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Abstraksi
Secara spesifik penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui besarnya nilai
tambah dan keuntungan yang diperoleh pada agroindustri kripik nangka serta
pendistribusiannya.
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lumajang, dengan pertimbangan lokasi
tersebut merupakan salah satu daerah sentra penghasil nangka sebagai bahan baku
kripik. Ada 2 pengusaha kripik nangka sebagai responden yang berproduksi secara
kontinyu dalam jumlah besar. Data primer diperoleh dengan wawancara, data
sekunder dari data potensi daerah dan instansi terkait. Nilai tambah dan keuntungan
agroindustri dianalisis dengan menggunakan perhitungan nilai tambah, distribusi
kripik nangka dilakukan secara deskriptif

berdasarkan jawaban masing-masing

pengusaha.
Hasil penelitian adalah 1). Karakteristik sosial ekonomi responden, usaha
merupakan pekerjaan utama dan sampingan usia (28 dan 40) tahun, pendidikan
SLTA, pengalaman 21 tahun, rumah gedung, jumlah anggota keluarga 4 orang,
pendapatan rata-rata/minggu Rp 1.500.000,-.2). Nilai tambah nangka/kg rata-rata
sebesar Rp 5.500,- .3). Keuntungan kripik nangka rata-rata/kg adalah Rp 4.500,- 4).
Distribusi produk ke Surabaya, Malang, Jember, Banyuwangi, Bali dengan ongkos
angkut dimasukkan harga jual dan sistim pembayaran tunai atau pada pengiriman
berikutnya.
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I. PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pembangunan pertanian harus dipandang dari dua pilar utama secara
terintegrasi dan tidak bisa dipisahkan yaitu pertama, pilar pertanian primer (on-farm
agriculture/agribusiness) yang merupakan kegiatan usahatani yang menggunakan
sarana dan prasarana produksi (input factors) untuk menghasilkan produk pertanian
primer; kedua, pilar pertanian sekunder (down-stream agriculture/ agribusiness)
sebagai kegiatan meningkatkan nilai tambah produk pertanian primer melalui
pengolahan (agroindustri) beserta distribusi dan perdagangannya (TEM Napitupulu,
2000).
Salah

satu

komoditas

pertanian

yang

mempunyai

potensi

untuk

dikembangkan dalam agroindustri adalah nangka. Kabupaten Lumajang sebagai
daerah penghasil nangka di Jawa Timur, sudah melakukan proses agroindustri kripik.
Selain pengolahan, distribusi produk juga menentukan tingkat keberhasilan produsen
yang akhirnya berdampak pada penerimaan maupun keuntungan.

II. PERUMUSAN MASALAH
Secara spesifik permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan:
1. Berapa besar nilai tambah dan keuntungan yang diperoleh pada agroindustri
kripik nangka?
2. Bagaimana pendistribusian kripik nangka?
III. TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada, maka penelitian ini
bertujuan sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui besarnya nilai tambah dan keuntungan pada agroindustri
kripik nangka.
2. Untuk mengetahui pendistribusian kripik nangka dan lembaga yang terlibat
didalamnya.
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IV. KONTRIBUSI PENELITIAN
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi:
1. Bagi pengusaha, untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan
nilai tambah dan keuntungan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan
proses produksi.
2. Bagi penentu dan pelaksana kebijakan yang berhubungan dengan
pendistribusian pada agroindustri kripik nagka khususnya.
3. Bagi peneliti sejenis berikutnya sebagai referensi.
V. METODE PENELITIAN
5.1. Metode Pemilihan Lokasi Penelitian
Penelitian ini sengaja dilakukan di Kabupaten Lumajang, dengan
pertimbangan lokasi tersebut merupakan sentra penghasil nagka sebagai bahan baku
kripik.
Populasi dalam penelitian ini adalah pengusaha kripik nangka, ada 2
pengusaha kripik yang berproduksi secara kontinyu dalam jumlah besar serta
bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh peneliti.

5.3. Metode Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder.
Pengumpulan data primer dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung
dengan responden berdasarkan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Data
sekunder diperoleh dari data potensi daerah dan instansi terkait.

5.4. Metode Analisis Data
Untuk mengetahui nilai tambah dan keuntungan pada agroindustri kripik
pisang dilakukan dengan menggunakan analisis nilai tambah. Dari hasil perhitungan
akan dihasilkan: Perkiraan nilai tambah (Rp/kg), Keuntungan (Rp/kg).
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Format analisis nilai tambah adalah sebagai berikut:
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Variabel (Output, Input, Harga)
Notasi
Hasil/ produksi (kg/proses)
a
Bahan baku (tandan/proses)
b
Tenaga kerja (orang/proses)
c
Faktor konversi (1/2)
a/b = m
Koefisien tenaga kerja (3/2)
c/b = n
Harga produk rata-rata (Rp/kg)
d
Upah rata-rata (Rp/kg)
e
Pendapatan dan Keuntungan
8. Harga bahan baku (Rp/tandan)
f
9. Sumbangan input lain (Rp/kg)*
g
10. Nilai produk (Rp/kg) (4x6)
mxd=k
11. a. Nilai tambah (Rp/kg) (10-8-9)
k–f–g=1
b. Ratio nilai tambah (%) (11a/10)
1/k % = h %
12. a. Imbalan tenaga kerja (Rp/hk) (5 x 7 )
nxe=p
b. Bagian tenaga kerja (%) (12a/11a)
p/1 % = q %
13. a. Keuntungan (Rp) (11a – 12a)**
1–p=r
b. Tingkat keuntungan (%) (13a/11a)
r/1 % = 0 %
Sumber: Hayami, et all. Agricultural Marketing and Processing In Up Land
Java.1989
Keterangan: * = Bahan penolong ** = Imbalan bagi modal dan manajemen
Untuk mengetahui distribusi kripik nangka dari produsen ke konsumen
dilakukan secara deskriptif berdasarkan jawaban masing-masing pengusaha.
Distribusi kripik nangka yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kemana saja
penjualan kripik nangka dilakukan oleh produsen, siapa yang menanggung biaya
distribusi serta bagaimana sistim pembayarannya.

VI. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
6.1. Karakteristik Responden
Karakteristik Responden adalah: Status pekerjaan responden pekerjaan
utama dan sampingan, tingkat pendidikan responden SLTA, umur responden 28 dan
40 tahun, pengalaman usaha responden 20 tahun, keadaan rumah responden semua
gedung, jumlah anggota keluarga responden rata-rata 4 orang, pendapatan responden
per minggu Rp 1.500.000,-
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6.2. Analisis Nilai Tambah
a. Analisis Nilai Tambah Perusahaan “D-3”
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Variabel (Output, Input, Harga)
Notasi
Hasil/ produksi (kg/proses produksi)
126
Bahan baku (tandan/proses produksi)
70
Tenaga kerja (orang/proses)
9
Faktor konversi (1/2)
1,8
Koefisien tenaga kerja (3/2)
0,13
Harga produk rata-rata (Rp/kg)
60.000
Upah rata-rata (Rp/proses/orang)
8.400
Pendapatan dan Keuntungan
8. Harga bahan baku (Rp/buah)
15.000
9. Sumbangan input lain (Rp/kg)*
7.524
10. Nilai produk (Rp/roses) (4x6)
28.800
11. a. Nilai tambah (Rp/kg) (10-8-9)
5.500
b. Ratio nilai tambah (%) (11a/10)
21,79 %
12. a. Imbalan tenaga kerja (Rp/hk) (5 x 7 )
1.092
b. Bagian tenaga kerja (%) (12a/11a)
17,40 %
13. a. Keuntungan (Rp/tandan) (11a – 12a)**
4.500
b. Tingkat keuntungan (%) (13a/11a)
82,60 %
Sumber: Data primer diolah, 2004.
Keterangan: * = Bahan penolong
** = Imbalan bagi modal dan manajemen
Produksi setiap kali proses sebanyak 126 kg kripik nangka dengan harga
Rp 60.000,-/kg dalam kemasan kecil (0,25 kg; dan 0,5 kg). Menggunakan 70 buah
nangak sebagai bahan baku dengan harga Rp 15.000,-/buah, 9 orang pekerja dengan
upah rata-rata/hari Rp 8.400,-. Proses produksi dilakukan 2 kali dalam 1 minggu.
Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan analisis nilai tambah
diperoleh hasil sebagai berikut:

Nilai tambah sebesar Rp 5.500,- Jadi semakin

banyak bahan baku yang dibutuhkan dalam setiap proses semakin banyak pula
imbalan terhadap modal dan manajemen yang dalam hal ini dilakukan sekaligus oleh
pemilik. Proses pengolahan yang dilakukan hanya 2 x dalam seminggu.

6.3. Distribusi Kripik Nangka
Distribusi kripik dalam penelitian ini adalah penjualan kripik nangka yang
telah dilakukan oleh setiap pengusaha, tanpa dilakukan penelusuran terhadap alur
dari kripik nangka sampai ke pengecer atau konsumen. Data yang diperoleh
berdasarkan keterangan dari masing-masing pengusaha. Data distribusi kripik
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meliputi tujuan penjualan kripik nangka, sistim penjualannya dan siapa yang
menanggung biaya angkut atau transportasinya.
Produksi kripik nangka dengan harga Rp 60.000,- /kg sama untuk setiap
kemasannya. Perusahaan menjual sendiri sebagian produknya dengan menyediakan
etalase dan dikirim. Selain itu juga menerima pesanan dari rumahan yang diantar
tanpa menambah ongkos kirim. Tidak adanya ongkos kirim menyebabkan tidak
semua pesanan dapat sampai tepat waktu karena dikutkan pengiriman ke tempat lain.
Pemesanan dapat dilakukan lewat telpon dan pembayaran dilakukan setelah barang
sampai di tempat pemesan.
Pengiriman untuk Banyuwangi dan Bali dilakukan dengan mengirim via
kendaraan umum dengan sistim berlangganan dan pembayaran dilakukan pada saat
mengirim produk berikutnya via pengantar produk. Untuk Jawa Timur, produk
diantar sendiri dengan sistim pembayaran yang sama dengan yang lain. Biaya
transportasi ditanggung oleh pengusaha oleh karena itu harga produk agak lebih
tinggi sedikit dibandingkan harga di tempat produksi.
VII. KESIMPULAN DAN SARAN
7.1. Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil:
1. Karakteristik sosial ekonomi responden, usaha merupakan pekerjaan utama,
usia 28 dan 40 tahun, pendidikan

SLTA, pengalaman 20 tahun, rumah

gedung, jumlah anggota keluarga 4 orang dan pendapatan rata-rata/minggu
Rp 1.500.000,-.
2. Nilai tambah nangka/kg rata-rata sebesar Rp 5.500,-.
3. Keuntungan kripik nangka/kg adalah Rp 4.500,4. Distribusi produk ke Surabaya, Malang, Jember, Banyuwangi dan Bali
dengan ongkos angkut dimasukkan harga jual dan sistim pembayaran pada
pengiriman berikutnya.
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7.2. Saran
Berdasarkan pembahasan dapat disarankan:
1. Pengusaha melakukan proses produksi yang lebih efisien agar nilai tambah
dan keuntungan terutama berkaitan dengan perekrutan tenaga kerja dan
pembagian kerja.
2. Sistim pembayaran sebaiknya tunai terutama untu tempat yang jauh agar
tidak terjadi lagi kemacetan, meskipun demikian dapat juga diteruskan sistim
pembayaran seperti sebelumnya dengan persyaratan-persyaratan tertentu.
3. Perlu adanya campur tangan pemerintah daerah dalam hal pemasaran dengan
cara mengangkat isu-isu tentang produk unggulan daerah.

7

