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ABSTRAK 

 

    Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengetahui pendapatan agroindustri susu 

kedelai di Kota Mataram; 2) Mengetahui kelayakan usaha agroindustri susu kedelai 

di Kota Mataram; 3) Mengetahui nilai tambah usaha agroindustri susu kedelai di 

Kota Mataram; 4) Mengetahui hambatan yang dihadapi produsen agroindustri susu 

kedelai di Kota Mataram. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, 

teknik pengumpulan data mengunakan teknik survei melalui wawancara langsung 

melalui daftar pertanyaan yang telah di siapkan sebelumnya, Penelitian ini 

diakukan secara proposive sampling dengan pertimbangan bahwa pengusaha 

pengolah susu kedelai hanya ada di Kota Mataram Penentuan responden dalam 

penelitian ini dilakukan secara sensus yaitu mengambil seluruh populasi agroidustri 

susu kedelai yang ada di lokasi penelitian yaitu sebanyak 7 unit usaha. 

    Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Rata-rata pendapatan usaha 

agroindustri di Kota Mataram sebesar Rp 576.172/proses produksi dan Rp 

14.481.016/bulan produksi., (2) produksi rill 81 ltr/proses produksi dan 2.033 

ltr/bulan produksi, harga rill Rp 16.714/ltr, penerimaan rill Rp 938.571/proses dan 

Rp 23.220.000/bulan lebih besar dari BEP produksi 28,14  ltr/proses dan 693,64 

ltr/bulan utuk harga BEP Rp 8.445 kg/proses, penerimaan BEP Rp 163.275/proses 

dan Rp 3.823.603/bulan., (3) nilai tambah pada  usaha agroindustri susu kedelai di 

Kota Mataram  sebesar  Rp 45.956/kg  bahan baku  dengan rasio nilai tambah 

sebesar 83 % hal ini berarti  dalam pengolahan kedelai menjadi susu kedelai 

memberikan nilai tambahsebesar  83% dari nilai produk. (4) Hambatan agroidustri 

susu kedelai di kota mataram adalah kurangnya ketersediaan modal dan kurangnya 

inovasi produk. 

          Saran penelitian ini adalah 1) Diharapkan pada produsen susu kedelai agar 

mencoba hal baru dengan membuat kemasan yang lebih menarik dan inovatif pada 

produk susu kedelai agar terlihat menarik sehingga pembeli lebih tertarik 

mengkonsumsi produk susu kedelai yang di jual. 
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ABSTRACT 

  

Thus, in an effort to increase soybean use, further management is needed. The 

management of soybeans to be studied in this study is processing soybeans into soy milk. 

The objectives of this study are: 1) To find out the soybean milk agroindustry income in 

Mataram City; 2) Knowing the feasibility of soybean milk agroindustry in Mataram City; 

3) Knowing the added value of soybean milk agroindustry in Mataram City; 4) Knowing 

the obstacles faced by soybean agroindustry producers in Mataram City. This stud y uses 

descriptive research methods, data collection techniques using survey techniques through 

direct interviews through a list of questions that have been prepared previously, This 

research was carried out in the city of Mataram in a proportive sampling with the 

consideration that soybean processing entrepreneurs only exist in the city of Mataram 

Determination of respondents in the study this is done in a census which is to take all the 

population of agro-industrial soy milk in the research location, which is 7 business units. 

In this study there is a data analysis which includes analysis of income, feasibility 

analysis, analysis of added values and. The results of the study show that (1) The average 

income of agro-industry businesses in the city of  Mataram is Rp. 576.172 / production 

process and Rp. 14.481.016/ month of production, (2) R / C value of soybean milk 

agroindustry business ratio in Mataram City which is 2.26 with a BEP level of  Rp.8.445 

less than the real price of  Rp.16,714, BEP production of  23 liters / process production and 

694 liters / month the production is smaller than the real production of  81 liters / process 

and 2.033 / month production and the BEP revenue is Rp. 163.275 / production process and 

Rp. 3.823.603 / month smaller than the real receipt of Rp. 938.571 / process and Rp. 

23.220.000 / month production. (3) added value to soybean milk agroindustry in Mataram 

City of  Rp. 108.293 / kg of raw material with a ratio of added value of  83%, this means 

that in processing soybeans into soybean milk provides an added value of  83% of the 

value of the product. (4) Agroid barriers of soybean milk industry in Mataram city are lack 

of capital availability and lack of product innovation. 

Suggestions for this research are: 1) expected soybean producers to try new things 

with making more attractive and innovative packaging in soybean milk products to make it 

attractive so that buyers are more interested in consuming soy milk products that are sold. 

 

 

 
 

I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Indonesia merupakan salah satu negara yang sebagian penduduknya berprofesi 

sebagai petani. Indonesia dapat dikatakan sebagai negara agraris yang memiliki 

sumberdaya yang melimpah, sehingga sangat potensial untuk pengembangan usaha 

agribisnis, di era globalisasi saat ini.Usaha ini diharapkan mampu memberi 

kontribusi besar terhadap sektor pertaian dalam meningkatkan perekonomian. 

Sektor pertanian merupakan sumber kehidupan bagi sebagian besar penduduk 

Indonesia, terutama bagi penduduk yang memiliki mata pencaharian sebagai 

petani.Sektor petanian juga memegang peran penting dalam pembangunan 

nasional.Secara singkat kontribusi sektor pertaian tercermin lewat kontribusinya 

     Kata Kunci: Pendapatan, Kelayakan, Nilai Tambah. 

Keywords: (Income, Feasibility, Value Added). 
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dalam pembentukan PDB Nasional, penyerapan teaga kerja, ekspor hasil-hasil 

pertanian dan memlihara fungsi lingkungan hidup (Rachman, 2014;et al, 2013). 

  Nusa Tenggara Barat sebagai sentra kedelai sudah banyak dikenal karena 

memiliki banyak lahan produktif yang dapat memproduksi kedelai dalam jumlah 

yang sangat banyak ini dilihat dari tingginya tingkat produksi kedelai yang berada 

di peringkat kedua sebagai palawija yang paling banyak diproduksi atau ditanam 

selain jagung.Salah satu komoditas tanaman pangan yang perlu dikembangkan 

untuk menunjang pengembangan agroindustri adalah komoditas kedelai. Kedelai 

merupakan salah satu jenis tanaman pangan yang memiliki nutrisi lebih baik dari 

bahan nabati lainnya dengan demikian para ahli gizi dunia memasukan kedalam 

lima kelompok makanan yang mengandung protein tinggi adapun bahan pangan 

yang termasuk dalam kelompok tersebut adalah ikan, telur, susu, dan kedelai 

karena meningkatnya konsumsi manusia, bertambahnya permintaan kedelai untuk 

bahan baku berbagai industri seperti tahu, tempe, tauco, kecap, susu kedelai, 

minyak goreng, Kedelai juga dapat digunakan sebagai alternatif lain guna 

memenuhi kebutuhan pangan penduduk, mengingat kandungan gizi yang terdapat 

pada biji kedelai cukup tinggi. Dalam 100 gram bji kedelai mengandung 330 

kalori, 35 gram protein, 12 gram lemak, 35 gram karbohidrat dan 8 gram air 

sehingga sangat baik untuk kesehatan manusia (Widodo, 2002.) 

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengetahui pendapatan agroindustri susu 

kedelai di Kota Mataram; 2) Mengetahui kelayakan usaha agroindustri susu kedelai 

di Kota Mataram; 3) Mengetahui nilai tambah usaha agroindustri susu kedelai di 

Kota Mataram; 4) Mengetahui hambatan yang dihadapi produsen agroindustri susu 

kedelai di Kota Mataram. 

 

II. METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, teknik 

pengumpulan data mengunakan teknik survei melalui wawancara langsung 

melalui daftar pertanyaan yang telah di siapkan sebelumnya, Penelitian ini 

diakukan secara proposive sampling dengan pertimbangan bahwa pengusaha 

pengolah susu kedelai hanya ada di Kota Mataram Penentuan responden dalam 

penelitian ini dilakukan secara sensus yaitu mengambil seluruh populasi 

agroidustri susu kedelai yang ada di lokasi penelitian yaitu sebanyak 7 unit usaha. 

2.1. Analisis Data 

1.   Pendapatan Agroindustri Susu kedelaidi analisis menggunakan analisis biaya 

dan pendapatan yang dihitung dengan rumus sebagai berikut (Soekartawi dkk, 

1995) : 

π = TR – TC  ………………………………………….......................................(1) 

Diman : π  = Keuntungan 

TR= Total Revenue (Total Penerimaan) 

TC= Total Cost (Total Biaya). 

2. Untuk menghitung kelayakan usaha agroindustri susu kedelai di kota mataram 

menggunakan rumus sebagai brikut: 

a) RC Ratio 
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 Return cost ratio (R/C ratio) merupakan perbandingan antara besarnya 

penerimaan yang diperoleh dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan,  

(Pasaribu 2011). 

      R/C ratio = 
  

  
 ……………………………………………………...........(2) 

      Dimana : 

TR = Total penerimaan yang diperoleh dari berusahatani susu kedelai. 

      TC = Total Pengeluaran yang digunakan dalam berusahatani kedelai. 

b. Break even point atau BEP Penentuan BEP Produksi, BEP Harga, BEP 

Peneriman (Munawir, 2004)adalah: 

 BEP Produksi =   
  

 
  

     

 
..........................................................(3) 

 BEP Harga = p* =
  

 
 
     

 
………………………………………….(4) 

 BEP Penerimaan =          ………………………………………(5) 

Keterangan : 

Y     = Produksi (Kg) 

P      = Harga Produksi (Rp/Kg) 

FC   = Biaya Tetap (Rp) 

VC   = Biaya Variabel (Rp)  

TC   = Biaya Total (Rp) 

  TR    = Penerimaan (Rp) 

3. Untuk mengetahui besarnya nilai tambah dan keuntungan yang diperoleh dari 

pengusaha agroindustri susu kedelai dapat dihitung melalui data primer yang 

diperoleh dari responden yang kemudian di analisis dengan menggunakan 

“Metode Hayami “ disajikan pada Tabel 3.1 (Said, G., 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Tabel 2.1. Analisis Nilai Tambah Dengan Metode Hayami 

 

NO Variable  Formula   

1 Output, input dan harga  

a. Produksi (kg) 

b. Bahan baku (kg) 

c. Tenaga kerja (HKO) 

d. Faktor konversi (HKO/kg BB) 

e. Koefisien tenaga kerja (HKO/kg BB) 

f. Harga output rata-rata (Rp/kg)  

g. Upah rata rata tenaga keja (Rp/HKO) 

 

a 

b 

c 

d=a/b 

e=c/b 

f 

g 

 

2 Penerimaan dan keuntungan  

h. Harga bahan baku (Rp/kg) 

i. Sumbangan input lain (Rp/kg BB) 

i.l. Sumbangan bhn Penolong (Rp/kg BB) 

i.2.Sumbangan bhn Pendukung (Rp/kg BB) 

      j.   Nilai produksi  (Rp/kg BB) 

      K1. Nilai tambah (Rp/kg BB) 

      K2. Rasio nila tambah (%) 

      l1. Imbalan tenaga kerja (Rp/kg BB) 

      l2. Rasio bagian tenaga kerja (%) 

      m1. Keuntungan (Rp/kg BB) 

      m2. Tingkat keuntungan (%) 

 

h 

i(i.1+i.2) 

i.1 

 

1.2 

j=d x f 

k1 = j-i-h 

k2= (k1/j)x100% 

l1 = e x g 

i2= (l1/k1)x 100% 

m1=k1-l1 

m2=(m1=/j)x10% 

 

3 Balas jasa pemilik factor-faktor produksi 

     n1. Bahan baku (%) 

     n2. Pendapatan tenaga kerja (%) 

     n3. Sumbangan input lain (%) 

o.  Keuntungan kegiatan produksi(%) 

 

n1= (h/j)x100% 

n2=(l1/j)x 100% 

n3=(i/j)x100% 

o=(ml/j)x100% 

 

Sumber : Sa’id G (2005) 

4. Hambatan 

 Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh pengusaha 

agroindustri susu kedelai dengan menggunakan analisis deskriptif  yaitu dengan 

cara mengumpulkan, menyusun data-data dan menganalisis serta 

menginterpretasikan kemudian menarik kesimpulan 

 

 III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Biaya Produksi 

  Adapun rincian biaya produksi yang dikeluarkan pada agroindustri 

susukedelai dapat dilihat pada Tabel 4.6. 
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Tabel 

3.1. 

Rarata-rata Total Biaya Per Proses dan Per Bulan Produksi  Pada 

Agroindustri Susu kedelai di Kota MataramTahun 2018 

No Jenis Biaya Susu kedelai 

Nilai (Rp)/pp Nilai (Rp)/bulan 

1 Biaya Variabel (BV) 

a. Bahan Baku (Rp) 

b. Bahan Penolong (Rp) 

c. Bahan Pendukung 

d. Tenaga Kerja (HKO) 

Subtotal Biaya Variabel 

 

82.857 

115.586 

12.609 

137.143 

348.195 

 

2.051.429 

              2.826.805 

440.644 

3.211.429 

8.406.677 

2 Biaya Tetap (FC) 

a. Penyusutan Alat 

b. Biaya Lain-lain 

Subtotal Biaya Tetap 

 

7.187 

7.018 

14.205 

 

168.029 

164.286 

332.307 

3 Total Biaya Produksi 362.399 8.738.984 

Sumber : Primer Data Diola 2018 

        Berdasarkan Tabel 4.6. total biaya produksi per proses produksi untuk susu 

kedelai  sebesar Rp 938.571/proses atau Rp 23.220.000/bulan produksi dengan 

biaya variabel sebesar Rp 348.1995/proses produksi atau Rp 8.406.677/bulan  

dimana biaya variabel meliputi biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya 

bahan pendukung  dan biaya tenaga kerja.  

3.2  Biaya Variabel 

   Biaya variabel merupakan biaya yang dikeluarkan secara rutin oleh 

pengusaha susu kedelai yang meliputi biaya pembelian bahan baku, bahan 

penolong,bahan pendukung dan biaya tenaga kerja. 

3.2.1 Biaya Bahan Baku 

   Adapun rata-rata biaya bahan baku yang digunakan dalam agroindustri susu 

kedelai dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

Tabel 3.2. Rata-rata Biaya Bahan Baku Per proses produksi dan Per Bulan Pada 

Usaha Agroindustri  Susu Kedelai di Kota Mataram Tahun 2018 

 

No 

 

Uraian 

Susu Kedelai  

Harga 

(Rp/Sa

tuan) 

Per proses Per Bulan 

Jumlah Nilai Jumlah Nilai 

1 

 

Kedelai 

(Kg) 

8.000 

 

10,36 82.8578 

 

256,43 

 

2.051.429 

Jumlah      

Sumber : Data Primer Diolah 2018 

        Berdasarkan Tabel 4.7. menunjukkan bahwa  rata-rata biaya bahan baku 

yang dikeluarkan oleh pengusaha susu kedelai untuk pembuatan susu kedelai 

adalah kedelai denga jumlah 10,36 kg/ proses atau  256,43 kg/ bulan dengan biaya 

sebesarRp 82.857/ prosesatau  Rp 2.051.429 /bulan produksi. 
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3.2.2 Biaya Bahan Penolong 

      Rata-rata biaya bahan penolong pada agroindustri susu kedelai dapat dilihat 

pada Tabel 3.3 

Sumber :Data Primer Diolah  2018 

           Berdasarkan Tabel 4.8. rata-rata biaya bahan penolong untuk proses 

pengolahan susu kedelai terbesar yaitu pada penggunaan gula pasir dengan rata-

rata yang dibutuhkan 7,50 kg/proses dengan rata-rata harga Rp 12.500/kg 

sehingga diperoleh nilai dari total biaya gula pasir sebesar Rp 93.750/proses 

sedangkan biaya gula pasir per bulan dibutuhkan sebanyak  182 kg dengan 

biaya sebesar  Rp 2.276.786. Besarnya penggunaan biaya bahan penolong untuk 

gula pasir dikarenakan gula pasir sangat dibutuhkan sebagai bahan dari produk 

tersebut. Sedangkan untuk biaya bahan penolong terendah yaitu garam dengan 

penggunaan 0,05 kg/proses dan 1 kg/ bulan dengan rata-rata harga Rp. 4000 per 

ml sehingga diperoleh nilai total biaya garam sebesar Rp 189/proses dan Rp 

4.712/bulan. 

3.2.3 Biaya Bahan Pendukung 

 Rata-rata Biaya bahan pendukung dapat dilihat pada table 4.9. 

Sumber :Data Primer Diolah 2018 

 

Tabel 4.8.Rata-rata Biaya Bahan Penolong Per Proses Produksi dan Per Bulan Pada 

Usaha Agroindustri Susu Kedelai Tahun 2018 

 

No 

 

Uraian 

 Susu kedelai  

Harga 

(Rp/satu

an) 

Per proses  Per Bulan 

Jumlah Nilai Jumlah Nilai 

1 

2 

3 

4 

Gula Pasir (Kg) 

Garam  (kg) 

Morison (ml) 

Air  (ltr) 

12.500 

4.000       

100       

210  

7,50 

0,05 

95,71  

57,50 

93.750 

189 

  9.571 

12.075 

182 

1 

2.449 

1.431 

2.276.786 

4.712 

244.857 

300.450 

Jumlah   115.585  2.826.804 

Tabel 3.4. .Rata-rata Biaya Bahan Pendukung Per proses produksi dan Per Bulan Pada 

Usaha Agroindustri Susu Kedelai Tahun 2018 

 

No 

 

Uraian 

 

Harga 

(Rp/Satu

an) 

 Susu kedelai  

Per Proses  Per Bulan 

Jumlah Nilai Jumlah Nilai 

1 

 

 

3 

 

3 

Plastik 

Kemasan 

(unit)) 

Gelas kemasan  

(unit) 

Gas elpiji (kg) 

35 

 

 

55 

 

5.666 

157 

 

 

51 

 

1,04 

5.500 

 

 

2.828 

 

5.908,80 

  3.857 

 

 

1114 

 

14,90 

135.000 

 

 

71.657 

 

73.093,40 

Jumlah  14.238  352.844 
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       Berdasarkan Tabel 4.9. rata-rata biaya bahan pendukung untuk proses 

pengolahan susu kedelai terbesar yaitu pada penggunaan plastik kemasan 

dengan rata-rata yang dibutuhkan 157 unit/proses produksi dengan rata-rata 

harga Rp. 35 per unit sehingga diperoleh nilai dari total biaya plastik kemasan 

sebesar Rp 5.500/proses sedangkan untuk jumlah perbulan dibutuhkan 

sebanyak 3.857 unit dengan harga Rp 135.000 /bulan  Besarnya penggunaan 

biaya bahan pendukung untuk plastik kemasan dikarenakan kemasan plastik 

sangat dibutuhkan sebagai wadah atau bahan dari produk tersebut. 

3.2.4 Biaya Tenaga Kerja 

       Biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh pengusaha susu kedelai 

meliputi biaya tenaga kerja dalam keluarga maupun tenaga kerja luar 

keluarga.Untuk lebih jelasnya tentang kegiatan yang dilakukan dalam 

pengolahan susu kedelai serta berapa jumlah HKO (Hari Kerja Orang)dan upah 

tenaga kerja, maka dapat dilihat pada Tabel 4.10. 

Tabel 3.5.Rata-rata Biaya Tenaga Kerja Proses Produksi dan Perbulan pada 

Agroindustri Susu Kedelai di Kota Mataram Tahun 2018 

 

No 

 

Tahap Kegiatan 

Susu Kedelai  

Total 

Upa

h 

(Rp)

/pp 

 

Total Upah 

(Rp)/bl

n 

TKDK TKLK 

HKO Total 

Upah 

(Rp) 

HKO Total 

Upah 

(Rp) 

1 

 

 

2      

 

3 

 

 4 

Proses 

perendaman 

dan pencucian 

Proses 

penggilingan 

Proses  

perebusan 

Proses pegemasan 

0,41 

 

 

0,14  

 

0,19 

 

0,55 

24.285 

 

 

8.571 

 

11.429 

 

32.857 

0,29 

 

 

0,29 

 

0,14 

 

 0,29 

17.143 

 

 

17.143 

 

8.571 

 

51.429 

41.428 

 

 

25.714 

 

20.000 

 

84.286 

958.644 

 

 

595.022 

 

462.800 

 

1.950.378 

Jumlah 1,29 77.142 0,92 150.001 137.143 3.211.427 

Sumber : Data Primer Diolah, 2018 

      Berdasarkan Tabel 4.10 tenaga kerja dalam keluarga yang digunakan 

pengusaha agroindustri susu kedelai di Kota Mataram yaitu sebesar 1,29 HKO 

dengan biaya sebesar Rp 150.001/proses produksi dan tenaga kerja yang di 

gunakan di luar keluarga 0,92 HKO dengan upah sebesar Rp 77.142/ proses 

produksi, keseluruhan dari rata-rata  total upah adalah sebesar  Rp 281.429 /per 

proses produksi dan untuk rata-rata  total biaya per bulan  yang di keluarkan 

sebesar Rp 3.211.427, total HKO maupun total upah tenaga kerja didalam 

keluarga  lebih besar dibandingkan tenaga kerja luar keluarga dikarenakan 

usaha susu kedelai di kota mataram termasuk usaha  atau industri rumah tangga 

sehingga tenaga kerja luar keluarga lebih sedikit di gunakan dibandingkan 

tenaga kerja luar keluarga. 
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3.3. Biaya Tetap 

     Biaya tetap merupakan biaya yang relatif tetap jumlahnya dan terus 

dikeluarkan walaupun produksi yang diperoleh banyak atau sedikit. Adapun 

rincian rata-rata biaya penyusutan peralatan dapat dilihat pada Tabel 4.1 

 

 Tabel 3.6. Rata-rata Nilai Penyusutan Peralatan Per Proses Produksi dan Per 

Bulan Pada Usaha Agroindustri Susu Kedelai di Kota Mataram 

Tahun 2018 

No Peralatan Nilai Penyusutan 

(Rp/pp) 

Nilai Penyusutan 

(Rp/bln) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Selang+Regulator 

Tabung Gas 

Kompor Gas 

Keranjang 

Ember 

Bak 

Mesin Giling 

Mesin Pres 

Box 

Panci 

180,35 

94,910 

492,59 

88,83 

162,89 

112,68 

2.195,50 

3.234,27 

398,35 

  262,86 

4253,96 

2.195,23 

11.619,04 

2.148,51 

3.833,64 

2.709,62 

50.476,19 

75.000,00 

9.642,86 

6.250,00 

Jumlah 7.187,23 168.029,00 

Sumber : Data Primer Diolah 2018 

  Pada Tabel 4.11. menunjukkan bahwa total rata-rata biaya penyusutan alat 

agroindustri susu kedelai sebesar Rp 7.187,23  per proses produksi dan Rp 

168.029,00/ bulan produksi . Biaya penyusutan alat tertinggi adalah mesin press 

dengan nilai rata-rata Rp 3.234,27per proses produksi dan  Rp 75.000,00/ bulan 

produksi sedangkan biaya penyusutan terendah adalah keranjang dengan nilai 

rata-rata sebesar Rp 88,83 per proses produksi dan Rp 168.029,00/bulan 

produksi  

3.4. Analisis Pendapatan Usaha Agroindustri Susu Kedelai 

  . Hasil penilitian terhadap jumlah produksi, nilai produksi, keuntungan pada 

agroindustri susu kedelai di Kota Mataram disajikan pada Tabel 4.12. 

 

Tabel 

3.7. 

Rata-rata Produksi, Nilai Produksi, dan Pendapatan Pada 

Agroindustri susu kedelai Per proses dan Per Bulan di Kota Mataram 

Tahun 2018 

No Uraian   Nilai 

Per proses Per bulan 

1 

2 

3 

4 

5 

Produksi (ltr) 

Harga (Rp/ltr) 

Nilai Produksi (Rp) 

Total Biaya Produksi (Rp) 

Pendapatan (Rp) 

80 

16.714 

938.571 

362.399 

576.172 

2.033 

16.714 

23.220.000 

8.738.984 

14.481.016 
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Sumber : Data Primer Diolah 2018 

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa total  rata-rata produksi selama satu kali 

proses produksi sebesar 104 dan total  rata-rata produksi perbulan sebesar 2.580 

liter dengan harga produk sebesar Rp 16.714/ ltr untuk total  rata-rata nilai 

produksi sebesar Rp 838.571 /proses produksi  dan Rp 23.220.000/bulan dan 

jumlah  pendapatan yang diperoleh dari usaha agroindustri susu kedelai adalah  

sebesar  Rp 576.172/proses produksi untuk pendapatan yang diperoleh perbulan 

yaitu Rp 14.481.016/bulan. 

Produksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah fisik yang 

dinyatakan dalam bentuk (liter). Jumlah rata-rata produksi susu kedelai di kota 

mataram adalah sebesar 80 ltr/proses produksi dan 2.055 ltr/bulan. Nilai 

produksi pada agroindustri susu kedelai di Kota Mataram adalah jumlah 

produksi fisik dikalikan dengan harga per liter. Jumlah rata rata nilai produksi 

sebesar Rp.938.571/proses dan Rp. 23.220.000/bulan 

Pendapatan agroindustri susu kedelai di Kota Mataram yang di maksud 

adalah untuk melihat kelayakan usaha yang diukur untuk membandingkan 

antara penerimaan yang diperoleh (output) dengan biaya yang dikorbankan 

(input), pendapatan yang diperoleh dari usaha tersebut adalah 

sebesarRp.576.172/proses produksi dan Rp 14.481.016/bulan. 

  Total biaya produksi usaha susu kedelai di Kota Mataram yang dimaksud 

adalah total penambahan semua biaya yang ada dalam biaya variabel dan biaya 

tetap dimana total biaya produksi sebesar Rp 362.399/proses produksi dan Rp 

8.738.984/ bulan produksi. 

3.5. Analisis Kelayakan Usaha Agroindustri Susu Kedelai 

  3.5.1. RC Ratio Agroindustri Susu Kedelai 

       Analisis Return Cost Ratio bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh 

rupiah biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan usaha yang dapat memberikan 

sejumlah penerimaan sebagai manfaatnya. Besarya niali RC ratio usaha 

agroindustri susu kedelai di Kota Mataram dapat dilihat pada Tabel 4.13. 

 

Tabel 3.8.Return Cost Ratio (RC ratio) Agroindustri Susu Kedelai Per proses      

dan Per Bulan di Kota Mataram Tahun 2018 

No Uraian Satuan  Susu Kedelai 

Per proses Per bulan 

1 

2 

3 

Nilai Produksi (TR) 

Total Biaya Produksi (TC) 

Kalayakan Usaha (RC) (R/C) 

Rp 

Rp 

Rp 

 

 

 

938.571 

362.399 

2,26 

23.220.000              

8.738.9

84 

2,26 

Sumber :Primer Data Diolah, 2018 

      Berdasarkan Tabel 4.13 diketahui nilai RC ratio sebesar 2,26 Angka ini 

bermakna setiap Rp 1 yang dikorbankan untuk memproduksi susu kedelai, 

dapat memberikan penerimaan sebesar Rp 2,26. Dengan demikian usaha 

agroindustri susu kedelai secara financial  layak untuk dikembangkan karena 

berdasarkan hasil analisis RC ratio angka yang diperoleh > 1. 
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3.5.2.  Analisis BEP Agroindustri Susu kedelai 

       Analisis  BEP (break even point) adalah suatu keadaan dimana 

penghasilan dari pejualan hanya cukup untuk menutup biaya baik berupa 

variabel maupun yang bersifat tetap, analisis BEP juga berguna untuk 

mengetahui titik impas suatu usaha .Perincian analisis Break Even Point (BEP) 

pada agroindustri susu kedelai per proses di Kota Mataram disajikan pada Tabel 

4.14. 

Tabel 3.9. Nilai BEP Agroindustri Susu Kedelai Per Proses Produksi dan Per                    

Bulan di Kota Mataram Tahun 2018 

No Uraian Satuan  

 

Susu Kedelai 

Per proses Per bulan 

1 Biaya Produksi 

a. Biaya Variabel (VC) 

b. BiayaVariabelPer/Unit(AVC) 

c. Biaya Tetap (FC) 

d. Total Biaya (TC) 

 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

 

348.194 

7923 

14.205 

362.399 

 

8.406.677 

8.445 

332.307 

8.738.584 

2 Produksi 

a. Produksi Total (Y) 

b. Harga  (P) 

c. Penerimaan (S) 

 

ltr 

Rp/ltr 

Rp 

 

81 

16.714        

938.571 

 

2.033 

16.714 

23.220.000 

3 BEP 

a. Produksi (TC/P) 

b. Harga (TC/Y) 

c. Penerimaan (a*b) 

 

ltr 

Rp/ltr 

Rp 

 

28,14 

8.445 

163.275 

 

693 

8.445 

3.823.603 

Sumber :Data Primer diolah 2018 

        Berdasarkan Tabel 4.14.menunjukkan bahwa nilai BEP pada usaha susu 

kedelai di kota mataram yaitu: 

a.  BEP Produksi 

  Nilai BEP produksi usaha agroindustri susu kedelai tercapai pada jumlah 

produksi 28,14 ltr/proses  dan 693 ltr/bulan. Jumlah produksi aktual yang 

dicapai sebanyak 81 ltr/proses dan 2033 ltr/bulan, hal ini berarti agroindustri 

susu kedelai memperoleh keuntungan, dikarenakan jumlah produksi aktual 

lebih besar dari pada jumlah BEP produksi. 

b.   BEP Harga 

  Nilai BEP harga usaha agroindustri susu kedelaiper proses maupun per bulan 

produksi adalah Rp.8.445,16 /ltr. Apabila dibandingkan dengan harga jual susu 

kedelai Rp 16.714/ltr, maka BEP Harga lebih kecil dari pada harga jual rata-rata 

susu kedelai, oleh karena itu usaha pembuatan susu kedelai sudah memperoleh 

keuntungan karena harga jual rata-rata lebih besar dari BEP Harga. 

c.    BEP Penerimaan 

  Nilai BEP penerimaan pada usaha agroindustri susu kedelai yaitu Rp.163.275 

per proses produksi sedangkan penerimaan aktual yang diperoleh sebesar Rp 

938.571 per proses produksi untuk nilai BEP perbulan adalah Rp 3.823.603 dan 
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nilai penerimaan aktual per bulanya adalah Rp 23.220.000 Apabila 

dibandingkan, BEP penerimaan lebih kecil daripada penerimaan aktual, 

sehingga usaha susu kedelai memperoleh keuntungan. 

3.6.  Aaliais Nilai Tambah Agroindustri Susu Kedelai 

     Nilai tambah yang diukur adalah nilai tambah yang dihasilkan dari 

pengolahan kedelai menjadi susu kedlai. Nilai tambah pegolahan susu kedelai 

di daerah penelitian mengguakan model perhitungan Hayami. Secara rinci 

perhitungan nilai tambah dengan menggunakan Metode Hayami berdasarkan 

data yang  disajikan pada tabel 4.15. 

Tabel 3.10. Nilai Tambah Agroindustri Susu Kedelai  di Kota Mataram Tahun 

2018. 

       
Sumber: Data PrimerDiolah 2018 

          Dari Tabel 4.15 disajikan bahwa nilai tambah yang diperoleh dari 

pegolahan 1kg kedelai menjadi susu kedelai adalah Rp. 108.289/kg bahan baku. 

Nilai tambah ini diperoleh dari pengurangan nilai produk dengan bahan baku 

dan nilai iput lain. Rasio nilai tambah merupakan perbandingan antara nilai 

tambah dengan nilai produk.  Rasio nilai tambah yang diperoleh adalah 83,18 % 

hal ini berarti dalam pengolahan kedelai menjadi susu kedelai memberikan nilai 

tambah sebesar 83,18 % dari nilai produk 
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3.11. Hambatan Dalam Usaha Agroindustri Susu Kedelai 

 

Tabel 4.16 Hambatan Agroindustri Susu Kedelai di Kota Mataram, Tahun 2018 

No Jenis Hambatan Jumlah Respoden       Persentase (%) 

1 

2 

Kurangnya ketersediaa nmodal 

Kurangnya inovasi produk                                                  

                            5                       71,42              

                         3                       42,85 

 

Sumber : Data Primer diolah, 2018 

1. Ketersediaan modal  

    Lemahya struktur permodalan dan akses terhadap sumber permodalan. 

Salah. Berdasarkan hasil penelitian jumlah responden yang mengalami 

hambatan dalam ketersediaan modal yaitu sebanyak 5 orang dengan persentase 

(71,42 %). 

2. Kurangnya inovasi produk 

Di daerah penelitian terdapat 3 pengusaha susu kedelai yang 

memproduksi susu kedelai dengan dua jenis kemasan, hingga pada saat ini 

belum terdapat inovasi yang menarik pada produk  dari segi  kemasan. 

Berdasarkan hasil penelitian Terdapat 3 pengusaha dengan persentase  42,85%  

yang masih memproduksi susu kedelai dengan kemasan gelas plastik dan 

kemasan plastik .  

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Rata-rata pendapatan yang diperoleh pengusaha agroindustri susu kedelai di 

Kota Mataram sebesar Rp 576.571/proses dan Rp 14.481.016/bulan. 

2. Dilihat dari aspek finansial usaha susu kedelai di Kota Mataram layak untuk 

dikembangkan dengan nilai RC ratio 2,26 dan  produksi rill 81 ltr/proses 

produksi dan 2.033 ltr/bulan produksi, harga rill Rp 16.714/ltr, penerimaan 

rill Rp 938.571/proses dan Rp 23.220.000/bulan lebih besar dari BEP 

produksi 28,14  ltr/proses dan 693,64 ltr/bulan utuk harga BEP Rp 8.445 

kg/proses, penerimaan BEP Rp 163.275/proses dan Rp 3.823.603/bulan 

3. Nilai tambah yang diperoleh oleh pengusaha agroidustri susu kedelai di 

Kota Mataram adalah Rp.108.293  per kilo gram bahan baku dengan rasio 

nilai tambah sebesar 83,18 % hal ini berarti dalam pengolahan kedelai 

menjadi produk susu kedelai memberikan nilai tambah sebesar 83,18 % dari 

nilai produk. 

4. Hambatan yang dialami oleh pengusaha susu kedelai di Kota Mataram 

adalah inovasi produk dan keterbatasan modal. cara menghadapi hambatan 

kurangnya inovasi produk yaitu pengusaha  harus berani membuat  

kemasan yang lebih menarik dan inovatif sehingga konsumen lebih tertarik 

dengan produk susu kedelai yang dijual , dan keterbatasan modal yang 
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dialami sebagian pengusaha susu kedelai dapat diatasi dengan meminjam 

kepada orang yang lebih mampu lembaga-lembaga tertentu seperti koprasi 

simpan pinjam.  

5.2. Saran 

1. Diharapkanpada produsen susu kedelai agar mencoba hal baru dengan 

memperkaya varian rasa pada produk susu kedelai yag dihasilkan serta 

memperhatikan kemasan produk agar terlihat menarik sehingga pembeli 

lebih tertarik mengkonsumsi produk susu kedelai yang di jual.  
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