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ABSTRAK
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis:  (1) besar nilai 

tambah dari usaha agroindustri berbasis pisang, (2) besar keuntungan yang 
diperoleh dari usaha agroindustri berbasis pisang,  (3) kendala yang dihadapi dari 
usaha agroindustri berbasis pisang.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini 
dilaksanakan di Kota Mataram, yakni pada 4 Kecamatan yaitu Kecamatan 
Ampenan, Kecamatan Mataram, Kecamatan Sekarbela dan Kecamatan 
Selaparang. Dari keempat Kecamatan tersebut ditetapkan sebagai lokasi penelitian 
dengan metode purposive sampling atau sengaja. Unit analisis dalam penelitian 
ini adalah usaha agroindustri keripik pisang, pisang sale dan pisang keju.
Penentuan jumlah responden dilakukan berdasarkan sensus yaitu hasil survei  
pendahuluan yang dilakukan sebelumnya pada usaha agroindustri berbasis pisang 
di Kota Mataram dengan total 14 orang.Jenis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Sumber data yang digunakan, 
yaitu data primer dan sekunder. Analisis data menggunakan metode hayami untuk 
menghitung nilai tambah serta analisis keuntungan untukmengetahui besarnya
biaya dan keuntungan pengusaha keripik pisang, pisang keju dan pisang sale. 

Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan bahwa: (1) Nilai tambah 
agroindustri keripik pisang sebesar Rp. 13.182/kg dengan rasio nilai tambah 
sebesar 50,66%, nilai tambah agroindustri pisang keju sebesar Rp.8.204/kg 
dengan rasio nilai tambah sebesar 28,73%, dan nilai tambah agroindustri pisang 
sale sebesar Rp.42.709/kg denganrasio nilai tambah sebesar 59,73%. Nilai 
tambah agroindustri pisang sale lebih besar dibandingkan dengan nilai tambah 
agroindustri keripik pisang dan pisang keju. (2) Keuntungan yang diperoleh usaha 
keripik pisang sebesar Rp.10.690/kg; Rp.889.236/proses; Rp. 5.882.312/bulan.; 
keuntungan usaha pisang keju sebesar Rp.3.866/kg;Rp.111.927/proses; 
Rp.2.882.025/bulan; dan keuntungan usaha pisang sale sebesar Rp.36.054/kg; 
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Rp.744.175/proses; Rp.5.953.400/bulan. Keuntungan agroindustri pisangsale 
secara signifikan lebih besar dibandingkan dengan agroindustri keripik pisang dan 
pisang keju. (3) Faktor-faktor penghambat yang dihadapi agroindustri berbasis 
pisang di Kota Mataram yaitu: Kualitas bahan baku rendah, pekerja tidak disiplin 
dan kurang banyaknya pembeli.

Kata Kunci: Agroindustri, Nilai Tambah, Keuntungan, Keripik Pisang, Pisang 

Keju, Pisang Sale. 

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze: (1) substantial added value of 
agro-based enterprises bananas, (2) large gains from the banana-based agro-
industrial enterprises, (3) the constraints faced of banana-based agro-industrial 
enterprises.

This research uses a descriptive method. The research was conducted in 
Mataram, which is on the 4th District of the District Ampenan, Mataram sub-
district, sub-district and District Sekarbela Selaparang. Of the four sub-district is 
designated as a test site with a purposive sampling method or purpose. The unit of 
analysis in this study is agroindustry banana chips, banana and banana cheese 
sale. Determination of the number of respondents is based on census results of 
preliminary survey conducted earlier in the banana-based agro-industrial 
enterprises in Mataram with a total of 14 people. Data used in this research is 
quantitative and qualitative data. The data sources used, the primary and 
secondary data.

Based on the results of the study concluded that: (1) The added value of 
banana chips agro-industry Rp. 13.182/kg with added value ratio of 50.66%, 
value-added agro-industry cheese bananas for Rp. 8.204/kg with added value ratio 
of 28.73%, and value-added agro-industry bananas sale of Rp. 42.709/kg with 
ratio added value of 59.73%. Value-added agro-banana sale is greater than the 
value-added agro-industry, banana chips and banana cheese. (2) Gains obtained 
business banana chips amounted to Rp. 10.690/kg; Rp.889.236/process; Rp. 
5,882,312/month.; cheese banana business profit amounted Rp. 3.866/kg; Rp. 
111.927/process; Rp. 2.882.025/month; and the banana business profit sale of Rp. 
36.054/kg; Rp. 744.175/process; Rp.5.953.400/month. Sale banana agro-industry 
profits are significantly greater than the banana chips agro-industry and banana 
cheese. (3) inhibiting factor faced by agro-based banana in Mataram, namely: 
quality of raw materials is low, workers are not disciplined and less number of 
buyers.
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I. PENDAHULUAN
Pengembangan agroindustri pada hakekatnya merupakan upaya 

mendayagunakan sumber daya alam dan sumber daya pembangunan lainnya agar 
lebih produktif, mampu mendatangkan nilai tambah, memperbesar perolehan 
devisa dan menyerap banyak tenaga kerja dengan memanfaatkan keunggulan 
koparatif dan kompetitif yang dimilikinya.

Salah satu komoditas tanaman pangan yang mampu mendukung 
perkembangan agroindustri adalah pengolahan buah pisang menjadi bahan 
makanan olahan yang dapat bertahan lama. Pisang memiliki banyak manfaat 
karena selain sebagai bahan baku industri pangan dan non pangan juga dapat 
dikonsumsi sebagai buah segar yang menyehatkan. 

Buah pisang merupakan salah satu jenis buah yang tidak tahan lama atau 
cepat busuk sehingga untuk memperpanjang masa simpanannya diperlukan 
pengolahan agar dapat dikonsumsi lebih lama dan juga dapat memberikan nilai 
tambah dan keuntungan bagi petani. Agroindustri pisang saat ini sudah tersebar 
diberbagai tempat yang dapat diusahakan dalam skala industri rumah tangga atau 
perusahaan-perusahaan yang dapat dibuat sesuai dengan selera konsumen.Produk 
olahan pisang dapat memberikan nilai tambah dan diharapkan mampu 
meningkatkan pendapatan yang lebih besar bagi produsen. Hal inilah yang 
mendasari munculnya beberapa pertanyaan yang ingin diketahui jawabannya oleh 
peneliti.

Tujuan penelitian ini utnuk menganalisis: (1) besar nilai tambah dari 
usaha agroindustri berbasis pisang, (2) besar keuntungan yang diperoleh dari 
usaha agroindustri berbasis pisang, (3) kendala yang dihadapi dari usaha 
agroindustri berbasis pisang di Kota Mataram.

II. METODOLOGI PENELITIAN
2.1.  Metode Dan Teknik Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode deskriptif, 
yaitu metode yang bertujuan memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang 
dengan cara mengumpulkan, menyusun dan menganalisa serta 
menginterpretasikan data, kemudian menarik kesimpulan (Surakhmad, 1989).
Unit analisis dalam penelitian ini adalah usaha agroindustri keripik pisang, pisang 
sale dan pisang keju.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Mataram, yang dikenal sebagai 
sentra pembuatan agroindustri berbasis pisang. Kota Mataram terdiri dari 6 
Kecamatan diantaranya yaitu Kecamatan Ampenan, Kecamatan Mataram, 
Kecamatan Sekarbela, Kecamatan Selaparang, Kecamatan Cakranegara, dan 
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Kecamatan Sandubaya. Dari keenam kecamatan tersebut terdapat empat 
kecamatan sebagai lokasi penelitian dengan metode purposive sampling atau 
sengaja, yaitu memilih daerah yang terdapat usaha agroindustri berbasis pisang. 
Selain data dari Dinas Pertanian dan Dinas Perindustrian Kota Mataram, peneliti 
juga melakukan survei pendahuluan.
2.2.Variabel dan Cara Pengukuran
Beberapa variabel yang akan diukur dalam penelitian ini adalah:
1. Biaya produksi terdiri dari seluruh biaya yang dikeluarkan dalam usaha 

pengolahan agroindustri pisang meliputi:
a. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan pada awal usaha yang terdiri 

atas biaya pembelian peralatan. Dalam penelitian ini, alat-alat tahan lama 
akan dihitung nilai penyusutannya selama periode analisis (seperti: 
kompor, wajan, dan lain-lain) serta biaya-biaya lain.

b. Biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan secara rutin setiap hari 
selama proses produksi berlangsung, terdiri atas: biaya pembelian buah 
pisang, minyak tanah, minyak goring, plastik, upah tenaga kerja dan lain-
lain.

2. Jumlah produksi yaitu diukur berdasarkan total produksi yang dihasilkan dan 
dinyatakan dalam satuan Kg.

3. Harga beli produk adalah harga produk olahan pisang pada masing-masing 
pelaku pemasaran dinyatakan dalam satuan rupiah perkilogram (Rp/Kg).

4. Tenaga kerja adalah banyaknya tenaga kerja yang digunakan dalam satu kali 
proses produksi yang diukur dalam satuan HKO.

5. Koefisien tenaga kerja merupakan jumlah tenaga kerja dibagi dengan bahan 
baku yang digunakan yang dinyatakan dengan satuan hari.

6. Upah rata-rata tenaga kerja adalah balas jasa rata-rata yang diberikan kepada 
tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan produksi, dinyatakan dalam 
(Rp/HKO).

7. Total produksi yaitu produksi yang diukur dalam satu kali proses produksi 
dalam bentuk olahan pisang yang dihasilkan pengusaha selama proses 
produksi dan dinyatakan dalam kilogram (Kg).

8. Nilai produksi/penerimaan yang diperoleh pengusaha agroindustri berbasis 
pisang adalah jumlah produksi dikalikan dengan harga produk yang 
dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp).

9. Nilai output adalah hasil pembagian output-output dibagi bahan baku 
kemudian dikalikan dengan harga output yang dinyatakan dalam satuan rupiah 
(Rp).

10. Faktor konversi merupakan output yang dihasilkan dibagi dengan bahan baku 
yang digunakan.
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11. Nilai tambah merupakan nilai produksi dikurangi harga bahan baku dengan 
sumbangan input lain yang dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp/Kg).

12. Keuntungan merupakan total penerimaan dikurangi dengan total biaya yang 
dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp).

2.3.Analisis Data
2.3.1. Analisis Nilai Tambah

Untuk menganalisis besarnya nilai tambah dan keuntungan yang 
diperoleh pada agroindustri berbasis pisang dengan menggunakan Metode 
Hayami:
Tabel 2.1. Variabel Analisis Nilai Tambah “Metode Hayami”

No Variabel Nilai

1 Output, Input dan Harga
a. Produksi/Output (Kg) a
b. Bahan Baku/Input (Kg) b
c. Tenaga Kerja (HKO) c
d. Faktor Konversi d = a/b
e. Koefisien Tenaga Kerja (HKO) e = c/b
f. Harga Output Rata-Rata (Rp/Kg) f
g. Upah Rata-Rata Tenaga Kerja (Rp/HKO) g

2 Penerimaan dan Kentungan
h. Harga Bahan Baku (Rp/Kg) h
i. Sumbangan Input Lain (Rp/Kg) i
j. Nilai Produksi (Rp/Kg) j = d x f
k. Nilai Tambah (Rp/Kg) k = j-i-h
l. Rasio Nilai Tambah (%) l = (k/j) x 100%
m. Imbalan Tenaga Kerja (Rp/Kg) m = e x g
n. Rasio Bagian Tenaga Kerja (%) n = (m/k) x 100%
o. Keuntungan (Rp/kg) o = k – m
p. Tingkat Keuntungan (%) p = (o/j) x 100%

3 Balas Jasa Pemilik Faktor-Faktor Produksi
q. Margin Keuntungan q = j – h
r. Pendapatan Tenaga Kerja (%) r = (m/q) x 100%
s. Sumbangan Input Lain (%) s = (i/q) x 100%
t. Keuntungan Kegiatan Produksi (%) t = (o/q) x 100%

2.3.2. Analisis Keuntungan Dan Tingkat Keuntungan
Untuk mengetahui besarnya biaya dan keuntungan pengusaha dianalisa 

dengan menggunakan analisis keuntungan, yaitu (Taylor, 1994).
π  = TR – TC
TR = P x Q
TC = TVC x VC

Keterangan:
π = Keuntungan Q = Total Produksi
TR = Total Penerimaan TVC = Total Biaya Variabel
TC = Total Biaya VC = Total Biaya Tetap
P = Harga Jual
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Analisis Biaya Agroindustri Berbasis Pisang di Kota Mataram 
Tabel 3.1. Rata-Rata Biaya Agroindustri Berbasis Pisang di  Kota Mataram 

Tahun 2018

No Jenis Biaya

Agroindustri
Nilai (Rp/Proses Produksi)

Keripik
Pisang

Pisang 
Keju

Pisang
Sale

1 Biaya Tetap
a. Biaya Penyusutan Peralatan 172.846 109.793 62.875
b. Biaya Transportasi 13.000 10.625 20.000
c. Biaya Kebersihan - 578 -
d. Biaya Sewa Tempat - 9.561 -

Total Biaya Tetap 185.846 130.557 82.875
2 Biaya Variabel 

a.  Biaya Bahan Baku 470.000 150.000 150.000
b.  Biaya Bahan Penolong 297.508 194.392 334.500
c.   Biaya Tenaga Kerja 106.000 81.875 110.000
d.  Biaya Packing 14.410 - 8.450

Total Biaya Variabel 887.918 426.267 602.950
Total Biaya Produksi 1.073.764 556.824 685.825

Sumber: Data Primer Diolah (2018)
Pada Tabel 3.1 dapat diketahui bahwa biaya produksi yang dibutuhkan 

untuk satu kali proses produksi keripik pisang adalah Rp.1.073.764, yang terdiri 
atas biaya tetap yaitu biaya penyusutan peralatan sebesar Rp. 172.846/proses;
biaya transportasi sebesar Rp. 13.000/proses; sehingga total biaya tetap untuk 
usaha keripik pisang sebesar Rp. 185.846/proses; Biaya variabel untuk usaha 
keripik pisang terdiri dari biaya bahan baku sebesar Rp. 470.000/proses; biaya 
bahan penolong sebesar Rp. 297.508/proses; biaya tenaga kerja sebesar Rp. 

106.000/proses; dan biaya packing sebesar Rp. 14.410/proses; sehingga total 
biaya variabel untuk usaha keripik pisanag sebesar Rp. 887.918/proses.

Agroindustri pisang keju untuk satu kali proses produksi pisang keju 
adalah Rp. 556.824, yang terdiri atas biaya tetap yaitu biaya penyusutan peralatan 
sebesar Rp. 109.793/proses; biaya transportasi sebesar Rp. 10.625/proses; biaya 
kebersihan sebesar Rp. 578/proses; dan biaya sewa tempat sebesar Rp. 
9.561/proses; sehingga total biaya tetap untuk usaha pisang keju sebesar Rp. 
130.557/proses; Biaya variabel untuk usaha pisang keju terdiri dari biaya bahan 
baku sebesar Rp. 150.000/proses; biaya bahan penolong sebesar Rp. 
194.392/proses; dan biaya tenaga kerja sebesar Rp. 81.875/proses; sehingga total 
biaya variabel untuk usaha pisang keju sebesar Rp. 426.267/proses.

Agroindustri pisang sale untuk satu kali proses produksi pisang sale 
adalah Rp. 685.825, yang terdiri atas biaya tetap yaitu biaya penyusutan peralatan 
sebesar Rp. 62.875/proses; dan biaya transportasi sebesar Rp. 20.000/proses; 
sehingga total biaya tetap untuk usaha pisang sale sebesar Rp. 82.875/proses; 
Biaya variabel untuk usaha pisang sale terdiri dari biaya bahan baku sebesar 
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Rp.150.000/proses; biaya bahan penolong sebesar Rp. 334.500/proses; biaya tenaga 

kerja sebesar Rp. 110.000/proses; dan biaya packing sebesar Rp. 8.450/proses; 
sehingga total biaya variabel untuk usaha pisang sale sebesar Rp. 594.500/proses.

3.2. Analisis Nilai Tambah Agroindustri Berbasis Pisang di Kota Mataram
3.2.1. Analisis Nilai Tambah Keripik Pisang
Tabel 3.2.   Analisis Nilai Tambah Agroindustri Keripik Pisang di Kota Mataram 

2018

No Variabel Nilai

1 Output, Input dan Harga
a. Produksi/Output (Kg) a 33.8
b. Bahan Baku/Input (Kg) b 76
c. Tenaga Kerja (HKO) c 1.79
d. Faktor Konversi d = a/b 0.44
e. Koefisien Tenaga Kerja (HKO) e = c/b 0.02
f. Harga Output Rata-Rata (Rp/Kg) f 58.500
g. Upah Rata-Rata Tenaga Kerja (Rp/HKO) g 106.000

2 Penerimaan dan Kentungan
h. Harga Bahan Baku (Rp/Kg) h 6.400
i. Sumbangan Input Lain (Rp/Kg) I 8.311
j. Nilai Produksi (Rp/Kg) j = d x f 26.017
k. Nilai Tambah (Rp/Kg) k = j-i-h 13.182
l. Rasio Nilai Tambah (%) l = (k/j) x 100% 50.66
m. Imbalan Tenaga Kerja (Rp/Kg) m = e x g 2.491
n. Rasio Bagian Tenaga Kerja (%) n = (m/k) x 100% 18.90
o. Keuntungan (Rp/kg) o = k – m 10.690
p. Tingkat Keuntungan (%) p = (o/j) x 100% 41.09

3 Balas Jasa Pemilik Faktor-Faktor Produksi
q. Margin Keuntungan q = j – h 19.617
r. Pendapatan Tenaga Kerja (%) r = (m/q) x 100% 12.70
s. Sumbangan Input Lain (%) s = (i/q) x 100% 32.81
t. Keuntungan Kegiatan Produksi (%) t = (o/q) x 100% 54.49

Sumber: Data Primer Diolah (2018)

a. Nilai Tambah
Dari hasil perhitungan nilai tambah pada Tabel 3.2 diketahui bahwa hasil 

produksi (output) yang dihasilkan satu kali proses produksi adalah sebesar 33,8 kg 
dengan penggunaan bahan baku (input) sebesar 76 kg. Adapun nilai tambah 
diperoleh dari pengurangan antara nilai produksi dengan sumbangan iput lain dan 
harga bahan baku. Pada pengolahan keripik pisang diperoleh nilai tambah sebesar 
Rp.13.182/kg bahan baku dengan rasio nilai tambah sebesar 50,66%, artinya 
dengan menggunakan 1 kg bahan baku pisang yang digunakan dalam proses 
produksi dapat memberikan nilai tambah sebesar 43,46%
b. Imbalan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja pada pengolahan agroindustri keripik pisang 
merupakan salah satu dari industri kecil yang menciptakan lapangan pekerjaan.
Penggunaan tenaga kerja dalam setiap kegiatan harus diberikan imbalan, untuk 
mengetahui besarnya imbalan yang diperoleh tenaga kerja dapat dihitung dengan 
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cara koefisien tenaga kerja (perbandingan antara tenaga kerja yang dipakai dengan 
bahan baku yang digunakan) dengan upah rata-rata tenaga kerja. Dari hasil 
analisis menunjukkan bahwa tenaga kerja pada usaha keripik pisang sebesar 1,79
HKO/kg bahan baku dengan jumlah bahan baku sebesar 76 kg artinya, untuk 
mengolah 1 kg bahan baku pisang menjadi keripik pisang dibutuhkan 1,79 HKO 
tenaga kerja. Sehingga besarnya imbalan yang diperoleh oleh tenaga kerja sebesar 
Rp. 2.491/kg bahan baku dengan rasio tenaga kerja sebesar 18.90%.
c. Keuntungan Agroindustri Keripik Pisang

Salah satu kegiatan produksi yang dilakukan harus dapat memberikan 
keuntungan bagi pengusaha agroindustri berbahan baku pisang. Keuntungan yang 
diperoleh pengusaha dapat digunakan sebagai modal sendiri untuk membeli alat 
produksi dan membayar upah tenaga kerja. Besarnya keuntungan yang diperoleh 
pengusaha agroindustri keripik pisang sebesar Rp.10.690/kg dengan tingkat 
keuntungan sebesar 41.09%. Artinya bahwa setiap 1 kg pisang yang digunakan 
oleh pengusaha keripik pisang dalam pengolahannya akan diperoleh keuntungan 
sebesar 41.09%, keuntungan ini dapat meningkatkan pendapatan dan memenuhi 
kebutuhan hidup.
d. Balas Jasa Pemilik Faktor Produksi

Dalam suatu usaha agroindusrti terdapat faktor - faktor produksi seperti 
pemilik modal, penyediaan bahan baku, tenaga kerja dan pengusaha agroindustri 
pisang itu sendiri. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa besarnya 
margin keutnungan keripik pisang yang merupakan selisih antara nilai produksi 
dikurangi harga bahan baku yaitu sebesar Rp. 19.617, dimana balas jasa yang 
diterima oleh tenaga kerja sebesar 12,70%. Artinya setiap Rp. 100,- keuntungan 
yang diperoleh membutuhkan pengeluaran sebesar 12,70% untuk diberikan 
kepada tenaga kerja.Balas jasa untuk sumbangan input lain pada pengolahan 
keripik pisang sebesar 32.81%, artinya setiap Rp. 100,- keuntungan yang 
didapatkan membutuhkan pengeluaran sebesar 32.81%  untuk diberikan kepada 
input lain. Sedangkan balas jasa yang diterima oleh pengusaha keripik pisang dari 
kegiatan produksi yaitu 54.49% artinya, setiap Rp. 100,- keuntungan yang 
didapatkan maka akan mendapatkan keuntungan bersih  sebesar 54.49% untuk 
diberikan kepada pengusaha keripik pisang.

3.2.2. Analisis Nilai Tambah Pisang Keju
Tabel 3.3. Analisis Nilai Tambah Agroindustri Pisang Keju di Kota Mataram 

2018

No Variabel Nilai

1 Output, Input dan Harga

a. Produksi/Output (Kg) a 22.48
b. Bahan Baku/Input (Kg) b 23.5



10

c. Tenaga Kerja (HKO) c 1.25
d. Faktor Konversi d = a/b 0.96
e. Koefisien Tenaga Kerja (HKO) e = c/b 0.05
f. Harga Output Rata-Rata (Rp/Kg) f 29.849
g. Upah Rata-Rata Tenaga Kerja (Rp/HKO) g 81.875

2 Penerimaan dan Kentungan

h. Harga Bahan Baku (Rp/Kg) h 6.375
i. Sumbangan Input Lain (Rp/Kg) i 13.976
j. Nilai Produksi (Rp/Kg) j = d x f 28.555
k. Nilai Tambah (Rp/Kg) k = j-i-h 8.204
l. Rasio Nilai Tambah (%) l = (k/j) x 100% 28.73
m. Imbalan Tenaga Kerja (Rp/Kg) m = e x g 4.338
n. Rasio Bagian Tenaga Kerja (%) n = (m/k) x 100% 52.87
o. Keuntungan (Rp/kg) o = k – m 3.866
p. Tingkat Keuntungan (%) p = (o/j) x 100% 13.54

3 Balas Jasa Pemilik Faktor-Faktor Produksi

q. Margin Keuntungan q = j – h 22.180
r. Pendapatan Tenaga Kerja (%) r = (m/q) x 100% 19.6
s. Sumbangan Input Lain (%) s = (i/q) x 100% 63.0
t. Keuntungan Kegiatan Produksi (%) t = (o/q) x 100% 17.4

Sumber: Data Primer Diolah (2018)

a. Nilai Tambah
Dari hasil perhitungan nilai tambah pada Tabel 3.3 diketahui bahwa hasil 

produksi (output) yang dihasilkan satu kali proses produksi adalah sebesar 22,48
kg dengan penggunaan bahan baku (input) sebesar 23,5 kg. Adapun nilai tambah 
diperoleh dari pengurangan antara nilai produksi dengan sumbangan iput lain dan 
harga bahan baku. Pada pengolahan pisang keju diperoleh nilai tambah sebesar 
Rp. 8,204/kg bahan baku dengan rasio nilai tambah sebesar 28,73%, artinya 
dengan menggunakan 1 kg bahan baku pisang yang digunakan dalam proses 
produksi dapat memberikan nilai tambah sebesar 28,73%.
b. Imbalan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja pada pengolahan agroindustri pisang keju  
merupakan salah satu dari industri kecil yang menciptakan lapangan pekerjaan. 
Penggunaan tenaga kerja dalam setiap kegiatan harus diberikan imbalan, untuk 
mengetahui besarnya imbalan yang diperoleh tenaga kerja dapat dihitung dengan 
cara koefisien tenaga kerja (perbandingan antara tenaga kerja yang dipakai dengan 
bahan baku yang digunakan) dengan upah rata-rata tenaga kerja. Dari hasil 
analisis menunjukkan bahwa tenaga kerja pada usaha pisang keju sebesar 1,25
HKO/kg bahan baku dengan jumlah bahan baku sebesar 23,5kg artinya, untuk 
mengolah 1 kg bahan baku pisang menjadi pisang keju dibutuhkan 1,25 HKO 
tenaga kerja. Sehingga besarnya imbalan yang diperoleh oleh tenaga kerja sebesar 
Rp. 4,338/kg bahan baku dengan rasio tenaga kerja sebesar 28,73%.
c. Keuntungan Agroindustri Pisang Keju
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Salah satu kegiatan produksi yang dilakukan harus dapat memberikan 
keuntungan bagi pengusaha agroindustri berbahan baku pisang. Keuntungan yang 
diperoleh pengusaha dapat digunakan sebagai modal sendiri untuk membeli alat 
produksi dan membayar upah tenaga kerja. Besarnya keuntungan yang diperoleh 
pengusaha agroindustri pisangkeju  sebesar Rp. 3.866/kg dengan tingkat 
keuntungan sebesar 13,54%. Artinya bahwa setiap 1 kg pisang yang digunakan 
oleh pengusaha pisang keju dalam pengolahannya akan diperoleh keuntungan 
sebesar 13,54%, keuntungan ini dapat meningkatkan pendapatan dan memenuhi 
kebutuhan hidup.
d. Balas Jasa Pemilik Faktor Produksi

Dalam suatu usaha agroindusrti terdapat faktor - faktor produksi seperti 
pemilik modal, penyediaan bahan baku, tenaga kerja dan pengusaha agroindustri 
pisang itu sendiri. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa besarnya 
margin keuntungan pisang keju yang merupakan selisih antara nilai produksi 
dikurangi harga bahan baku yaitu sebesar Rp. 22.180, dimana balas jasa yang 
diterima oleh tenaga kerja sebesar 19,6%. Artinya setiap Rp. 100,- keuntungan 
yang diperoleh membutuhkan pengeluaran sebesar 19,6% untuk diberikan kepada 
tenaga kerja. Balas jasa untuk sumbangan input lain pada pengolahan pisang keju 
sebesar 63,0%, artinya setiap Rp. 100,- keuntungan yang didapatkan 
membutuhkan pengeluaran sebesar 63,0%  untuk diberikan kepada input lain. 
Sedangkan balas jasa yang diterima oleh pengusaha pisang keju dari kegiatan 
produksi tersebut yaitu 17,4% artinya, setiap Rp. 100,- keuntungan yang 
didapatkan maka akan mendapatkan keuntungan bersih sebesar 17,4% untuk 
diberikan kepada pengusaha pisang keju.

3.2.3. Analisis Nilai Tambah Pisang Sale
Tabel 3.4. Analisis Nilai Tambah Agroindustri Pisang Sale di Kota Mataram 2018

No Variabel Nilai Nilai

1 Output, Input dan Harga

a. Produksi/Output (Kg) a 26
b. Bahan Baku/Input (Kg) b 20
c. Tenaga Kerja (HKO) c 1.21
d. Faktor Konversi d = a/b 1.3
e. Koefisien Tenaga Kerja (HKO) e = c/b 0.06
f. Harga Output Rata-Rata (Rp/Kg) f 55.000
g. Upah Rata-Rata Tenaga Kerja (Rp/HKO) g 110.000

2 Penerimaan dan Kentungan

h. Harga Bahan Baku (Rp/Kg) h 7,500
i. Sumbangan Input Lain (Rp/Kg) i 21.291
j. Nilai Produksi (Rp/Kg) j = d x f 71.500
k. Nilai Tambah (Rp/Kg) k = j-i-h 42.709
l. Rasio Nilai Tambah (%) l = (k/j) x 100% 59.73
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m. Imbalan Tenaga Kerja (Rp/Kg) m = e x g 6.655
n. Rasio Bagian Tenaga Kerja (%) n = (m/k) x 100% 15.58
o. Keuntungan (Rp/kg) o = k – m 36.054
p. Tingkat Keuntungan (%) p = (o/j) x 100% 50.42

3 Balas Jasa Pemilik Faktor-Faktor Produksi
q. Margin Keuntungan q = j – h 64,000
r. Pendapatan Tenaga Kerja (%) r = (m/q) x 100% 10.40
s. Sumbangan Input Lain (%) s = (i/q) x 100% 33.27
t. Keuntungan Kegiatan Produksi (%) t = (o/q) x 100% 56.33

Sumber: Data Primer Diolah (2018)

a. Nilai Tambah
Dari hasil perhitungan nilai tambah pada Tabel 3.4 diketahui bahwa hasil 

produksi (output) yang dihasilkan satu kali proses produksi adalah sebesar 26 kg 
dengan penggunaan bahan baku (input) sebesar 20 kg. Adapun nilai tambah 
diperoleh dari pengurangan antara nilai produksi dengan sumbangan iput lain dan 
harga bahan baku. Pada pengolahan pisang sale diperoleh nilai tambah sebesar 
Rp. 42.709/kg bahan baku dengan rasio nilai tambah sebesar 59,73%, artinya 
dengan menggunakan 1 kg bahan baku pisang yang digunakan dalam proses 
produksi dapat memberikan nilai tambah sebesar 59,73%.
b. Imbalan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja pada pengolahan agroindustri pisang sale 
merupakan salah satu dari industri kecil yang menciptakan lapangan pekerjaan. 
Penggunaan tenaga kerja dalam setiap kegiatan harus diberikan imbalan, untuk 
mengetahui besarnya imbalan yang diperoleh tenaga kerja dapat dihitung dengan 
cara koefisien tenaga kerja (perbandingan antara tenaga kerja yang dipakai dengan 
bahan baku yang digunakan) dengan upah rata-rata tenaga kerja. Dari hasil 
analisis menunjukkan bahwa tenaga kerja pada usaha pisang sale sebesar 1,21
HKO/kg bahan baku dengan jumlah bahan baku sebesar 20 kg artinya, untuk 
mengolah 1 kg bahan baku pisang menjadi pisang sale dibutuhkan 1,21 HKO 
tenaga kerja. Sehingga besarnya imbalan yang diperoleh oleh tenaga kerja sebesar 
Rp. 6.655/kg bahan baku dengan rasio tenaga kerja sebesar 15,58%.
c. Keuntungan Agroindustri Pisang Sale

Salah satu kegiatan produksi yang dilakukan harus dapat memberikan 
keuntungan bagi pengusaha agroindustri berbahan baku pisang. Keuntungan yang 
diperoleh pengusaha dapat digunakan sebagai modal sendiri untuk membeli alat 
produksi dan membayar upah tenaga kerja. Besarnya keuntungan yang diperoleh 
pengusaha agroindustri pisang sale sebesar Rp. 36.054/kg dengan tingkat 
keuntungan sebesar 50,42%. Artinya bahwa setiap 1 kg pisang yang digunakan 
oleh pengusaha pisang sale dalam pengolahannya akan diperoleh keuntungan 
sebesar 50,42%, keuntungan ini dapat meningkatkan pendapatan dan memenuhi 
kebutuhan hidup.
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d. Balas Jasa Pemilik Faktor Produksi
Dalam suatu usaha agroindusrti terdapat faktor-faktor produksi seperti 

pemilik modal, penyediaan bahan baku, tenaga kerja dan pengusaha agroindustri 
pisang itu sendiri. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa besarnya 
margin keuntungan pisang sale yang merupakan selisih antara nilai produksi 
dikurangi harga bahan baku yaitu sebesar Rp. 64,000. Dimana balas jasa yang 
diterima oleh tenaga kerja sebesar 10,40%. Artinya setiap Rp. 100,- keuntungan 
yang diperoleh membutuhkan pengeluaran sebesar 10,40% untuk diberikan 
kepada tenaga kerja.Balas jasa untuk sumbangan input lain pada pengolahan 
pisang sale sebesar 33,27%, artinya setiap Rp. 100,- keuntungan yang didapatkan 
membutuhkan pengeluaran sebesar 33,27%  untuk diberikan kepada input lain. 
Sedangkan balas jasa yang diterima oleh pengusaha pisang sale dari kegiatan 
produksi tersebut yaitu 56,33% artinya, setiap Rp. 100,- keuntungan yang 
didapatkan maka akan mendapatkan keuntungan bersih sebesar 56,33% untuk 
diberikan kepada pengusaha pisang sale.
3.3. Perbandingan Hasil Analisis Nilai Tambah Dan Analisis Keuntungan

Agroindustri Berbasis Pisang di Kota Matram
Agroindustri berbasis pisang di Kota Mataram diharapkan mampu 

menghasilkan nilai tambah, tenaga kerja dan memberikan keuntungan. Keripik 
pisang, pisng keju dan pisang sale adalah produk olahan yang dibuat dari irisan 
buah pisang, tujuan pengolahannya adalah untuk memberikan nilai tambah dan 
meningkatkan/memperpanjang kemanfaatan buah pisang.

Dari ketiga hasil olahan agroindustri berbasis pisang tersebut yang 
menghasilkan nilai tambah dan keuntungan terbaik yaitu yang diolah menjadi 
pisang sale, dan nilai tambah yang dihasilkan sebesar Rp. 42.709/kg; dengan 
imbalan tenaga kerja sebesar Rp. 6.655/HKO; dan keuntungan sebesar Rp. 
36.054/kg. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Perbandingan Hasil Analisis Nilai Tambah dan Keuntungan “Metode   
Hayami” Agroindustri Berbasis Pisang di Kota Mataram 2018

Sumber: Data Primer Diolah (2018)

No Uraian
Keripik
Pisang

Pisang
Keju

Pisang
Sale

1 Nilai Tambah (Rp/Kg) 13.182 8.204 42.709
2 Imbalan Tenaga Kerja (Rp/Kg) 2.491 4.338 6.655
3 Keuntungan (Rp/Kg) 10.690 3.866 36.054



14

3.4. Analisis Keuntungan Agroindustri Berbasis Pisang di Kota Mataram
Tabel 3.6. Rata-Rata Keuntungan Agroindustri Berbasis Pisang di Kota Mataram  

Tahun 2018

No Agroindustri
Nilai Produksi 

(Rp/Proses)

Total Biaya 
Produksi 

(Rp/Proses)

Keuntungan (Rp)

(Rp/
Proses)

(Rp/
Bulan)

1 Keripik Pisang 1.976.000 1.073.764 899.236 5.882.312

2 Pisang Keju 668.750 556.823 111.927 2.882.025

3 Pisang Sale 1.430.000 685.825 744.175 5.953.400

Sumber: Data Primer Diolah (2018)
Berdasarkan Tabel 3.6 dapat diketahui bahwa rata-rata keuntungan yang 

lebih banyak diperoleh oleh pengusaha agroindustri pisang sale sebanyak Rp. 
744.175/proses produksi, sehingga dalam waktu satu bulan pengusaha pisang sale
bisa memperoleh keuntungan sebanyak Rp.5.953.400; pada agroindustri keripik 
pisang keuntungan yang diperoleh sebanyak Rp.899.236/proses produksi, 
sehingga dalam waktu satu bulan pengusaha keripik pisang memperoleh 
keuntungan sebanyak Rp.5.882.312; dan keuntungan yang diperoleh oleh 
pengusaha pisang keju sebanyak Rp. 111.927/proses produksi, sehingga dalam 
waktu satu bulan pengusaha pisang keju memperoleh keuntungan sebanyak Rp. 
2.882.025.

3.5. Masalah Dalam Agroindustri Berbasis Pisang
Faktor penghambat merupakan keadaan yang dapat menyebabkan 

pelaksanaan usaha terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Faktor 
penghambat pada usaha agroindustri berbasis pisang di Kota Mataram dapat 
dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7. Faktor Penghambat Usaha Agroindustri Berbasis Pisang di Kota 
Mataram Tahun 2018

No Uraian

Keripik Pisang Pisang Keju Pisang Sale

Jumlah 
(orang)

Persentase 
(%)

Jumlah 
(orang)

Persentase 
(%)

Jumlah 
(orang)

Persentase 
(%)

1 Kualitas 
bahan baku 
rendah

1 20 0 0 0 0

2 Pekerja Tidak 
Disiplin 0 0 1 13 0 0

3 Kurang 
Banyaknya 
Pembeli

0 0 1 13 0 0

Sumber: Data Primer Diolah (2018)
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V. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut:
1. Nilai tambah agroindustri keripik pisang sebesar Rp. 13.182/kg dengan rasio 

nilai tambah sebesar 50,66% dan tingkat keuntungan sebesar 41,09%; nilai 
tambah agroindustri pisang keju sebesar Rp.8.204/kg dengan rasio nilai 
tambah sebesar 28,73% dan tingkat keuntungan sebesar 13,54%; dan nilai 
tambah agroindustri pisang sale sebesar Rp.42.709/kg dengan  rasio nilai 
tambah sebesar 59,73% dan tingkat keuntungan sebesar 50,42%. Nilai tambah 
agroindustri pisang sale lebih besar dibandingkan dengan nilai tambah 
agroindustri keripik pisang dan pisang keju.

2. Keuntungan yang diperoleh usaha keripik pisang sebesar Rp.10.690/kg; 
Rp.889.236/proses;  Rp. 5.882.312/bulan.; keuntungan usaha pisang keju 
sebesar Rp.3.866/kg;Rp.111.927/proses; Rp.2.882.025/bulan; dan keuntungan 
usaha pisang sale sebesar Rp.36.054/kg; Rp.744.175/proses; 
Rp.5.953.400/bulan. Keuntungan agroindustri pisang sale secara signifikan 
lebih besar dibandingkan dengan agroindustri keripik pisang dan pisang keju.

3. Faktor-faktor penghambat yang dihadapi agroindustri berbasis pisang di Kota 
Mataram yaitu: Kualitas bahan baku rendah, pekerja tidak disiplin dan kurang 
banyaknya pembeli.

4.2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada agroindustri 

berbasis pisang di Kota Mataram, maka dapat disarankan bahwa:
1. Diharapkan pemerintah memberikan perhatian terhadap pengembangan usaha 

agroindustri berbasis pisang untuk ditingkatkan kepada masyarakat berupa 
bimbingan dan palatihan supaya penerapan teknologi lebih maju.

2. Diharapkan kepada produsen untuk meningkatkan skala produksi agar 
menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.

3. Diharapkan kepada produsen dapat mengatasi faktor-faktor penghambat dalam 
usaha agroindustri keripik pisang dan pisang keju, yaitu dengan mensortir 
kembali bahan baku sebelum melakukan proses produksi, mencari pekerja 
yang disiplin dan memilih tempat berjualan yang strategis agar mendapatkan 
banyak pembeli.
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