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ABSTRACT

Rian Sevtiriani, 2020 with the title Analysis of Added Value of Processing Pineapple Into
Chips and Syrups Against Workforce Income at UKM Alam Sari, Tambakmekar Village, Jalan
Cagak District, Subang Regency. This research was conducted in June and supervised by Dr.
Hj. Euis Dasipah, Ir. M.P. and Dr. Tuti Gantini, Ir. M.P.
This research was conducted with the aim of identifying how much added value of pineapples
to be compared between the results of the business value of processing pineapple into pineapple
chips and syrup in the study area. The data analysis used was the Hayami method. The high
production of pineapples in Subang opens opportunities for entrepreneurs by making processed
pineapples such as chips and syrup. Alam Sari UKM is an UKM that can process various kinds
of processed pineapple located in Tambakmekar Village, Jalan Cagak District, Subang
Regency. The production process is still carried out in a simple manner, as well as for
packaging and there are not many flavors (there is only one flavor and one type of packaging).
There are three ways of marketing the processed pineapple, namely to consumers directly, to
gift shops, and through the marketplace. The results of the comparative study between the
added value of pineapple chips are Rp. 1,375 / kg smaller than pineapple syrup, which is Rp.
13,775 / kg. And for the rewards of the workers, namely Rp. 25,000 / person for processing
chips and syrup, while for packaging Rp. 10,000 / person for syrup and Rp. 8,000 / person for
the chip packer.

Keywords: Pineapple, Value Added, Pineapple Chips, Pineapple Syrup
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ABSTRAK

Rian Sevtiriani, 2020 dengan judul Analisis Nilai Tambah Pengolahan Nanas Menjadi Keripik
dan Sirup Terhadap Pendapatan Tenaga Kerja di UKM Alam Sari Desa Tambakmekar
Kecamatan Jalan Cagak Kabupaten Subang. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni dan
dibimbing oleh Dr. Hj. Euis Dasipah, Ir. M.P. dan Dr. Tuti Gantini, Ir. M.P.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi seberapa besar nilai tambah
nanas untuk dibandingkan antara hasil nilai usaha pengolahan nanas menjadi keripik dan sirup
nanas di daerah penelitian. Analisis data yang digunakan adalah metode Hayami. Tingginya
produksi nanas di Subang membuka peluang bagi para pengusaha dengan cara menjadikan
olahan nanas seperti keripik dan sirup. UKM Alam Sari merupakan UKM yang dapat mengolah
berbagai macam olahan nanas yang berlokasi di Desa Tambakmekar Kecamatan Jalan Cagak
Kabupaten Subang. Proses produksi masih dilakukan secara sederhana, demikian juga untuk
pengemasan dan varian rasa masih belum banyak (hanya ada satu rasa dan satu jenis
pengemasan). Pemasaran olahan nanas ini ada tiga cara yaitu kepada konsumen secara
langsung, ke toko oleh-oleh, dan melalui marketplace. Adapun hasil penelitian perbandingan
antara nilai tambah keripik nanas yaitu Rp. 1.375/kg lebih kecil dari sirup nanas yaitu Rp.
13.775/kg. Dan untuk imbalan para tenaga yaitu Rp. 25.000/orang untuk mengolah keripik dan
sirup, sedangkan untuk pengemasan Rp. 10.000/orang untuk sirup dan Rp. 8.000/orang untuk
pengemas keripik.

Kata Kunci : Nanas, Nilai Tambah, Keripik Nanas, Sirup Nanas
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I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata
pencaharian sebagai petani, baik bertani sayuran, padi, petani ikan dan sebagainya.
Berdasarkan data statistik yang ada, sekitar 75% penduduk Indonesia tinggal di wilayah
pedesaan. Hal tersebut berarti sebagian besar masyarakat hidup dari sektor pertanian
yang ditentukan oleh kondisi alam lingkungannya seperti halnya di daerah Subang mata
pencahariannya sebagai petani buah nanas (Neneng Nenih et al., 2019).
Salah satu provinsi di Indonesia penghasil nanas adalah Jawa Barat yang tersebar
di Kabupaten Subang dan Kabupaten Bogor. Data jumlah produksi buah-buahan
menurut Kabupaten/Kota di masing-masing wilayah disajikan pada Tabel 1.
Table 1. Produksi dan Banyaknya Tanaman Nanas yang Menghasilkan Menurut
Kabupaten/Kota 2018
Januari - Maret
Kabupaten/
Kota

Bogor

Tanaman
menhgasilkan

April - Juni

Oktober – Desember

Juli - September

Produksi
(kuintal)

Tanaman
Menghasilkan

Produksi
(kuintal)

Tanaman
Menghasilkan

Produksi
(kuintal)

Tanaman
Menghasilkan

Produksi
(kuintal)

748.373

4.826

723.580

4.733

591.491

4.085

668.118

4.322

Sukabumi

19.578

322

18.076

289

20.202

388

22.281

411

Cianjur

19.513

221

18.046

201

23.332

244

44.801

458

218

4

378

8

418

9

380

12

3.305

86

2.04

25

4.402

54

10.690

129

91.749

638

91.663

646

50.770

468

73.415

759

75.29

1.463

11.834

259

10.709

353

22.410

353

548

12

311

9

440

11

806

15

6.945

91

9.49

133

8.471

110

10.558

136

Bandung
Garut
Tasikmalaya
Ciamis
Kuningan
Majalengka
Sumedang
Subang
Purwakarta

3.142

66

1.199

49

11.686

873

17.103

967

20.309.951

517.160

28.579.261

656.718

6.501.051

281.146

8.704.342

323.336
188

9.462

173

6.612

153

5.592

147

7.877

Karawang

360

4

4.560

66

60

1

2.260

Bekasi

280

14

-

-

-

-

-

35
-

Bandung Barat

4.327

53

4.327

53

4.727

73

4.727

73

Pangandaran

2.734

112

500

40

2.035

101

2.817

49

975

10

765

8

1.023

31

803

26

63

2

70

2

97

2

105

2

105
3533.4180

2
2333.449

2915.4270

2602.451

1749.4400

3150.231

2981.0570

3940.658

Kota Bogor
Kota Tasikmalaya
Kota Banjar
Jumlah

Sumber Data : Badan Pusat Statistik 2018
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Nanas merupakan tanaman buah yang banyak ditanam di perkebunan Indonesia.
Tanaman nanas ini merupakan yang bisa tumbuh hampir semua jenis tanah pertanian,
selain itu nanas juga dapat tumbuh pada iklim basah maupun kering. Nanas merupakan
tanaman semak yang memiliki nama ilmiah Ananas comosus (L) Merr. dan termasuk
dalam famili bromiliaceae. Tanaman ini berasal dari Amerika Selatan dan selanjutnya
berkembang meluas ke seluruh dunia yang beriklim tropis termasuk Indonesia (Rahayu
et al., 2018).
Nanas merupakan salah satu komoditas yang memiliki nilai ekonomi cukup
tinggi dan sangat potensial baik untuk pasar negeri (domestik) maupun sasaran pasar luar
negeri (ekspor). Permintaan pasar dalam negeri terhadap buah nanas cenderung terus
meningkat sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Semakin baik pendapatan
masyarakat maka makin tinggi kesadaran penduduk akan nilai gizi buah nanas dan makin
bertambahnya permintaan bahan baku industri pengolahan buah nanas (Mulyana et al.,
2018).
Berdasarkan bentuk daun dan buah dikenal 4 jenis golongan nanas yaitu : 1)
Cayenne memiliki ciri berdaun halus, ada yang berduri dan ada yang tidak berduri,
ukuran buah besar, silindris, mata buah agak datar, berwarna hijau kekuning-kuningan,
dan rasanya agak masam, 2) Queen memiliki ciri berdaun pendek dan berduri tajam,
buah berbentuk lonjong mirip kerucut sampai silindris, mata buah menonjol, berwarna
kuning kemerah-merahan dan rasanya manis, 3) Spanish memiliki ciri berdaun panjang
kecil, berduri halus sampai kasar, buah bulat dengan mata datar, 4) Abacaxi memiliki
ciri berdaun panjang berduri kasar, buah silindris atau seperti piramida. Varietas nanas
yang banyak ditanam di Indonesia adalah golongan Cayyene dan Queen (Yokhebed,
2020).
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Sektor pertanian dalam wawasan agribisnis memiliki beberapa keunggulan,
yaitu meningkatkan nilai tambah agroindustri tersebut. Misalnya dengan cara
pengolahan produk pertanian menjadi produk olahan yang lebih tahan lama dan siap
untuk dikonsumsi. Maka agroindustri sangat diperlukan dalam mengatasi sifat produk
pertanian yang mudah rusak (bulky). Selain itu tujuan dari pengolahan hasil pertanian
adalah meningkatkan kualitas, banyak menyerap tenaga kerja, meningkatkan
keterampilan sehingga akan memperoleh hasil penerimaan yang lebih besar (Zulkifli,
2016).
Dalam keadaan segar buah nanas tidak bisa tahan lama, hanya bisa bertahan
selama tujuh hari pada kondisi kamar (suhu 28-30°C). Sifat buah demikian akan
menjadikan kendala dalam penyediaan buah, untuk komsumsi segar atau penyimpanan
stok pengolahan selanjutnya. Saat ini, buah nanas telah diolah menjadi berbagai macam
produk pangan olahan. Buah nanas yang mengalami proses pengolahan dapat
meningkatkan daya simpan dan jangkuan pemasarannya lebih luas. Hal ini dapat
menjadi nilai tambah pendapatan petani nanas (Nasution et al., 2019).
Buah nanas dapat diolah dalam berbagai bentuk produk olahan. Beberapa jenis
olahan nanas yang dikembangkan pada industri pedesaan salah satunya ialah keripik
nanas dan sirup nanas. Sebagai produk siap saji dan bahan baku pengolahan selanjutnya
maka daging buah nanas perlu dilakukan pengeringan untuk keripik sedangkan sirup
daging buah nanas di iris dengan ukurang kecil untuk memudahkan saat proses
juicering/ekstraksi (Ginting et al., 2016).
Produk olahan bernilai ekonomis tersebut kemudian dapat dikomersialkan
dengan menggunakan teknik pemasaran yang efektif sehingga dapat menjadi sumber
pendapatan rumah tangga, serta dapat meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat,
yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kembali minat masyarakat. Sistem
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pemasaran produk bisa dilakukan secara online melalui akun facebook, instagram, serta
blog dan bisa juga di toko-toko terdekat, pasar, atau UKM milik sendiri (Amelia et al.,
2019).
Pada penelitian ini sebagaimana tertera pada judul penelitian yaitu tentang
pengolahan nanas di UKM Alam Sari mengingat masih terbukanya potensi
pengembangan hortikultura khususnya nanas masih terbuka lebar untuk menjadikan
nanas sebagai komoditas andalan. UKM Alam Sari yang berlokasi di Kecamatan Jalan
Cagak Kabupaten Subang ini merupakan salah satu agroindustry yang aktif melakukan
kegiatan mulai dari perkebunan nanas sampai pengolahannya. UKM ini menghasilkan
buah nanas segar (fresh) sebagai bahan baku untuk mengolah nanas menjadi berbagai
produk olahan nanas. Permintaan buah segar sangat melonjak pada waktu-waktu
tertentu seperti natal, imlek, idul adha, idul fitri dikarenakan konsumen menggunakan
buah nanas untuk bahan baku dalam pembuatan kue dihari raya (Ekawati et al., 2019).
Nanas yang digunakan oleh UKM Alam Sari untuk produk pengolahan serba
nanas ini didapat dari Desa Tambakmekar itu sendiri yang ditanam di tanah merah
sehingga membuat nanas memiliki sedikit kadar air, rasanya manis walaupun masih
hijau namun ukurannya kecil satu kilo dapat dua nanas. Adanya usaha agroindustry
olahan nanas ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah untuk penduduk setempat.

1.2 Identifikasi Masalah
Dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan
sebagai berikut:
1. Bagaimana perbandingan antara nilai tambah pengolahan nanas menjadi keripik dan
sirup di UKM Alam Sari?
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2. Bagaimana imbalan yang didapatkan oleh pengusaha dan tenaga kerja di UKM Alam
Sari?

1.3 Tujuan Penelitian
Dari perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini antara lain:
1. Untuk membandingkan antara nilai tambah pengolahan nanas menjadi keripik dan
sirup nanas di UKM Alam Sari.
2. Untuk menghitung seberapa besar imbalan yang didapatkan pengusaha dan tenaga
kerja di UKM Alam Sari.

1.4 Kegunaan Penelitian
1. UKM Alam Sari, sebagai bahan masukan dan upaya untuk mengembangkan
berbagai produk olahan nanas atau agroindustri buah nanas yang dapat memberikan
nilai tambah bagi UKM Alam Sari dan bagi petani khususnya.
2. Peneliti, sebagai tambahan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi pertanian
terutama yang berkaitan dengan nilai tambah produk olahan pertanian.
3. Pemerintah, sebagai bahan masukan dalam membuat kebijakan yang berkaitan
dengan nilai tambah komoditas pertanian khususnya olahan nanas.

II.

KAJIAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1

Kajian Pustaka

2.1.1

Nanas
Nanas merupakan tanaman buah berupa semak yang memiliki nama ilmiah

Ananas comosus. Buah nanas ini memiliki daging berwarna kuning dan kandungan air
yang dimiliki buah nanas adalah 90%. Buah ini berasal dari Brazilia (Amerika Selatan)
yang telah didomestikasi disana sebelum masa Colombus. Nanas termasuk tanaman
hortikultura yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh dan juga memberikan
pendapatan bagi petani maupun pelaku usaha, terutama pelaku usaha di bidang
agroindustri. Buah nanas selalu tersedia sepanjang tahun, tingginya 50cm - 150cm
terdapat tunas yang menyerap pada bagian pangkalnya berkumpul dalam roset akar
dan pada bagian pangkalnya melebar menjadi pelepah (ARYANI, 2016).
Dalam sistematika (taksonomi) tumbuhan nanas diklasifikasikan sebagai berikut:
Kingdom

: Plantae (tumbuh-tumbuhan)

Divisi

: Spermatophyta (tumbuhan berbiji)

Kelas

: Angiospermae (bebiji tertutup)

Ordo

: Farinosae (Bromeliales)

Famili

: Bromeliaceae

Genus

: Ananas

Spesies

: Ananas Comosus (L). Merr.

Buah nanas (Ananas comosus (L.) Merr.) dapat dikonsumsi dalam bentuk segar
ataupun diolah menjadi sirup, keripik, dodol, selai, dll. Nanas juga memiliki banyak
kandungan gizi, antara lain vitamin A, kalsium, fosfor, magnesium, besi, natrium,
kalium, dekstrosa, sukrosa (gula tebu), serta enzim
6
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bromelin (bromelain) yang merupakan 95% campuran protease sistein yang dapat
menghidrolisis protein (proteolisis) dan tahan panas. Bromelin ini dapat menghidrolisi
protein sehingga dapat melunakan daging. Akan tetapi, nanas termasuk salah satu buahbuahan yang mudah rusak (perishable fruit) sehingga memiliki umur simpan yang
relatif pendek. Sebagian besar kerusakan terjadi akibat kandungan air pada nanas yang
tinggi berkisar 81-96% (Warid et al., 2018). Manfaat lain dari buah nanas adalah
meningkatkan sistem imunitas, kandungan serat yang tinggi, meningkatkan kesuburan,
mencegah kardiovaskular, mencegah asma, meningkatkan mood, membantu melawan
kanker, dan mengatasi peradangan.

Ada dua jenis varietas nanas yang banyak dibudidayakan di Indonesia, yakni
Nanas Smooth Cayenne dan Queen. Nanas cocok ditanam di ketinggian 1 – 1.300 mdpl.
pertumbuhan optimum tanaman nanas antara 100-700 mdpl. Kabupaten Subang
merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang memiliki tingkat kesuburan tanah yang
sangat baik, dan memiliki krtinggian antara 500-1.500 mdpl sehingga cocok untuk
ditanam buah nanas. Jenis Smooth Cayenne adalah nanas yang banyak ditanam di
daerah Subang, yang memiliki daun dan mahkota halus, sedikit berduri (bahkan tidak
berduri), buah besar serta mata buahnya yang cenderung datar. Sedangkan nanas Queen
seperti nanas Bogor memiliki ciri berdaun pendek, berduri tajam dan buahnya
berbentuk lonjong mirip kerucut.
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Penurunan produktivitas nanas dapat terjadi akibat serangan hama. Hama dapat
merusak tanaman sesuai dengan sifat dan habitat hidupnya dengan menyerang bagian
tanaman seperti akar, batang, daun atau bagian tanaman lainnya sehingga tanaman tidak
dapat tumbuh dengan baik (Jannah & Salbiah, 2020). Buah nanas yang sudah masak
biasanya mengeluarkan bau (ganda) nanas. Tanda-tanda lain adalah jarak mata nanas
sudah melebar, tepinya agak membundar dan agak mendatar (ceper) bentuknya.

2.1.2 Konsep Biaya
(Titokusuma, 2018) mengemukakan pendapat bahwa “biaya (cost) adalah
pengorbanan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan tertentu”. Biaya diukur dalam
unit uang yang harus dikeluarkan dalam rangka mendapatkan barang atau jasa.
a. Biaya berdasarkan produk, terdiri dari:
 Biaya Pabrikasi
 Biaya bahan baku, adalah biaya yang dikeluarkan untuk bahan yang membentuk
bagian menyeluruh produk jadi.
 Biaya tenaga kerja, adalah Biaya tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang
melakukan konversi bahan baku langsung menjadi produk jadi dan dapat
dibebankan secara layak ke produk tertentu.
 Biaya overhead pabrik, adalah Biaya overhead pabrik terdiri atas semua biaya
manufaktur yang tidak secara langsung ditelusuri ke output tertentu. Misalnya
biaya energi bagi pabrik seperti gas, listrik, minyak dan sebagainya.
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 Biaya Komersial
 Beban pemasaran adalah beban pada saat setelah barang jadi telah siap untuk
dijual.
 Beban administrasi umum adalah beban yang dikeluarkan dalam mengatur dan
mengendalikan organisasi.
b. Biaya berdasarkan perilakunya terdiri dari:
 Biaya tetap adalah biaya-biaya yang secara total tetap tidak berubah dengan
adanya perubahan tingkat kegiatan atau volume dalam batas-batas dari tingkat
kegiatan yang relevan atau dalam periode waktu tertentu.
 Biaya variabel adalah biaya-biaya yang total berubah secara langsung dengan
adanya perubahan tingkat kegiatan atau volume, baik volume produksi ataupun
volume penjualan.
 Biaya semi variabel adalah biaya-biaya yang mempunyai atau mengandung
unsur biaya tetap dan biaya variabel.
c. Biaya berdasarkan proses produksi atau segmen tertentu. Terdiri dari departemen
produksi, departemen jasa, biaya bersama, dan biaya gabungan.
d. Biaya berdasarkan proses akuntansi. Terdiri dari belanja barang modal, dan
pengeluaran pendapatan.
e. Biaya berdasarkan pengambilan keputusan yaitu biaya relevan, terdiri dari biaya
diferensial, biaya kesempatan, dan biaya tertanam. Serta biaya tunai dan biaya yang
tidak terduga.
Analisis biaya digunakan untuk mengetahui berapa besar biaya produksi yang
akan dikeluarkan dan untuk mengetahui biaya total yang dikeluarkan. Secara
sistematis dapat dihitung dengan rumus:
TC = FC + VC
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Dimana:
TC = Total cost (Biaya total, dinyatakan dalam Rp/bulan)
FC = Fixed cost (Biaya tetap missal penyusutan peralatan, dinyatakan dalam
Rp/bulan)
VC = Variabel cost (Biaya variabel/biaya tidak tetap misal bahan baku, tenaga kerja,
dan bahan bakar, dinyatakan dalam Rp/bulan)

2.1.3

Konsep Pendapatan
(Untan et al., 2017) menyatakan bahwa pendapatan merupakan sejumlah

penghasilan yang diperoleh dari hasil pekerjaan yang dihitung setiap tahun atau setiap
bulan pada umumnya. Pada ekonomi makro atau mikro, kesejahteraan masyarakat
seringkali dikaitkan dengan tingkat pendapatan masyarakat, sehingga banyak kebijakan
makro yang bertujuan untuk menaikkan tingkat pendapatan masyarakat. Pendapatan
sering kali dikaitkan dengan penawaran tenaga kerja pada ekonomi makro atau mikro.
Pendapatan yang sering diperkecil dengan upah (wage) merupakan salah satu faktor
pendorong penawaran tenaga kerja, penghasilan merupakan salah satu alasan utama
seseorang untuk bekerja. Keuntungan yang diperoleh akan berpengaruh terhadap
semangat dan produktivitas pekerja. Besaran pendapatan dari tenaga kerja dipengaruhi
oleh beberapa faktor, yaitu : faktor demografi, sosial budaya, dan sosial ekonomi.
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. Menurut
(Sadaruddin et al., 2017) pendapatan merupakan hasil pengurangan antara hasil
penjualan dengan semua biaya yang dikeluarkan mulai dari masa tanam sampai produk
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tersebut berada ditangan konsumen akhir. Biaya yang diperhitungkan adalah biaya yang
tidak dikeluarkan melainkan hanya diperhitungkan saja. Sedangkan biaya yang
dikeluarkan adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan, misalnya tenaga kerja luar
keluarga, bahan penunjang, transformasi dan pengemasan.
Adanya industri pengolahan pertanian dalam rumah tangga perajin, selain
dapat menyerap tenaga kerja juga dapat memperoleh pendapatan atau mempunyai
nilai tambah yang perlu penanganan yang sungguh-sungguh sehingga mempunyai
efisiensi yang tinggi dan pada akhirnya keuntungan dapat diperoleh pengelola,
sehingga pengelola dapat memberikan sumbangan atau kontribusi terhadap rumah
tangga pengrajin.
Untuk mengetahui berapa besar pendapatan yang didapatkan digunakan adalah
analisis pendapatan. Secara matemati total pendapatan dapat dicari dengan rumus:
Π = TR – TC
Dimana:
Π = Pendapatan/Keuntungan
TR = Total Revenue (Penerimaan Total)
TC = Total Cost (Biaya Total)

2.1.4

Agroindustri
Agroindustri merupakan proses industri pengolahan dalam upaya menambah

kapasitas untuk memperbesar volume produksi pertanian, meningkatkan dan
mengembangkan hasil pertanian menjadi produk olahan yang lebih bernilai tambah
dan beragam, serta multi utility, dan dimaksudkan untuk mengubah paradigma dan
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pola pikir (mindset) bahwa sistem pertanian tidak hanya usahatani penghasil bahan
konsumsi saja (Elizabeth, 2019). Menurut (Hidayat, 2018) Agroindustri diharapkan
dapat menjadi tulang punggung dan motor perekonomian dan pembangunan
Indonesia. Hal ini dikarenakan agroindustri mempunyai keunggulan komparatif dan
kompetitif yang diantaranya adalah:
1.

Agroindustri memiliki keterkaitan yang kuat baik dengan sektor pertanian
maupun dengan sektor industri. Dengan demikian agroindustri diharapkan dapat
memiliki struktur keterkaitan yang kuat baik ke hulu maupun ke hilir.

2.

Agroindustri menggunakan sumber daya yang ada dan dapat diperbaharui,
dengan demikian agroindustri diharapkan memiliki keunggulan komparatif dan
kompetitif di pasar lokal, nasional dan global.

3.

Agroindustri bersifat lentur, dalam arti dapat menampung tenaga kerja dari sektor
pertanian maupun industri. Hal ini berarti agroindustri diharapkan dapat
menyerap banyak tenaga kerja yang tergeser dari sektor lainnya.

4.

Produk agroindustri cukup elastis, sehingga semakin besar tingkat pendapatan
masyarakat akan semakin luas pasar bagi produk industri. Konsumen dengan
tingkat pendapatan lebih tinggi mau membayar lebih mahal.
Peran agroindustri sebagai salah satu sektor yang mampu meningkatkan

pendapatan para pelaku agribisnis, mampu meningkatkan perolehan devisa dan
mampu mendorong munculnya industri baru yang lain. Sehingga agroindustri
merupakan salah satu hal yang mampu meningkatkan pembangunan nasional.
Pengembangan agroindustri merupakan suatu upaya yang sangat penting untuk
mencapai beberapa tujuan yang dianggap dapat membantu pembangunan sektor
ekonomi dan kesejahteraan dari masyarakat seperti :
a) Menarik dan mendorong munculnya industri baru di sektor pertanian
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b)

Meningkatkan penerimaan devisa

c)

Menciptakan lapangan kerja

d)

Memperbaiki pembagian pendapatan

e)

Menciptakan sektor pertanian yang tangguh dan unggul
Sebagai motor penggerak pembangunan pertanian, agribisnis dan agroindustri

akan memainkan peranan penting dalam kegiatan pembangunan, baik dalam sasaran
pemerataan pembangunan, pertimbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

2.1.5 (UKM) Usaha Kecil Menengah
Menurut (Aliudin, 2019) Karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi
faktual yang melekat pada aktiftas usaha maupun perilaku pengusaha yang
bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini yang menjadi ciri
pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya. Menurut Bank Dunia,
UMKM dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu:
1. Usaha Mikro (jumlah karyawan 10 orang)
2. Usaha Kecil (jumlah karyawan 30 orang) dan
3. Usaha Menengah (jumlah karyawan hingga 300 orang).
Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifkasikan dalam empat kelompok, yaitu:
1. UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima.
2. UMKM Mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun
kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya.
3. Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan
menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor.
4. Fast Moving Enterprise adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang
cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.
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Di Indonesia, Undang-Undang yang mengatur tentang UMKM (Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah) adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dalam
undang-undang tersebut UMKM dijelaskan sebagai: “Sebuah perusahaan yang
digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh
seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan
pendapatan tertentu.”
A. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus
juta rupiah).
B. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima
ratus juta rupiah).
C. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar
lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima
puluh milyar rupiah).
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Industri UKM merupakan unit usaha kecil menengah, rata-rata UKM di
Indonesia merupakan unit usaha yang modalnya dari perorangan sendiri dan ada yang
merupakan unit usaha binaan dan bantuan modal dari pemerintah daerah berdasarkan
usaha yang sekiranya mampu bersaing di pasar yang lebih luas jangkauannya
(Nugroho,

2018).

Berdasarkan

Keputusan

Menteri

Keuangan

Nomor

316/KMK.016/1996 tanggal 27 juni 1994, ukm adalah sebuah usaha perseorangan
atau berbentuk badan usaha yang telah menjalankan kegiatan usaha dengan omset
paling banyak Rp. 600.000.000,00 per tahun atau asset paling banyak Rp.
600.000.000,00 (belum termasuk tanah dan bangunan usaha) yang terdiri dari badan
usaha seperti Fa, CV, PT, dan koperasi dan perorangan terdiri dari pengrajin/industri
rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang
barang dan jasa (Wiguna & Ermawati, 2019).
Menurut kategori Badan Pusat Statistik (BPS), usaha kecil identik dengan industri
kecil dan industri rumah tangga. BPS mengklasifikasikan industri berdasarkan jumlah
pekerjanya, yaitu:
1. Industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang
2. Industri kecil dengan pekerja 5-19 orang
3. Industri menengah dengan pekerja 20-99 orang
4. Industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih.
Usaha kecil mempunyai beberapa karakteristik. Pertama, tidak adanya
pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan
industri kecil dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus
pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat
dekatnya. Kedua, rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit
formal sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal
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sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan
rentenir. Ketiga, sebagian besar usaha kecil ditandai dengan belum dipunyainya status
badan hukum. Keempat, dilihat menurut golongan industri tampak bahwa hampir
sepertiga bagian dari seluruh industri kecil bergerak dalam bidang industri
(manufaktur) (Kore & Septarini, 2018).

2.1.6

Industri Pengolahan
Industri

pengolahan

atau

manufaktur

merupakan

penopang

utama

perkembangan industri di suatu negara. Salah satu cara mewujudkan pembangunan
ekonomi tersebut adalah dengan mengembangkan sektor industri yang merupakan
sektor pemimpin (the leading sector), tetapi dapat dijangkau oleh seluruh lapisan
masyarakat. Sektor industri manufaktur menjadi media untuk memanfaatkan sumber
daya alam yang melimpah, dan mampu menyerap tenaga kerja yang besar (Ardiansyah
et al., 2018).
Menurut (Samuna et al., 2020) komponen pengolahan hasil pertanian menjadi
penting karena pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
1. Meningkatkan nilai tambah.
2. Meningkatkan kualitas hasil.
3. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan
4. Meningkatkan pendapatan.
Aktivitas utama dalam kegiatan industri pengolahan dalam menghasilkan
barang dan jasa adalah pengadaan faktor produksi, proses produksi, dan pemasaran.
Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan segala kegiatan yang
berkaitan dengan pengolahan nanas Subang.
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2.1.7 Macam-macam Olahan Nanas
Buah nanas yang mengalami proses pengolahan dapat meningkatkan daya
simpan dan jangkuan pemasarannya lebih luas. Hal ini dapat menjadi nilai tambah
pendapatan petani nanas. Buah nanas dapat diolah menjadi berbagai macam produk
(Nasution et al., 2019). Antara lain sebagai berikut:
1. Keripik Nanas
Keripik merupakan satu makanan tradisional yang mudah sekali kita jumpai di
berbagai daerah Indonesia. Keripik dapat dinikmati saat santai atau dijadikan lauk
pauk. Olahan keripik sangat digemari oleh masyarakat karena memiliki banyak
varian rasa.
2. Sirup Nanas
Minuman sirup banyak disukai oleh kalangan anak-anak, remaja, maupun orang tua
karena praktis dalam penyajiannya. Berbagai macam buah telah banyak dijadikan
sirup. Namun jarang ditemui sirup buah nanas, padahal nanas pun cukup potensial
untuk dijadikan minuman dalam bentuk sirup.
3. Selai Nanas
Selai merupakan makanan setengah padat yang terbuat dari buah-buahan dan gula.
Selai nanas juga jarang sekali ditemukan dipasaran, padahal selai nanas sangat enak
dibuat dalam makanan seperti nastar, bolu, dll.
4. Dodol
Dodol merupakan salah satu produk olahan pertanian (buah-buahan) yang termasuk
dalam jenis pangan semi basah. Makanan ini biasanya digunakan sebagai makanan
ringan atau makanan selingan.
5. Manisan Buah Nanas
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Manisan buah-buahan yang direndam dalam air larutan gula biasanya dimakan
sebagai hidangan pelengkap atau sebagai cuci mulut.
6. Cokelat Nanas
Cokelat biasanya dijadikan sebagai makanan dessert kesukaan semua orang.
7. Kerupuk Nanas
Kerupuk nanas biasanya dijadikan sebagai makanan cemilan atau teman nasi.

2.2 Pendekatan Masalah
2.2.1

Teori Nilai Tambah
Nilai tambah (value added) adalah pertambahan nilai suatu komoditas karena

mengalami proses pengolahan, pengangkutan ataupun penyimpanan dalam suatu
produksi (Billah & Mulyani, 2019). Proses pengolahan hasil pertanian memberikan
nilai tambah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan produk pertanian itu sendiri
sehingga mampu memberikan kontribusi nilai ekonomis yang tinggi. Dalam beberapa
peranan pengolahan hasil baik pengolahan hasil pertanian maupun penunjang dapat
meningkatkan pendapatan pelaku agribisnis, mampu menyerap banyaknya tenaga kerja,
meningkatkan devisa negara, dan mendorong tumbuhnya industri lain (Prihantono et
al., 2018). Ada berbagai pengertian nilai tambah menurut para ahli antara lain:
a. Nilai tambah menurut Wurgler didefinisikan sebagai nilai pengiriman barangbarang memproduksi (keluaran) kurang ongkos barang-barang intermediate/antara
dan memerlukan jasa ( tetapi belum termasuk bekerja keras), dengan penyesuaian.
b. Biro Pusat Statistik, nilai tambah sebagai selisih antara nilai output produksi yang
dihasilkan perusahaan dengan input (biaya antara) yang dikeluarkan. Konsep nilai
tambah ini menjadi sangat tergantung dari permintaan yang ada dan seringkali
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mengalami perubahan sesuai dengan nilai-nilai dalam suatu produk yang
diinginkan oleh konsumen, pendapatan dan lingkungan banyak menjadi faktor yang
merubah preferensi konsumen akan suatu produk, demkian halnya di sektor
pertanian.

2.2.2

Konsep Nilai Tambah
Produk pertanian yang memiliki sifat perishable/bulky (mudah rusak)

merupakan salah satu alasan bagi para petani untuk melakukan penanganan yang tepat
agar produk pertanian tersebut siap dikonsumsi oleh konsumen. Di dalam sistem
komoditas pertanian, terjadi arus komoditas yang mengalir dari hulu ke hilir, yaitu
berawal dari produsen dan penyalur input pertanian ke petani. Pedagang pengumpul,
pedagang besar, pengecer, sampai ke konsumen akhir.
Menurut (Palohon et al., 2019) Nilai tambah agroindustri berpeluang
ditingkatkan pada semua tahap kegiatan, mulai dari penyediaan bahan baku sampai
pemasaran dan lembaga pendukungnya, meliputi penyediaan bahan baku berkualitas,
pengolahan basah, dan perluasan pasar produk. Nilai tambah merupakan penambahan
nilai suatu produk sebelum diolah, dan setelah diolah per satuan. Nilai tambah
menunjukkan balas jasa untuk modal, tenaga kerja, manajemen perusahaan. Salah satu
kegunaan menghitung nilai tambah adalah untuk mengukur besarnya jasa terhadap
pemilik factor produksi. Hakikatnya nilai tambah merupakan nilai produksi dengan
bahan baku dan bahan penunjang yang dipergunakan dalam proses produksi.
Proses pengolahan yang disebut agroindustri, dapat meningkatkan guna bentuk
komoditas pertanian dalam operasionalnya membutuhkan biaya pengolahan. Salah satu
konsep yang sering digunakan untuk membahas biaya pengolahan hasil pertanian
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adalah nilai tambah. Setiap proses pengolahan yang terjadi pada barang atau prodak
akan memberikan nilai tambah pada barang atau prodak tersebut. Setiap proses
memiliki faktor-faktor produksi dimulai dari tenaga kerja, peralatan, bahan-bahan
tambahan. Nilai tambah didapatkan dari nilai produk akhir dikurangi biaya antara
(intermediate cost) yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya peralatan, dan biaya bahan
baku penolong lainnya dalam melakukan proses produksi. Nilai tambah yang dimaksud
disini adalah perbedaan serta pertambahan nilai suatu produk setelah mengalami proses
pengolahan dalam suatu proses produksi. Proses pengolahan nilai tambah produk dapat
didefinisikan sebagai selisih antara nilai produk akhir dengan nilai biaya bahan baku,
biaya penyusutan alat dan biaya penolong lainnya tidak termasuk tenaga kerja.
Menurut (Ashari, 2019) menjelaskan konsep nilai tambah adalah suatu
pengembangan nilai yang terjadi karena adanya input fungsional yang diperlukan pada
suatu komoditas. Analisis nilai tambah yang umum digunakan adalah metode hayami,
kelebihan dari model analisis ini adalah:
1. Lebih tepat digunakan untuk proses pengolahan produk-produk pertanian
2. Dapat diketahui produktivitas produknya
3. Dapat diketahui balas jasa bagi pemilik-pemilik faktor produksi, dan
4. Dapat dimodifikasi untuk analisis nilai tambah selain subsistem pengolahan
Dalam analisis nilai tambah terdapat tiga komponen pendukung, yaitu:
1. Faktor konversi, menunjukkan banyaknya output yang dihasilkan dari satu satuan
input.
2. Faktor koefisien tenaga kerja, menunjukkan banyaknya tenaga kerja yang diperlukan
untuk mengolah satu satuan input, dan
3. Nilai produk, menunjukkan nilai output per satuan input.
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Nilai tambah dipengaruhi oleh faktor teknis dan faktor non teknis (faktor pasar).
Faktor teknis terdiri dari jumlah dan kualitas bahan baku serta input penyerta, kualitas
produk, penerapan teknologi, kapasitas produksi, dan penggunaan unsur tenaga kerja.
Sedangkan faktor non teknis meliputi harga bahan baku, harga jual output, upah tenaga
kerja, modal investasi, informasi pasar, dan nilai output lain (selain bahan bakar).
Nilai input lain adalah nilai semua korbanan yang terjadi selama proses
perlakuan untuk menambah nilai output selain bahan baku dan tenaga kerja langsung,
mencakup biaya modal berupa bahan penolong dan biaya overhead pabrik lainnya serta
upah tenaga kerja tidak langsung.

2.2.3

Analisis Nilai Tambah Metode Hayami
Menurut (Febriyanti et al., 2017), nilai tambah adalah pertambahan nilai suatu

komoditas karena adanya perlakuan yang diberikan pada komoditas yang bersangkutan.
tujuan dari analisis nilai tambah adalah untuk menaksir balas jasa yang diterima oleh
tenaga kerja langsung dan pengelola. Analisis nilai tambah Hayami memperkirakan
perubahan bahan baku setelah mendapatkan perlakuan. Analisis nilai tambah melalui
metode Hayami ini dapat menghasilkan beberapa informasi penting, antara lain berupa:
1. Perkiraan nilai tambah, dalam rupiah.
2. Rasio nilai tambah terhadap nilai produk jadi, dalam persen.
3. Imbalan jasa tenaga kerja, dalam rupiah.
4. Bagian tenaga kerja, dalam persen.
5. Keuntungan yang diterima perusahaan, dalam rupiah
Faktor-faktor yang mendorong terciptanya nilai tambah yaitu:
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1.

Kualitas artinya produk dan jasa yang dihasilkan sesuai atau tebih dari ekspektasi
yang diharapkan oleh konsumen.

2.

Fungsi, dimana produk dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan fungsi yang diminta
dari masing-masing pelaku.

3.

Bentuk, produk yang dihasilkan sesuai dengan bentuk yang diinginkan konsumen.

4.

Tempat, produk yang dihasilkan sesuai dengan tempat

5.

Waktu, produk yang dihasilkan sesuai dengan waktu

6.

Kemudahan, dimana produk yang dihasilkan mudah dijangkau oleh konsumen.

Konsep pendukung dalam analisis nilai tambah metode Hayami adalah:
1. Faktor konversi, menunjukkan banyaknya outup yang dapat dihasilkan dari satu
satuan input.
2. Koefisien tenaga kerja yang diperlukan untuk mengolah satu satuan input
3. Nilai keluaran, menunjukkan nilai output yang dihasilkan dari satu satuan input
Didefinsikan langkah-langkah dalam proses mengubah suatu produk atau jasa
dipengeluaran yang diperoleh dari hasil analisis nilai tambah adalah besarnya nilai
tambah dan rasio nilai tambah. Berdasarkan pengertian tersebut, perubahan nilai bahan
baku yang telah mengalami perlakuan pengolahan besar nilainya dapat diperkirakan.
Nilai tambah suatu produk hasil dari nilai produk akhir dikurangi dengan biaya yang
terdiri dari biaya bahan baku dan input lainnya, tidak termasuk tenaga kerja (Mardjudo
& Ayu, 2019).

2.2.4

Kelebihan dan Kekurangan Metode Hayami
Menurut (Tajidan et al., 2019) ada kelebihan dan kekurangan dalam metode

Hayami antra lain:
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 Kelebihan dari Metode Hayami
1. Memiliki ragam analisis diantaranya aktor konversi.
2. Koefisien tenaga kerja.
3. Ratio nilai tambah.
4. Pangsa tenaga kerja.
5. Tingkat keuntungan, dan
6. Marjin.

 Kelemahan dari Metode Hayami
1. Sulit diterapkan apabila komponen jenis bahan bakunya banyak.
2. Jenis bahan penolongnya banyak.
3. Tidak dapat menjelaskan nilai output produk sampingan.
4. Pendekatan rata-rata tidak tepat jika diterapkan pada unit usaha yang
menghasilkan banyak produk dari satu jenis bahan baku.
5. Sulit menentukan perbandingan yang dapat digunakan untuk menyatakan apakah
balas jasa terhadap pemilik fakor produksi sudah layak atau belum.
Prinsip metode Hayami adalah menghitung nilai tambah per unit produk.
Metode Hayami lebih sesuai digunakan pada pengukuran nilai tambah produk industri
atau agroindustri, kurang tepat jika digunakan untuk usahatani ataupun usaha
perdagangan dan jasa. Untuk produk dari bahan baku cair untuk diolah menjadi produk
padat memerlukan modifikasi agar lebih mudah dalam penggunaannya.
Pada perhitungan nilai tambah dapat diketahui suatu agroindustri berdasarkan
rasio nilai tambahnya yaitu dalam katogari agroindustri bernilai tambah rendah, sedang
dan tinggi. Kategori nilai tambah ditentukan dengan kriteria hasil yaitu:
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1.

Jika besarnya rasio nilai tambah <15%, maka nilai tambahnya rendah

2.

Jika besarnya rasio nilai tambah 15% - 40%, maka nilai tambahnya sedang

3.

Jika besarnya rasio nilai tambah >40%, maka nilai tambahnya tinggi
Nilai tambah yang dimaksud dalam penelitian ini yang terdapat pada proses

pengolahan. Nilai tambah didapat dari pengurangan nilai produk (dalam rupiah) yang
dihasilkan dengan biaya bahan baku dan input lain, tidak termasuk tenaga kerja.
Besarnya nilai tambah tergantung dari teknologi yang digunakan dalam proses
pengolahan dengan adanya perlakuan lebih lanjut terhadap produk yang dihasilkan.
Suatu perusahaan dengan teknologi yang baik akan menghasilkan produk
dengan kualitas yang lebih baik, sehingga harga produk akan lebih tinggi dan akhirnya
akan memperbesar nilai tambah yang diperoleh.
Table 2. Kerangka Analisis Perhitungan Nilai Tambah Metode Hayami
Variabel Nilai Input
I. Output, Input dan Harga
1. Output (kg)
2. Input (kg)
3. Tenaga Kerja (HOK)
4. Faktor Konversi
5. Koefisien Tenaga Kerja (HOK/kg)
6. Harga Output (Rp)
7. Upah Tenaga Kerja (Rp/HOK)
II. Penerimaan dan Keuntungann
8. Harga Bahan Baku (Rp/kg)
9. Sumbangan Input Lain (Rp/kg)
10. Nilai Output (Rp/kg)
11. a. Nilai Tambah (Rp/kg)
b. Rasio Nilai Tambah (%)
12. a. Pendapatan Tenaga Kerja (Rp/kg)
b. Pangsa Tenaga Kerja (%)
13. a. Keuntungan (Rp/kg)
b. Tingkat Keuntungan (%)
III. Balas Jasa Pemilik Faktor Produksi
14. Marjin (Rp/kg)

Nilai
(1)
(2)
(3)
(4) = (1) / (2)
(5) = (3) / (2)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10) = (4) x (6)
(11a) = (10) – (9) – (8)
(11b) = (11a/10) x 100%
(12a) = (5) x (7)
(12b) = (12a/11a) x 100%
(13a) = (11a) – (12a)
(13b) = (13a/11a) x 100%
(14) = (10) – (8)
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Variabel Nilai Input
a. Pendapatan Tenaga Kerja
b. Sumbangan Input Lain
c. Keuntungan Pengusaha
Sumber: Hayami et al. (1987)

Nilai
(14a) = (12a/14) x 100%
(14b) = (9/14) x 100%
(14c) = (13a/14) x 100%

Analisis distribusi keuntungan bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor
biaya, risiko, nilai tambah dan keuntungan di setiap level rantai nilai sehingga dapat
diketahui penyebab terjadinya disparitas dan fluktuasi. Analisis distribusi keuntungan
mengacu pada konsep metode Hayami, rumus dapat dilihat diatas. Perhitungan nilai
tambah dilakukan dengan menghitung rata-rata (Rahmatin et al., 2019).

III.

METODE PENELITIAN

3.1 Teknik Penelitian
Teknik penelitian ini menggunakan studi kasus. Metode studi kasus merupakan
metode yang intensif dan teliti tentang pengungkapan latar belakang, status, dan
interaksi lingkungan terhadap individu, kelompok, instiusi dan komunitas masyarakat
tertentu (Irani et al., 2018). Dimana objek penelitiannya yaitu analisis nilai tambah
pengolahan nanas menjadi keripik dan sirup.

3.2 Definisi dan Operasionalisasi Variabel
Menurut (Amanah, 2018) Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang
berbentuk apa saja yang diterapakan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh
informasi, untuk ditarik suatu kesimpulan. Variabel penelitian yang akan digunakan di
dalam penelitian ini mempunyai nilai yang bervariasi.
1. Agroindustri yaitu agroindustry yang mengolah nanas menjadi macam-macam
produk olahan nanas, kalau penelitian ini fokus olahan keripik nanas dan sirup nanas.
2. Keragaman agroindustry yaitu gambaran mengenai keragaan usaha agroindustry
olahan nanas di UKM Alam Sari dilihat dari pengadaan bahan baku, dan bahan
penunjang, pengolahan dan pemasaran.
3. Harga bahan baku yaitu harga bahan yang digunakan untuk olahan nanas, dihitung
dalam rupiah.
4. Penerimaan adalah nilai uang yang diperoleh perusahaan dari hasil penjualan
keripik dan sirup (Rp/rata-rata produksi).
5. Output/ produk total adalah banyaknya keripik dan sirup dalam satu kali proses
produksi, dinyatakan dalam kilogram per rata-rata proses produksi.
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6. Jumlah bahan baku adalah banyaknya buah nanas yang digunakan dalam satu kali
proses produksi, dinyatakan dalam kilogram per proses produski.
7. Jumlah tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam proses
produksi, dinyatakan dalam satuan HOK.
8. Faktor konversi menunjukan banyaknya produk yang dihasilkan dari satu kilogram
bahan baku.
9. Koefisien tenaga kerja adalah banyaknya tenaga kerja langsung yang diperlukan
untuk mengolah satu kilogram bahan baku nanas (HOK/Kg).
10. Harga output adalah harga jual produk olahan nanas pada saat penelitian.
11. Upah rata-rata tenaga kerja adalah upah rata-rata yang diterima tenaga kerja
(Rp/HOK).
12. Harga bahan baku adalah harga buah nanas saat penelitian (Rp/Kg).
13. Biaya overhead adalah biaya yang dikeluarkan pada pengolahan nanas selain biaya
bahan baku dan biaya tenaga kerja (Rp/Kg).
14. Nilai output adalah harga produk olahan nanas rata-rata dikalikan faktor konversi
(Rp/Kg).
15. Nilai tambah adalah hasil pengurangan nilai produk olahan nanas dengan biaya
bahan baku dan biaya sumbangan input lain (Rp/Kg).
16. Rasio nilai tambah adalah perbandingan antara nilai tambah dengan nilai produk,
menunjukkan persentase nilai tambah dari produk (%).
17. Imabalan tenaga kerja merupakan upah rata-rata dikalikan dengan koefisien tenaga
kerja (Rp/Kg), menunjukkan upah yang diterima tenaga kerja langsung untuk
mengolah satu kilogram bahan baku nanas.
18. Bagian tenaga kerja adalah imbalan kerja dibagi nilai tambah yang diperoleh
dikalikan 100%, dinyatakan dalam satuan (%).
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19. Keuntungan untuk analisis nilai tambah olahan nanas diperoleh dari nilai tambah
yang dikurangi dengan pendapatan tenaga kerja.
20. Tingkat keuntungan adalah hasil pembagian antara keuntungan yang diperoleh
dengan nilai output dikalikan 100% dinyatakan dalam satuan (%).
21. Marjin adalah selisih nilai output dengan harga bahan baku, dinyatakan dalam
satuan rupiah (Rp), menunjukkan besarnya kontribusi pemilik faktor-faktor
produksi selain bahan baku yang digunakan dalam proses produksi olahan nanas.

3.3 Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder
antara lain:
1.

Data primer diperoleh melalui pengamtan secara langsung (observasi) dan
wawancara dengan menggunkan daftar pertanyaan (kuisioner) kepada para
tenaga kerja responden dan pihak perusahaan.

2.

Data sekunder diperoleh melalui instansi maupun organisasi dan lembaga
lainnya berupa literature.

3.3.1 Teknik Pengumpulan Data
Teknik penelitian yang digunakan untuk memperoleh data adalah sebagai
berikut:
1.

Penelitian Lapangan
Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung

pengamatan ke tempat objek (UKM Alam Sari) dengan cara, observasi terhadap
kegiatan UKM untuk memperoleh gambaran nyata operasi perusahaan.
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Penentuan oranng yang menjadi sumber data dilakukan secara purposive, ketua
UKM, bendahara.
2.

Studi Kepustakaan
Pengumpulan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan makalah

yang relevan dengan landasan teori atas masalah yang sedang diteliti. Tujuan dari
studi kepustakaan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman untuk menunjang
proses pengolahan data, dan mendukung data-data primer.
3.

Dokumentasi
Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari sekumpulan

data yang merupakan catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang berkaitan
dengan pembahasan dalam penelitian.

3.4 Teknik Penetapan Responden
Teknik penetapan responden dilakukan secara sensus. Responden dalam
penelitian ini adalah pemilik usaha di UKM Alam Sari. Jumlah responden yang
akan diobservasi berjumlah 1 orang.

3.5 Teknik Analisis
Menurut (Herdiyandi et al., 2017) Analisis nilai tambah pengolahan produk
pertanian dapat dilakukan dengan sederhana, yaitu melalui penghitungan nilai
tambah per kilo bahan baku untuk satu kali proses produksi. Analisis nilai tambah
berguna untuk menaksir balas jasa yang diterima para pelaku usaha agroindustri
dan mengukur besarnya kesempatan kerja yang diciptakan oleh pengusaha
agroindustri.
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Tujuan pengkajian ini adalah untuk mengetahui peningkatan nilai tambah
setelah mengalami proses pengolahan, pengangkutan, atau penyimpanan dalam
suatu proses produksi. Perubahan nilai bahan baku yang telah mengalami
perlakuan pengolahan besar nilainya dapat diperkirakan. Dengan demikian, atas
dasar nilai tambah yang diperoleh, marjin dapat dihitung dan selanjutnya imbalan
bagi faktor produksi dapat diketahui.
Kerangka analisis perhitungan nilai tambah metode Hayami dapat dilihat
pada tabel dibawah ini:
Table 3. Analisis Nilai Tambah Metode Hayami
Variabel Nilai Input
I. Output, Input dan Harga
1. Output (kg)
2. Input (kg)
3. Tenaga Kerja (HOK)
4. Faktor Konversi
5. Koefisien Tenaga Kerja (HOK/kg)
6. Harga Output (Rp)
7. Upah Tenaga Kerja (Rp/HOK)
II. Penerimaan dan Keuntungann
8. Harga Bahan Baku (Rp/kg)
9. Sumbangan Input Lain (Rp/kg)
10. Nilai Output (Rp/kg)
11. a. Nilai Tambah (Rp/kg)
b. Rasio Nilai Tambah (%)
12. a. Pendapatan Tenaga Kerja (Rp/kg)
b. Pangsa Tenaga Kerja (%)
13. a. Keuntungan (Rp/kg)
b. Tingkat Keuntungan (%)
III. Balas Jasa Pemilik Faktor Produksi
14. Marjin (Rp/kg)
a. Pendapatan Tenaga Kerja
b. Sumbangan Input Lain
c. Keuntungan Pengusaha
Sumber: Hayami et al. (1987)

Nilai
(1)
(2)
(3)
(4) = (1) / (2)
(5) = (3) / (2)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10) = (4) x (6)
(11a) = (10) – (9) – (8)
(11b) = (11a/10) x 100%
(12a) = (5) x (7)
(12b) = (12a/11a) x 100%
(13a) = (11a) – (12a)
(13b) = (13a/11a) x 100%
(14) = (10) – (8)
(14a) = (12a/14) x 100%
(14b) = (9/14) x 100%
(14c) = (13a/14) x 100%
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Keterangan:
A = Output/total produksi keripik, sirup nanas yang dihasilkan oleh UKM Alam
Sari dalam satu periode analisis.
B = Input/bahan baku utama yang digunakan untuk memproduksi keripik dan sirup
nanas.
C = Input tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi keripik dan sirup nanas
dihitung dalam bentuk HOK (Hari Orang Kerja) dalam satu periode.
F = Harga produk yang berlaku pada satu periode analisis.
G = Jumlah upah rata-rata yang diterima oleh pekerja dalam setiap satu periode
produksi yang dihitung berdasarkan per HOK (Hari Orang Kerja).
H = Harga input bahan baku utama yaitu buah nanas per Kg saat periode analisis.
I = Sumbangan/biaya input lainnya yang terdiri dari biaya bahan baku penolong
(biaya penunjang), biaya penyusutan dan biaya pengemasan.
Informasi yang dihasilkan melalui metode nilai tambah Hayami yang
digunakan pada subsistem pengolahan ini berupa:
1.

Nilai tambah (Rp)

2.

Rasio nilai tambah (%) menunjukkan persentase nilai tambah dari nilai produk

3.

Balas jasa tenaga kerja (Rp) menunjukkan besarnya upah yang diterima oleh
tenaga kerja langsung

4.

Bagian tenaga kerja (%) menunjukkan persentase imbalan tenaga kerja dari
nilai tambah

5.

Keuntungan (Rp) menunjukkan bagian yang diterima pengusaha

6.

Tingkat keuntungan (%) menunjukkan persentase keuntungan terhadap nilai
tambah
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3.6 Tempat dan Waktu Penelitian
Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah analisis nilai
tambah pengolahan produk nanas dan yang menjadi subjek dalam penelitian ini
adalah pelaku usaha kecil menengah (UKM) Alam Sari di Desa Tambakmekar
Kecamatan Jalan Cagak Kabupaten Subang. Penelitian di UKM Alam Sari ini
dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan UKM Alam Sari
merupakan salah satu UKM pertama (pelopor/leader) yang bergerak dalam
agroindustry pengolahan buah nanas menjadi keripik, sirup nanas di Kabupaten
Subang. Waktu penelitian dilaksanakan dalam beberapa fase antara lain:
1.

Tahap persiapan yaitu penyusunan usulan penelitian, survey pendahuluan
dilaksanakan pada bulan Mei 2020.

2.

Tahap lapangan yaitu pengumpulan data primer dan sekunder dilaksanakan
pada bulan Juni 2020.

3.

Tahap pengolahan data dilaksanakan pada bulan Juni sampai Juli 2020

4.

Tahap penyusunan dan penyelesaian hasil penelitian dilaksanakan pada bulan
Juli sampai Agustus 2020

IV.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Subjek Penelitian
4.1.1

Keadaan Geografis UKM Alam Sari
UKM Alam Sari terletak di Desa Tambakmekar RT 25 RW 04, Kecamatan

Jalan Cagak, Kabupaten Subang. UKM Alam Sari memiliki batas-batas wilayah
sebagai berikut:
Sebelah Utara

: Desa Cijambe

Sebelah Timur

: Desa Kasomalang

Sebelah Selatan

: Desa Ciater

Sebelah Barat

: Desa Sagalaherang

4.1.2

Sejarah Perkembangan UKM Alam Sari
UKM Alam Sari beralamat di Desa Tambakmekar RT 25 RW 04. UKM ini

terbentuk sekitar tahun 1997-an dan hingga saat ini, yang dimulai oleh seorang ibu
rumah tangga bernama Ibu Imaroh. Awalnya Ibu Imaroh hanya mengolah nanas yang
dihasilkan di kebun orang tuanya sendiri untuk disuguhkan dan dikonsumsi sendiri.
Ide pengolahan nanas menjadi dodol nanas dimulai oleh Ibu Imaroh saat
mendapatkan pelatihan disekitar rumahnya untuk mengolah nanas menjadi dodol,
setelah mendapatkan pelatihan itu Ibu Imaroh berfikir untuk mengolah nanas menjadi
berbagai macam makanan olahan. Awalnya hanya untuk suguhan para tamu yang
berkunjung kerumahnya, kemudian ada orang yang memintanya untuk dibuatkan dodol
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nanas oleh Ibu Imaroh, setelah itu banyak konsumen yang tertarik untuk
membeli bahkan warga sekitar dari luar desa.
Awalnya hanya membuat satu macam olahan saja yaitu dodol, Ibu Imaroh dan
suaminya yang bernama Bapak Ade Patas membuat papan nama sederhana didepan
gang rumahnya yang bertuliskan “menjual oleh-oleh Subang” kemudian banyak
konsumen yang mendatangi rumahnya untuk membeli atau hanya sekedar bertanya
tentang oleh-oleh Subang. Seiring dengan berjalannya waktu dan permintaan pasar
yang meningkat akan oleh-oleh Subang yang terbuat dari nanas, tahun 2005 Ibu Imaroh
berinovasi untuk membuat lebih banyak lagi olahan nanas hingga ada 7 macam olahan
yaitu dodol, chocodot, kerupuk, keripik, sirup/jus, wajit, dan manisan. Usaha Ibu
Imaroh ini semakin banyak permintaan sehingga Ibu Imaroh merekrut ibu-ibu dan
bapak-bapak sekitar rumahnya untuk bekerja bersamanya hingga saat ini.

4.1.3 Modal
Modal merupakan salah satu input penting dalam menjalankan usaha, sehingga
ketersediaan modal akan mempengaruhi kelangsungan produksi. Modal awal yang
dikeluarkan oleh UKM Alam Sari ini sebesar Rp. 2.500.000, karena masih
menggunakan alat-alat yang sederhana, untuk pembuatan keripik dan sirup awalnya
memproduksi 5kg/produksi kemudian terus berkembang seiring berjalannya waktu dan
usaha olahan nanasnya masih berjalan sampai saat ini.
Modal yang digunakan UKM Alam Sari berasal dari dana milik pribadi terus
berputar dan digunakan untuk pembelian bahan baku, bahan penunjang, biaya kemasan,
bahan bakar, dan biaya tenaga kerja. Setelah selang beberapa tahun UKM Alam Sari
mendapatkan investasi dari PT DAHANA Subang sebesar Rp. 200.000.000, sehingga
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pemilik UKM bisa membeli peralatan yang modern agar mempermudah pembuatan dan
tidak memakan waktu yang terlalu lama.

4.1.4

Tenaga Kerja
Proses pembuatan olahan nanas masih menggunakan teknologi yang sederhana

sehingga masih banyak menggunakan tenaga manusia. Kegiatan dalam proses produksi
olahan

nanas

antara

lain

pengupasan,

pemotongan/perajangan,

pencucian,

penggilingan, penggorengan, pemberian bahan tambahan dan pengemasan. Pada
pengolahan nanas terdapat pembagian kerja yaitu bagian proses produksi seperti
pengupasan, pencucian, pemotongan, penggorengan dan pemberian bumbu dan ada
yang hanya melakukan pengemasan. Mengenai penggunaan tenaga kerja di UKM Alam
Sari disajikan pada Tabel 4.
Table 4. Tenaga Kerja Pada UKM Alam Sari
Jenis Olahan
Keripik
Sirup

Jenis Kelamin
Perempuan
Perempuan
Jumlah

Jumlah (Orang)
5
5
10

Persentase (%)
50%
50%
100%

Tenaga kerja untuk pembuatan keripik dan sirup di UKM Alam Sari sebanyak
10 orang. Untuk tenaga kerja olahan ini lebih dominan pada perempuan karena jenis
pekerjaan ini lebih condong ke pekerjaan perempuan. Sehubungan dengan itu,
perempuan merupakan bagian terbesar dalam tenaga kerja karena lebih banyak
diperkerjakan khususnya pada usaha industri rumah tangga. UKM ini menggunakan
tenaga kerja dari luar keluarga, umumnya adalah tetangga terdekat. Adapun sistem
pembayaran upah tenaga kerja dilakukan per hari per produksi yaitu antara Rp. 25.000
per orang dan bagian pengemasan Rp. 200 per dus untuk bagian sirup dan Rp. 200 per
bungkus bagian keripik nanas.
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Table 5. Pendidikan Tenaga Kerja UKM Alam Sari
Pendidikan
Jumlah (Orang)
SD
5
SMP
5
Dilihat dari Tabel 5. diatas, tenaga kerja sama rata sehingga mereka dapat
diajarkan dan mudah untuk menjadi terampil.

4.1.5 Visi dan Misi UKM Alam Sari
Visi dari UKM Alam Sari adalah “Mensejahterakan warga disekitar UKM Alam
Sari” sedangkan misinya adalah “Meningkatkan Produktivitas Olahan Serba Nanas”

4.1.6

Struktur Organisasi
Struktur organisasi adalah suatu susunan komponen-komponen atau unit-unit

kerja dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi menunjukan bahwa adanya
pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang
dikoordinasikan. Dan selain itu struktur organisasi juga menunjukkan mengenai
spesialisasi-spesialisasi dari pekerjaan, saluran perintah maupun penyampaian laporan.
Menurut (Samion et al., 2019) mengatakan struktur organisasi yang bertugas
mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap
organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures
atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur
organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan
menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks ini pada
gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.
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Dari pendapat ahli diatas dapat dipahami pula bahwa struktur organisasi juga
merupakan suatu susunan atau hubungan antara komponen bagian-bagian dan posisi
dalam sebuah organisasi, komponen-komponen yang ada dalam org

anisasi

mempunyai ketergantungan. Sehingga jika terdapat suatu komponen baik maka akan
berpengaruh kepada komponen yang lainnya dan tentunya akan berpengaruh juga
kepada organisasi tersebut.
Menurut (Muljawan, 2019) Fungsi dari struktur organisasi itu sendiri adalah
untuk menentukan kelancaran jalannya pelaksanaan dan berupa pewadahan atau
pengaturan lebih lanjut dari sebuah perusahaan/lembaga sesuai fungsi yang ada.
Tanggung jawab dan orang-orang yang harus ditata hubungkan satu sama lain
sedemikian rupa sehingga setiap orang tahu apa tugas dan jabatanya. Pengertian
organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan
sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar relatif, terus
menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.
Selain itu dengan adanya struktur organisasi kita bisa mengetahui beberapa
spesialiasi dari sebuah pekerjaan, saluran perintah, maupun penyampaian laporan.
Dalam struktur organisasi terdapat hubungan antara komponen dan posisi yang ada
didalamnya, dan semua komponen tersebut mengalami saling ketergantungan. Artinya,
masing-masing komponen dalam struktur organisasi akan saling mempengaruhi yang
pada akhirnya akan berpengaruh pada sebuah organisasi secara keseluruhan. Ada
beberapa alasan penting dalam struktur organisasi harus ada dalam bisnis yaitu:
1. Kejelasan tanggung jawab
2. Kejelasan kedudukan dan kordinasi
3. Kejelasan dalam jalur hubungan
4. Pengendalian dan pengawasan
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Dalam kondisi ini peranan pemimpin dituntut harus benar-benar mampu
membaca kondisi perusahaan dan tingkat kebutuhan. Dalam menunjang keberhasilan
atau tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan besar maupun kecil sangat
memerlukan manajemen yang baik disamping faktor-faktor pendukung lainnya yang
juga berperan penting dalam merealisasikan tujuan tersebut. Manajemen yang baik
dapat tertuang dalam struktur organisasi perusahaan, karna Menurut (Badu et al., 2019)
struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal dengan
mana organisasi dikelola. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan
perwujudan pola tetap hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian, atau
posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang
dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi.
Selain itu, dengan adanya struktur organisasi yang baik, maka akan tercipta
kerja sama dan hubungan kerja yang serasi antara anggota organisasi dan antar bagian
dalam organisasi. Adapun struktur organisasi yang terdapat pada UKM Alam Sari
adalah sebagai berikut:
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Ketua
Imaroh
Sekretaris

Bendahara

Yeni Fatimah

Suci Hartini

SIE.Produksi

SIE. Bahan Baku

SIE.Pengemasan

SIE.Pemasaran

SIE. Humas

Encin Kurasin

Wiwin Waskini

Wawat

Pipin Supini

Ida Fauziah

Anggota

Anggota

Anggota

1.

Cicih

1.

Tati

1.

Yulianti

1.

Irma

1.

Ende

2.

Ma Ena

2.

Ai

2.

Ade

2.

Nia

2.

Siska

Anggota

Anggota

Gammbar 2. Bagan Struktur Organisasi UKM Alam Sari
Pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab dari jabatan-jabatan yang
terdapat di UKM Alam Sari adalah:
1) Ketua UKM Alam Sari
a. Mengkordinir jalannya suatu pekerjaan semua seksi.
b. Memantau kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing pelaku usaha
c. Membuat konsep, mengambil keputusan dan mempertanggung jawabkan tugastugas secara umum yang dilaksanakan semua pelaku usaha.
2) Sekretaris
a. Mengerjakan secara administratif tentang hal-hal yang harus dicatat atau diolah
secara administratif.
b. Bersama Ketua dan Bendahara mengusahakan dan melengkapi peralatan yang
dibutuhkan di UKM Alam Sari.
3) Bendahara
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a. Menampung, menyimpan, membukakan uang yang ada.
b. Mengeluarkan uang yang dibutuhkan dalam pembiayaan yang telah disetujui
oleh ketua.
c. Bertanggung jawab terhadap keuangan yang ada.
d. Membuat laporan keuangan baik uang masuk maupun uang keluar.
e. Memegang seluruh bukti pengeluaran.
4) Seksi produksi, yaitu memantau proses produksi.
5) Seksi bahan baku
a. Menyiapkan bahan baku.
b. Melaporkan kepada ketua dan bendahara apabila bahan baku ada yang kurang.
6) Seksi pengemasan, yaitu memantau proses pengemasan produk.
7) Seksi pemasaran
a. Melakukan pengenalan produk ke konsumen.
b. Memasarkan produk.
8) Seksi humas, yaitu mengurus hubungan dengan masyarakat.

4.1.7

Pengadaan Bahan Baku
Salah satu ciri utama dari agroindustri adalah pentingnya input bahan baku

terutama yang berasal dari sektor pertanian didalam proses produksinya. Bahan baku
merupakan faktor utama yang penting dalam kelangsungan hidup dan perkembangan
usaha. Bahan baku nanas untuk diolah menjadi sirup dan keripik di UKM Alam Sari
diperoleh dari petani nanas Tambakmekar dan apabila kekurangan maka mengambil
dari petani daerah lain di Kecamatan Jalan Cagak. Ibu Imaroh (Ketua UKM Alam Sari)
menjelaskan bahwa “kalau nanas yang sudah dikupas akan berkurang beratnya 25%-

40
50%, contohnya nanas dengan berat 1 kg, maka setelah dikupas kulitnya beratnya
menjadi 750 gram – 500 gram”.
Permintaan paling banyak dari olahan nanas ini terjadi pada saat menjelang hari
Raya Idul Fitri dan libur panjang. Untuk menjaga kontinuitas proses produksi, UKM
Alam Sari mempunyai Bandar tetap yang memasok bahan baku nanas. Bandar ini
mendapatkan nanas dari petani yang berada di Kecamatan Jalan Cagak. Nanas ini tidak
dapat disimpan terlalu lama karena akan mengalami kebusukan, sehingga UKM Alam
Sari membeli nanas sesuai kebutuhan. Bandar mengirim nanas sesuai permintaan 4-12
ton perbulan.
Dengan adanya peran bandar, petani sebagai penyediaan bahan baku terbantu
dalam memasarkan seluruh grade nanas yang diproduksinya. Nanas yang bisa dijual
oleh petani kepada bandar yaitu nanas dengan grade C yang tidak diminati oleh
konsumen yang membeli dipinggiran jalan. Konsumen tersebut lebih meminati nanas
dengan grade A dan grade B. Hal ini menjadikan nanas grade C tidak terbuang sia-sia
karena dengan adanya bandar yang dapat memasarkan nanas dengan grade C
menjadikan petani lebih untung dalam pemasarannya.
Petani tidak bisa langsung memasarkan nanasnya ke UKM Alam Sari
dikarenakan sudah ada jalur pemasarannya yaitu petani menjual ke bandar kemudian
bandar menjual ke UKM, tidak bisa secara langsung dari petani ke UKM.

4.1.8

Pengadaan Bahan Penunjang Produksi Olahan Nanas
Selain bahan baku nanas yang diolah dalam proses pembuatan produk olahan

nanas, juga dibutuhkan bahan penunjang dan bahan bakar. Bahan penunjang antara lain:
 Sirup
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1. Gula, memberikan rasa manis
2. Asam sitrat, untuk menurunkan Ph
3. Natrium benzoate, untuk mengawetkan
4. CMC, untuk mengentalkan
5. Garam, untuk penahan rasa
 Keripik
1. Minyak goring, untuk proses penggorengan nanas
Hampir semua bahan penunjang diatas didapatkan dipasar terdekat sehingga
mudah didapat, kecuali asam sitrat, natrium benzoate, CMC yang membeli di Bandung.
Bahan bakar untuk pembuatan sirup dan keripik menggunakan kompor gas.
Penggunaan rata-rata bahan penunjang dan bahan bakar untuk pembuatan sirup nanas
yang diperlukan disajikan pada Tabel 7.
Table 6. Rata-rata Penggunaan Bahan Penunjang dan Bahan Bakar UKM Alam
Sari per Proses Produksi Sirup Nanas
No

Jenis Bahan

1
Gula
2
CMC
3
Asam Sitrat
4
Natrium Benzoat
5
Perisa Nanas
6
Garam
7
Gas
Jumlah
Berdasarkan Tabel 6.

Jumlah
Bahan
48kg
130,5gr
435gr
87gr
43,5gr
217,5gr
6 Tabung

Harga / kg
(Rp)

Total (Rp)

15.000
70.000
23.000
100.000
5.900
10.000
25.000

720.000
9.000
10.005
8.700
10.266
2.175
150.000
910.146
dapat dilihat bahwa gula merupakan bahan penunjang

yang proporsi penggunaanya besar sehingga berpengaruh terhadap biaya yang harus
dikeluarkan untuk bahan penunjang. Bahan penunjang digunakan hanya untuk
pembuatan sirup nanas 40kg/produksi menghasilkan 150 botol sirup nanas.
Sedangkan untuk pembuatan keripik nanas rata-rata bahan penunjang dan bahan
bakar yang diperlukan dapat tersaji pada Tabel 8.
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Table 7. Rata-rata Penggunaan Bahan Penunjang dan Bahan Bakar UKM Alam
Sari per Proses Produksi Keripik Nanas
No

Jumlah
Bahan

Jenis Bahan

1
Minyak Goreng
2
Gas
Jumlah

50 Liter
4 Tabung

Harga / kg
(Rp)
12.000
25.000

Total (Rp)
600.000
100.000
700.000

Berdasarkan Tabel 7. dapat dilihat bahwa minyak goreng merupakan bahan
penunjang yang proporsi penggunaanya besar karena tidak menggunakan bahan
penunjang lainnya. Bahan penunjang digunakan hanya untuk pembuatan keripik nanas
40kg nanas/produksi menghasilkan 120 pack keripik nanas.

4.1.9

Produksi Olahan Nanas
Pengolahan nanas menjadi produk olahan nanas masih dilakukan secara

tradisional atau sederhana. Hal ini dapat dilihat dari peralatan yang digunakan dalam
usaha ini tidak banyak menggunakan peralatan berteknologi modern. Peralatan yang
digunakan antara lain adalah tungku, wajan/katel, pisau iris, mesin press, pisau
pengupasan, spatula, baskom plastik, saringan besi, timbangan dan vacuum.
Produk olahan nanas yang dihasilkan oleh UKM Alam Sari yaitu sirup nanas
dan keripik nanas. Dalam hal pengembangan produk UKM perlu menambah varian rasa
dan pengemasan karena selama ini hanya ada satu rasa dan satu macam kemasan.
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1. Proses Produksi Pembuatan Sirup Nanas
Untuk pengolahan sirup nanas ada beberapa tahap yang harus dilalui:
Penyiapan nanas

Pengupasan kulit

Nanas digiling

nanas
15 menit

60 menit

45 menit

Masukan bahan

Penyaringan sari

Pemisahan ampas

tambahan

buah

dari sari buah

45 menit

60 menit

15 menit

Direbus hingga

Pengemasan

mendidih
120 menit

60 menit

Keterangan : satu kali proses produksi sirup nanas memerlukan 7 jam.
 Tahap pengolahan sirup nanas
a. Menyiapkan nanas
Nanas yang digunakan adalah nanas ukuran kecil yang tidak masuk grade
A. Pemilihan nanas yang kecil ini maksudnya supaya nanas ukuran kecil yang tidak
laku dijual dapat dimanfaatkan, dan nanas yang banyak digunakan berasal dari
bandar yang mengambil nanas dari petani Tambakmekar apabila permintaan
banyak untuk memenuhi kebutuhan maka membeli dari petani yang di daerah lain
seperti Jalan Cagak, Tambakan, dan Bunihayu. Rata-rata harga nanas adalah Rp.
3.500/Kg.
b. Pengupasan kulit luar
Pengupasan kulit luar dilakukan agar mempermudah dalam proses
pengolahan selanjutnya yaitu pencucian, penggilingan. Untuk membuang kulit luar
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sebaiknya menggunakan pisau yang tajam supaya tidak banyak bagian daging dari
nanas yang terbuang. Nanas yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam wadah,
yang selanjutnya akan dilakukan pencucian dan penggilingan.
c. Penggilingan
Penggilingan buah nanas agar mempermudah saat proses pemisahan antara
sari buah dan ampas.
d. Penyaringan
Setelah dipisahkan antara sari buah dan ampas nanas, dilakukan
penyaringan sari buah sebelum dimasukan kedalam tangki penggabungan dengan
bahan-bahan tambahan lainnya.
e. Direbus
Setelah didalam tangki digabungan semua bahan, direbus sampai mendidih
selama 2 jam.
f. Pengemasan
Pengemasan biasanya dilakukan untuk lebih menarik konsumen didalam
membeli produk dan membuat produk olahan nanas bertahan lebih lama.
Proses pembuatan sirup nanas di UKM Alam Sari ini sudah banyak memakai
alat yang modern sehingga bisa lebih efektif dan efisien dalam waktu dan tempat. Mulai
dari pemisahan sari buah dan ampas hingga pengemasan itu hampir semua sudah
dilakukan oleh mesin dan pekerja hanya sebagai operator atau sesekali mengecek.
Setiap proses pembuatan sirup nanas di UKM Alam Sari ini selalu ada orang dari LIPI
untuk membantu pengukuran dan pengecekan pengunaan bahan-bahan campuran
seperti CMC, Natrium benzoate, dan lain-lainya.
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2. Proses Produksi Pembuatan Keripik Nanas
Untuk pengolahan keripik nanas ada beberapa tahap yang harus dilalui:
Penyiapan nanas

Pengupasan kulit

Nanas dibersihkan

nanas

dan diiris

10 menit

40 menit

Pengemasan

30 menit

Penggorengan
nanas

60 menit
40 menit
Keterangan : satu kali proses produksi keripik nanas memerlukan 3 jam.
 Tahap-tahap pengolahan keripik nanas
a.

Menyiapkan nanas
Nanas yang digunakan adalah nanas ukuran kecil yang tidak masuk grade A.

Pemilihan nanas yang kecil ini maksudnya supaya nanas ukuran kecil yang tidak
laku dijual dapat dimanfaatkan, dan nanas yang banyak digunakan berasal dari
bandar yang mengambil nanas dari petani Tambakmekar apabila permintaan banyak
untuk memenuhi kebutuhan maka membeli dari petani yang di daerah lain seperti
Jalan Cagak, Tambakan, dan Bunihayu. Rata-rata harga nanas adalah Rp. 3.500/Kg.
b.

Pengupasan kulit luar
Pengupasan kulit luar dilakukan agar mempermudah dalam proses

pengolahan selanjutnya yaitu pencucian, penggilingan. Untuk membuang kulit luar
sebaiknya menggunakan pisau yang tajam supaya tidak banyak bagian daging dari
nanas yang terbuang. Nanas yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam wadah, yang
selanjutnya akan dilakukan pencucian dan pengirisan.
c.

Membersihkan dan mengiris
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Membersihkan nanas dilakukan agar nanas benar-benar bersih, kemudian di
iris tipis yang masih dilakukan semuanya oleh manusia menggunakan pisau.
d. Perendaman
Nanas yang telah dicuci direndam dengan kapur sirih dan garam selama satu
malam, hal ini berguna agar keripik menjadi renyah.
e. Penirisan
Penirisan dimaksudkan setiap menghilangkan air bahan cucian yang melekat
pada bahan agar proses penggorengan menjadi lebih cepat.
f. Penggorengan
Nanas yang sudah di iris dan dikeringkan memakai vacum frying kemudian
digoreng diwajan besar dengan minyak yang banyak dan panas agar nanas cepat
kering. Vacuum frying digunakan supaya menghasilkan keripik nanas dengan mutu
yang tinggi.
g. Pengemasan
Pengemasan biasanya dilakukan untuk lebih menarik konsumen di dalam
membeli produk dan membuat produk olahan nanas bertahan lebih lama dengan
kemasan ukuran 100gram.
Proses pembuatan keripik ini dilakukan secara sederhana mulai dari pengupasan,
pencucian, pengirisan hingga penggorengan. Dan setelah proses penggorengan selesai
keripik nanas ini dikeringkan dari minyaknya dan didiamkan kurang lebih 2-3 jam
hingga benar-benar kering agar saat proses pengemasan keripik nanas ini sudah tidak
panas lagi dari minyak sehingga keripik nanas awet renyah tidak alot.
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4.1.10 Pemasaran Produk Olahan Nanas di UKM Alam Sari
Subsistem pemasaran hasil produksi mencakup kegiatan distribusi dan
pemasaran hasil-hasil olahan. Jalur pemasaran olahan nanas ini merupakan saluran
yang sederhana. Saluran pemasaran dalam menjual produk olahan nanas yang
dilakukan oleh UKM Alam Sari terdiri dari dua saluran yaitu saluran langsung dan
saluran tidak langsung.
Saluran langsung merupakan saluran pemasaran yang terpendek yaitu dari
pemilik langsung ke konsumen, dan hampir sebagian kecil (40%) melakukan
pemasaran secara langsung.
40%

Produsen

Konsumen

(UKM Alam Sari)
Gambar 5. Saluran secara Langsung Pemasaran Olahan Nanas di UKM Alam Sari
Pemilik UKM mempunyai toko untuk menjual produk olahan nanasnya, sistem
pembayarannya tunai. Konsumen dapat membeli perkilogram, setengah kilogram
ataupun hanya seperempat kilogram. Saluran pemasaran secara tidak langsung tersaji
pada gambar yaitu sebagian besar (60%) produk olahan nanas dipasarkan melalui toko
oleh-oleh pemberhentian bis seperti Sari Manis, toko Kartika Sari, dan toko oleh-oleh
rumahan yang telah berlangganan tetap.
Toko Oleh-oleh

Produsen

Konsumen

(Sari Manis, Kartika
Sari, dll)

(UKM Alam
Sari)

40%

60%

Gambar 6. Saluran Secara Tidak Langsung Pemasaran Olahan Nanas di UKM Alam Sari
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UKM

Toko Oleh-oleh

Rumahan

Pemberhentian

Kartika

Bis

100 pack

300 pack

200-300 pack

Gambar 7. Pembagian Olahan Nanas untuk Saluran Secara Tidak Langsung
Saluran pembayaran tidak langsung, dilakukan sesudah produknya habis
kecuali Kartika Sari membayar secara cash dengan harga yang sudah disepakati
bersama. Permintaan akan produk olahan nanas dari pedagang tidak selalu terpenuhi,
permintaan tergantung terhadap waktu apabila sedang hari-hari libur permintaan akan
meningkat. Penjualan ke toko oleh-oleh rumahan 100 pack (50 pack keripik dan 50
pack sirup), pemberhentian bis 300 pack (150 pack keripik dan 150 pack sirup), dan
kartika sari 200-300 pack (100/150 pack keripik dan 100/150 pack sirup).
Daerah pemasaran olahan nanas UKM Alam Sari mencakup wilayah Subang,
Bandung, Jogjakarta, dan Bali. Permintaan olahan nanas akan meningkat pada bulanbulan tertentu seperti pada saat Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, akhir tahun, dan libur
sekolah. Pada saat itu banyak konsumen yang datang ke tempat produksi untuk
membeli olahan nanas Subang sebagai oleh-oleh atau untuk dikonsumsi sendiri.
Sehingga pada bulan-bulan tersebut pengusaha selalu meningkatkan volume
produksinya. Harga sirup dan keripik dapat disajikan pada Tabel 8.
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Table 8. Harga Keripik dan Sirup di UKM Alam Sari
Produk
Keripik
Sirup

Kemasan
100gr / dus
350ml / botol

Harga (Rp)
15.000
15.000

Dalam hal pemasaran olahan nanas di UKM Alam Sari masih perlu adanya
promosi. Promosi itu agar efektif dan efisien sebaiknya melalui media sosial
(instagram, dan facebook), e-commers, dan juga mengikuti pameran diberbagai tempat
baik nasional maupun internasional agar citra Kabupaten Subang sebagai kota nanas
bisa dikenal disemua kalangan.

4.2

Analisis Nilai Tambah Keripik Nanas dan Sirup Nanas

4.2.1 Perbandingan Nilai Tambah Keripik dan Sirup Nanas
Nilai tambah diperoleh dari selisih nilai output dengan harga beli bahan baku
dan harga beli sumbangan input lain. Nilai tambah masing-masing olahan nanas
memiliki besaran nilai yang berbeda-beda. Nilai tambah dari satu kali proses produksi
keripik dan sirup nanas di UKM Alam Sari yaitu:
Table 9. Perbandingan Nilai tambah Keripik Nanas dan Sirup Nanas
Variabel Nilai Tambah

I. Output, Input dan Harga
1. Output/total produksi (kg)
2. Input/bahan baku (kg)
3. Input Tenaga Kerja (HOK)
4. Faktor Konversi
5. Koefisien Tenaga Kerja (HOK/Kg)
6. Harga Output (Rp)
7. Upah Rata-rata Tenaga Kerja (Rp/HOK)
II. Penerimaan dan Keuntungan
8. Harga Bahan Baku (Rp/Kg)
9. Sumbangan Input Lain (Rp/Kg)

Nilai
Keripik
Nanas

Nilai
Sirup Nanas

12
40
5
0,3
0,12
15.000
14.800

52,5
40
5
1,31
0,12
15.000
16.000

3.500
2.375

3.500
2.375
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Variabel Nilai Input
10. Nilai Output (Rp/Kg)
11. a. nilai tambah (Rp/Kg)
b. rasio nilai tambah (%)
12. a. pendapatan tenaga kerja (Rp/Kg)
b. pangsa tenaga kerja (%)
13. a. keuntungan (Rp/Kg)
b. tingkat keuntungan (%)
III. Balas Jasa Pemilik Faktor Produksi
14. Marjin (Rp/Kg)
a. Pendapatan tenaga kerja
b. sumbangan input lain
c. keuntungan pengusaha

Nilai
4.5
1.375
30,5
1.776
1,29
401
39,63

19.65
13.775
70,1
1.92
1,41
11.825
85,84

1
1,7
2,4
5,45

16.15
1,18
1,50
7,32

Tabel 9. nilai tambah masing-masing olahan nanas memiliki besaran yang
berbeda. Nilai tambah tertinggi dengan jumlah bahan baku 40kg nanas terdapat pada
olahan sirup nanas sebesar Rp. 13.775/kg, kedua terdapat pada produk olahan keripik
sebesar Rp. 1.375/kg. Rasio nilai tambah pada sirup adalah 70,1% dan untuk keripik
30,5%.
Besarnya pendapatan tenaga kerja pada setiap proses pengolahan nanas
tergantung pada jam tenaga kerja. Besaran bagian tenaga kerja yang diperoleh dari
proses pengolahan dihitung berdasarkan perbandingan antara pendapatan tenaga kerja
dengan nilai tambah yang didapat dari proses pengolahan tersebut. Hasil perhitungan
didapatkan nilai bagian tenaga kerja untuk sirup 1,41% dan untuk keripik 1,29%
Nilai keuntungan diperoleh dari nilai tambah dengan pendapatan teaga kerja.
Dari kedua produk olahan tersebut, kauntungan paling tinggi terdapat pada produk
olahan sirup Rp. 11.825/kg dengan tingkat keuntungan 11,82%, hal ini menunjukkan
bahwa produk sirup menerapkan teknologi padat modal yaitu proporsi bagian
keuntungan bagi pemilik usaha lebih besar dibandingkan dengan proporsi tenaga kerja.
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Produk keripik mempunyai tingkat keuntungan sebesar Rp. 401/kg (4,01%) lebih
sedikit jika dibandingan dengan sirup.
Berdasarkan hasil dari perhitungan dari marjin, nilai marjin diperoleh yang
terbesar yaitu pada pengolahan sirup yaitu Rp. 16.150/kg. Nilai marjin dari keuntungan
yang diperoleh produk olahan tersebut terdiri atas balas jasa terhadap tenaga kerja
(1,18%), balas jasa terhadap sumbangan input lain (1,50%), dan balas jasa terhadap
keuntungan pemilik usaha (7,32%). Dan nilai marjin untuk pengolahan produk keripik
yaitu Rp. 1000/kg, dengan nilai marjin dari keuntungan yang diperoleh produk tersebut
balas jasa terhadap tenaga kerja (1,7%), sumbangan input lain (2,4%), dan keuntungan
pemilik usaha (5,45%).

4.2.2 Penerimaan
Penerimaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh penerimaan
yang diterima UKM Alam Sari sebelum dikurangi oleh biaya-biaya lain yang
diperlukan selama proses produksi. Penerimaan diperoleh dari hasil perkalian antara
jumlah produk nanas yang dihasilkan dengan harga jualnya. Besarnya penerimaan
pengusaha dalam satu proses produksi usahanya sangat dipengaruhi oleh jumlah produk
yang dihasilkan per proses produksi, serta harga jual produk.
Table 10. Penerimaan UKM Alam Sari per satu kali Proses Produksi
Jenis
Bahan
Produk
Hasil Produksi
Baku
Olahan
Keripik 40kg
12kg = 12.000gr : 100gr = 120
Sirup
40kg
52,5L = 52.500ml : 350ml = 150

Hasil x Harga

Jumlah

120 x 15.000
150 x 15.000

1.800.000
2.250.000

Berdasarkan Tabel 10. dapat dilihat bahwa penerimaan pada pengolahan sirup
dengan harga jual Rp. 15.000 per botolnya maka penerimaannya Rp. 2.250.000 dan
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untuk pengolahan keripik nanas dengan harga jual Rp. 15.000 per dusnya penerimaanya
sebesar Rp. 1.800.000.
Table 11. Penerimaan Dalam per Kilogram
Jenis
Produk
Olahan
Keripik
Sirup

Harga Jual

Jumlah
Produk/kg

Jumlah Produk x
Harga

Jumlah

15.000/ 100gr
15.000/ 350ml

100gr x 10
350ml x 3

10 x 15.000
3 x 15.000

150.000
45.000

Berdasarkan tabel 11. menjelaskan bahwa dalam penerimaan per kilogram yang
lebih besar itu terdapat pada olahan keripik sebesar Rp. 150.000/proses produksi dan
yang paling rendah terdapat pada olahan sirup sebesar Rp 45.000/proses produksi. Jika
dilihat dalam tabel nilai tambah yang lebih besar hasilnya di dominasi oleh produk
olahan sirup karena dalam proses pengolahan nilai tambah dapat didefinisikan sebagai
selisih antara nilai produk dengan biaya-biaya lainnya.

4.2.3 Pendapatan
Pendapatan merupakan selisih antara penerimaan yang diterima dengan biaya
yang dikeluarkan dalam satu kali proses produksi. Pendapatan diperoleh dengan
mengurangi jumlah penerimaan dengan biaya total yang dikeluarkan UKM Alam Sari
dalam mengolah nanas menjadi keripik dan sirup.
Jika penerimaan yang diterima lebih besar daripada biaya total yang harus
dikeluarkan maka usaha tersebut dapat dikatakan untung, sedangkan jika penerimaan
yang diterima lebih kecil daripada biaya total yang dikeluarkan maka usaha tersebut
dapat dikatakan rugi. Jika penerimaan yang diterima jumlahnya sama dengan biaya total

53
yang dikeluarkan maka usaha tersebut dapat dikatakan impas. Rata-rata pendapatan di
UKM Alam Sari dalam satu kali proses produksi dapat dilihat dalam tabel 12.

Table 12. Pendapatan UKM Alam Sari per Satu Kali Proses Produksi
Jenis
Produk
Olahan
Keripik
Sirup
Jumlah

Satu Kali Proses Produksi
Biaya Total
765.000
975.146
1.740.146

Penerimaan
1.800.000
2.250.000
4.050.000

Pendapatan
1.035.000
1.274.856
2.309.856

Tabel 12. menunjukkan bahwa UKM Alam Sari mendapat pendapatan per satu
kali proses produksi yang terbesar dari pengolahan nanas menjadi sirup yaitu Rp.
1.274.856. Besar kecilnya pendapatan disebabkan oleh perbedaan total produksi selama
satu kali proses produksi.

4.2.4

Upah Tenaga Kerja
Upah merupakan salah satu biaya produksi yang harus dikeluarkan produsen

sebagai balas jasa atas kegiatan produksi yang dilakukan tenaga kerja. Sehingga tingkat
upah yang terjadi adalah karena hasil bekerjanya, apabila pesanan bertambah maka
akan dapat menekan tingkat upah, sebaliknya tingkat upah akan menurun apabila
pesanan berkurang dan tenaga kerjapun akan berkurang.

Table 13. Upah Tenaga Kerja per Proses Produksi
n

1
2
4
5

Kegiatan

Kupas
Ngadon
Packing
Goreng

Jumlah
(Orang)
1
3
1

Keripik
Upah
(Rp)
25.000
200
25.000

Total
(Rp)
25.000
24.000
25.000

Jumlah
(Orang)
1
1
3
-

Sirup
Upah
(Rp)
25.000
25.000
200
-

Total
(Rp)
25.000
25.000
30.000
-
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Tabel 11. menunjukkan bahwa tenaga kerja mendapatkan imbalan persatu kali
proses produksi sebesar Rp. 25.000 untuk pengupas dan penggoreng sedangkan untuk
packing sebesar Rp. 8.000/orang dari pengolahan nanas menjadi keripik. Dan imbalan
dari satu kali proses produk pengolahan nanas menjadi sirup sebesar Rp. 25.000 untuk
pengupas dan ngadon sedangkan untuk packing sebesar Rp. 10.000/orang.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan data hasil penelitian dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut:
1. Nilai tambah terbesar yang didapatkan UKM Alam Sari diperoleh dari produk
sirup dengan jumlah bahan baku 40kg nanas maka yang menghasilkan nilai
tambah sebesar Rp. 13.775/kg dengan rasio nilai tambah 70,1%.
2. Imabalan tenaga kerja langsung yang diperoleh dari per kilogram bahan baku
untuk

sirup

yaitu

Rp.

1.920/kg

dan

untuk

keripik

Rp.

1.776/kg,

pendapatan/keuntungan terhadap pemilik perusahaan untuk sirup sebesar Rp.
1.274.856/proses produksi sedangkan untuk keripik sebesar Rp. 1.035.000/proses
produksi.

5.2 Saran
1. Untuk meningkatkan penerimaan dan nilai tambah produk olahan nanas di UKM
Alam Sari disarankan untuk memperluas pangsa pasar dan menambah modal
lebih untuk menambah variasi rasa keripik, jumlah produksi, dan juga
pengemasan. Dalam rasa misalnya keripik nanas dengan tambahan seperti rasa
pedas, keju, balado, dan juga kemasan misalnya menggunkan mika atau toples
yang menarik konsumen
2. Untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja UKM harus meningkatkan upah
tenaga kerja bisa dilakukan dengan memberikan insentif atau bonus kepada
tenaga kerja. Dalam melakukan upah diharapakan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, agar dapat terjadi kerelaan antara pemilik usaha dan pekerja.
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LAMPIRAN
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Lampiran 1. Peta Lokasi UKM Alam Sari

63

Lampiran 2. Jumlah Peralatan yang Dimiliki, Harga per Unit, Usia Ekonomis,
Total Harga Peralatan dan Penyusustan Peralatan Sirup Nanas

No
1
2
3
4
5
6
7
8

Nama Alat
Pisau Pengupas
Mesin
Penggiling/coper
Mesin Pemisah
Ampas
Tangki Pengaduk
Kompor
Tangki /Dangdang
Perebusan
Mesin Pengemas
Timbangan

100.000

Umur
(Bulan)
24

3.500.000

12

2.300.000

24

50.000.000
350.000

24
12

125.000

12

76.500.000
295.000

24
12

Harga (Rp)

Jumlah
Alat (unit)
3
1
1
1
2
2
1
1

Total
(Rp/Bulan)
12.500
29.166
9.583
208.333
2.917
2.083
318.750
24.583
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Lampiran 3. Jumlah Peralatan yang Dimiliki, Harga per Unit, Usia Ekonomis,
Total Harga Peralatan dan Penyusustan Peralatan Keripik Nanas

No

Nama Alat

Harga (Rp)

1
2
3
4
5

Pisau Pengupas
Pisau Iris
Vacuum Frying
Spiner
Kompor
Baskom
Timbangan
Alat Press

100.000
25.000
21.500.000
2.550.000
350.000
100.000
295.000
120.000

7
8

Umur
(Bulan)
24
24
24
24
12
12
12
12

Jumlah
Alat (unit)
5
5
1
1
2
4
1
1

Total
(Rp/Bulan)
4.167
1.042
89.584
10.625
2.917
8.333
24.583
10.000
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Lampiran 4. Foto Bersama Tenaga Kerja
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