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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk (1)mengetahui sumber dan seberapa 
besar kebutuhan bahan baku usaha agroindustri (2) mengkaji besar biaya 
dan  pendapatan usaha agroindustri rumah tangga (3) mengetahui 
kendala apa yang dihadapi dalam usaha agroindustri rumah tangga. 
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Gunungsari menggunakan metode 
deskriptif melibatkan 30 responden. Data dianalisis dengan analisis biaya 
dan pendapatan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber bahan baku untuk 
produksi yaitu sebagian besar berasal dari luar Gunungsari (84,17% 
responden). Rata-rata penggunaan bahan baku yang digunakan yaitu 
sebesar 90,56 kg untuk olahan tape ubi kayu, 126,67 kg untuk olahan 
keripik ubi kayu, 87,50 kg untuk olahan keripik ubi jalar, 75,83 sisir untuk 
olahan keripik pisang dan 87,50 biji untuk olahan keripik sukun. Rata-rata 
pendapatan agroindustri tape ubi kayu perproses produksi sebesar Rp 
285.648 dengan biaya sebesar Rp 177.185 dan penerimaan sebesar  Rp. 
462.833. Pendapatan agroindustri keripik (ubi kayu, ubi jalar, pisang dan 
sukun) yaitu sebesar Rp 2.289.786 dengan biaya sebesar Rp 2.914.906 
dan penerimaan Rp 5.204.693, dimana pendapatan agroindustri keripik 
ubi kayu sebsar Rp 909.129, keripik ubi jalar sebesar Rp 482.851, keripik 
pisang sebesar Rp 379.833 dan keripik sukun sebesar Rp 
517.874.Kendala yang dihadapi oleh pengusaha yaitu ketersediaan bahan 
baku, pemasaran bagi pengusaha tape dan permodalan bagi pengusaha 
keripik. 

Kata kunci : Pendapatan, Usaha Agroindutri Rumah Tangga, Kecamatan 
Gunungsari 

Abstract 

This research aims to(1) to know the source and how much the raw 

material needs of the agroindustry business(2) to examine the cost and 

income of household agro-industries(3) to know what constraints faced in 
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the agroindustry business household. This research was conducted in 

KecamatanGunungsari using descriptive method involving 30 

respondents. Data were analyzed by cost and revenue analysis. 

The results showed that the source of raw materials for production 

is mostly from outside Gunungsari (84,17% of respondents). Average use 

of raw materials used is 90,56 kg for processed cassava tape, 126,67 kg 

for processed cassava chips, 87,50 kg for processed sweet potato chips, 

75,83 comb for processed banana chips and 87,50 seeds for processed 

breadfruit chips. The average income of cassava tape agroindustry per 

production process is Rp 285.648 with the cost of Rp 177.185 and the 

receipt ofRp 462.833. Income of agroindustry chips (cassava, sweet 

potato, banana and breadfruit) is Rp 2.289.786 with the cost of Rp 

2.914.906 and Rp 5.204.693, where the income of cassava chips agro 

industry is Rp 909.129, sweet potato chips Rp 482.851, banana chips Rp 

379.833 and breadfruit chips Rp 517.874.Constraints faced by 

entrepreneurs are the availability of raw materials, marketing for tape 

entrepreneurs and capital for entrepreneurs chips. 

Pendahuluan 

Latar Belakang 

Pertanian merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan 
cukup penting dalam perekonomian Indonesia. Salah satu subsektor 
pertanian yang memiliki kontribusi cukup besar adalah tanaman pangan. 
Peran strategis subsektor tanaman pangan yang utama adalah dalam hal 
penyediaan pangan bagi masyarakat dan penyerapan tenaga kerja (BPS, 
2012). Oleh karena itu sektor pertanian masih menjadi prioritas utama 
dalam mendukung ekonomi masyarakat. 

Pembangunan sektor pertanian selama ini dan masa mendatang 
dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 
penduduk. Pembangunan pertanian dikatakan berhasil apabila terjadi 
pertumbuhan sektor pertanian yang tinggi dan sekaligus terjadi perubahan 
masyarakat tani dari yang kurang baik menjadi lebih baik (Soekartawi, 
1996). Kegiatan yang berperan penting dalam proses pembangunan 
Nasional adalah agroindustri karena awal dari perkembangan sektor 
industri sering diawali dengan pembangunan agroindustri, mengingat 
perekonomian setiap negara selalu diawali dan didominasi sektor 
pertanian. 

Pembangunan agroindustri disepakati sebagai lanjutan dari 
pembangunan pertanian. Hal ini disebabkan karena ciri-ciri hasil pertanian 
yang mudah rusak dan tidak tahan lama dan juga hasil pertanian sebagai 
bahan baku bagi industri lainnya. Selain itu menurut Fatwadin (1993), 
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agroindustri dapat dikatakan sebagai jembatan antara masyarakat petani 
dengan industri. 

Kecamatan Gunungsari merupakan salah satu daerah di Kabupaten 
Lombok Barat dimana berkembang usaha agroindustri rumah tangga. 
Usaha agroindustri rumah tangga yang dilakukan diantaranya yaitu 
pengolahan dari hasil umbi-umbian, pisang dan sukun. Pengolahan usaha 
agroindustri rumah tangga ini didukung oleh pontensi sumber daya yang 
ada di Kecamatan Gunungsari. 

Kegiatan usaha agroindustri ini dapat meningkatkan nilai ekonomis 
dan mempunyai nilai tambah karena adanya kegiatan pengolahan, maka 
diharapkan pendapatan rumah tangga yang diperoleh pelaku usaha 
semakin meningkat sehingga kesejahteraan hidupnya menjadi lebih baik 
dan menciptakan lapangan kerja. 

Berdasarkan uraian tesebut, maka perlu dilakukan penelitian dengan 
judul “Pendapatan Usaha Agroindutri Rumah Tangga di Kecamatan 
Gunungsari Kabupaten Lombok Barat”. 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui sumber dan seberapa besar kebutuhan bahan baku 
usaha agroindustri di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok 
Barat. 

2. Untuk mengkaji besar biaya dan  pendapatan usaha agroindustri rumah 
tangga di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. 

3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi pelaku dalam usaha 
agroindustri rumah tangga di Kecamatan Gunungsari Kabupaten 
Lombok Barat. 

Metodologi Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, 
yaitu metode dalam meneliti kelompok manusia atau obyek, suatau set 
kondisi pada masa sekarang, dengan tujuan untuk membuat deskriptif, 
gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 
fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Nazir, 2009). 

Metode pengumpulan data yang digunakan dengan penelitian ini 
adalah metode survei yaitu pengumpulan data dengan wawancara 
langsung dengan responden yang berpedoman pada daftar pertanyaan 
(kuesioner) yang telah disiapkan sebelumnya (Nazir, 1983). Daerah 
sampel terpilih desa Gunungsari, Desa Tamansari dan Desa Dopang 
secara Purposive Sampling dengang pertimbangan bahwa terdapat usaha 
agroindustri rumah tangga yang masih aktif berproduksi dan merupakan 
salah satu tempat pengembanga usaha agroindustri rumah tangga 
khususnya pengolahan keripik dan tape singkong. Penentuan responden 
ditentukan secara Proportional Accidental Sampling. Sebagai sampel 
ditentukan 30 responden dari berbagai unsur yaitu Desa Gunungsari (16 
Responden), Desa Dopang (11 responden) dan Desa tamansari (3 
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responden). Jenis data dalam penelitian ini meliputi data kualitatif dan 
data kuantitatif, sedangkan sumber data yang digunakan yaitu data primer 
dan data skunder. 

Metode Analisi Data 

1. Sumber dan Kebutuhan Bahan Baku 
Identifikasi sumber dan kebutuhan bahan baku  terhadap pelaku 

usaha agroindustri rumah tangga dalam memproduksi dilakukan untuk 
mengetahui darimana sumber dan seberapa besar jumlah penggunaan 
bahan baku dianalisis secara deskriptif. 

2. Analisis Pendapatan Usaha  
Menurut Soekartawi (1995), pendapatan adalah selisih antara total 

penerimaan dengan biaya-biaya. Dirumuskan sebagai berikut: 
I = TR – TC 
Keterangan: I   = Pendapatan (Income) (Rp) 

TR  = Total Penerimaaan (Total Revenute) (Rp) 
TC  = Total Biaya (Total Cost) (Rp) 

3. Analisis Penerimaan Usaha 
Penerimaaan usaha adalah penerimaaan kotor yang diperoleh dari 

produksi total dikalikan dengan harga jual. Dirumuskan sebagai berikut: 
TR = P x Q 
Keterangan: TR = Total Penerimaaan (Total Revenute)  

P  = Harga (Price)  
Q  = Jumlah Produksi (Quantity) 

4. Analisis Biaya Produksi 
Biaya produksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dari 

proses pengolahan input untuk menghasilkan output. Dirumuskn sebagai 
berikut: 

TC= TFC + TVC 
 Keterangan: TC = Total Biaya (Total Cost)  
 TFC = Total Biaya Tetap (Total Fixed Cost)  

TVC = Total Biaya Variabel (Total Variable Cost) 
5. Kendala 

Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pelaku usaha agroindustri 
rumah tangga dalam memproduksi dianalisis secara deskriptif dengan 
memberikan berbagai pertanyaan. 

Hasil dan Pembahasan 

Sumber dan Kebutuhan Bahan Baku 
 Sumber bahan baku yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dari 
mana bahan baku didapat pengusaha, baik itu dalam wilayah Gunungsari 
atau luar Gunungsari. Tabel 1 menunjukan bahwa sebagian besar sumber 
bahan baku berasal dari luar gunungsari dengan persentase sebanyak 
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84,17% responden dan sebanyak 15,83% responden yang membeli 
bahan baku dari wilayah Gunungsari. 

Tabel 1. Jumlah Responden Berdasarkan Sumber Bahan Baku Usaha 
Agroindustri Rumah Tangga di Kecamatan Gunungsari Kabupaten 
Lombok barat, 2018 

No
. 

Jenis Bahan 
Baku 

Lokasi pembelian 

Gunungsai Luar Gunungsari 

Jumlah (Org) % Jumlah (Org) % 

1. Tape Ubi Kayu 
(Ubi Kayu) 

- - 18 60,00 

2. Keripik     

 - Ubi kayu 4 13,33% 8 26,67 

 - Ubi Jalar 4 13,33% 8 26,67 

 - Pisang 4 13,33% 8 26,67 

 - Sukun 7 23,33% 5 16,67 

Jumlah  15,83  84,17 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Volume penggunaaan bahan baku usaha agroindusti rumah tangga 
yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seberapa banyak bahan baku 
yang diproduksi oleh pengusaha. Dapat dilihat dari rata-rata bahan baku 
yang digunakan responden setiap proses produksi. Berikut tabel jumlah 
kebutuhan baku: 

Tabel 2. Jumlah Kebutuhan Bahan Baku per Proses Produksi Usaha 
Agroindustri Rumah Tangga Kecamatan Gunungsari Kabupaten 
Lombok Barat, 2018 

No. Jenis Usaha Kisaran Kebutuhan 
(Kg) 

Rata-rata 
Kebutuhan(Kg) 

1. Tape Ubi Kayu 
(Ubi Kayu) (Kg) 

25 – 225  90,56  

2. Keripik   

 - Ubi kayu (Kg) 50 – 210  126,67  

 - Ubi Jalar (Kg) 50 – 250  87,50  

 - Pisang (Sisir) 50 – 100  75,83  

 - Sukun (Biji) 50 – 100  87,50  

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Analisis Biaya, Penerimaan dan Pendapatan Usaha Agroindustri 
Rumah Tangga 

Biaya variabel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah biaya yang 
besar kecilnya tergantung dari jumlah produksi, terdiri dari biaya bahan 
baku ubi jalar, ubi kayu, pisang dan sukun , bahan penolong dan upah 
tenaga kerja diukur dalam satuan rupiah. Biaya tetap adalah biaya yang 
besar kecilnya tidak tergantung atau tidak dipengaruhi oleh jumlah 
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produksi yang dalam penelitian ini hanya merupakan biaya penyusutan.
 Penerimaaan usaha adalah penerimaaan kotor yang diperoleh dari 
produksi total dikalikan dengan harga jual dan pendapatan adalah selisih 
antara total penerimaan dengan biaya-biaya (Soekartawi 1995). 

1. Produksi, Biaya produksi dan Pendapatan Usaha Agroindustri 
Tape Ubi Kayu 

Tabel 3. Rata-rata Biaya produksi, Penerimaan, dan Pendapatan Usaha 
Agroindustri Rumah Tangga (Tape Ubi Kayu) per Proses 
Produksi di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat 
Tahun 2018 

No. Uraian Nilai 

Jumlah (Rp) Persentase (%) 

1. Biaya Variabel (a)   

 a. Biaya Bahan Baku   

  Ubi Kayu 108.667 61,33 

 b. Biaya Bahan Penolong   

  Ragi 

 Gas LPJ  

 Kayu Bakar  

 Kantong Plastik  

 Daun Pisang  

1.983 
4.300 

12.695 
8.958 
1.556 

 

 Total Biaya Bahan Penolong 29.492 16,64 

 c. Biaya TK 38.583 21,78 

2. Biaya Tetap (b)   

  Biaya Penyusutan Alat 443 0,25 

3. Total Biaya Produksi (a + b) 177.185 100,00 

4.  Penerimaan (c) 462.833  

5. Pendapatan ( c – (a + b)) 285.648  

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 
 Tabel 3 menunjukkan bahwa rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh 
pengusaha untuk satu kali proses produksi tape ubi kayu yaitu sebesar Rp 
177.185 yang terdiri atas biaya bahan baku ubi kayu sebesar Rp 108.667 
(61,33%), bahan penolong sebesar Rp 29.492 (16,64%), biaya tenaga 
kerja sebesar Rp 38.583 (21,78%) dan biaya penyusutan alat sebesar Rp 
443 (0,25%). Rata- rata produksi pada pengolahan tape ubi kayu sebesar 
75,05 kg dengan harga jual sebesar Rp 6.167/kg maka nilai produksi atau 
penerimaan sebesar Rp 462.833, sehingga pendapatan yang diperoleh 
sebesar Rp 285.648. 

2. Produksi, Biaya Produksi dan Pendapatan Usaha Agroindustri 
Keripik 

a. Produksi, Biaya Produksi dan Pendapatan Usaha Agroindustri 
Keripik Ubi Kayu 
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Tabel 4. Rata-rata Biaya produksi, Penerimaan, dan Pendapatan Usaha 
Agroindustri Rumah Tangga (Keripik Ubi Kayu) per Proses 
Produksi di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat 
Tahun 2018 

No. Uraian Nilai 

Jumlah (Rp) Persentase (%) 

1. Biaya Variabel (a)   

 a. Biaya Bahan Baku   

  Ubi Kayu 195.417 31,26 

 b. Biaya Bahan Penolong   

  Minyak Goreng 

 Kayu Bakar 

 Bumbu 

 Plastik 

50.604 
51.000 
78.667 
95.000 

 

 Total Biaya Bahan 
Penolong 

275.271 44,04 

 c. Biaya TK 153.317 24,53 

2.  Biaya Tetap (b)   

  Biaya Penyusutan Alat 1.034 0,17 

3.  Total Biaya Produksi (a + b) 625.038 100,00 

4. Penerimaan (c) 1.534.167  

5. Pendapatan (c – (a + b)) 909.129  

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 
 Tabel 4 menunjukkan bahwa rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh 
pengusaha untuk satu kali proses produksi keripik ubi kayu yaitu sebesar            
Rp 625.038 yang terdiri atas biaya bahan baku ubi kayu sebesar Rp 
195.417 (31,26%), bahan penolong sebesar Rp 275.271 (44,04%), biaya 
tenaga kerja sebesar Rp 153.317 (24,53%) dan biaya penyusutan alat 
sebesar Rp 1.034 (0,17%). Rata- rata produksi pada pengolahan keripik 
ubi kayu sebesar 63,10 kg dengan harga jual sebesar Rp 23.933/kg maka 
nilai produksi atau penerimaan sebesar Rp 1.534.167, sehingga 
pendapatan yang diperoleh sebesar Rp 909.129. 

b. Produksi, Biaya Produksi dan Pendapatan Usaha Agroindustri 
Keripik Ubi Jalar 
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Tabel 5. Rata-rata Biaya produksi, Penerimaan, dan Pendapatan Usaha 
Agroindustri Rumah Tangga (Keripik Ubi Jalar) per Proses 
Produksi di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat 
Tahun 2018 

No.  
Uraian 

Nilai 

Jumlah (Rp) Persentase (%) 

1. Biaya Variabel (a)   

 a. BBB   

  Ubi Jalar  347.917 51,08 

 b. BBP   

  Minyak Goreng 

 Kayu Bakar 

 Plastik 

 Gula 

48.208 
34.750 
85.583 
27.500 

 

 Total Biaya Bahan Penolong 196.041 28,78 

 c. Biaya TK 136.150 19,99 

2.  Biaya Tetap (b)   

  Biaya Penyusutan Alat 1.034 0,15 

3.  Total Biaya Produksi (a + b) 681.142 100,00 

4. Penerimaan (c) 1.164.093  

5. Pendapatan (c - (a + b)) 482.951  

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 
 Tabel 5 menunjukkan bahwa rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh 
pengusaha untuk satu kali proses produksi keripik ubi jalar yaitu sebesar             
Rp 681.142 yang terdiri atas biaya bahan baku ubi jalar yaitu sebesar Rp 
347.917 (51,08%), bahan penolong sebesar Rp 196.041 (28,78%), biaya 
tenaga kerja sebesar Rp 136.150 (19,99%) dan biaya penyusutan alat 
sebesar Rp 1.034 (0,15%). Rata- rata produksi pada pengolahan keripik 
ubi jalar sebesar 42,98 kg dengan harga jual sebesar Rp 27.083/kg maka 
nilai produksi atau penerimaan sebesar Rp 1.164.093, sehingga 
pendapatan yang diperoleh sebesar Rp 482.951. 

c. Produksi, Biaya produksi dan Pendapatan Usaha Agroindustri 
Keripik Pisang 
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Tabel 6. Rata-rata Biaya produksi, Penerimaan, dan Pendapatan Usaha 
Agroindustri Rumah Tangga (Keripik Pisang) per Proses 
Produksi  di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat 
Tahun 2018 

No. Uraian Nilai 

Jumlah (Rp) Persentase (%) 

1. Biaya Variabel (a)   

 a. Biaya Bahan Baku   

  Pisang (Sisir) 566.666 61,31 

 b. Biaya Bahan Penolong   

  Minyak Goreng 

 Kayu Bakar 

 Plastik 

 Gula 

42.917 
38.000 

112.916 
22.500 

 

 Total Biaya Bahan 
Penolong 

216.333 23,40 

 c. Biaya TK 140.300 15,18 

2.  Biaya Tetap (b)   

  Biaya Penyusutan 
Alat 

1.034 0,11 

3.  Total Biaya Produksi (a + 
b) 

924.333 100,00 

4. Penerimaan (c) 1.304.166  

5. Pendapatan (c - (a + b)) 379.833  

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 
 Tabel 6 menunjukkan bahwa rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh 
pengusaha untuk satu kali proses produksi keripik pisang yaitu sebesar               
Rp 924.333 yang terdiri atas biaya bahan baku pisang yaitu sebesar                    
Rp 566.666 (61,31%), bahan penolong sebesar Rp 216.333 (23,40%), 
biaya tenaga kerja sebesar Rp 140.300 (15,18%) dan biaya penyusutan 
alat sebesar Rp 1.034 (0,11%). Rata- rata produksi pada pengolahan 
keripik pisang sebesar 46,44 kg dengan harga jual sebesar Rp 28.083/kg 
maka nilai produksi atau penerimaan sebesar Rp 1.304.166, sehingga 
pendapatan yang diperoleh sebesar Rp 379.833. 

d. Produksi, Biaya produksi dan Pendapatan Usaha Agroindustri 
Keripik Sukun 
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Tabel 7. Rata-rata Biaya produksi, Penerimaan, dan Pendapatan Usaha 
Agroindustri Rumah Tangga (Keripik Sukun) per Proses 
Produksi   di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat 
Tahun 2018 

No. Uraian Nilai 

Jumlah (Rp) Persentase(%) 

1. Biaya Variabel (a)   

 a. Biaya Bahan Baku   

  Sukun (Biji) 358.333 52,36 

 b. Biaya Bahan Penolong   

  Minyak Goreng 

 Kayu Bakar 

 Plastik 

 Garam 

46.583 
38.167 

103.000 
5.208 

 

 Total Biaya Bahan 
Penolong 

192.958 28,19 

 c. Biaya TK 132.067 19,30 

2.  Biaya Tetap (b)   

  Biaya Penyusutan 
Alat 

1.034 0,15 

3.  Total Biaya Produksi (a + 
b) 

684.392 100,00 

4. Penerimaan (c) 1.202.267 100,00 

5. Pendapatan (c - (a + b)) 517.874  

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 
 Tabel 7 menunjukkan bahwa rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh 
pengusaha untuk satu kali proses produksi keripik sukun yaitu sebesar                 
Rp 684.392 yang terdiri atas biaya bahan baku sukun yaitu sebesar Rp 
358.333 (52,36%), bahan penolong sebesar Rp 192.958 (28,19%), biaya 
tenaga kerja sebesar Rp 132.067 (19,30%) dan biaya penyusutan alat 
sebesar Rp 1.034 (0,15%). Rata- rata produksi pada pengolahan keripik 
sukun sebesar 42,81 kg dengan harga jual sebesar Rp 28.083/kg maka 
nilai produksi atau penerimaan sebesar Rp 1.202.267. sehingga 
pendapatan yang diperoleh sebesar Rp 517.874. 
 Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa besar total biaya 
dan penerimaan serta pendapatan usaha agroindusrti keripik (ubi kayu, 
ubi jalar, pisang dan sukun), dari 12 responden  dapat dilihat pada tabel 
4.17 berikut: 
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Tabel 8. Total Biaya, Penerimaan dan Pendapatan Usaha Agroindustri 
Keripik (Ubi Kayu, Ubi Jalar, Pisang dan Sukun) di Kecamatan 
Gunungsari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 

No. Uraian Nilai 

Jumlah (Rp) Persentase (%) 

1. Total Biaya Keripik   

  Ubi Kayu 625.030 21,44 

  Ubi Jalar 681.142 23,37 

  Pisang 924.333 31,71 

  Sukun 684.392 23,48 

 Total Biaya 2.914.907 100,00 

2. Penerimaan Keripik   

  Ubi Kayu 1.534.167 29,48 

  Ubi Jalar 1.164.093 22,37 

  Pisang 1.304.166 25,06 

  Sukun 1.202.267 23,09 

 Total Penerimaan 5.204.693 100,00 

3.  Pendapatan Keripik   

  Ubi Kayu 909.129 39,70 

  Ubi Jalar 482.951 21,09 

  Pisang 379.833 16,59 

  Sukun 517.874 22,62 

Jumlah 2.289.786 100,00 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

 Tabel 8 menunjukkan bahwa rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh 
pengusaha agroindstri keripik (ubi kayu, ubi jalar, pisang dan sukun) yaitu 
sebesar Rp2.914.907, penggunaan biaya yang paling besar yaitu pada 
olahan keripik pisang dengan persentase sebesar 31,71%  dan yang 
paling kecil pada olahan ubi kayu yaitu sebesar 21,44 %. Total 
penerimaan yaitu sebesar Rp 5.204.693 dengan penerimaan terbesar 
yaitu sebanyak 29,48% pada olah keripik ubi kayu dan penerimaan 
terkecil sebesar 22,37% pada olahan ubi jalar. Sehingga pendapatan yang 
di peroleh pengusaha yaitu sebesar Rp 2.289.786, dengan pendapatan 
terbesar pada olahan keripik ubi kayu yaitu sebanyak 39,70% dan 
pendapatan terkecil yaitu 16,59% pada olahan pisang. 

Pendapatan Usaha Agroindustri Rumah Tangga di Kecamatan 
Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. 

 Pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah total biaya 
dikurangi dengan jumlah penerimaan yang diperoleh pengusaha tape ubi 
kayu maupun pengusaha keripik (ubi kayu, ubi jalar, pisamg dan sukun). 
Dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 9. Pendapatan Usaha Agroindustri Rumah Tangga di Kecamatan 
Gunungsari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 

No. Uraian Tape Ubi Kayu Keripik 

(Rp) (Rp) 

1. Total Biaya 177.184 2.914.907 

2. Penerimaan 462.833 5.204.693 

3. Pendapatan  285.648 2.289.786 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 
Berdasarkan tabel 9 diatas dapat diketahui bahwa rata-rata 

penerimaan yang diperoleh pengusaha agroindustri rumah tangga tape 
ubi kayu dari 18 responden yaitu sebesar Rp 462.833 dengan total biaya 
produksi sebesar Rp 177.184, sehingga pendapatan yang diperoleh 
pengusaha tape ubi kayu yaitu sebesar Rp 285.648. Sedangkan 
agroindustri rumah tangga keripik (ubi kayu, ubi jalar, pisang dan sukun) 
dari 12 responden diperoleh penerimaan yaitu sebesarRp 5.204.693. 
dengan total biaya produksi yaitu sebesar Rp 2.914.907, sehingga di 
peroleh pendapatan sebesar Rp 2.289.786. Pendapatan inilah yang 
merupakan unsur penting yang menjadi tujuan utama dari suatu usaha. 

Kendala-kendala 

 Dalam pelaksanaan kegiatan usaha tidak terlepas dari berbagai 
macam kendala. Kendala yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
kendala yang ada hubungannya dengan usaha yang dilakukan oleh 
pengusaha agroindustri rumah tangga baik itu pengolahan tape ubi kayu 
maupun keripik (ubi kayu, ubi jalar, pisang dan sukun). Berikit tabel 
kendala yang dihadapai pengusaha: 

Tabel 10. Kendala Yang dihadapi Pengusaha Agroindustri Rumah Tangga 
di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat,2018 

No
. 

Kendala Tape Ubi Kayu Keripik Jumlah  

 (Org)  (%) (Org) (%) (Org)  (%) 

1. Bahan Baku 14 77,78 12 100,00 26 86,67 

2. Permodalan 0 0,00 2 16,67 2 6,67 

3. Pemasaran 3 16,67 0 0,00 3 10,00 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

 Tabel 10. menunjukan bahwa kendala yang paling banyak dihadapi 
pengusaha yaitu bahan baku sebanyak 26 responden (86,67%) karena 
ketersediaan bahan baku yang terbatas di petani dan kendala dalam 
permodalan yang dihadi oleh pengusaha keripik sebanyak 2 responden 
(6,67%) serta kendala pemasaran sebanyak 3 responden (10,00%). 

 Kesimpulan dan Saran 

 
Kesimpulan  
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1. Sumber bahan baku untuk produksi yaitu sebagian besar bahan baku 
berasal dari luar Gunungsari yaitu sebesar 84,17% responden. 
Volume penggunaan bahan baku dilihat dari rata-rata bahan baku 
yang digunakan yaitu sebesar 90,56 kg untuk olahan tape ubi kayu, 
126,67 kg untuk olahan keripik ubi kayu, 87,50 kg untuk olahan keripik 
ubi jalar, 75,83 sisir untuk olahan keripik pisang dan 87,50 biji untuk 
olahan keripik sukun. 

2. Rata-rata pendapatan agroindustri tape ubi kayu sebesar Rp. 
285.648/proses produksi dengan biaya sebesar Rp. 177.185 dan 
penerimaan sebesar Rp. 462.833. Sedangkan pendapatan 
agroindustri keripik (ubi kayu, ubi jalar, pisang dan sukun) yaitu 
sebesar Rp 2.289.786/proses produksi dengan biaya sebesar Rp 
2.914.906 dan penerimaan Rp 5.204.693. Rata-rata pendapatan 
usaha agroindustri keripik ubi kayu sebsar Rp 909.129, keripik ubi 
jalar sebesar Rp 482.851, keripik pisang sebesar Rp 379.833 dan 
keripik sukun sebesar Rp 517.874. 

3. Kendala yang dihadapi oleh pengusaha yaitu pada ketersediaan 
bahan baku untuk usaha tape ubi kayu dan keripik (ubi kayu, ubi jalar, 
pisang dan sukun), pemasaran bagi pengusaha tape dan permodalan 
bagi pengusaha keripik. 

Saran 

Pihak pengusaha untuk meningkatkan kuantitas produk untuk 
meningkatkan pendapatan. Pihak pemerintah agar lebih memperhatikan 
pengusaha-pengusaha kecil dengan cara memberikan bimbingan dan 
pelatihan untuk pengembangan keterampilan, meningkatkan kualitas, 
pemberian bantuan alat dan pengarahan untuk mempermudah 
pemasaran serta kemudahan pemberian modal. 
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