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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk menganalisis kombinasi jumlah produksi
tahu dan tempe masing-masing jenis secara rill dan optimal; (2) untuk menghitung
tingkat pendapatan rill dan optimal produsen tahu dan tempe; (3) untuk menganalisis
pengaruh perubahan harga bahan baku kedelai terhadap keputusan kombinasi produksi;
dan (4) untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi produsen dalam memproduksi
tahu dan tempe di Kota Mataram.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di
Kota Mataram yaitu pada Kecamatan Sekarbela dan Kecamatan Sandubaya. Pemilihan
daerah sampel tersebut dilakukan dengan metode purposive sampling. Unit analisis
dalam penelitian ini adalah pengusaha yang memproduksi tahu dan tempe di Kota
Mataram. Penentuan jumlah responden dilakukan dengan metode nonprobability
sampling (sampel tidak berpeluang). Jenis data yang digunakan, yaitu data kuantitatif
dan kualitatif. Sumber data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder.
Analisis data menggunakan metode linear programming dan integer linear
programming untuk menganalisis kombinasi produk yang menghasilkan keuntungan
maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa: (1) untuk memperoleh
keuntungan maksimal maka perusahaan disarankan mengkombinasikan produksi tahu
dan tempe yaitu sebesar 57,49% untuk produksi tahu (X1) atau sebanyak 919 loyang,
sedangkan untuk tempe sebesar 42,52% atau sebanyak 8811 unit X4. (2) Keuntungan
optimal yang didapatkan perusahaan sebesar Rp 19.135,240. (3) Nilai range sensitivitas
perusahaan tahu dan tempe yaitu untuk tahu (X1) yaitu sebesar Rp. 9.843,27 sampai
nilai tak terhingga, sedangkan tempe (X2, X3, dan X4) masing-masing nilai batas bawah
sebesar tak terhingga untuk X2, X3 dan Rp. 878,99 untuk X4, serta batas maksimum
kenailkan untuk produk tempe yaitu masing-masing Rp. 421,94., Rp. 551,66 dan Rp.
1.112,15. (4) Faktor penghambat yang dihadapi agroindustri tahu dan tempe yaitu:
harga bahan baku kedelai yang berfluktuasi, penyediaan modal dan ketersediaan bahan
bakar utama yaitu kayu.

Kata Kunci : Agroindustri, Linear programming, Keuntungan, Tahu dan Tempe.



3

ABSTRACT

This research with aimed (1) to analyze the combination of tofu and tempe
production of each type in a real and optimal; (2) to calculate the level of real and
optimal income of tofu and tempe producers; (3) to analyze how far the optimal
conditions can be applied if there is a change in the price of soybean raw materials; and
(4) to know the constraints faced by producers in producing tofu and tempe in Mataram
City.

This research uses a descriptive method. This research was conducted in the City
of Mataram in Sekarbela and Sandubaya Subdistricts. The selection of sample area is
done by purposive sampling method. The unit of analysis in this research is an
entrepreneur who produces tofu and tempe in Mataram City. Determination of number
of respondents is done by nonprobability sampling method. Types of data that used are
quantitative and qualitative data. Source of data that used is from primary data and
secondary data. Data analysis using Linear Programming method and Integer Linear
Programming to analyze combination of products that generate maximum profit.

Based on the result of research, it can be concluded that: (1) to obtain maximum
profit, the company is suggested to combine production of tofu and tempe, that is
57,49% for tofu production (X1) or 919, while 42,52% for production of tempe (X2, X3

and X4) or as many as 8811 units X4. (2) The optimal profit earned by the company is
Rp 19,135,240. (3) The value of the sensitivity range of the tofu and tempe companies is
to know (X1) that is Rp. 9,843.27 to infinite values, whereas tempe (X2, X3, and X4)
each limit value is infinitely large for X2, X3 and Rp. 878.99 for X4, and the maximum
limit increase for tempe that is each Rp. 421.94., Rp. 551.66 and Rp. 1,112.15. (4)
Inhibiting factors faced by tofu and tempe agroindustry are: fluctuating soybean raw
material price, capital provision, and availability of wood as primary fuel.

Keyword: Agro industry, Liner Programming, Profit, Tofu and Tempe

I. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan
per Kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang, disertai
dengan perubahan ciri-ciri penting suatu masyarakat, yaitu perubahan dalam keadaan
sistem politik, struktur sosial, nilai-nilai masyarakat, dan struktur kegiatan ekonominya
(Mulyani, 2017). Dalam pembangunan ekonomi, sektor industri merupakan salah satu
sektor yang berperan penting karena dapat memberikan nilai tambah bagi suatu produk
serta dapat meningkatkan kesempatan kerja. Sektor industri yang banyak memberikan
nilai tambah dan mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak adalah industri
dalam bidang pertanian atau yang lebih dikenal dengan agroindustri (Zakiani, 2014).

Agroindustri di Indonesia khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagian
besar berupa usaha kecil atau usaha rumah tangga. Dari data Dinas Perindustrian
Provinsi Nusa Tenggara Barat tercatat jumlah industri kecil menengah di Nusa
Tenggara Barat tahun 2015 sebanyak 2.220 sentra yang terdiri dari 74.894 unit usaha.
Dari data tersebut bila dilihat untuk daerah Kota Mataram maka jumlah industri atau
agroindustri yang terdapat di wilayah tersebut sebanyak 416 sentra usaha yang terdiri
dari berbagai cabang diantaranyan Pandang, Sandang, Kimia & Bahan Bangunan,
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Logam & Elektronika dan Cabang Kerajinan. Dari berbagai cabang tersebut,
agroindustri pangan merupakan cabang industri terbanyak yang ada di Kota Mataram
sebanyak 226 sentra usaaha

Dari 266 sentra industri usaha pangan dengan rincian unit usaha sebanyak 2.576
unit, agroindustri tahu dan tempe merupakan salah satu agroindustri yang banyak
diusahakan oleh masyarakat karena sebagai salah satu agroindustri lokal, agroindustri
ini masih sangat tradisional mulai dari tahap pengolahannya sampai tahap
pemasarannya. Namun dalam proses produksinya agroindustri tahu dan tempe di Kota
Mataram masih bergantung dari penggunaan bahan baku kedelai import, hal ini
disebabkan karena ketersediaan, mutu dan harga kedelai lokal masih dibawah kedelai
import. Sedangkan, bila dilihat pasar maka pasar produk tahu dan tempe di Kota
Mataram adalah pasar persaingan sempurna (Perfect Competition Market). Oleh sebab
itu produsen harus menentukan jumlah produk dan jenis produk yang akan dihasilkan
untuk mendapatkan keuntungan yang optimal

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis: (1) untuk menganalisis kombinasi
jumlah produksi tahu dan tempe masing-masing jenis secara rill dan optimal di lokasi
penelitian; (2) untuk menghitung tingkat pendapatan rill dan optimal produsen tahu dan
tempe di lokasi penelitian; (3) untuk menganalisis seberapa jauh kondisi optimal dapat
diterapkan apabila terjadi perubahan harga bahan baku kedelai; dan (4) untuk
mengetahui kendala-kendala yang dihadapi produsen dalam memproduksi tahu dan
tempe di Kota Mataram.

II. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif, yaitu

metode yang bertujuan memecahkan masalah yang ada pada saat sekarang dengan cara
mengumpulkan data, menyusun, menganalisis dan menginterpretasi data tersebut untuk
selanjutnya dapat ditarik kesimpulan (Nazir, 1988). Unit analisis dalam penelitian ini
adalah pengusaha yang memproduksi tahu dan tempe di Kota Mataram.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Mataram yaitu pada Kecamatan Sekarbela
dan Kecamatan Sandubaya. Pemilihan daerah sampel tersebut dilakukan dengan metode
purposive sampling atau dilakukan dengan sengaja dengan pertimbangan bahwa belum
pernah dilakukan penelitian mengenai optimalisasi keuntungan agroindustri tahu dan
tempe di daerah tersebut. Selain itu, penentuan lokasi juga didasarkan karena
Kecamatan Sekarbela dan Kecamatan Sandubaya merupakan sentra agroindustri
terbesar dibandingkan Kecamatan lainnya yang ada di Kota Mataram (Dinas
Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015).

2.2 Variabel dan Cara Pengukuran

Dalam penelitian tentang optimalisasi keuntungan agroindustri tahu dan tempe
menggunakan metode Linear Programming, adapun variabel yang harus diperhatikan
sebagai berikut:

2.2.1 Variabel Penelitian
Beberapa variabel yang akan diukur dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Batasan fungsi tujuan dan kendala dalam model Linear Programming.
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2. Bahan baku kedelai merupakan bahan baku utama yang digunakan produsen dalam
memproduksi tahu dan tempe dalam satu kali proses produksi (kg).

3. Bahan penolong merupakan campuran bahan baku yang digunakan dalam
memproduksi tahu (liter) dan tempe (gram) dalam satu kali proses produksi.

4. Jumlah biaya produksi agroindustri tahu dan tempe dalam satu kali proses produksi
(Rp).

5. Jumlah produksi agroindustri tahu dan tempe dalam satu kali proses produksi.
6. Harga jual produk tahu dan tempe (Rp/Unit).
7. Pendapatan agroindustri tahu dan tempe yang diperoleh dalam satu kali proses

produksi yang dinyatakan dalam rupiah.
8. Karakteristik responden.
9. Jumlah pekerja yang digunakan oleh agroindustri (Hko).
10. Upah tenaga kerja dalam satu kali proses produksi (Rp/Hko).
11. Kendala-kendala yang dihadapi oleh produsen tahu dan tempe.

2.2.2 Variabel LinearProgramming
1. Variabel Penyusun Keputusan
X1 = Produksi tahu (Cetak/Loyang)
X2 = Produksi tempe ukuran I (Unit)
X3 = Produksi tempe ukuran II (Unit)
X4 = Produksi tempe ukuran III (Unit)

2. Variabel Penyusun Fungsi Tujuan
Maksimumkan  Z =  C1X1 + C2X2 + … +CjXj

Keterangan :
Cj : Keuntungan yang diperoleh agroindustri tahu dan tempe dari total penerimaan yang

Dikurangi dengan total biaya.
Xj : Variabel penyusun keputusan atau kegiatan (yang ingin dicari) yaitu produksi tahu
dan

tempe.
Z : Nilai kriteria pengambilan keputusan, suatu fungsi tujuan atau nilai yang
dioptimalkan.

3. Variabel Penyusun Fungsi Kendala
Batasan Fungsional
a11 X1 + a12 X2 + a13 X3 + …………………. Ain + Xn ≤ bI

(untuk i= 1,,2,3, …….. m)

Dimana,
aij = ∑aijk/n
bi  = ∑ bi1

Keterangan :
aij = Kebutuhan setiap unit aktivitas j akan sumber  i
bi = Banyaknya sumber I yang tersedia
a = Koefisien teknis
b = RHS
bi1 = ketersediaan sumber i untuk unit usaha 1
aijk = kebutuhan unit aktivitas j akan sumber  i untuk unit usaha k
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n = jumlah unit usaha

Model Linear Programming dalam optimalisasi produksi tahu dan tempe,
batasan kendala yang digunakan meliputi kendala bahan baku, kendala bahan penolong,
kendala penggunaan jam kerja mesin, kendala penggunaan jam tenaga kerja, dan
kendala keterbatasan modal.

2.3 Analisis Data
1. Dalam penelitian ini untuk mengetahui pendapatan agroindustri tahu dan tempe

digunakan rumus sebagai berikut:
Π = TR – TC
Π = (Y . Py) – (FC+VC)

Dimana :
TR : Penerimaan agroindustri tahu dan tempe dalam satu kali proses produksi

(Rp).
TC : Biaya yang dikeluarkan agroindustri tahu dan tempe dalam satu kali proses

produksi (Rp).
Y : Hasil produksi agroindustri tahu dan tempe dalam satu kali proses produksi

(unit).
Py : Harga satuan produksi yang dihasilkan (Rp).
FC : Fixed Cost (Total Biaya) dalam satuan (Rp).
VC : Variabel Cost (Total Biaya Variabel) dalan satuan (Rp).

2. Untuk mengetahui tingkat kombinasi jumlah produk tahu dan tempe dianalisis
menggunakan metode Linear Programming dengan alat bantu QM for Windows.

3. Untuk mengetahui selang kepekaan atau range perubahan harga bahan baku kedelai
tidak mempengaruhi kondisi optimal agroindustri tahu dan tempe dengan
menggunakan analisis sensitivitas. Selang kepekaan atau range perubahan pada
analisis sensitivitas ditunjukkan pada batas maksimum (Upper Bound) dan batas
minimum (Lowe Bound) nilai koefisien fungsi tujuan.

4. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh agroindustri tahu dan tempe,
dianalisis secara deskriptif dengan wawancara lebih mendalam mengenai proses
produksi maupun non produksi.

5.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pendapatan dan Proporsi Produksi Agroindustri Tahu dan Tempe
Pendapatan dan proporsi produksi agroindustri tahu dan tempe dalam satu kali

proses produksi didapatkan dari hasil perhitungan analisis biaya, penerimaan dan
pendapatan.

3.1.1 Analisis Biaya
Besarnya biaya dalam memproduksi tahu dan tempe dapat dilihat pada Tabel

3.1, dimana biaya dihitung berdasarkan total biaya yang dikeluarkan seluruh responden
yang digolongkan berdasarkan wilayah penelitian.
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Tabel 3.1 Biaya Produksi Tahu dan Tempe Dalam Satu Kali Proses Produksi di Kota
Mataram 2018

No Wilayah Penelitian
Total Biaya

Produksi Tahu
(Rp/pp)

Total Biaya
Produksi Tempe

(Rp/pp)
Total Biaya

1 Abian Tubuh 9.110.902,63 6.312.575,58 15.423.478,21
2 Kekalik Jaya 10.915.009,66 7.710.771,34 18.625.781,00

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

3.1.2 Analisis Penerimaan atau Nilai Produksi
Produksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah output yang dihasilkan oleh

pengrajin tahu dan tempe dalam satu kali proses produksi yang dinyatakan dalam satuan
cetak atau loyang untuk tahu dan unit untuk tempe.

Tabel 3.2 Nilai Produksi Tahu dan Tempe di Kota Mataram 2018

No
Wilayah

Penelitian
Nilai Produksi
Tahu (Rp/pp)

Nilai Produksi
Tempe (Rp/pp)

Total Nilai Produksi
(Rp)

1 Abian Tubuh 13.874.000 9.420.000 23.294.000
2 Kekalik Jaya 17.330.000 11.480.000 28.810.000

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

3.1.3 Pendapatan
Tabel 3.3 Nilai Pendapatan Produksi Tahu dan Tempe di Kota Mataram 2018

No
Wilayah

Penelitian
Pendapatan

Tahu (Rp/pp)

Pendapatan
Tempe
(Rp/pp)

Total
Pendapatan

(Rp)

Rata-Rata
Pendapatan
Per Kg (Rp)

1 Abian Tubuh 4.763.097,36 3.107.424,42 7.870.521,79 4.997,97
2 Kekalik Jaya 6.414.990,34 3.769.228,66 10.184.219,00 5.514,03

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 3.3 menunjukkan perbandingan pendapatan antara
agroindustri tahu dan tempe yang ada dikedua wilayah penelitian, rata-rata pendapatan
agroindustri tersebut berbeda yang dimana rata-rata pendapatan per Kg bahan baku
yang digunakan untuk menghasilkan tahu dan tempe di wilayah Kekalek Jaya lebih
tinggi dibandingkan dengan Abian Tubuh Baru.

3.1.4 Proporsi Produksi Agroindustri Tahu dan Tempe
Tabel 3.4 Persentase Alokasi Kedelai Pada Agroindustri Tahu dan Tempe di Kota

Mataram

No Wilayah Penelitian
Penggunaan Kedelai Total

(Kg)
Persentase

Tahu (Kg) Tempe (Kg) Tahu (%) Tempe (%)

1 Abian Tubuh 855 765 1.620 52,78 47,22
2 Kekalik Jaya 995 870 1.865 53,35 46,65

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Dari Tabel 3.4 dapat dilihat bahwa persentasi pengalokasian bahan baku kedelai
untuk memproduksi tahu dan tempe di dua wilayah penelitian berbeda-beda, dimana
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untuk memproduksi tahu di wilayah penelitian Kelurahan Kekalik Jaya lebih besar
dibandingkan dengan Kelurahan Abian tubuh yaitu perbandingan 53,35% berbanding
52,78%.  sedangkan pengalokasian bahan baku kedelai untuk memproduksi tempe yaitu
sebesar 47,22% pada Kelurahan Abian Tubuh dan 46,65% untuk Kelurahan Kekalik
Jaya, dimana alokasi bahan baku kedelai untuk memproduksi tempe tersebut lebih besar
di wilayah Abian Tubuh Baru.

3.2 Perumusan Model Program Linear
Perumusan model program linier terdiri dari perumusan variabel keputusan,

perumusan fungsi tujuan perusahaan, dan perumusan fungsi kendala perusahaan.
Adapun kendala yang menjadi pembatas atau hambatan dalam kegiatan proses produksi
agroindustri tahu dan tempe di Kota Mataram khususnya Kelurahan Kekalik Jaya dan
Kelurahan Abian Tubuh Baru antara lain kendala bahan baku utama, kendala bahan baku
penolong, kendala jam kerja mesin penggiling, kendala penggunaan jam tenaga
kerja,dan kendala keterbatasan modal.

3.2.1 Perumusan Variabel Keputusan
Variabel keputusan dalam penelitian ini adalah jenis produksi tahu dan tempe,

dimana produksi tahu dalam ukuran cetak atau loyang sedangkan produksi tempe dalam
satuan unit. Produksi tempe dibagi menjadi tiga ukuran diantaranya: tempe ukuran
pertama P x L 11 x 9,5 cm dengan berat 130 gram;  tempe ukuran kedua P x L 15 x 10
cm dengan berat 170 gram; dan tempe ukuran ketiga P x L 24 x 9 cm dengan berat 280
gram. Kuantitas produksi tahu dan tempe merupakan variabel keputusan dari model
Linear Programming sehingga dalam penyusunan model dapat terbentuk empat variabel
keputusan yaitu akan dicari kombinasi produk potensialnya, yaitu:

X1 = Produksi tahu per hari (cetak/loyang)
X2 = Produksi tempe ukuran I per hari (unit)
X3 = Produksi tempe ukuran II per hari (unit)
X4 = Produksi tempe ukuran III per hari (unit)

3.2.2 Perumusan Fungsi Tujuan
Umumnya tujuan sebuah perusahaan adalah menghasilkan keuntungan secara

maksimal, begitupun dengan agroindustri tahu dan tempe. Namun untuk mencapai
tujuan tersebut, perusahaan harus menetapkan perencanaan produksi yang baik. Dalam
sebuah perencanaan produksi yang baik, salah satu bagian terpenting adalah
perencanaan kuantitas produksi. Perencanaan kuantitas tersebut dapat ditentukan dengan
mengetahui kombinasi tingkat produksi yang optimal dari produk tahu dan tempe yang
dihasilkan oleh perusahaan. Untuk mengetahui kombinasi produksi yang optimal dari
produk tersebut, terlebih dahulu dirumuskan model fungsi tujuan sebagai berikut:

Z maks = 12.110,9 X1 + 261,09 X2 + 533,74 X3 + 908,50 X4

Nilai koefisien dari model di atas merupakan keuntungan per satuan jenis
produk dalam hal ini X1 per cetak/loyang, sedangkan X2,X3 dan X4 per unit, seperti
pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Harga Jual Per Unit, Biaya Total Per Unit, dan Keuntungan Per Unit Produk
Tahu dan Tempe di Kota Mataram Tahun 2018
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Jenis Produk Var Satuan Harga Jual Biaya Total Per
Unit  (Rp/Unit)

Keuntungan Per
Unit  (Rp/Unit)

Tahu X1 Cetak 33.877,9 21.767 12.110,9
Tempe Ukuran I X2 Unit 1.000 738,91 261,09
Tempe Ukuran II X3 Unit 1.500 966,26 533,74
Tempe Ukuran III X4 Unit 2.500 1.591,50 908,50
Sumber: Data Primer Diolah, 2018

3.2.3 Perumusan Fungsi Kendala/Batasan

A. Fungsi Kendala Bahan Baku
Faktor utama yang mempengaruhi proses produksi adalah ketersediaan bahan

baku karena tanpa ketersediaan bahan baku utama maka proses produksi tidak dapat
berlangsung. Dalam memproduksi tahu dan tempe, bahan baku utama yang dibutuhkan
adalah biji kedelai. Adapun fungsi kendala bahan baku utama biji kedelai dari model
Linear Programming sebagai berikut:

2,0109 X1 + 0,0862 X2 + 0,1127 X3 + 0,1856 X4 ≤ 3.485
Nilai koefisien dari pertidaksamaan fungsi kendala bahan baku utama kedelai ini

merupakan rata-rata jumlah kedelai yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit
masing-masing produk tahu dan tempe yang diproduksi. Sedangkan nilai sebelah kanan
(right hand side) fungsi kendala merupakan penggunaan bahan baku kedelai dalam satu
kali proses produksi yaitu sebesar 3.485 kg.

B. Fungsi Kendala Bahan Penolong
Faktor penggunaan bahan penolong merupakan salah satu faktor yang

mempengaruhi jalannya proses produksi. Selain bahan baku utama, bahan penolong
juga memeiliki peranan penting dalam menciptakan sebuah produk. Dalam proses
produksi tahu dan tempe bahan penolong yang digunakan berbeda-beda, dimana untuk
menghasilkan tahu bahan penolong yang digunakan adalah air garam murni sebagai
bahan untuk menggumpalkan sari kedelai. Sedangkan bahan penolong dalam
memproduksi tempe adalah ragi tempe, dimana ragi tempe ini berfungsi untuk
menyusun bakteri yang dibutuhkan tempe.

1. Tahu

0,2579 X1 ≤ 237,25
Nilai koefisien dari pertidaksamaan fungsi kendala bahan penolong tahu ini

merupakan rata-rata jumlah penggunaan air garam murni yang dibutuhkan untuk
menghasilkan satu unit produk tahu. Sedangkan, nilai ruas kanan kendala bahan
penolong merupakan jumlah maksimum air garam murni yang tersedia bagi
perusahaan per harinya. Adapun jumlah air garam murni yang tersedia bagi perusahaan
tidak dapat lebih dari atau sama dengan 237,25 liter.

2. Tempe

Nilai koefisien pertidaksamaan fungsi kendala bahan penolong produksi tempe
merupakan rata-rata jumlah penggunaan ragi yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu
unit produk tempe. Sedangkan, nilai ruas kanan kendala bahan penolong merupakan
jumlah maksimum ragi tempe yang tersedia bagi perusahaan per harinya. Adapun jumlah
ragi tempe yang tersedia bagi perusahaan tidak dapat lebih dari atau sama dengan 3.270
gram. Adapun rincian model program linier dapat dirumuskan sebagai berikut:
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0,1723 X2 + 0,2253 X3 + 0,3711 X4 ≤ 3.270

C. Fungsi Kendala Jam Kerja Mesin Penggiling
Mesin penggiling kedelai digunakan dalam proses produksi tahu dan tempe,

dimana mesin tersebut memiliki fungsi yang berbeda untuk masing-masing produk.
Dalam menghasilkan produk tahu, mesin penggiling diatur untuk menghasilkan bubur
kedelai yang akan menjadi cikal bakal tahu. Sedangkan mesin penggiling yang
digunakan dalam proses produksi tempe diatur untuk memecahkan biji kedelai. Oleh
sebab itu jam kerja mesin penggiing dijadikan kendala dalam perumusan model Linear
Programming sebagai berikut:

0,0231 X1 + 0,0008 X2 + 0,0011 X3 + 0,0018 X4 ≤  74,5
Nilai koefisien pertidaksamaan kendala penggunaan jam mesin penggiling

kedelai merupakan rata-rata jam mesin yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit
dari setiap jenis produk tahu dan tempe yang dihasilkan perusahaan dengan satuan jam
per unit. Sedangkan nilai ruas kanan kendala jam kerja mesin penggiling kedelai
merupakan jumlah maksimum ketersediaan jam mesin beroperasi dalam satu hari proses
produksi, dimana dalam satu hari proses produksi jam mesin penggiling tidak boleh
lebih dari atau sama dengan 74,5 jam.

D. Fungsi Kendala Penggunaan Jam Tenaga Kerja
Fungsi kendala tenaga kerja langsung dari model program linier dapat

dirumuskan sebagai berikut:

0,3186 X1 + 0,0111 X2 + 0,145 X3 + 0,0239 X4 ≤  503,67
Dalam pertidaksamaan kendala penggunaan jam tenaga kerja langsung, nilai

ruas kanan kendala (right hand side) merupakan total jam kerja langsung yang tersedia
bagi produsen tahu dan tempe yaitu sebesar 503,67 jam per hari. Sedangkan, koefisien
variabel ruas kiri merupakan rata-rata jam kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan
satu unit dari setiap produksi tahu dan tempe yang diproduksi dengan satuan jam per
unit.

E. Fungsi Kendala Modal
Fungsi kendala keterbatasan modal dari model program linier dapat dirumuskan

sebagai berikut:

21.767,2960 X1 + 738,9085 X2 + 966,2650 X3 + 1591,4953 X4 ≤ 34.049.260
Dalam pertidaksamaan kendala keterbatasan modal, nilai ruas kanan kendala

(right hand side) merupakan total modal yang tersedia bagi produsen tahu dan tempe
yang dapat dipakai untuk membiayai biaya produksi dan biaya non produksi yaitu
sebesar Rp. 34.049.260 per hari. Sedangkan koefisien variabel ruas kiri merupakan
biaya total yang terdiri dari biaya produksi dan biaya non produksi dari tiap unit produksi
tahu dan tempe.

3.3 Kombinasi Produksi Optimal
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu mencari tingkat keuntungan

maksimum agroindustri tahu dan tempe dari variabel keputusan yang telah ditetapkan
berupa jumlah produksi tahu dan tempe setiap jenisnya. Berdasarkan hasil olahan QM
For Windows, pengolahan data yang telah dilakukan menghasilkan tingkat kombinasi
produk optimal per hari untuk masing-masing produk yang dihasilkan agroindustri tahu
dan tempe yaitu untuk X1 (Tahu) sebanyak 919,93 loyang, sedangkan untuk produk
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tempe yaitu X2 (Tempe ukuran I), X3 (Tempe ukuran II), dan X4 (Tempe ukuran III)
yang disarankan untuk diproduksi hanya X4 (Tempe ukuran III) sebanyak 8809,873
unit  dengan tingkat keuntungan maksimal agroindustri tahu dan tempe per proses
produksi sebesar Rp. 19.218.680. Namun hasil kombinasi produk optimal di atas bukan
merupakan bilangan bulat, sehingga perlu dilakukan pembulatan hasil dengan
menggunakan model Integer Linear Programming.

Program linear integer menghasilkan kombinasi tingkat produksi optimal untuk
masing-masing jenis produksi yaitu untuk X1 (Tahu) sebanyak 919 loyang sedangkan
untuk produk tempe yaitu X2 (Tempe ukuran I) , X3 (Tempe ukuran II), dan X4 (Tempe
ukuran III) yang disarankan untuk diproduksi yaitu X4 (Tempe ukuran III) sebanyak
8811 unit  dengan tingkat keuntungan maksimal agroindustri tahu dan tempe per proses
produksi sebesar Rp. 19.208.890. Lebih rinci perbandingan hasil olahan LP (Linear
Programming) dengan ILP (Iteger Linear Programming) dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Kombinasi Tingkat Produksi Optimal Hasil Olahan Model Linear
Programming dan Integer Linear Programming Menggunakan QM For
Windows

Jenis Produk Var
Hasil Olahan QM For Windows

Reduced Cost
LP ILP

Tahu X1 919,93 919 0

Tempe Ukuran I X2 0 0 160,85

Tempe Ukuran II X3 0 0 17,9

Tempe Ukuran III X4 8809,87 8811 0

Fungsi Tujuan 19.144.950 19.135.240
Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Perbandingan antara produksi rill perusahaan dengan produksi optimal
perusahaan agroindustri tahu dan tempe di Kota Mataram per proses produksi pada
tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Produksi Tahu dan Tempe per Proses Produksi pada Kondisi Rill
Perusahaan dan Optimal Model Linear Programming di Kota Mataram
2018

Jenis Produk Var
Produksi %

Produksi Rill

%
Selisih

ProduksiRill Optimal

Tahu X1 923 919 57,51 57,49
Tempe Ukuran I X2 6.449 0

42,52 42,52Tempe Ukuran II X3 5.150 0
Tempe Ukuran III X4 2.690 8811

Total Produk (Kg) 5.806.8 5.803,22
100 100

Fungsi Tujuan 18.054.740,79 19.135.240
Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Pada Tabel 3.7 dapat diketahui bahwa jumlah total produksi rill agroindustri
tahu dan tempe per proses produksi pada tahun 2018 sebesar 5.806.8 Kg atau dengan
perbandingan persentase produk sebesar 57,51% untuk tahu (X1) dan 42,49 untuk tempe
(X2,X3,X4). Sedangkan, total produksi pada kondisi optimal yang dihasilkan model ILP
untuk semua jenis produk sebesar 5.803,22 Kg per proses produksi atau dengan
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perbandingan persentase produk sebesar 57,48% untuk tahu (X1) dan  42,52 untuk
tempe (X2,X3,X4). Hal ini menujukkan bahwa sebenarnya dengan ketersediaan
sumberdaya yang terbatas, apabila perusahaan memperhatikan tingkat kombinasi
produksi maka kondisi optimal perusahaan akan tercapai.

3.3.1 Penggunaan Kendala Optimal
Tabel 3.8 Penggunaan Kendala Optimal Agroindustri Tahu dan Tempe di Kota

Mataram pada Kondisi Rill dan Optimal Tahun 2018.

Kendala/Constrain
Penggunaan (Hari)

Nilai Slack/Surplus
Rill Optimal

Bahan Baku Kedelai 3.485 3.485 0
Bahan Penolong Tahu 237,25 237,25 0
Bahan Penolong Tempe 3.270 3.269 0,6562
Jam Kerja Mesin Penggiling 74,5 37,02 37,48
Jam Tenaga Kerja 504 495 8,51
Modal 34.049.260 34.045.210,70 4.049,26
Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Nilai slack/surplus yang dihasilkan oleh model Linear Programming
menunjukkan bahwa penggunaan kendala sudah optimal terpakai semua atau masih
memiliki nilai sisa untuk seluruh responden. Pada Tabel 3.8 dapat dilihat bahwa nilai
slack/surplus kendala bahan baku kedelai dan bahan penolong tahu yaitu sebesar 0 yang
berarti bahwa penggunaan kendala tersebut sudah optimal terpakai semua, sedangkan
nilai slack/surplus untuk kendala bahan baku tempe yaitu sebesar 0,6562 yang berarti
bahwa bahan penolong tempe atau ragi tempe pada saat keadaan optimla masih tersisa
sebesar 0,6562 gram, atau dengan kata lain perusahaan dapat mengurangi penggunaan
ragi tempe per proses produksinya sebesar 0,6562 gram.

Nilai salck/surplus untuk kendala jam kerja mesin penggiling dan jam tenaga
kerja  masing-masing sebesar 37,48 jam dan 8,51 jam yang berarti bahwa untuk jam
kerja mesing penggiling masih tersisa sebesar 37,48 jam atau dengan kata lain jika
perusahaan berproduksi pada tingkat optimal maka perusahaan dapat mengurangi
penggunaan jam kerja mesin penggiling sebesar 37,48 jam, sedangkan untuk jam tenaga
kerja nilai slack/suplus yang sebesar 8,51 yang berarti bahwa pada kondisi optimal
perusahaan hanya memerlukan waktu jam tenaga kerja sebesar 495 atau lebih kecil dari
penggunaan rill dilapangan yaitu sebesar 504. Dan penggunaan kendala modal yang
optimal yaitu sebesar Rp. 34.045.210,70, atau nilai salck/surplus LP sebesar Rp.
4.049,26.

3.4 Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana solusi optimal
yang telah dihasilkan model linear programming maupun integer linear programming
dapat diterapkan jika terjadi perubahan pada model analisis tersebut, karena perlu
diingat bahwa dunia bisnis penuh dengan ketidakpastian. Perubahan-perubahan yang
dapat dianalisis adalah perubahan pada nilai objectif function dan perubahan pada nilai
ruas kanan kendala (RHS), namun dalam penelitian ini yang mejadi objek analisis
sensitivitas yaitu analisis nilai koefisien fungsi tujuan.
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Pengaruh nilai koefisien objectif function terhadap solusi optimal ditentukan
oleh nilai range yang dihasilkan oleh program Qm For Windows, dimana program
tersebut akan menampilkan range batas minimum (Lower Bound) dan batas maksimum
(Upper Bound). Perubahan nilai koefisien tersebut tidak akan mempengaruhi solusi
optimum selama masih berada pada range nilai yang dihasilkan model tersebut.

Tabel 3.9 Sensitivitas Nilai Koefisien Fungsi Tujuan Agroindustri Tahu dan Tempe
di Kota Mataram Tahun 2018.

Jenis Produk Var Original Value Lower Bound Upper Bound
Tahu X1 12.110,9 9.843,27 Infinity
Tempe Ukuran I X2 261,09 -Infinity 421,94
Tempe Ukuran III X3 533,74 -Infinity 551,66
Tempe Ukuran III X4 908,5 878,99 1.112,15
Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Dari Tabel 3.9 diketahui bahwa produk tahu (X1) memiliki keuntungan per unit
(Original Value) sebesar Rp. 12.110,9, nilai batas bawah (Lower Bound) dan batas atas
(Upper Bound) masing-masing sebesar 9.843,27 dan Infinity atau tak terhingga. Hal ini
menunjukkan bahwa apabila keuntungan per unit variabel X1 atau tahu diturunkan
hingga menjadi Rp. 9.843,27 atau keuntungannya dinaikkan hingga menjadi tak
terhingga, maka solusi optimal atau keuntungan optimal perusahaan tidak akan berubah.
Artinya range perubahan keuntungan per unit tahu (X1) berada pada selang antara Rp.
9.843,27 hingga tak terhingga.

Tempe yang dibagi dalam tiga ukuran yaitu (X2, X3, dan X4) memiliki nilai batas
bawah (Lower Bound) dan batas atas (Upper Bound) yang berbeda-beda, dimana nilai
batas bawah (Lower Bound) untuk tempe ukuran I (X2), tempe ukuran II (X3) dan tempe
ukuran III (X4) masing-masing memiliki nilai batas bawah sebesar tak terhingga untuk
X2 dan X3, serta Rp. 878,99 untuk X4. Sedangkan nilai batas atas (Upper Bound) untuk
masing-masing produk tempe X1, X2 dan X3 masing-masing sebesar Rp. 421,94, Rp.
551,66 dan Rp. 1.112,15,  yang berarti bahwa untuk mempertahankan solusi
optimalnya, keuntungan per unit produk tempe X1, X2 dan X3 harus berada pada
rangenya. Dengan kata lain apabila perusahaan menurunkan keuntungan per unit produk
tempe ukuran III (X4) hingga menjadi Rp 878,99 atau meningkatkan keuntungan per
unit hingga menjadi Rp. 1.112,15 maka penurunan atau peningkatan tersebut tidak akan
mempengaruhi solusi optimal, begitupula untuk produk X2 dan X3. Sedangkan jika
perubahan keuntungan per unit setiap jenis produk tahu dan tempe diasumsikan
kedalam perubahan harga kedelai maka range perubahan harga kedelai untuk produk
tahu (X1) berada pada range harga Rp. 7000 sampai dengan Rp. 8311, sedangkan untuk
produk tempe (X2, X3 dan X4) masing-masing berada pada range harga Rp. 2688
Hingga tak terhingga untuk X2, Rp. 6765 hingga tak terhingga untuk X3 dan Rp. 5432
sampai Rp. 8311 untuk X4.

Namun jika keadaan berubah dimana harga bahan baku  kedelai yang awalnya
sebesar Rp. 7.000 seperti analisis diatas, naik hingga harga tertinggi yaitu Rp. 10.000
maka keuntungan per unit tahu dan tempe akan berubah dimana keuntungan per unit
tahu (X1) sebesar Rp. 6.157,05 dan tempe (X2, X3 dan X4) masing-masinr Rp. 8,33., Rp.
203,20., dan Rp. 364,10. Bila dilihat dari perubahan keuntungan per unit produk tahu
dan tempe maka dapat dilihat bahwa perubahan keuntungan tersebut tidak berada pada
range Lower Boun dan Upper Bound, oleh sebab itu perlu dilakukan analisis baru untuk
memperoleh keuntungan maksimal.
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Hasil analisis menggunakan fungsi tujuan dari keuntungan per unit produk tahu
dan tempe ketika hargakedelai sebesar Rp. 10.000 didapatkan kombinasi produksi tahu
dan tempe yang tidak berbeda dengan analisis kombinasi produk sebelumnya, hal ini
diakibatkan oleh perubahan yang terjadi bersifat proporsional karena kedelai merupakan
bahan baku utama untuk seluruh produk olahan tersebut. Namun keuntungan maksimal
perushaan pada analisi tersebut menurun dari Rp. 19.135.240 pada analisis awal
berubah menjadi Rp. 8.927.709 atau penurunan keuntungan untuk seluruh responden
tersebut sebesar Rp. 10.207.531.

3.5 Hambatan Yang Dihadapi Oleh Agroindustri Tahu dan Tempe

Masalah atau hambatan dalam penelitian ini merupakan sesuatu yang
menghambat kegiatan mulai dari penyediaan bahan baku, proses produksi hingga
pemasaran produk akibat faktor internal maupun eksternal. Usaha agroindustri tahu dan
tempe 2 kelurahan yaitu Kelurahan Kekalik Jaya dan Kelurahan Abian Tubuh Baru
tidak selalu berjalan sesuai harapan, ada beberapa hambatan yang sering dihadapi oleh
pengrajin tahu dan tempe dalam menjalankan usahanya. Adapun hambatan tersebut
secara seperti pada Tabel 3.10

Tabel 3.10 Hambatan Agroindustri Tahu dan Tempe di Kota Mataram Tahun 2018.

No Hambatan
Ya Tidak Jumlah Keseluruhan

Jumlah
(Orang)

Persentase
(%)

Jumlah
(Orang)

Persentase
(%)

Jumlah
(Orang)

Persentase
(%)

1 Permodalan 20 83,33 4 16,67 24 100
2 Harga Bahan

Baku (Kedelai)
24 100 0 0 24 100

3 Ketersedian
Bahan Bakar
(Kayu Bakar)

10 41,67 14 58,33 24 100

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Pada Tabel 3.10 dapat dilihat bahwa hambatan yang dimaksud yaitu
permasalahan dalam menjalankan dan mengembangkan usaha agroindustri tahu dan
tempe yang  berasal dari dalam dan luar perusahaan. Masalah atau hambatan utama
dalam menjalankan dan mengembangkan usaha agroindustri tahu dan tempe tersebut
adalah harga bahan baku (kedelai) yang berfluktuasi mengikuti nilai tukar rupiah,
karena seluruh responden dalam penelitian ini menggunakan bahan baku kedelai impor,
sehingga permasalah tersebut dirasakan oleh semua responden atau sebanyak 24 orang
dengan persentase 100%. Selanjutnya permasalahan yang tidak kalah penting dan
banyak dirasakan oleh pengrajin tahu dan tempe adalah permodalan, karena sebanyak
20 orang atau 83,33% responden merasakan hal tersebut menjadi permasalahan dalam
menjalankan dan mengembangkan usahanya. Sedangkan untuk permasalahan
ketersediaan bahan bakar (kayu bakar) hanya dirasakan oleh 10 responden atau 41,67%.
Kayu bakar merupakan bahan bakar yang digunakan oleh pengrajin tahu tempe dalam
memproduksi tahu dan tempe, kayu bakar akan sulit ditemukan ketika musim penghujan
karena kayu yang dapat digunakan hanya kayu dalam keadaan kering, namun sebagian
responden dapat mengganti kayu bakar tersebut dengan ampas kacang atau serbuk kayu.
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Optimalisasi Keuntungan

Agroindustri Tahu dan Tempe di Kota Mataram, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut:

1. Pada kondisi rill agroindustri tahu dan tempe berproduksi pada tingkat produk
X1 (Tahu) sebesar 57,51% sedangkan pada kondisi optimal sebesar 57,48% atau
selisih antara kondisi rill dan optimal sebesar 0,03%. Untuk produksi Tempe
(X2, X3 dan X4) pada kondisi rill berproduksi sebesar 42,49% sedangkan pada
kondisi optimal sebesar 42,52% atau selisih antara keduanya sebesar 0,03%.

2. Total pendapatan yang diterima agroindustri tahu dan tempe pada kondisi rill
yaitu sebesar Rp. 18.054.740,79 atau rata-rata sebesar Rp. 752.280,86 untuk
masing-masing responden. Sedangkan, pada kondisi optimal tingkat pendapatan
agroindustri tahu dan tempe meningkat sebesar Rp. 1.080.499,21 menjadi Rp.
19.135.240 atau rata-rata sebesar Rp. 797.301,67 untuk masing-masing
responden.

3. Kondisi Optimal perusahaan tahu dan tempe dapat diterapkan sampai batas
maksimal kenaikkan tak terhingga  dan minimal penurunan keuntungan per unit
sebesar 18,9% untuk produk tahu (X1), sedangkan untuk produk tempe (X2, X3

dan X4) dapat diturunkan masing-masing sebesar tak terhingga untuk X2 dan X3

serta 3,25% untuk X4, batas kenaikan keuntungan per unit produk tempe masing-
masing sebesar 61,6% X2, 3,35% untuk X3 dan 22,4% untuk X4.

4. Sebesar 100%  kendala utama yang dihadapi agroindustri tahu dan tempe di
Kota Mataram adalah harga bahan baku kedelai yang berfluktuasi, 83,33%
kendala yang dihadapi agroindustri adalah permodalan dalam meningkatkan
usahanya dan 41,67% kendala yang dihadapi agroindustri tahu dan tempe di
Kota Mataram adalah ketersediaan bahan bakar uatama yaitu kayu.

4.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka diperoleh saran-saran sebagai berikut:

1. Agar tercapai tingkat keuntungan yang optimal, agroindustri tahu dan tempe
sebaiknya memperhatikan kombinasi produksi tahu dan tempe dengan
perbandingan 57,48% untuk memproduksi tahu dan 42,52% untuk memproduksi
tempe, sehingga total keuntungan seluruh responden meningkat sebesar Rp.
1.080.499,21 atau rata-rata sebesar Rp.45.020,8 untuk masing-masing
responden.

2. Untuk mengatasi permasalahan fluktuasi harga bahan baku kedelai yang
disebabkan oleh penggunaan kedelai impor maka perlu adanya peningkatan
produksi dan kualitas kedelai lokal sehingga produsen dapat beralih
menggunakan kedelai lokal.

3. Untuk meningkatkan keuntungan dan mengoptimalkan proses produksi
agroindustri tahu dan tempe maka perlu adanya inovasi-inovasi teknologi yang
dapat dimanfaatkan oleh agroindustri tahu dan tempe, oleh sebab itu perlu
adanya perhatian lebih terhadap agroindustri tahu dan tempe.



16

DAFTAR PUSTAKA
Dinas Perindustrian Provinsi NTB. 2015. Rekapitulasi Sentra Agroindustri Tahu dan

Tempe di Kota Mataram. Nusa Tenggara Barat. Dinas Perindustrian Provinsi
NTB.

Maryati, S. 2017. Panduan Praktikum Riset Oprasi. Lab Komputer dan Statistik.
Mataram.

Mulyani, Endang. 2017. Ekonomi Pembangunan: Konsep-Konsep Dasar Dalam
Pembangunan Ekonomi dan Permasalahan Dasar Yang Dihadapi Negara Sedang
Berkembang. Modul 1.

Nasendi, BD, dan Anwar, E. 1985. Program Linear dan Variasinya. PT Gramedia.
Jakarta.

Nazir, M. 1988. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Rizqi, A. 2006. Skripsi: Optimalisasi Produksi Tahu Pada CV.Harum Legit. Institut
Pertanian Bogor. Bogor.

Zakiani, Nela. 2014. Rentabilitas Usaha Agroindustri Keripik Singkong di Kota
Mataram. Skripsi S1 Fakultas Pertanian Unram. Mataram.


