiatan 

ekonomi yang menghasilkan dan menyalurkan sarana produksi. 

b.    Subsistem usaha budidaya usahatani (on-farm agribusiness) yaitu 

kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi untuk 

menghasilkan produksi primer. 

c.     Subsistem agribisnis hilir (down tream agribusiness) yaitu kegiatan 

ekonomi yang mengolah hasil pertanian primer menjadi produk olahan 

yang siap dikonsumsi. 
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d.    Subsistem pemasaran (marketing agribusiness) kegiatan memasarkan 

hasil pertanian primer dan produk olahannya. 

e.     Subsitem jasa penunjang (supporting service) kegiatan usaha dalam 

mendukung usaha agribisnis serta mendukung subsistem lainnya. 

 

 
 

Gambar 1. Sistem agribisnis 

Sumber : Sumarwan, 2004 

 

Agroindustri merupakan usaha meningkatkan efisiensi faktor pertanian 

hingga menjadi kegiatan yang sangat produktif melalui proses modernisasi 

pertanian.  Melalui modernisasi di sektor agroindustri dalam skala nasional, 

pendapatan nilai tambah dapat ditingkatkan, sehingga pendapatan ekspor 

akan lebih besar lagi (Saragih, 2004). Agroindustri berasal dari dua kata, 

yaitu agricultural dan industry yang berarti suatu industri yang 

menggunakan hasil pertanian sebagai bahan baku utamanya atau suatu 

industri yang menghasilkan suatu produk yang digunakan sebagai sarana 

atau input dalam usaha pertanian. Dapat pula diartikan dua hal yaitu, 

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 berbahan baku 

utamanya adalah produk pertanian. Suatu industri yang menggunakan bahan 

baku dari pertanian dengan jumlah minimal 20% dari jumlah bahan baku 

yang digunakan disebut agroindustri. Arti yang kedua, agroindustri diartikan 

sebagai suatu tahapan pembangunan sebagai kelanjutan dari pembangunan 
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pertanian, tetapi sebelum tahapan pembangunan tersebut mencapai tahapan 

pembangunan industri (Soekartawi, 2000).  

 

Menurut Soekartawi (2000), terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi 

agroindustri dalam negeri, antara lain: 

a.  Kurang tersedianya bahan baku yang cukup dan berkesinambungan. 

b.    Kurang nyatanya peran agroindustri di perdesaan, karena masih 

berkonsentrasinya agroindustri di perkotaan. 

c.     Kurang konsistennya kebijakan pemerintah terhadap agroindustri. 

d.    Kurangnya fasilitas permodalan (perkreditan) dan kalaupun ada 

prosedurnya amat ketat.  

e.     Kualitas produksi dan processing yang belum mampu bersaing. 

 

Saragih (2004) menyatakan  perekonomian Indonesia tidak bisa berbasis 

 teknologi tinggi, tetapi industrialisasi dengan landasan sektor pertanian.  

 Agroindustri merupakan jawaban yang paling tepat, karena mempunyai 

 keterkaitan ke belakang (backward linkage) dan keterkaitan ke depan 

 (forward linkage) yang panjang.  Keterkaitan ke belakang akan memacu 

 pertumbuhan perekonomian, sehingga lambat laun bisa menyelesaikan  

 persoalan-persoalan di daerah.  Secara tidak langsung, hal itu akan 

 menggairahkan laju kegiatan masyarakat, sehingga mengurangi arus 

 urbanisasi. 

 

2.1.2  Pengadaan Bahan Baku 

 

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 memperlancar 

kegiatan produksi perusahaan dan dapat menghindari terjadinya kekurangan 

bahan baku.  
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Metode analisis data pengadaan bahan baku adalah berupa pelaksanaan 

prinsip enam tepat.  Enam tepat tersebut adalah tepat waktu, tepat tempat, 

tepat jenis, tepat kualitas, tepat kuantitas, dan tepat harga (Assauri, 1999). 

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. 

 

2.1.3  Kinerja Produksi 

 

Kinerja mempunyai makna yang luas, bukan hanya menyatakan sebagai hasil 

kerja, tetapi juga bagaimana proses kerja berlangsung.  Kinerja adalah 

tentang apa yang dikerjakan, bagaimana cara mengerjakannya dan hasil yang 

dicapai dari hasil pekerjaan tersebut.  Kinerja merupakan hasil pekerjaan 

yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, 

kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi ekonomi (Wibowo, 2008).  

 

Menurut Mangkunegara (2009), kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. Ada enam tipe pengukuran kinerja, yaitu produktivitas, kapasitas, 

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

dkk, 2009). 

a.     Produktivitas 

Produktivitas adalah suatu ukuran seberapa naik kita mengkonversi input 

dari proses transformasi ke dalam output. Produktivitas dapat diukur 

menggunakan rumus sebagai berikut: 
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………….........................(1) 

b.    Kapasitas  

Kapasitas adalah suatu ukuran yang menyangkut kemampuan output dari 

suatu proses. 

              ………………….....….………….(2) 

          Keterangan:  

 

Actual outputt     : output yang diproduksi (kg). 

Design capacity  : kapasitas maksimal memproduksi (kg). 

 

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.     Fleksibilitas 

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. 

 

2.1.4   Analisis Pendapatan dan Keuntungan   

  

Pendapatan adalah sejumlah penghasilan yang diperoleh masyarakat atas 

prestasi kerjanya dalam periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan 

 maupun tahunan (Sukirno, 2006). Ada beberapa pengertian yang perlu 

diperhatikan dalam menganalisis pendapatan antara lain: 

a.  Penerimaan adalah jumlah produksi yang dihasilkan dalam suatu 

kegiatan usaha dikalikan dengan harga jual yang berlaku di pasar. 
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b. Pendapatan bersih adalah penerimaan yang dikurangi dengan total biaya 

produksi atau penerimaan dikurangi dengan biaya variabel dan biaya 

tetap. 

c.  Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dinyatakan dengan uang 

yang diperlukan untuk menghasilkan produksi. 

 

Menurut Suratiyah (2015), pendapatan adalah seluruh uang yang diperoleh 

dari produksi selama satu periode diperhitungkan dari hasil penjualan atau 

penaksiran kembali. Definisi ini dapat disimpulkan bahwa pendapatan tidak 

lain adalah uang yang diterima melalui proses produksi dan dinilai dengan 

uang sebagai hasil penjualan barang dan jasa. Secara matematis dirumuskan 

sebagai berikut: 

 

TR = P . Q…………………………………….…………………………..(3) 

Keterangan:  

 

TR  = total pendapatan (Rp) 

Q    = total produksi (kg)  

P     = harga produksi (Rp) 

 

Apabila jumlah produk yang dihasilkan meningkat dan harganya tinggi, 

maka penerimaan total yang diterima produsen akan semakin besar, 

sebaliknya jika produk yang dihasilkan sedikit dan harganya rendah, maka 

pendapatan total yang diterima oleh produsen semakin kecil. Menurut Halim 

(2005), keuntungan adalah pusat pertanggung jawaban yang masukkan dan 

keluarnya diukur dengan menghitung selisih antara penerimaan dan biaya.  

Keuntungan atau laba pengusaha adalah penghasilan bersih yang diterima 

oleh pengusaha, sesudah dikurangi dengan biaya-biaya produksi atau dengan 

kata lain, laba pengusaha adalah selisih antara penghasilan kotor dan biaya-

biaya produksi. Keuntungan adalah pendapatan dikurangi dengan total biaya. 

Secara sistematis dapat dituliskan sebagai berikut: 
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Π = TR – TC…………………………………………..………...…….…....(4) 

Keterangan:  

 

Π   = keuntungan (Rp)  

TR = total pendapatan (Rp)  

TC = total biaya (Rp)  

 

2.1.5   Analisis Lingkungan Internal 

 

Lingkungan internal merupakan cerminan kekuatan atau kelemahan dari 

suatu organisasi perusahaan dan dapat mencerminkan kemampuan 

manajemen untuk mengelola perusahaan. Hal ini dapat menunjukkan 

kekuatan sumber daya, meliputi segala aspek material atau non material yang 

dimiliki perusahaan dalam menjalankan usaha dan fungsinya untuk 

berproduksi secara baik (David, 2009). Menurut Wispandono (2010), 

lingkungan internal adalah lingkungan organisasi yang ada di dalam suatu 

organisasi.  Lingkungan internal adalah lingkungan yang terdiri dari variabel 

kekuatan dan kelemahan dalam kontrol manajemen perusahaan.  

 

Menurut Kotler dan Keller (2009), pengidentifikasian faktor internal dapat 

memberikan gambaran kondisi suatu perusahaan, yaitu faktor kekuatan dan 

kelemahan. Perusahaan menghindari ancaman yang berasal dari faktor 

eksternal melalui kekuatan yang dimilikinya dari faktor internal. 

a.  Pemasaran, menurut Kotler dan Keller (2009) adalah suatu proses social 

yang didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan. 

b. Keuangan atau permodalan, kondisi keuangan perusahaan menjadikan 

ukuran dalam melihat posisi bersaing dan daya tarik keseluruhan bagi 

investor. Menentukan kekuatan dan kelemahan keuangan dalam suatu 

organisasi sangat penting, agar dapat merumuskan strategi secara efektif 

(David, 2009).  

c.  Produksi, fungsi produksi/operasi mencakup semua aktivitas yang 

mengubah input menjadi barang atau jasa. Kegiatan produksi dan 
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operasi perusahaan paling tidak dapat dilihat dari keteguhan prinsip 

efisiensi, efektivitas dan produktivitas (Umar, 2008). 

d. Sumberdaya manusia, manusia merupakan sumberdaya terpenting bagi 

perusahaan. Oleh karena itu, manajer perlu berupaya agar terwujud 

perilaku positif di kalangan karyawan perusahaan. Berbagai faktor-

faktor yang perlu diperhatikan adalah langkah-langkah yang jelas 

mengenai manajemen SDM, keterampilan dan motivasi kerja, 

produktivitas dan sistem imbalan (Umar, 2008).  

e.  Lokasi industri, aktivitas ekonomi suatu perusahaan/industri akan sangat 

dipengaruhi oleh lokasi industri yang ditempatinya. Keputusan lokasi 

yang dipilih merupakan keputusan tentang bagaimana perusahaan-

perusahaan memutuskan dimana lokasi pabriknya atau fasilitas-fasilitas 

produksinya secara optimal. 

 

Menurut Solihin (2012), analisis lingkungan internal perusahaan bertujuan 

untuk mengidentifikasi sejumlah kekuatan dan kelemahan yang terdapat pada 

sumberdaya dan proses bisnis internal yang dimiliki perusahaan. Alat analisis 

lingkungan internal perusahaan yang dapat digunakan perusahaan adalah 

analisis rantai nilai korporasi (corporate value chain analysis).  Analisis 

rantai nilai korporasi (corporate value chain analysis) digunakan untuk 

menganalisis kemampuan sumberdaya internal organisasi yang terdiri dari 

berbagai fungsi organisasi, seperti fungsi pemasaran, produksi, keuangan, 

riset dan pengembangan, serta fungsi lainnya yang ada di dalam perusahaan, 

dimana keseluruhan kemampuan fungsi-fungsi perusahaan tersebut bermuara 

pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan margin, sehingga 

perusahaan harus melakukan analisis rantai korporasi. 

 

2.1.6   Analisis Lingkungan Eksternal 

 

Menurut Solihin (2012), analisis lingkungan eksternal perusahaan terutama 

bertujuan untuk mengidentifikasi sejumlah peluang dan ancaman yang 

berada di lingkungan eksternal perusahaan. Peluang merupakan tren positif 
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yang berada di lingkungan eksternal perusahaan dan apabila peluang tersebut 

dimanfaatkan oleh perusahaan, maka peluang usaha tersebut berpotensi 

untuk menghasilkan laba bagi perusahaan secara berkelanjutan. Ancaman 

adalah berbagai tren negatif yang berada di lingkungan eksternal perusahaan 

dan apabila ancaman tersebut tidak diantisipasi dengan baik oleh perusahaan, 

maka peluang usaha tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi 

perusahaan. Lingkungan eksternal meliputi variabel peluang dan ancaman di 

luar kontrol manajemen perusahaan.  

 

Audit eksternal terfokus pada upaya identifikasi dan menilai tren, serta 

peristiwa di luar kendali suatu perusahaan. Tujuan audit eksternal adalah 

membuat daftar terbatas mengenai berbagai peluang yang dapat 

menguntungkan perusahaan dan berbagaian ancaman yang harus dihindari 

(David, 2009). Lingkungan eksternal meliputi aspek sebagai berikut: 

a.  Pesaing, adalah pihak yang menawarkan kepada pasar produk sejenis 

atau sama dengan produk yang dikeluarkan oleh perusahaan atau produk 

substitusinya di wilayah tertentu.  

b. Ekonomi, sosial dan budaya, merupakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi daya beli dan pola pembelanjaan konsumen. Daya beli 

ini diukur dari tingkat pendapatan masyarakat dan perkembangan tingkat 

harga-harga umum.  

c.  Kebijakan pemerintah, adalah lembaga yang mengawasi perusahaan 

seperti badan pemerintah, kelompok penekan yang mempengaruhi dan 

membatasi ruang gerak organisasi dan individu dalam masyarakat.  

d. Bahan baku, ketersediaan bahan baku mendukung keberlangsungan 

suatu perusahaan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan.  

e.  Iklim dan cuaca, akan mempengaruhi harga pembelian bahan baku 

sehingga mempengaruhi biaya produksi dalam perusahaan (David, 

2009). 
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2.2  Kajian Penelitian Terdahulu 

 

Tinjauan penelitian terdahulu memperlihatkan persamaan dan perbedaaan 

dalam hal metode, waktu, dan tempat penelitian.  Peneliti harus mempelajari 

penelitian sejenis di masa lalu untuk mendukung penelitian yang dilakukan. 

Penelitian terdahulu akan memberikan gambaran kepada penulis tentang 

penelitian sejenis yang akan dilakukan, sehingga dapat dijadikan referensi 

bagi penulis.  

 

Kajian penelitian  terdahulu diperlukan sebagai bahan referensi bagi peneliti 

untuk menjadi pembanding antara penelitian yang dilakukan dengan 

penelitian sebelumnya, serta untuk mempermudah dalam pengumpulan data 

dan metode analisis data yang digunakan dalam pengolahan data. Penelitian 

terdahulu akan memberikan gambaran tentang penelitian sejenis yang akan 

dilakukan, sehingga dapat dijadikan referensi bagi penulis. 

 

Persamaan penelitian ini dengan kesepuluh penelitian terdahulu adalah pada 

persamaan penggunaan alat analisis penelitian yaitu analisis kinerja dan 

analisis lingkungan internal dan eksternal.  Kesamaan dengan hasil penelitian 

terdahulu hanya dijadikan sebagai referensi dan salah satu acuan pada 

penelitian ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 

bahwa penelitian ini akan meneliti mengenai kinerja produksi  dan 

lingkungan internal eksternal  agroindustri tahu Pak Prio. Selain itu, 

penelitian mengenai kinerja produksi dan lingkungan internal eksternal untuk 

olahan komoditas kedelai masih jarang dilakukan. Kajian penelitian 

terdahulu dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

2.3  Kerangka Pemikiran 

 

Agroindustri merupakan salah satu industri yang memanfaatkan hasil 

pertanian yang bertujuan untuk mengubah input menjadi output, sehingga 

lebih berguna dan memiliki nilai tambah. Agroindustri tahu merupakan 
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kegiatan pengolahan atau perubahan bentuk, dimana biji kedelai diolah 

menjadi tahu.  Proses perubahan bentuk yang dilakukan tersebut diharapkan 

dapat meningkatkan pendapatan.  

 

Agroindustri tahu Pak Prio membutuhkan bahan baku yang mencukupi untuk 

memenuhi permintaan konsumen. Bahan baku harus selalu tersedia, agar 

proses produksi dapat berjalan dengan lancar. Usaha jenis tahu ini 

merupakan salah satu usaha yang banyak diminati masyarakat sekitar sebagai 

salah satu sumber masukan masyarakat desa.  Sebagian besar bahan baku 

kedelai merupakan barang impor. Oleh sebab itu, kualitas dan ketersediaan 

bahan baku yang harus selalu tersedia, maka diperlukan analisis mengenai 

persediaan bahan baku. Kinerja produksi yang dilakukan agroindustri ini 

dapat dilihat dari produktivitas, kapasitas, kualitas, kecepatan pengiriman, 

fleksibilitas, dan kecepatan proses. Kinerja produksi agroindustri akan 

berpengaruh terhadap produksi yang dihasilkan, secara langsung 

mempengaruhi pendapatan yang akan diterima oleh agroindustri tersebut.  
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Tabel 4. Kajian Penelitian Terdahulu 

 

No Judul / Peneliti / Tahun Tujuan Penelitian Metode Analisis Hasil Penelitian 

1. Analisis Nilai Tambah Dan 

Strategi Pengembangan 

Agroindustri Gula Merah di 

Kabupaten Madiun (Arianti 

dan Waluyati,  2019) 

1.  Mengetahui nilai 

tambah yang 

dihasilkan home 

industry gula merah. 

2.  Mengetahui faktor 

internal dan faktor 

eksternal yang 

mempengaruhi usaha 

tersebut serta 

menyusun suatu 

strategi yang sesuai 

dengan kondisi home 

indutry gula merah. 

1.  Penelitian 

menggunakan metode 

deksriptif dengan 

membuat gambaran 

secara sistematis faktual 

dan akurat mengenai 

fakta-fakta dan sifat-

sifat fenomena yang 

diselidiki untuk 

mendapatkan 

kebenaran menerangkan 

hubungandan analitis 

dan metode analisis 

dengan menguji 

hipotesis-hipotesis dan 

mengadakan interpretasi 

yang lebih dalam. 

2.  Pemilihan lokasi 

ditentukan secara 

sengaja (purposive). 

3.  Menggunakan metode 

Hayami dan analisis 

SWOT. 

1.  Agroindustri gula merah memberikan nilai tambah 

bagi pengrajin. Setiap pengolahan satu kilogram 

tebu, dapat dihasilkan 0,19 kg gula merah tebu. 

Agroindustri gula merah memberikan nilai tambah 

sebesar Rp 1.051 per kg atau sebesar 58,28 % 

sehingga berada pada kategori nilai tambah yang 

tinggi. Ditinjau dari aspek agroindustri, industri 

gula merah di Madiun umumnya masih bersifat 

industri padat karya karena mampu menyerap 

tenaga kerja dalam jumlah yang banyak dan 

pemanfaatan teknologinya masih terbatas 

(sederhana) meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

2.  Perkembangan agroindustri gula merah di 

Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun 

dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal 

yang sebaiknya diperhatikan oleh pengrajin, agar 

usahanya dapat bertahan lama. Berdasarkan faktor-

faktor internal dan eksternal tersebut strategi yang 

dianggap layak untuk diterapkan pada agroindustri 

gula merah berbasis home industry di Kecamatan 

Kebonsari adalah strategi konsentrasi melalui 

integrasi horizontal. Strategi ini bertujuan 

memperluas usaha dengan cara meningkatkan 

jumlah produksi dan memperluas pasar dengan 

cara promosi. 
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Tabel 4. Lanjutan 

 

No Judul / Peneliti / Tahun Tujuan Penelitian Metode Analisis Hasil Penelitian 

2. Kinerja Produksi dan Strategi 

Pengembangan Agroindustri 

Kopi Bubuk di Kota Bandar 

Lampung (Sari, Haryono, dan 

Adawiyah, 2017) 

1. Menganalisis kinerja 

produksi agroindustri 

kopi bubuk Sinar Baru 

Cap Bola Dunia. 

2. Menyusun strategi  

pengembangan usaha  

agroindustri kopi 

bubuk Sinar Baru Cap 

Bola Dunia. 

1.  Menggunakan metode 

studi kasus di 

agroindustri kopi bubuk 

Sinar Baru cap Bola 

Dunia di Kota Bandar 

Lampung. 

2.  Penentuan responden 

penelitian 

menggunakan 

metode survey yang 

terdiri dari satu orang 

pemilik dan 10 

karyawan dengan total 

responden sebanyak 

11 orang. 

3.  Menggunakan metode 

analisis kinerja 

produksi dan analisis 

SWOT. 

1.   Kinerja produksi agroindustri kopi bubuk Sinar 

Baru Cap Bola Dunia di Kota Bandar Lampung 

secara keseluruhan belum dapat dikatakan baik.  

2.   Strategi pengembangan pada agroindustri kopi 

bubuk Sinar Baru Cap Bola Dunia di Kota Bandar 

Lampung yaitu (a) memanfaatkan keterampilan  

sumber daya manusia agroindustri untuk 

meningkatkan  produksi dengan menggunakan 

teknologi yang modern, (b) memanfaatkan 

keterampilan sumber daya manusia agroindustri 

untuk meningkatkan produksi serta dukungan 

pemerintah untuk meningkatkan penjualan, melalui 

pameran-pameran yang dilaksanakan oleh Dinas 

Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota 

Bandar Lampung, (c) memanfaatkan lokasi 

agroindustri yang dekat dengan lokasi penjualan 

sehingga mengurangi biaya distribusi dan 

memudahkan dalam memasarkan produk untuk 

memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin 

meningkat, (d) menjalin kerja sama dengan 

pemerintah untuk memfasilitasi agroindustri 

berkaitan akses informasi dan promosi di luar 

negeri, (e) Menghasilkan produk yang berkualitas 

dan sesuai selera selera konsumen, agar konsumen 

melakukan pembelian ulang, sehingga dapat 

bersaing dengan pesaing sejenis. 
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Tabel 4. Lanjutan 

 

No Judul / Peneliti / Tahun Tujuan Penelitian Metode Analisis Hasil Penelitian 

3. Strategi Pengembangan 

Agroindustri Keripik 

Pisang di Kecamatan 

Tawangmangu Kabupaten 

Karanganyar (Aji, 2012) 

1.  Mengetahui besarnya 

biaya, penerimaan, 

dan pendapatan 

2.  Mengetahui prioritas 

strategi yang 

diterapkan 

dalam 

mengembangkan 

agroindustri 

1. Metode dasar yang 

digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

metode deskriptif 

analitis yaitu metode 

yang memusatkan diri 

pada pemecahan 

masalah-masalah yang 

ada pada masa sekarang 

dan pada masalah-

masalah yang aktual. 

2. Pemilihan lokasi 

ditentukan secara 

sengaja (purposive). 

3. Menggunakan metode 

analisis usaha yaitu 

analisis biaya, 

penerimaan, pendapatan 

dan analisis SWOT. 

 1.  Biaya total rata-rata yang dikeluarkan selama satu 

kali produksi adalah Rp3.254.932,00. Penerimaan 

rata-rata yang diperoleh Rp4.160.480,00 dan 

pendapatan sebesar Rp905.549,00. 

2.  Prioritas strategi pengembangan agroindustri 

keripik pisang adalah strategi I dengan jumlah 

total nilai daya tarik 5.851 yaitu mempertahankan 

kualitas produksi dan pengembangan pasar. 

4.  Strategi Pengembangan 

Usaha Ternak Sapi Perah 

Kelompok Tani Neang Mukti 

di Kecamatan Air Naningan 

Kabupaten Tanggamus 

(Rianzani, Kasymir, dan 

Affandi, 2018) 

1  Menganalisis kondisi   

lingkungan internal 

dan eksternal. 

2.  Menyusun strategi 

pengembangan usaha 

ternak sapi perah 

Kelompok Tani Neang 

Mukti. 

1. Penelitian ini 

dilaksanakan dengan 

metode studi kasus 

pada usaha ternak sapi 

perah Kelompok Tani 

Neang Mukti di Desa 

Air Kubang, 

Kecamatan Air 

Naningan, Kabupaten  

1.  Kekuatan utama yang dimiliki oleh usaha ternak 

sapi perah Kelompok Tani Neang Mukti adalah 

ketersediaan pakan hijauan dan air untuk ternak 

dan kelemahan utamanya adalah produksi yang 

belum optimal dan belum teruji standarisasi 

mutunya. Peluang utama usaha ternak sapi perah 

ini adalah permintaan susu nasional yang terus 

meningkat dan ancaman utama yang dihadapi 

adalah adanya pemanasan global. 
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Tabel 4. Lanjutan 

 

No Judul / Peneliti / Tahun Tujuan Penelitian Metode Analisis Hasil Penelitian 

   Tanggamus. 

2.  Menggunakan metode 

analisis lingkungan 

internal, eksternal dan 

analisis SWOT 

2.   Strategi prioritas yang dapat digunakan dalam 

pengembangan dan keberlanjutan usaha ternak sapi 

perah Kelompok Tani Neang Mukti adalah (a) 

menambah modal dengan melakukan pinjaman ke 

bank dalam rangka peningkatan skala usaha, (b) 

meningkatkan produktivitas sapi perah dengan 

memanfaatkan peran lembaga pemerintah atau 

perguruan tinggi, dan (c) melakukan kerjasama 

dengan koperasi susu atau industri pengolahan 

sebagai pemasok bahan baku susu. 

5.  Strategi Pengembangan 

Ternak Ayam Ras Petelur di 

Kecamatan Gadingrejo 

Kabupaten Pringsewu 

(Ajizah, Widjaya, dan 

Situmorang, 2018) 

1. Mengetahui posisi 

strategi usaha dan 

strategi prioritas 

pengembangan yang 

dapat diterapkan untuk 

menjamin 

keberlanjutan usaha 

ternak ayam ras 

petelur di Kecamatan 

Gadingrejo Kabupaten 

Pringsewu 

1.  Penelitian ini  

dilaksanakan dengan 

metode studi kasus 

pada tiga peternak, 

masing-masing berasal 

dari peternak skala 

besar, skala menengah, 

dan skala kecil di 

Kecamatan Gadingrejo 

Kabupaten Pringsewu. 

2. Menggunakan metode 

analisis SWOT. 

1.   Usaha ternak ayam ras petelur skala besar, skala 

menengah, dan skala kecil di Kecamatan 

Gadingrejo berada pada kuadran I dengan posisi 

strategi pertumbuhan secara agresif. Strategi 

prioritas pengembangan ternak ayam ras petelur 

skala besar adalah meningkatkan kerjasama dengan 

pemasok tetap, sehingga pengembangan daerah 

sentra ternak ayam ras petelur dapat tercapai. 

Strategi prioritas pengembangan ternak ayam ras 

petelur skala menengah adalah mempertahankan 

pelanggan tetap, sehingga peternak mampu bersaing 

dengan peternak lain. Strategi prioritas 

pengembangan ternak ayam ras petelur skala kecil 

adalah mempertahankan lokasi yang strategis dan 

mudah dijangkau dan memanfaatkan peningkatan 

permintaan telur. 

 



24 
 

 

 

Tabel 4. Lanjutan 

 

No Judul / Peneliti / Tahun Tujuan Penelitian Metode Analisis Hasil Penelitian 

6. Analisis Kinerja dan 

Lingkungan Agroindustri 

Bihun Tapioka di Kota Metro 

(Rahmatulloh, 2016) 

1.  Mengetahui kinerja 

agroindustri bihun 

tapioka di Kota Metro   

2.  Mengetahui kondisi 

lingkungan eksternal 

dan lingkungan 

internal Agroindustri 

bihun tapioka di Kota 

Metro 

1.  Pemilihan lokasi  

ditentukan secara 

sengaja (purposive). 

2.  Menggunakan metode 

analisis kinerja 

produksi dan analisis 

lingkungan internal 

eksternal. 

 

1.  Kinerja agroindustri bihun tapioka di Kota Metro 

secara keseluruhan sudah baik. Produktivitas rata-

rata sebesar 69,02 kg/HOK, kapasitas rata-rata 

sebesar 62 persen, dan R/C rata- rata diperoleh 

sebesar 1,56.  

2.  Identifikasi lingkungan internal dan eksternal 

agroindustri bihun tapioka di Kota Metro didapatkan 

bahwa : 

a.  Kekuatan yang dimiliki agroindustri bihun 

tapioka adalah kebutuhan input produksi mudah 

diperoleh, bihun tapioka bermutu baik, telah 

ada pembagian tugas yang jelas dalam organisasi 

perusahaan. 

b.  Kelemahan yang dimiliki agroindustri bihun 

tapioka adalah sulit menambah teknologi, karena 

terkendala modal, dan rata-rata pendidikan yang 

rendah pada tenaga kerja. 

c.  Peluang yang dimiliki agroindustri adalah bihun 

tapioka dapat diterima oleh masyarakat Indonesia, 

khususnya Provinsi Lampung. 

d.  Ancaman yang dihadapi agroindustri berupa 

perekonomian belum stabil terutama gejolak 

harga Bahan bakar minyak, mahalnya 

pengembangan teknologi produksi, adanya 

produk substitusi berupa bihun jagung dan mi 

terigu, proses produksi terganggu cuaca hujan. 
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Tabel 4. Lanjutan 

 

No Judul / Peneliti / Tahun Tujuan Penelitian Metode Analisis Hasil Penelitian 

7. Analisis Harga Pokok 

Produksi, Nilai Tambah dan 

Keuntungan Agroindustri 

Keripik Tempe di Kota Metro 

(Apriyani, Haryono, dan 

Nugraha, 2020) 

1.  Menganalisis harga 

pokok produksi 

keripik tempe di Kota 

Metro. 

2.   Menganalisis nilai 

tambah agroindustri 

keripik tempe di Kota 

Metro. 

3.  Menganalisis 

keuntungan 

agroindustri keripik 

tempe di Kota Metro. 

1.  Penentuan lokasi 

penelitian dilakukan 

secara sengaja 

(purposive). 

2.  Responden dalam 

penelitian ini adalah 

pemilik agroindustri 

keripik tempe, 

sebanyak tiga 

agroindustri yaitu 

keripik tempe Bapak 

Syahroni, keripik 

tempe Bapak Tulus, 

dan keripik tempe 

Bapak Saleh. 

3.  Menggunakan metode  

Analisis Harga Pokok 

Produksi (HPP), nilai 

tambah, dan 

keuntungan. 

Rata-rata harga pokok produksi keripik tempe sebesar 

Rp32.874,39 per kilogram, yang lebih rendah 

dibandingkan dengan harga jualnya Rp50.000,00 per 

kilogram. Rata – rata nilai tambah keripik tempe yang 

dihasilkan sebesar Rp38.309,90 per kilogram bahan 

baku (tempe). Usahaagroindustri keripik tempe 

merupakan unit usaha yang menguntungkan dengan 

R/C lebih dari satu yaitu 1,53. 

8.  Analisis Nilai Tambah dan 

Keuntungan Agroindustri 

Emping Melinjo di Desa 

Bernung Kecamatan Gedong 

Tataan Kabupaten Pesawaran 

(Lestari, Affandi, dan 

Nugraha, 2020) 

1. Menganalisis nilai 

tambah produk emping 

melinjo mentah dan 

olahan. 

2. Menganalisis 

keuntungan yang 

dihasilkan oleh 

agroindustri emping  

1. Penentuan lokasi 

penelitian dilakukan 

secara sengaja 

(purposive).di 

agroindustri emping 

melinjo di Desa 

Bernung Kecamatan 

Gedong Tataan. 

Agroindustri emping melinjo di Desa Bernung, 

Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran 

memperoleh nilai tambah yang positif yaitu sebesar 

Rp5.577 untuk jenis emping mentah dan Rp5.285 

untuk jenis emping siap konsumsi. Agroindustri 

emping melinjo memiliki R/C > 1, sehingga 

agrondustri tersebut merupakan unit usaha yang 

menguntungkan dan layak untuk diusahakan. 
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Tabel 4. Lanjutan 

 

No Judul / Peneliti / Tahun Tujuan Penelitian Metode Analisis Hasil Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 melinjo di Desa 

Bernung Kecamatan 

Gedong Tataan 

  

2. Menggunakan metode 

analisis nilai tambah 

Hayami dan analisis 

keuntungan. 

 

 

  

9.  Analisis Kinerja Produksi, 

Persediaan Bahan Baku, dan 

Strategi Pengembangan 

Agroindustri Serat Kelapa 

(Cocofiber) di Kecamatan 

Katibung Kabupaten 

Lampung Selatan (Palupi, 

2018) 

1. Menganalisis kinerja 

produksi pada 

agroindustri serat 

kelapa di Kecamatan 

Katibung Kabupaten 

Lampung Selatan. 

2. Menganalisis sistem 

persediaan bahan baku 

pada agroindustri serat 

kelapa di Kecamatan 

Katibung Kabupaten 

Lampung Selatan.  

3. Menyusun strategi 

pengembangan pada 

agroindustri serat 

kelapa di Kecamatan 

Katibung Kabupaten 

Lampung Selatan. 

1.  Penelitian ini 

dilaksanakan dengan 

metode studi kasus. 

2.  Menggunakan meotde 

analisis kinerja 

produksi, pengadaan 

bahan baku, dan 

analisis SWOT. 

1.  Kinerja produksi pada agroindustri serat kelapa 

dapat dikatakan baik, dilihat dari aspek ekonomis 

meliputi produktivitas yaitu 99,05 Kg/HOK untuk 

CV Pramana Balau Jaya, 104,02 Kg/HOK untuk 

CV Sukses Karya, dan 105,05 Kg/HOK untuk CV 

Argha Cocofiber, dan kapasitas yaitu 0,80 atau 

80% untuk CV Pramana Balau Jaya, 0,83 atau 83% 

untuk CV Sukses Karya, dan 0,87 atau 87% untuk 

CV Argha Cocofiber. 

2. Bahan baku groindustri serat kelapa di Kecamatan 

Katibung melakukan pembelian sebanyak 3.000 kg 

setiap hari, namun secara ekonomis dapat 

dilakukan dengan rata-rata pembelian bahan baku 

sabut kelapa sebesar 684 kg untuk CV Pramana 

Balau Jaya, 684 kg untuk CV Argha Cocofiber, dan 

739 kg untuk CV Sukses Karya. 

3.  Strategi pengembangan agroindustri serat kelapa 

yaitu: (a) mengolah bahan baku melalui 

pemanfaatan teknologi, sehingga produk yang 

dihasilkan berkualitas dan bervariasi, serta 

permintaan konsumen akan meningkat (b) 

mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas  
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Tabel 4. Lanjutan 

 

No Judul / Peneliti / Tahun Tujuan Penelitian Metode Analisis Hasil Penelitian 

    SDM dalam penyerapan teknologi dan informasi 

tentang pengolahan dan pasar, dan (c) 

Memanfaatkan bahan baku yang terbatas untuk 

memenuhi permintaan konsumen, agar 

meningkatkan pendapatan dan modal usaha 

bertambah. 

10.  Analisis Kinerja dan 

Lingkungan Internal 

Eksternal Agroindustri 

Keripik Pisang (Studi Kasus 

di Desa Sungai Langka 

Kabupaten Pesawaran) (Putri, 

Haryono, dan Nugraha, 2019) 

1. Menganalisis 

manajemen pengadaan 

bahan baku, 

manajemen rantai 

pasokan, kinerja 

produksi. 

2. Menganalisis kondisi 

lingkungan internal 

dan eksternal 

agroindustri keripik 

pisang. 

1. Penelitian ini dilakukan 

dengan metode studi 

kasus yang memusatkan  

perhatian pada suatu 

kasus secara intensif 

dan terperinci tentang 

latar belakang, sifat, 

dan karakter yang khas.   

2. Pemilihan lokasi 

dilakukan secara  

sengaja (purposive). 

3. Menggunakan metode 

analisis kinerja 

produksi, manajemen. 

rantai pasok, 

lingkungan internal 

eksternal, dan 

pengadaan bahan baku. 

1.  Agroindustri keripik pisang di Desa Sungai Langka 

dalam pengadaan bahan baku belum sesuai dengan 

tepat waktu, dan tepat kuantitas, karena komponen 

tersebut tidak sesuai harapan.  Manajeman rantai 

pasok agroindustri keripik pisang di Desa Sungai 

Langka sudah berjalan baik. Kinerja agroindustri 

keripik pisang di Desa Sungai Langka secara 

keseluruhan sudah berproduksi dengan baik yaitu 

dengan produktivitas rata-rata sebesar 11,10 

kg/HOK dan kapasitas rata-rata sebesar 78 persen. 

2.  Identifikasi lingkungan internal dan eksternal 

agroindustri keripik pisang di Desa Sungai Langka 

didapatkan bahwa kekuatan yang dimiliki 

agroindustri keripik pisang adalah kebutuhan bahan 

baku produksi mudah diperoleh dan kualitas pisang 

yang digunakan sesuai serta lokasi usaha yang 

strategis. Kelemahan yang dimiliki agroindustri 

keripik pisang adalah sulit menambah teknologi, 

karena terkendala modal, dan rata-rata pendidikan 

yang rendah pada tenaga kerja, tidak adanya 

pembagian tugas yang jelas dalam organisasi 

perusahaan.  Peluang yang dimiliki agroindustri  
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Tabel 4. Lanjutan 

 

No Judul / Peneliti / Tahun Tujuan Penelitian Metode Analisis Hasil Penelitian 

    adalah keripik pisang dapat diterima oleh 

masyarakat Indonesia,  khususnya Provinsi 

Lampung, permintaan keripik pisang yang tidak 

terpengaruh musim dan cuaca.  Ancaman yang 

dihadapi agroindustri keripik pisang berupa 

perekonomian yang belum stabil terutama gejolak 

harga Bahan Bakar Minyak,  pengembangan 

teknologi produksi, adanya produk substitusi berupa 

keripik singkong dan keripik salak. mudah 

diperoleh dan kualitas pisang yang digunakan sesuai 

serta lokasi usaha yang strategis. Kelemahan yang 

dimiliki agroindustri keripik pisang adalah sulit 

menambah teknologi, karena terkendala modal, dan 

rata-rata pendidikan yang rendah pada tenaga kerja, 

tidak adanya pembagian tugas yang jelas dalam 

organisasi perusahaan.  Peluang yang dimiliki 

agroindustri adalah keripik pisang dapat diterima 

oleh masyarakat Indonesia,  khususnya Provinsi 

Lampung, permintaan keripik pisang yang tidak 

terpengaruh musim dan cuaca.  Ancaman yang 

dihadapi agroindustri keripik pisang berupa 

perekonomian yang belum stabil terutama gejolak 

harga Bahan Bakar Minyak,  pengembangan 

teknologi produksi, adanya produk substitusi berupa 

keripik singkong dan keripik salak. 
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Analisis selanjutnya yang akan dilakukan adalah mengenai lingkungan 

agroindustri.  Agroindustri mempunyai  lingkungan internal dan lingkungan 

eksternal.  Analisis lingkungan internal meliputi produksi, manajemen dan 

pendanaan, sumber daya manusia, lokasi agroindustri dan pemasaran, 

sedangkan analisis lingkungan eksternal meliputi aspek ekonomi, sosial dan 

budaya, pesaing, teknologi, iklim dan cuaca serta kebijakan pemerintah. 

Berdasarkan lingkungan internal akan diperoleh kekuatan dan kelemahan, 

sedangkan dari lingkungan eksternal akan diperoleh peluang dan ancaman. 

Diagram alir kinerja produksi dan lingkungan internal eksternal agroindustri 

tahu di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dapat dilihat pada 

Gambar 2. 
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Gambar 2.  Diagram alir kinerja produksi dan lingkungan internal eksternal agroindustri tahu di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten 

Pringsewu.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

III.   METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1  Metode Penelitian 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi  

kasus.  Metode studi kasus merupakan salah satu metode penelitian yang 

dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisme  

(individu), lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau subjek yang 

sempit selama kurun waktu tertentu (Arikunto, 2004).  Metode studi kasus 

digunakan yaitu untuk memperoleh data secara lengkap dan secara rinci pada 

agroindustri tahu tersebut mengenai kinerja produksi dan lingkungan internal 

dan lingkungan eksternal. 

 

3.2  Konsep Dasar dan Definisi Operasional 

 

Konsep dasar dan definisi operasional mencakup pengertian yang digunakan  

untuk mendapatkan dan menganalisis data sesuai dengan tujuan penelitian. 

Definisi operasional untuk masing-masing variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu : 

 

Agribisnis adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat lima subsistem 

agribisnis, dimana antara satu subsistem dengan subsistem lainnya saling 

terkait dan terpadu dari hulu ke hilir. Kelima subsistem agribisnis adalah 

pengadaan dan penyaluran sarana produksi pertanian, usahatani, pengolahan 

hasil pertanian (agroindustri), pemasaran dan lembaga penunjang. 
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Agroindustri adalah subsistem dari sistem agribisnis yang memanfaatkan dan 

mempunyai kaitan langsung dengan produksi pertanian yang akan 

ditransformasikan menjadi sebuah produk yang mempunyai nilai tambah yang 

tinggi. 

 

Kedelai adalah tanaman pangan yang termasuk ke dalam jenis kacang-

kacangan. 

 

Tahu adalah ekstrak protein kedelai yang telah digumpalkan dengan  

menggunakan bahan penggumpal protein seperti asam, garam, kalsium atau 

bahan penggumpal lainnya.  

 

Pengolahan adalah suatu proses transformasi dari bahan baku mentah menjadi 

barang setengah jadi (perubahan  suatu produk). 

 

Proses produksi adalah proses mengubah kedelai atau faktor-faktor produksi 

dan penggunaan sumber daya lainnya untuk menghasilkan tahu. 

 

Pengadaan bahan baku adalah suatu kesatuan kegiatan yang dilakukan untuk 

menyediakan kedelai pada agroindustri tahu. 

 

Bahan baku adalah jumlah kedelai yang digunakan dalam kegiatan pembuatan 

tahu selama proses produksi per hari. Diukur dengan satuan  kilogram per 

produksi (Kg/produksi).  

 

Masukan (input) merupakan bahan-bahan dan alat-alat yang digunakan untuk  

menghasilkan produksi tahu.  Input terdiri dari: bahan baku, bahan penunjang, 

tenaga kerja dan peralatan produksi. 

 

Keluaran (output) merupakan hasil dari proses produksi berupa tahu yang 

diukur dalam satuan rupiah per bungkus (Rp/bungkus). 
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Kinerja adalah hasil kerja dari suatu agroindustri, dilihat dari aspek teknis dan 

ekonomis meliputi produktivitas, kapasitas, kualitas, kecepatan pengiriman, 

fleksibilitas dan kecepatan proses. 

 

Produktivitas adalah perbandingan antara output dan input dalam proses 

produksi biji kedelai menjadi tahu.  Produktivitas dihitung berdasarkan 

output/tahu (kg) terhadap tenaga kerja (jam). 

 

Kapasitas adalah perbandingan antara output (tahu) yang dihasilkan dalam 

suatu proses produksi dengan kapasitas maksimal produksi tahu yang dapat 

dihasilkan, dinyatakan dalam persen (%). 

 

Kualitas adalah kemampuan yang dimiliki suatu produk yang diukur dengan 

tingkat ketidaksesuaian dari produk yang dihasilkan.  

 

Kecepatan pengiriman ada dua ukuran dimensi, pertama jumlah waktu antara 

produk ketika dipesan untuk dikirimkan ke pelanggan, kedua adalah ketepatan 

waktu dalam pengiriman. 

 

Fleksibilitas yaitu mengukur bagaimana proses transformasi menjadi lebih  

baik. Terdapat tiga dimensi, pertama bentuk dari fleksibel dilihat dari  

kecepatan proses transformasi kedelai menjadi tahu.  Kedua adalah  

kemampuan bereaksi untuk berubah dalam volume, bagaimana kemampuan 

kedelai untuk menghasilkan produk tahu.  Ketiga adalah kemampuan dari 

proses produksi yang lebih dari satu produk secara serempak, bagaimana 

kemampuan agroindustri dalam mengubah kedelai menjadi produk selain tahu.   

 

Kecepatan proses adalah perbandingan nyata melalui waktu yang diambil dari 

produk tahu untuk melewati proses yang dibagi dengan nilai tambah waktu  

yang dibutuhkan untuk melengkapi produk atau jasa.  
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Harga input adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh agroindustri untuk 

memperoleh input produksi, yang diukur dalam satuan rupiah per bungkus 

(Rp/bungkus). 

 

Harga output adalah harga yang diterima oleh agroindustri atas penjualan tahu 

berdasarkan jumlahnya yang diukur dalam satuan rupiah per bungkus 

(Rp/bungkus). 

 

Biaya adalah jumlah seluruh nilai korbanan yang dikeluarkan oleh pengusaha 

agroindustri tahu selama satu bulan yang diukur dalam satuan rupiah per 

produksi (Rp/produksi). 

 

Beban merupakan biaya yang dapat memberikan manfaat untuk saat ini 

maupun masa mendatang bagi agroindustri. 

 

Biaya produksi adalah nilai korbanan yang dikeluarkan selama proses 

produksi tahu berlangsung yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel, 

diukur dalam satuan rupiah (Rp/produksi). 

 

Biaya total adalah jumlah dari biaya tetap ditambah dengan biaya variabel 

dalam proses produksi, yang diukur dengan satuan rupiah per produksi 

(Rp/produksi). 

 

Beban bahan langsung adalah biaya bahan utama yang menjadi bagian yang 

tak terpisahkan untuk memproduksi tahu per produksi (Rp/bulan).  

 

Beban tenaga kerja langsung adalah biaya atau gaji yang diperoleh karyawan 

yang melakukan proses dari bahan mentah menjadi produk tahu 

(Rp/produksi).  

 

Beban tidak langsung adalah biaya yang dikeluarkan dalam memproduksi tahu 

selain biaya langsung dan biaya tenaga kerja langsung (Rp/produksi). 
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Jumlah jam kerja yang dipakai adalah banyaknya jam kerja yang digunakan 

untuk bekerja yang digunakan dalam proses produksi tahu yang dinyatakan 

dalam satuan (jam)  

 

Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan 

biaya tenaga kerja yang berkaitan dengan proses produksi, seperti biaya bahan 

pendukung, dan biaya reparasi. 

 

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima dari penjualan produk, dihitung 

dengn mengalikan jumlah seluruh hasil produksi dengan harga jual per kg, 

diukur dalam satuan rupiah (Rp/produksi).  

 

Keuntungan adalah hasil pengurangan antara pendapatan total dengan biaya 

total yang dikeluarkan untuk proses produksi tahu yang diukur dalam satuan 

rupiah per produksi (Rp/produksi). 

 

Analisis lingkungan internal agroindustri adalah untuk mengidentifikasi 

faktor-faktor strategis dari dalam agroindustri yang mempengaruhi 

keberhasilan misi, tujuan dan kebijakan agroindustri baik faktor-faktor yang 

menguntungkan (kekuatan/strength) maupun faktor yang merugikan 

(kelemahan/weakness) meliputi produk, manajemen dan pendanaan, sumber 

daya manusia, lokasi agroindustri serta pemasaran dalam suatu agroindustri. 

 

Analisis lingkungan eksternal agroindustri adalah suatu analisis untuk mencari 

faktor-faktor strategis dari luar agroindustri yang mempengaruhi keberhasilan 

misi, tujuan dan kebijakan agroindustri baik faktor yang menguntungkan 

(peluang/opportunities) maupun faktor yang merugikan (ancaman/threats) 

meliputi ekonomi, sosial dan budaya, pesaing, bahan baku, iklim dan cuaca 

serta kebijakan pemerintah. 
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Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan, atau keunggulan-keunggulan lain 

relatif terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani atau yang ingin 

dilayani oleh agroindustri. 

 

Kelemahan adalah  segala sesuatu yang menjadi kelemahan atau kendala-

kendala yang menyebabkan perusahaan sulit untuk berkembang atau 

meningkatkan kinerja perusahaannya. Seperti  keterbatasan dalam sumber 

daya, keterampilan dan kapabilitas yang secara serius menghambat kinerja 

efektif agroindustri.  

 

Peluang adalah situasi penting yang dapat menguntungkan dalam suatu 

lingkungan agroindustri.  

 

Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam suatu 

lingkungan agroindustri. 

 

3.3  Lokasi, Responden Penelitian, dan Waktu Pengumpulan Data 

 

Penelitian dilaksanakan di agroindustri tahu Pak Prio yang terletak di Desa  

Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu.  Lokasi dipilih 

secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa agroindustri tahu Pak 

Prio merupakan agroindustri tahu terbesar di Kecamatan Gadingrejo dan  

memiliki berbagai macam jenis olahan tahu yang beragam serta memiliki 

potensi untuk dikembangkan.  Responden  penelitian ini adalah berbagai pihak 

yang memiliki kontribusi besar dalam bergeraknya usaha agroindustri 

diantaranya pemilik agroindustri dan tenaga kerja yang terkait dalam proses 

produksi tahu di agroindustri tahu Pak Prio untuk mendapatkan  informasi 

mengenai agroindustri tahu Pak Prio. Waktu pengumpulan data dilakukan 

pada Bulan Mei 2021 sampai dengan Juni 2021. 
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3.4  Metode Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data penelitian yaitu dengan menggunakan kuesioner dan 

wawancara langsung dengan tujuan agar mendapatkan data dan informasi 

sesuai dengan fakta yang sebenarnya serta pertanyaan yang diajukan lebih 

terstruktur dan mencakup berbagai hal yang dapat menunjang penelitian. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan membuat kuisioner dan 

pengamatan langsung mengenai keadaan di lapangan di agroindustri tahu Pak 

Prio. Data sekunder  diperoleh dari lembaga terkait yang berhubungan dengan  

penelitian,  diantaranya data internal dari agroindustri tahu Pak Prio, Dinas 

Koperasi Industri dan Perdagangan Kabupaten Pringsewu, Badan Pusat 

Statistik, Dinas Pertanian, penelitian terdahulu, jurnal penelitian dan literatur 

yang berkaitan dengan topik penelitian. 

 

3.5  Metode Analisis Data 

 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis  

deskriptif  kualitatif dan deskriptif kuantitatif.  Analisis deskriptif kualitatif 

digunakan untuk menjawab tujuan penelitian tentang pengadaan bahan baku 

dan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Analisis deskriptif 

kuantitatif digunakan untuk menjawab tujuan penelitian mengenai kinerja 

produksi dan keuntungan agroindustri tahu Pak Prio di Kecamatan Gadingrejo. 

Berikut merupakan metode analisis data yang digunakan untuk menjawab 

tujuan penelitian: 

 

3.5.1  Pengadaan Bahan Baku 

 

Metode analisis data pengadaan bahan baku adalah berupa pelaksanaan prinsip 

enam tepat pada agroindustri tahu Pak Prio.  Enam tepat tersebut adalah tepat 

waktu, tepat tempat, tepat jenis, tepat kualitas, tepat kuantitas, dan tepat harga 
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(Assauri, 1999).  Enam komponen tersebut dinilai berdasarkan indikator-

indikator tertentu. 

 

3.5.2  Kinerja Produksi 

 

a.  Produktivitas 

Produktivitas dari agroindustri dihitung dari unit yang diproduksi (output) 

dengan masukan yang digunakan (tenaga kerja dan mesin) yang 

dirumuskan sebagai berikut:  

………………………..…….…………(5) 

b.  Kapasitas adalah suatu ukuran yang menyangkut kemampuan output dari 

suatu proses.  

…………………….….……….…(6) 

Keterangan: 

 

Actual output = output yang diproduksi (Kg)  

Design capacity = kapasitas maksimal memproduksi (Kg)  

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.  Fleksibilitas 

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. 
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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 (Prasetya dkk, 2009). 

 

3.5.3  Analisis Keuntungan 

 

Untuk menentukan keuntungan agroindustri tahu Pak Prio, dapat digunakan 

analisis keuntungan. Keuntungan adalah hasil selisih antara pendapatan total 

dengan biaya total yang dikeluarkan dalam memproduksi  tahu. Cara yang 

digunakan untuk menghitung keuntungan adalah: 

Π = TR – TC……………………………….………………...………………(7) 

Keterangan:  

 

Π  = keuntungan (Rp)  

TR  = total pendapatan (Rp) 

TC = total biaya (Rp) 

 

Pendapatan adalah sejumlah penghasilan yang diperoleh masyarakat atas 

prestasi kerjanya dalam periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan 

maupun tahunan (Sukirno, 2006), dapat dihitung dengan rumus yaitu : 

TR = P . Q……………………………………..…....………………………..(8) 

Keterangan:  

 

TR = total pendapatan (Rp) 

Q = total produksi (kg)  

P = harga produksi (Rp) 

 

3.5.4  Analisis Faktor Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal 

 

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif 

kualitatif digunakan untuk mengetahui faktor-faktor kekuatan, kelemahan, 
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peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan. Faktor-faktor tersebut 

didapat berdasarkan pengamatan turun lapang dan hasil wawancara langsung 

oleh pemilik agroindustri dan karyawan agroindustri tahu Pak Prio.  

Analisis faktor internal dilakukan untuk mengetahui kekuatan dan 

kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan dan disajikan dalam matriks 

Internal Factor Evaluation (IFE). Analisis eksternal dilakukan untuk 

mengidentifikasi peluang dan ancaman yang disajikan dalam matriks External 

Factor Evaluation (EFE). Berikut merupakan komponen untuk matrik Internal 

Factor Evaluation (IFE) dan matrik External Factor Evaluation (EFE). 

 

1.   Analisis Faktor Internal 

Analisis internal dilakukan untuk memperoleh faktor kekuatan yang dapat 

dimanfaatkan dan faktor kelemahan yang harus diatasi.  Faktor tersebut 

dievaluasi dengan menggunakan matriks IFE (Internal Factor Evaluation) 

dengan langkah sebagai berikut (David, 2002):  

a.     Menentukan faktor kekuatan (strenghts) dan kelemahan (weakness) 

dengan responden terbatas. 

1.   Produksi 

Penggunaan komponen produksi untuk melihat kekuatan dan 

kelemahan melalui ketersediaan bahan baku yang mudah, kualitas 

produk yang dihasilkan, serta upaya yang diterapkan oleh 

agroindustri tahu Pak Prio dalam mempertahankan kualitas produk. 

2.   Pengelolaan Usaha 

Komponen ini digunakan dengan tujuan untuk melihat penerapan 

fungsi manajemen yang telah berlangsung pada agroindustri yang 

hendak diteliti, serta menganalisis perkembangan permodalan dan 

ketersediaan modal usaha yang diperoleh, baik dari dalam maupun 

dari luar usaha agroindustri. 

3.   Lokasi Agroindustri 

Melihat apakah lokasi agroindustri dekat dengan tiga aspek yaitu 

bahan baku, tenaga kerja dan konsumen serta sejauh mana lokasi 

agroindustri mudah dijangkau oleh berbagai jenis kendaraan, 
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sehingga dapat memperlancar kegiatan agroindustri atau dengan 

kata lain apakah lokasi tersebut tergolong strategis atau tidak. 

4.   Sumber daya manusia  

Sumber daya manusia adalah sebagai salah satu komponen internal 

agroindustri tahu Pak Prio dengan melihat bagaimana ketersediaan 

karyawan dalam menunjang jalannya agroindustri, serta bagaimana 

kualitas kinerja karyawan di agroindustri tahu Pak Prio. 

5.   Pemasaran 

Komponen ini digunakan untuk melihat adanya kekuatan dan 

kelemahan yang akan timbul dari kegiatan pemasaran produk tahu.  

Komponen ini digunakan untuk melihat adanya kekuatan dan 

kelemahan yang akan timbul dari pelaksanaan 4P (price, place, 

product and promotion) pada agroindustri.  

b.    Menentukan derajat kepentingan relatif setiap faktor internal (bobot).  

Penentuan bobot faktor internal dilakukan dengan memberikan 

penilaian atau pembobotan angka pada masing-masing faktor.  

Penilaian angka pembobotan adalah sebagai berikut: 2 jika faktor 

vertikal lebih penting dari faktor horizontal, 1 jika faktor vertikal sama 

pentingnya dengan faktor horizontal dan 0 jika faktor vertikal kurang 

penting dari faktor horizontal.   

c.     Memberikan skala rating 1 sampai 4 untuk setiap faktor untuk 

menunjukkan apakah faktor tersebut mewakili kelemahan utama 

(peringkat = 1), kelemahan kecil (peringkat = 2), kekuatan kecil 

(peringkat = 3), dan kekuatan utama (peringkat = 4). 

d.    Mengalikan bobot dengan rating untuk mendapatkan skor tertimbang. 

e.     Menjumlahkan semua skor untuk mendapatkan skor total.  Nilai 1 

menunjukkan bahwa kondisi internal yang sangat buruk dan nilai 4 

menunjukkan kondisi internal yang sangat baik, rata-rata nilai yang 

dibobotkan adalah 2,5.  Nilai lebih kecil dari 2,5 menunjukkan bahwa 

kondisi internal selama ini masih lemah. Jika nilai lebih besar dari 2,5 
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menunjukkan kondisi internal kuat.  Analisis faktor lingkungan internal 

dapat menggunakan matriks pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Matriks Analisis Faktor Lingkungan Internal 

 

Faktor Internal Bobot Rating Bobot x Rating 

Kekuatan:    

Kelemahan:    

Total 1   

 

2.  Analisis Faktor Eksternal 

Analisis eksternal digunakan untuk mengetahui pengaruh faktor yang 

menyangkut persoalan ekonomi, sosial dan budaya, pesaing, teknologi, 

konsumen, serta kebijakan pemerintah.  Analisis eksternal ini 

menggunakan matriks EFE (External Factor Evaluation) dengan 

langkah-langkah sebagai berikut (David, 2002): 

a.    Membuat faktor utama yang berpengaruh penting pada kesuksesan 

dan kegagalan yang mencakup peluang dan ancaman dengan 

melibatkan beberapa responden.  

1.  Ekonomi Sosial dan Budaya 

Adanya kenaikkan harga bahan baku kedelai yang terus menerus 

naik yang mempengaruhi agroindustri tahu Pak Prio. 

2.   Pesaing 

Keadaan perekonomian yang semakin terbuka mendorong 

persaingan antar agroindustri sejenis semakin meningkat. 

3.   Teknologi 

Penggunaan komponen teknologi ini didasarkan pada 

kepemilikan, ketersediaan dan penerapan teknologi baik berupa 
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alat mesin produksi, teknologi informasi dan lain sebagainya 

yang ada pada agroindustri. 

4.   Konsumen 

Komponen ini melihat apakah tingkat kebutuhan konsumen akan 

produk tahu sangat besar atau sebaliknya. 

5.   Kebijakan pemerintah   

Peran ini biasanya tentang kepedulian pemerintah terhadap 

agroindustri kecil dan menengah, misalnya pembinaan 

agroindustri pada instansi mempengaruhi perkembangan 

agroindustri tahu Pak Prio.   

b.    Menentukan derajat kepentingan relatif setiap faktor eksternal 

(bobot).  Penentuan bobot dilakukan dengan memberikan penilaian 

atau pembobotan angka pada masing-masing faktor.  Penilaian 

angka pembobotan adalah sebagai berikut : 2 jika faktor vertikal 

lebih penting dari faktor horizontal, 1 jika faktor vertikal sama 

dengan faktor horizontal dan 0 jika faktor vertikal kurang penting 

dari faktor horizontal.  

c.    Memberikan peringkat (rating) 1 sampai 4 pada peluang dan 

ancaman untuk menunjukkan seberapa efektif strategi mampu 

merespon faktor-faktor eksternal yang berpengaruh tersebut.  Nilai 

peringkat berkisar antara 1 sampai 4.  Nilai 4 jika jawaban rata-rata 

dari responden sangat baik dan 1 jika jawaban menyatakan buruk. 

d.    Menentukan skor tertimbang dengan cara mengalikan bobot dengan 

rating.  

e.    Menjumlahkan semua skor untuk mendapatkan total skor.  Nilai 1 

menunjukkan bahwa respon terhadap faktor eksternal sangat buruk 

dan nilai 4 menunjukkan sangat baik.  Rata-rata nilai yang dibobot 

adalah 2,5.  Nilai lebih kecil dari 2,5 menunjukkan respon terhadap 

eksternal masih lemah, sedangkan nilai lebih besar dari 2,5 
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menunjukkan respon yang baik.  Analisis faktor lingkungan 

eksternal dapat menggunakan matriks Tabel 6.  

 

Tabel 6. Analisis Faktor Lingkungan Eksternal 

 

Faktor Eksternal Bobot Rating Bobot x Rating 

Peluang:    

Ancaman:    

Total 1   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

IV.  GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN 

 

 

 

 

4.1  Keadaan Umum Kabupaten Pringsewu 

 

4.1.1  Keadaan Geografis 

 

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung  

hasil pemekaran dari Kabupaten Tanggamus, dan dibentuk berdasarkan 

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 Tanggal 26 November 2008 dan 

diresmikan pada Tanggal 3 April 2009 oleh Menteri Dalam Negeri. Secara 

geografis, Kabupaten Pringsewu terletak diantara 104o 45’25” –105o 8’42” 

Bujur Timur (BT) dan 5o8’10”- 5o34’27” Lintang Selatan (LS) (Badan Pusat 

Statistik Kabupaten Pringsewu, 2020). Batas-batas wilayah Kabupaten 

Pringsewu secara administrasi adalah: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah. 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus.  

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus.  

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran. 

 

Kabupaten Pringsewu merupakan areal datar dengan luas sekitar 41,79% dari 

luas wilayah Kabupaten Pringsewu yang tersebar di Kecamatan Pringsewu, 

Ambarawa, Gadingrejo dan Sukoharjo. Lereng berombak memiliki sebaran 

luasan sekitar 19,09% dari luas wilayah Kabupaten Pringsewu yang dominan 

terdapat di Kecamatan Adiluwih. Sementara kelerengan yang terjal memiliki 

sebaran luasan sekitar 21,49% dari luas wilayah Kabupten Pringsewu yang 

terdapat di Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Pardasuka. 
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4.1.2  Keadaan Topografi dan Iklim 

 

a.  Kemiringan Lahan 

 

Sekitar 41,79% wilayah Kabupaten Pringsewu merupakan areal datar (0-

8%) yang tersebar di Kecamatan Pringsewu, Ambarawa, Gadingrejo dan 

Sukoharjo.  Lereng berombak (8-15%) memiliki sebaran luasan sekitar 

19,09% yang dominan terdapat di Kecamatan Adiluwih.  Lerengan yang 

terjal (>25%) memiliki sebaran luasan sekitar 21,49% terdapat di 

Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Pardasuka (Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Pringsewu, 2020). 

 

b. Ketinggian Lahan 

 

Sebagian besar wilayah Kabupaten Pringsewu berada pada ketinggian 100 

200 meter dpl, hal itu dapat dilihat dari porsi luasan yang merupakan luasan 

terbesar yaitu 40.555,25 Ha atau sebesar 64,88% dari total wilayah 

Kabupaten Pringsewu.  Wilayah dengan ketinggian 100–200 meter 

sebagian besar tersebar di wilayah Kecamatan Pagelaran, sedangkan kelas 

ketinggian lahan tertinggi > 400 meter dpl dengan porsi luasan terkecil atau 

sebesar 5,99% terdapat di Kecamatan Pardasuka dengan luasan sebesar 

2.640,40 Ha atau 27,86% dari total luas wilayahnya dan Kecamatan 

Pagelaran dengan luasan sebesar 1.106,72 Ha atau 6,40% dari total luas 

wilayahnya (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu, 2020). 

 

c. Iklim 

 

Kabupaten Pringsewu merupakan daerah tropis dengan rata-rata curah 

hujan berkisar antara 161,80 mm/bulan dan rata-rata jumlah hari hujan 

13,10 hari/bulan, meskipun saat ini curah hujan di kabupaten tersebut tidak 

menentu akibat perubahan iklim yang luar biasa. Rata-rata temperatur suhu 

berselang antara 22,5oC – 33oC dengan selang rata-rata kelembaban 
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relatifnya adalah 56,8% - 93,1% (Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Pringsewu, 2020). 

 

4.1.3  Keadaan Demografi  

 

Sesuai peraturan daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 12 tahun 2012 

mengenai Pemekaran Wilayah, kecamatan di Kabupaten Pringsewu bertambah 

menjadi sembilan kecamatan yaitu Kecamatan Pardasuka, Kecamatan 

Ambarawa, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pringsewu, Kecamatan 

Gadingrejo, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Banyumas, Kecamatan 

Adiluwih, dan Kecamatan Pagelaran Utara.  Berdasarkan sembilan kecamatan 

tersebut, terdapat 131 pekon atau desa secara keseluruhan.  Jumlah penduduk 

di Kabupaten Pringsewu pada tahun 2020, sebanyak 405.466 jiwa yang terdiri 

dari laki- laki 208.763 jiwa dan perempuan 196.703 jiwa (Badan Pusat 

Statistik Kabupaten Pringsewu, 2020). 

 

4.2  Keadaan Umum Kecamatan Gadingrejo 

 

4.2.1  Keadaan Geografis  

 

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu (2020), Kecamatan 

Gadingrejo merupakan kecamatan yang terletak di bagian paling timur 

Kabupaten Pringsewu, berjarak ± 15 km dari ibukota kabupaten. Terletak pada 

104ᴼ-105ᴼ Bujur Timur dan 05ᴼ Lintang Selatan, mempunyai luas wilayah 

5.276 Ha. Keadaan tanah di kecamatan ini berupa daratan, pegunungan, bukit, 

sawah, sungai dan danau serta rawa dengan batas-batas wilayah sebagai 

berikut: 

a.  Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Negeri Katon Kabupaten 

Pesawaran dan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. 

b.  Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Way Lima Kabupaten 

Pesawaran. 
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c.  Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten  

Pesawaran. 

d.  Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pringsewu Kabupaten 

Pringsewu. 

 

4.2.2  Keadaan Topografi dan Iklim 

 

a.   Topografi 

 

Kecamatan Gadingrejo secara topografis sebagian besar wilayahnya adalah 

dataran rendah dengan ketinggian kurang lebih 30 meter di atas permukaan 

laut. Bentuk topografi Kecamatan Gadingrejo berdasarkan kemiringan 

lereng lahannya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yang bervariasi 

yaitu mulai dari kelas lereng 0, 13%, dan 25%.  Hasil perhitungan dengan 

menggunakan metode interpolasi dapat diketahui wilayah yang terjal 

terdapat di bagian selatan yaitu Pekon Wates, sedangkan wilayah yang 

mempunyai kondisi lahan yang cukup datar umumnya tersebar di bagian 

tengah wilayah kecamatan.   

 

Jenis tanah yang terdapat di Kecamatan Gadingrejo terdiri dari 3 (tiga) 

jenis tanah yaitu gleisol distrik, kambisol distrik dan podsolik kandik. 

Kawasan ini dilalui 3 (tiga) aliran sungai, yaitu Sungai Way Bulok Karto, 

Way Tebu dan Way Semah.  Sungai tersebut digunakan oleh warga 

sebagai irigasi dan pemandian hewan ternak (Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Pringsewu, 2020). 

 

b.   Iklim 

Kecamatan Gadingrejo memiliki jenis iklim tropis dengan musim hujan 

dan musim kemarau yang berganti sepanjang tahun. Temperatur rata-rata 

Kecamatan Gadingrejo berkisar antara 30ᴼ C.  Curah hujan Kecamatan 

Gadingrejo rata-rata yaitu 2.000 - 2.500/tahun (Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Pringsewu, 2020). 
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c.   Kondisi Penduduk dan Lahan  

 

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu (2018), penduduk di 

Kecamatan Gadingrejo memiliki jumlah penduduk yaitu 41.427 jiwa 

dengan perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan sebanyak 

21.064 jiwa laki-laki dan sebanyak 20.363 jiwa perempuan dengan rata-

rata sex rasio adalah 108 yang tersebar di 23 pekon. Luas Kecamatan 

Gadingrejo secara keseluruhan adalah 8.355 Ha. Penelitian dilaksanakan di 

Desa Gadingrejo dengan  memiliki luas area sebesar 504 Ha. Penyebaran 

luas lahan Kecamatan Gadingrejo berdasarkan jumlah desa tersaji pada 

Tabel 7. 

 

Tabel 7. Luas Kecamatan Gadingrejo menurut desa tahun 2018. 

 

 

No 

 

Nama Desa 

 

Luas 

Ha Presentase (%) 

1 Pararejo 638 7,64 

2 Blitarejo 625 7,48 

3 Panjerejo 279 3,34 

4 Bulukarto 464 5,55 

5 Wates 556 6,65 

6 Bulurejo 416 4,98 

7 Tambah Rejo 493 5,90 

8 Wonodadi 626 7,49 

9 Gadingrejo 504 6,03 

10 Tegal Sari 585 7,00 

11 Tulung Agung 737 8,82 

12 Yogyakarta 431 5,16 

13 Kediri 334 4,00 

14 Mataram 662 7,92 

15 Wonosari 155 1,86 

16 Klaten 101 1,21 

17 Wates Timur 173 2,07 

18 Wates Selatan 81 0,97 

19 Gadingrejo Timur 126 1,51 

20 Gadingrejo Utara 24 0,29 

21 Tambah Rejo Barat 103 1,23 

22 Yogyakarta Selatan 107 1,28 

23 Wonodadi Utara 135 1,62 

 Luas Kecamatan 8.355 100,00 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu (2018) 
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4.3  Keadaan Umum Agroindustri 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, 

Kabupaten Pringsewu, tepatnya di kawasan Sentra Industri Tahu. Latar 

belakang berdirinya nama kawasan Sentra Industri Tahu, karena banyaknya 

jumlah agroindustri tahu di desa tersebut dan menjadi desa dengan volume 

produksi tahu terbesar di Kabupaten Pringsewu. Daerah ini terdapat banyak 

agroindustri tahu. Terdapat 15 agroindustri tahu,  salah satunya adalah 

agroindustri tahu Pak Prio.  Agroindustri tahu merupakan jenis usaha turun 

temurun dari keluarga dan kebanyakan agroindustri ini sudah berjalan sangat 

lama. 

 

Agroindustri tahu Pak Prio beralamat di jalan Satria, No 21, Desa Gadingrejo, 

Kecamatan Gadingrejo. Luas bangunan yang dimiliki agroindustri tahu Pak 

Prio yaitu 108 m2, dengan fasilitas alat-alat produksi yang tersedia yaitu, kuali, 

drum uap stainless, mesin diesel, papan pencetak tahu, tempat penyimpanan 

oncom, dan tempat penyimpanan kayu bakar. 

 

Latar belakang berdirinya agroindustri tahu ini, karena kebutuhan ekonomi 

yang umumnya pada daerah tersebut memiliki perekonomian yang rendah.  

Agroindustri tahu Pak Prio juga merupakan usaha turun temurun yang  

mana sekarang dimiliki oleh Ibu Eli Rosminawati.  Awal mula berdirinya 

agroindustri ini dijalani oleh orang tua dari Ibu Eli Rosminawati yang dimulai 

pada tahun 1970, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Eli Rosminawati dari tahun 

2008 dengan menggunakan modal sendiri sebesar Rp10.000.000,00 dengan 

produksi utama dari agroindustri ini adalah berbagai jenis tahu, diantaranya 

tahu putih, tahu sayur, tahu pong, tahu kepal ukuran besar dan kecil, dan 

produksi  sampingannya yaitu oncom. 

 

Agroindustri tahu Pak Prio berbahan dasar kedelai yang merupakan kedelai  

impor yang didapat dari supplier yang mengirim langsung kedelai impor  

tersebut dari Kecamatan Pringsewu ke agroindustri tersebut.  Kegiatan usaha  
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pada agroindustri tahu Pak Prio ini dilakukan setiap hari, karena proses  

pembuatan tahu ini berlangsung selama 1 – 2 hari saja tergantung jenis tahu  

yang dijual.  Apabila jenis tahu yang dijual hanya sampai perebusan saja dapat  

berlangsung selama sehari. Apabila tahu yang diproduksi itu merupakan tahu  

yang butuh untuk digoreng terlebih dahulu, maka penggorengan dilakukan 

pada keesokan harinya setelah mengalami proses perendaman air terlebih 

dahulu. Jumlah tenaga kerja yang ada di agroindustri tahu Pak Prio berjumlah 

11 orang, meliputi 8 orang laki-laki dan 3 orang perempuan yang terbagi dalam 

5 jenis kegiatan produksi tahu, diantaranya pengolahan kedelai, pengepalan 

tahu, pemasakan tahu, pembuatan oncom, dan pengemasan. 

 

Kegiatan pemasaran dan penjualan sendiri dilakukan sehari setelah produk tahu  

telah jadi dan dilakukan sendiri oleh pemilik agroindustri beserta satu pekerja  

yang ikut membantu. Penjualan tahu ini dijual di tiga tempat yaitu pasar 

Kedondong, Gedong Tataan dan Gadingrejo, yang mana setiap hari penjualan 

dilakukan pada pukul 04.00 WIB pagi sampai dengan selesai. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

VI.   KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

6.1  Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil  penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Lima komponen permasalahan dalam kegiatan pengadaan bahan baku dari 

indikator harapan sudah sesuai dengan indikator kenyataan, kecuali 

komponen harga yang belum sesuai dengan indikator kenyataan. 

2.  a.  Kinerja produksi agroindustri tahu Pak Prio belum baik, karena  

pada indikator fleksibilitas produk oncom tidak sesuai aspek. 

b.   Total keuntungan yang diperoleh agroindustri tahu Pak Prio dari 

seluruh  jenis produksi tahu yaitu Rp1.630.211,08/produksi, hal ini 

berarti agroindustri tahu Pak Prio dapat dikatakan menguntungkan dan 

layak dijalankan. 

3.  Kondisi lingkungan internal dan eksternal tahu Pak Prio didapatkan 

bahwa kekuatan paling besar yang dimiliki oleh agroindustri tahu Pak 

Prio terletak pada komponen produksi yaitu produk tahu sudah memenuhi 

standar kualitas tahu yang baik dengan memperoleh skor 0,548. 

Kelemahan paling besar yang dimiliki agroindustri tahu Pak Prio terletak 

pada komponen produksi yaitu produk tidak memiliki kemasan khusus 

atau merk khusus dengan memperoleh skor 0,333. Peluang yang paling 

besar yang dimiliki oleh agroindustri tahu Pak Prio terletak pada 

komponen kosnumen yaitu kebutuhan dan minat konsumen terhadap 

produk tahu tinggi dengan memperoleh skor 0,433. Ancaman paling besar 

yang dimiliki agroindustri tahu Pak Prio terletak pada komponen ekonomi 
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sosial dan budaya yaitu kenaikan harga kedelai yang terus menerus naik 

dengan memperoleh skor 0,367. 

 

6.2  Saran 

 

1.  Pemilik agroindustri tahu Pak Prio diharapkan dapat meningkatkan 

kinerja agroindustri melalui upaya peningkatan jumlah produksi, karena 

dalam penelitian ini mengenai kinerja produksi dari segi kapasitas 

produksi perlu adanya peningkatan kapasitas produksi, sehingga 

kedepannya dapat berkembang lebih besar lagi. Pemilik agroindustri tahu 

Pak Prio diharapkan dapat  meningkatkan modal usaha, agar dapat 

meningkatkan pendapatan dari agroindustri tersebut, karena dapat 

mempengaruhi kinerja dari agroindustri itu sendiri, sehingga dapat 

bersaing dengan industri lainnya. 

2.  Bagi dinas terkait yaitu Dinas Koperasi dan Perindustrian Perdagangan 

Kabupaten Pringsewu diharapkan dapat menekan kenaikkan harga bahan 

baku kedelai yang terus menerus naik dapat menyebabkan kerugian pada 

agroindustri tahu. 

3.  Peneliti selanjutnya sebaiknya dapat mengkaji mengenai analisis 

pemasaran dan strategi pemasaran pada agroindustri tahu.   
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