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ABSTRAK 

Efek agroindustri mampu mentransformasikan produk primer ke produk 

olahan, sekaligus budaya kerja bernilai tambah rendah menjadi budaya kerja 

industrial yang menciptakan nilai tambah tinggi. Kabupaten Lombok Barat 

merupakan salah satu Kabupaten di Nusa Tenggara Barat yang mengolah produk 

berbasis jagung.  

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengidentifikasi produk olahan 

jagung di Kabupaten Lombok Barat (2) Untuk menganalisis nilai tambah usaha 

agroindustri berbasis jagung di Kabupaten Lombok Barat (3) Apakah usaha 

agroindustri berbasis jagung di Kabupaten Lombok Barat layak.  

Hasil Penelitian menunjukan bahwa rata-rata nilai tambah yang diperoleh 

untuk pengusaha marning adalah sebesar Rp. 13.711,73,- per Kg BB dengan rasio 

nilai tambah sebesar 46,48%. untuk pengusaha emping jagung sebesar Rp. 

55.610,00,- per Kg BB yang digunakan dengan rasio nilai tambah sebesar 

79,71%. Sehingga menunjukan bahwa agroindustri berbasis jagung di Kabupaten 

Lombok Barat layak untuk di usahakan karena R/C rasionya lebih dari 1 atau 

sebesar Rp. 1,13 yang merupakan perbandingan dari total penerimaan sebesar Rp. 

8.544.244,60-, dengan total pengeluaran sebesar Rp. 7.575.557,40. 

 

Kata Kunci : Bahan Baku, Nilai Tambah, R/C rasio, Keuntungan. 

 

ABSTRACT 

 Agro-industry effects are able to transform primary products into 

processed products, as well as a low value-added work culture into an industrial 

work culture that creates high added value. West Lombok regency is one of the 

regencies in West Nusa Tenggara that process corn based products. 

 This study aims to: (1) To identify corn processed products in West 

Lombok regency (2) To analyze the added value of corn-based agro-industry in 

West Lombok (3) Whether corn-based agroindustry in west lombok district is 

feasible. 
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 The result of research shows that the average of added value obtained for 

marning entrepreneurs is Rp. 13,711.73, - per Kg Raw material with an added 

value ratio of 46.48%. For corn emping entrepreneurs of Rp. 55,610.00, - per Kg 

Raw material used with value added ratio of 79.71%. So it shows that corn-based 

agroindustry in West Lombok regency is worth to try because R / C ratio is more 

than 1 or as big as Rp. 1.13 which is the ratio of total revenue of Rp. 

8,544,244.60-, with total expenditure of Rp. 7.575.557,40. 
 

Keywords : Raw material, Value Added, R / C ratio, Advantages. 

 

PENDAHULUAN 

1.   Latar Belakang 

Agroindustri jagung merupakan agroindustri yang saat ini mulai 

dikembangkan. Sebagaimana diketahui jagung merupakan tanaman yang 

mempunyai banyak manfaat, mulai dari daun, batang dan buahnya (Rukmana, 

1997). Komuditas pertanian pada umumnya mempunyai sifat mudah rusak 

sehingga perlu langsung dikonsumsi atau diolah terlebih dahulu. Proses 

pengolahan yang disebut agroindustri, dapat meningkatkan guna bentuk 

komoditas pertanian. Kegiatan agroindustri merupakan bagian integral dari 

pembangunan sektor pertanian. Efek agroindustri mampu mentransformasikan 

produk primer ke produk olahan, sekaligus budaya kerja bernilai tambah rendah 

menjadi budaya kerja industrial yang menciptakan nilai tambah tinggi (Suryana, 

1990). Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu Kabupaten di Nusa 

Tenggara Barat yang mengolah produk berbasis jagung.  

Pengolahan jagung ini dapat dibuat menjadi beberapa produk olahan 

seperti: marning dan emping jagung. Jumlah unit usaha agroindustri berbasis 

jagung yang paling banyak berada di Kecamatan Kediri dan Kecamatan Narmada. 

Bedasarkan potensi agroindustri pengolahan jagung maka salah satu pendukung 

pengembangan agroindustri adalah terus menambah jenis olahan jagung menjadi 

beberapa bentuk produk olahan dengan menghitung nilai tambah yang diperoleh 

dari beberapa produk olahan jagung. Selain untuk mengetahui besarnya nilai 

tambah juga perlu diketahui berapa besar Keuntungan yang diproleh dari masing-

masing pengolahan agroindustri untuk meningkatkan kesejahteraan hidup 

pengelolanya serta faktor penghambat pengembangan agroindustri erbasis jagung 

di Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka perlu 

dilakukan penelitian tentang “Analisis Nilai Tambah Agroindustri Berbasis 

Jagung di Kabupaten Lombok Barat”. 

 

2.   Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Untuk mengidentifikasi produk olahan 

jagung di Kabupaten Lombok Barat (2) Untuk menganalisis nilai tambah usaha 

agroindustri berbasis jagung di Kabupaten Lombok Barat (3) Untuk mengetahui 

kelayakan usaha agroindustri berbasis jagung di Kabupaten Lombok Barat. 
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METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, 

sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik survey. Unit analisis 

dalam penelitian ini adalah industri rumah tangga usaha agroindustri berbasis 

jagung di Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten 

Lombok Barat pada 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Kediri dan Kecamatan 

Narmada yang ditetapkan secara Purposive sampling atas pertimbangan bahwa 

produk olahan jagung yang dihasilkan daerah tersebut merupakan yang paling 

banyak di Kabupaten Lombok Barat. Penentuan responden secara “Accidental 

Sampling” yaitu unit usaha atau subjek tersedia bagi peneliti saat pengumpulan 

data dilakukan dengan penarikan sampel secara kebetulan, yang jumlahnya 

ditentukan secara Quota Sampling sebanyak 20 unit usaha agroindustri berbasis 

jagung yaitu 10 responden di Kecamatan kediri yaitu: 5 orang untuk pengusaha 

produk jagung marning dan 5 orang untuk pengusaha produk emping jagung dan 

10 responden di Kecamatan Narmada yaitu: 5 orang untuk pengusaha produk 

jagung marning dan 5 orang untuk pengusaha produk emping jagung. Jenis data 

yang digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif sedangkan sumber data 

yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data yang dianalisis 

menggunakan metode hayami, analisis pendapatan, dan rasio kelayakan usaha. 

Dalam penelitian ini terdapat alat analisis data yang meliputi: (1). Analisis 

pendapatan, (2). Analisis nilai tambah, (3). Analisis kelayakan usaha.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian yang berjudul “Analisis Nilai Tambah Agroindustri 

Berbasis Jagung di Kabupaten Lombok Barat” disajikan dalam pokok-pokok 

bahasan sebagai berikut: 

4.1. Gambaran Umum Agroindustri Berbasis Jagung  

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa agroindustri berbasis jagung 

di Kabupaten Lombok Barat paling banyak memanfaatan bahan baku jagung 

untuk menghasilkan produk olahan jagung yaitu: jagung marning dan emping 

jagung untuk mendatangkan nilai tambah terhadap produk olahan jagung. Produk 

marning memiliki variasi rasa asin sedangkan produk emping jagung memiliki 

dua variasi rasa yaitu rasa pedas dan asin. Sehingga dalam penelitian ini peneliti 

memusatkan penelitiannya pada produk jagung marning dan emping jagung.   

4.1.1. Agroindustri Jagung Marning 

Usaha pengolahan jagung marning ini sudah dilakukan sejak lama dengan 

teknik pengolahan yang masih tradisional. Seluruh responden membuat jagung 

marning dengan rata-rata bahan baku jagung yang digunakan sebanyak 19,21 

Kg/PP dengan waktu produksi selama 3 hari. Waktu pembuatan jagung marning 

dimulai dari jam 08.00 hingga jam 18.00 dengan jeda waktu istirahat antara 2 

hingga 3 jam, dengan jumlah jam kerja sebanyak 7 hingga 8 jam/hari. Pada hari 

lebaran, pada musim hujan, dan pada saat tidak ada bahan baku para pengrajin 
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tidak berproduksi. Secara sederhana proses pembuatan jagung marning disajikan 

pada Gambar 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4.2 : Bagan Alur Proses Produksi Jagung marning 

Berdasarkan Gambar 4.2. maka deskripsi agroindustri jagung marning dari 

jagung menjadi jagung jagung marning sebagai berikut : 

1. Jagung pipilan, dimaksudkan untuk memilih jagung yang sudah dipipil 

serta mempersiapkan jagung pipilan untuk diproduksi. 

2. Perebusan, dimaksudkan untuk mematangkan bahan mentah sehingga 

mempermudah pengolahan selanjutnya. 

3. penjemuran, dimaksudkan untuk menghilangan kadar air pada bahan 

olahan setengah jadi sehingga mempercepat pematangan pada saat 

digoreng dan disamping itu pengeringan juga dimaksudkan untuk 

meningkatkan daya simpan. 

4. Penggorengan, dimaksudkan untuk dapat memperoleh jagung marning 

yang matang sehingga siap dipasarkan/dikonsumsi. 

5. Pemberian bumbu, dimaksudkan untuk memberikan cita rasa yang 

diinginkan pada jagung marning. 

6. Pengemasan, dimaksudkan untuk memperindah tampilan produk jadi 

dan disamping itu pengemasan juga dimaksudkan untuk meningkatkan 

daya simpan. 

Usaha pengolahan jagung marning untuk 1 kali proses produksi 

membutuhkan waktu antara 2 - 3 hari dengan rata-rata frekuensi produksi 

sebanyak 12,50 kali/Bulan. 

4.1.2. Agroindustri Emping Jagung  

Seluruh responden pembuat emping jagung dengan waktu produksi selama 

3 hari, dengan waktu kerja sebanyak 8 jam pagi hingga sore hari dengan rata-rata 

Peragian/ 

Bumbu 
Pengemasan (± 2-3 Jam) 

Penggorengan (± 2 jam) 

Penjemuran (± 8 Jam) 

Perebusan (± 6-8 Jam) 

Jagung Pipilan 
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volume bahan baku sebanyak 46,67 Kg/PP. Pada bulan puasa dan hari lebaran 

para pengerajin tidak berproduksi. Secara sederhana proses pembuatan emping 

jagung disajikan pada Gambar 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 : Bagan Alur Proses Produksi Emping Jagung 

Berdasarkan Gambar 4.3. maka deskripsi agroindustri emping jagung dari 

jagung menjadi empin jagung sebagai berikut : 

1. Jagung pipilan, dimaksudkan untuk memilih jagung yang sudah dipipil 

serta mempersiapkan jagung pipilan untuk diproduksi. 

2. Perebusan, dimaksudkan untuk mematangkan bahan mentah sehingga 

mempermudah pengolahan selanjutnya. 

3. Penggempengan, dimaksudkan untuk menggempengkan bentuk biji jagung 

agar mudah untuk proses pengolahan selanjutnya. 

4. penjemuran, dimaksudkan untuk menghilangan kadar air pada bahan 

olahan setengah jadi sehingga mempercepat pematangan pada saat 

digoreng dan disamping itu pengeringan juga dimaksudkan untuk 

meningkatkan daya simpan. 

5. Penggorengan, dimaksudkan untuk dapat memperoleh jagung marning 

yang matang sehingga siap dipasarkan/dikonsumsi. 

6. Pemberian bumbu, dimaksudkan untuk memberikan cita rasa yang 

diinginkan pada emping jagung. 

7. Pengemasan, dimaksudkan untuk memperindah tampilan produk jadi dan 

disamping itu pengemasan juga dimaksudkan untuk meningkatkan daya 

simpan. 

Jagung Pipilan 

Penggempengan (± 1 Jam) 

Penjemuran (± 8 Jam) 

Penggorengan (± 2 Jam) 

Pengemasan (± 2-3 Jam) 
Peragian/ 

Bumbu 

Perebusan (± 6-8 Jam) 
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Usaha pengolahan jagung marning untuk 1 kali proses produksi 

membutuhkan waktu antara 2 - 4 hari dengan rata-rata frekuensi produksi 

sebanyak 12,25 kali/Bulan. 

4.2. Total Biaya Produksi 

Total biaya produksi merupakan penjumlahan antara biaya tetap dengan 

biaya variabel. Besarnya total biaya produksi dalam satu bulan proses produksi 

agroindustri berbasis jagung. Rata-rata Biaya yang dikeluarkan pada usaha 

pengolahan jagung dapat disajikan pada Tabel 4.14. Berdasarkan Tabel 4.14. 

dapat diketahui bahwa pengusaha agroindustri berbasis jagung mengeluarkan 

biaya-biaya proses produksi per bulan yang meliputi: 

Tabel 4.14. Rata-Rata Biaya Produksi Usaha Agroindustri Berbasis Jagung Satu 

Bulan Proses Produksi di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017. 

No. Jenis Biaya 

Biaya Produksi 

Jagung Marning 

Biaya Produksi Emping 

Jagung 

Nilai 

(Rp/PP) 

Nilai 

(Rp/Bln) 

Nilai 

(Rp/PP) 

Nilai 

(Rp/Bln) 

1 Biaya Variabel 
    

 

a. Bahan Baku 

Utama 
92.750 927.500 189.750 1.897.500 

 
b. Bahan Penolong 85.063 850.625 174.550 1.745.500 

 
c. Bahan Lain 44.850 448.500 68.448 684.475 

 
d. Tenaga Kerja 85.643 856.429 252.343 2.523.429 

 

Subtotal Biaya 

Variabel 
308.305 3.083.054 685.090 6.850.904 

2 Biaya Tetap 
    

 
a. Penyusutan Alat 2.344 23.435 76.700 767.000 

 
b. Listrik 259 2.585 259 2.585 

 
Subtotal Biaya Tetap 2.602 26.020 76.959 769.585 

Total Biaya Produksi (TC) 310.907 3.109.074 762.049 7.620.489 

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2017 

 Berdasarkan Tabel 4.14. diketahui bahwa rata-rata total biaya produksi 

yang dikeluarkan oleh pengusaha agroindustri jagung marning yaitu sebesar Rp. 

310.907/PP atau sebesar Rp. 3.109.074/Bln yang berasal dari biaya variabel 

sebesar Rp. 308.305/PP  atau sebesar Rp. 3.083.054/Bln dan biaya tetap sebesar 
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Rp. 2.602/PP atau sebesar Rp. 26.020/Bln. Sedangkan rata-rata total biaya 

produksi yang dikeluarkan oleh pengusaha agroindustri emping jagung yaitu 

sebesar Rp. 762.049/PP atau sebesar Rp. 7.620.489/Bln yang berasal dari biaya 

biaya variabel sebesar Rp. 685.090/PP atau sebesar Rp. 6.850.904/Bln dan biaya 

tetap sebesar Rp. 76.959/PP atau sebesar Rp. 769.585/Bln. Tinggi rendahnya 

biaya produksi dipengaruhi oleh jumlah bahan baku, biaya bahan penolong, 

jumlah tenaga kerja dan upah tenaga kerja yang digunakan. 

4.2.1. Produksi Jagung 

Produksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah produk agroindustri 

berbasis jagung yang dihasilkan pada agroindustri berbasis jagung yang 

dinyatakan dalam satuan kilogram. Nilai produksi adalah hasil kali antara jumlah 

produksi dengan harga produksi jagung per kilogram. Sedangkan keuntungan 

usaha adalah selisih antara nilai produksi dikurangi dengan biaya produksi pada 

agroindustri berbasis jagung yang dinyatakan dalam satuan rupiah. Hasil 

penelitian terhadap jumlah produksi, nilai produksi, rata-rata produksi dan 

keuntungan agroindustri berbasis jagung untuk satu bulan proses produksi dapat 

dilihat pada Tabel 4.15. sebagai berikut: 

Tabel 4.15. Rata-Rata Produksi Dan Penerimaan Agroindustri Berbasis Jagung di 

Kabupaten Lombok Barat Dalam Satu Bulan Proses Produksi Tahun 

2017. 

      

No

. 
Uraian 

Marning Emping Jagung 

Per PP Per Bulan Per PP Per Bulan 

1 Produksi (Kg) 18,04 180,40 42,60 426,00 

2 Produksi (Bungkus) 948,00 9.480,00 2.159,00 21.590,00 

3 Produksi (gram/Bks) 18,90 18,90 19,09 19,09 

4 Harga (Rp/Kg) 37.175,00 37.175,00 40.750,00 40.750,00 

5 Nilai Produksi (Rp) 663.600,00 6.636.000,00 
1.694.500,0

0 
16.945.000,00 

6 
Total Biaya Produksi 

(Rp) 
310.907,38 3.109.073,81 762.048,91 7.620.489,07 

7 Keuntungan (Rp) 352.692,62 3.526.926,19 932.451,09 9.324.510,93 

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2017 

Berdasarkan Tabel 4.15. menunjukan bahwa produksi rata-rata produk 

jagung marning sebanyak 18,04 Kg/PP dan 180,40 Kg/bulan dengan produksi 

rata-rata produk jagung marning dalam bungkus sebanyak 948,00 Bks/PP atau 

9.480,00 Bks/Bulan dimana berat rata-rata sebanyak 18,90 g/Bks dengan harga 

jual rata-rata yaitu sebesar Rp. 37.175,00/Kg. Nilai produksi dari usaha jagung 
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marning sebesar Rp.663.600,00/PP atau Rp. 6.636.000,00/bulan dengan total 

biaya produksi yang dikeluarkan dari usaha jagung marning sebesar Rp. 

310.907,38/PP atau Rp.3.109.073,81/bulan. Keuntungan yang diperoleh dari 

usaha jagung marning sebesar Rp. 352.692,62/PP atau Rp. 3.526.926,19/bulan. 

Sedangkan produksi rata-rata produk emping jagung sebanyak 42,60 Kg/PP dan 

426,00Kg/bulan dengan produksi rata-rata produk emping jagung dalam bungkus 

besar sebanyak 2.159,00 Bks/PP dan 21.590,00 Bks/Bulan dimana berat rata-rata 

sebanyak 19,09 g/Bks dengan harga jual rata-rata yaitu Rp. 40.750,00/Kg. Nilai 

produksi dari usaha emping jagung sebesar Rp. 1.694.500,00/PP atau Rp. 

16.945.000,00/bulan dengan total biaya produksi yang dikeluarkan dari usaha 

emping jagung sebesar Rp. 762.048,91/PP atau Rp. 7.620.489,07/bulan. 

Keuntungan yang diperoleh dari usaha emping jagung sebesar Rp. 932.451,09/PP 

atau Rp. 9.324.510,93/bulan. Keuntungan inilah yang merupakan unsur penting 

yang menjadi tujuan utama dari suatu usaha. Keuntungan yang diterima 

pengusaha dari proses pengolahan jagung menjadi jagung marning dan emping 

jagung sudah dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.   

4.3. Keuntungan Usaha Agroindustri Berbasis Jagung 

Keuntungan yang diterima oleh pengusaha agroindustri berbasis jagung 

yaitu sebesar Rp. 12.851.437,12 per satu bulan proses produksi yang di dapat dari 

selisih antara besarnya penerimaan dengan biaya produksi sebagai berikut: 

Keuntungan  = TR–TC 

= Rp. 12.851.437,12 – Rp. 10,729,562.88  

= Rp. 2.121.874,25 

4.4. Analisis Nilai Tambah Agroindustri Berbasis Jagung 

Analisis nilai tambah digunakan untuk mengetahui besarnya tambahan 

nilai yang terdapat pada jagung yang diolah menjadi jagung marning dan emping 

jagung. Pada analisis nilai tambah pada agroindustri berbasis jagung di Kabupaten 

Lombok Barat ini jagung marning sebagai produk dominan memiliki rataan 

produksi perbulan sebesar 180,40 Kg dengan nilai produksi sebesar Rp. 

6.636.000,00/bulan dan emping jagung dengan produksi rata-rata perbulan sebesar 

426,00 Kg dengan nilai produksi sebesar Rp. 16.945.000,00/Bulan, dari total nilai 

produksi. Untuk mengetahui besarnya nilai tambah pada agroindustri berbasis 

jagung di Kabupaten Lombok Barat, Maka dapat menggunakkan “Metode 

Hayami”sebagai alat analisisnya. Perhitungan nilai tambah pada usaha 

pengolahan jagung menjadi jagung marning dan emping jagung di Kabupaten 

Lombok Barat dapat dilihat pada Tabel. 4.17. 
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Tabel 4.17. Analisis Nilai Tambah Keseluruhan Agroindustri Berbasis Jagung di 

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017. 

No Variabel Satuan 

Nilai 

Olahan 

Jagung 

Marning 

Nilai 

Olahan 

Emping 

Jagung 

I Output, input, dan Harga 
   

1 Produksi Kg/PP 18,13 42,60 

2 Bahan Baku Kg/PP 20,40 46,00 

3 Tenaga Kerja HKO/PP 3,43 10,09 

4 Faktor Konversi  (1/2) Kg/Kg BB 0,89 0,93 

5 Koefesien Tenaga Kerja (3/2) 
HKO/Kg 

BB 
0,17 0,22 

6 Harga Output Rata-rata Rp/Kg 37.175,00 40.750,00 

7 Upah Rata-rata Tenaga Kerja Rp/Kg 4.198,18 5.485,71 

II Penerimaan dan Keuntungan 
   

8 Harga Bahan Baku Rp/Kg 4.650,00 4.350,00 

9 Sumbangan Input Lain Rp/Kg 6.495,81 6.955,57 

10 Nilai Produksi (4x6) Rp/Kg 33.029,26 37.738,04 

11 Imbalan Tenaga Kerja (5x7) Rp/Kg 704,99 1.203,72 

12 Rasio Bagian Tenaga Kerja (11/13)x100% (%) 3,33 4,77 

13 Nilai Tambah (10-8-9-11) Rp/Kg BB 21.178,46 25.228,75 

14 Rasio Nilai Tambah (13/10)x100% (%) 64,12 66,85 

15 Keuntungan (13-11) Rp/Kg BB 20.473,47 24.025,03 

16 Tingkat Keuntungan (15/10)x100% (%) 61,99 63,66 

III Balas Jasa Pemilik Faktor-Faktor Produksi 
   

17 Margin Keuntungan (10-8) Rp/Kg BB 28.379,26 33.388,04 

18 Pendapatan Tenaga Kerja (11/15)x100% (%) 2,48 3,61 

19 Sumbangan Biaya Input Lain (9/15)x100% (%) 22,89 20,83 

20 Keuntungan Kegiatan Produksi (16/15)x100% (%) 72,14 71,96 

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2017 

4.4.1. Nilai Tambah 

Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi dikurangi dengan 

harga bahan baku, sumbangan input lain (biaya bahan penolong, biaya komponen  

lain, biaya input tetap) dan imbalan tenaga kerja. 
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1. Nilai Tambah Jagung Marning  

Dari hasil perhitungan nilai tambah pada Tabel 4.17. diketahui bahwa hasil 

produksi (output) yang dihasilkan dalam satu kali proses produksi jagung marning 

adalah sebanyak 18,13 Kg dengan penggunaan bahan baku (input) sebesar 20,40 

Kg. Adapun nilai tambah diperoleh dari pengurangan antara nilai output dengan 

harga bahan baku dan sumbangan input lain. Pada pengolahan jagung menjadi 

jagung marning diperoleh rata-rata nilai tambah sebesar Rp. 21.178,46 artinya 

dengan menggunakan 1 Kg bahan baku seharga Rp. 4.650,00  dan biaya seluruh 

input lain  sebesar Rp. 6.495,81 untuk setiap Kg bahan baku, maka setelah diolah 

dapat menghasilkan (output) sebanyak 18,13 Kg jagung marning dari penggunaan 

bahan baku (input) sebanyak 20,40 kg dan dengan nilai produksi Rp. 33.029,26 

sehingga meningkatkan nilai tambah jagung marning sebesar Rp. 21.178,46 

dengan rasio nilai tambah sebesar 64,12%. Rasio nilai tambah jagung marning 

yaitu 64,12% yang artinya setiap Rp. 1 nilai output maka akan menghasilkan nilai 

tambah sebesar 0,6412%. Adapun persentase distribusi nilai tambah kepada 

tenaga kerja menunjukkan hal yang sebaliknya dengan rasio penciptaan nilai 

tambah jagung marning sebesar 3,33%, artinya setiap penciptaan nilai tambah 

sebesar Rp. 21.178,46 membutuhkan pengeluaran sebesar Rp. 3.33 untuk dapat 

menyerap tenaga kerja. 

2. Nilai Tambah Emping Jagung 

Sedangkan untuk nilai tambah emping jagung dapat dilihat hasil 

perhitungan nilai tambah pada Tabel 4.17. diketahui bahwa hasil produksi 

(output) yang dihasilkan dalam satu kali proses produksi emping jagung  adalah 

sebanyak 42,60 Kg dengan penggunaan bahan baku (input) sebesar 46,00 Kg. 

Adapun rata-rata nilai tambah diperoleh dari pengurangan antara nilai output 

dengan harga bahan baku dan sumbangan input lain. Pada pengolahan jagung 

menjadi emping jagung diperoleh nilai tambah sebesar Rp. 25.228,75 artinya 

dengan menggunakan 1 Kg bahan baku seharga Rp. 4.350,00  dan biaya seluruh 

input lain sebesar Rp. 6.955,57  untuk setiap Kg bahan baku, maka setelah diolah 

dapat menghasilkan (output) sebanyak 42,60 Kg emping jagung dari penggunaan 

bahan baku (input) sebanyak 46,40 kg dan dengan nilai produksi sebesar Rp. 

37.738,04. sehingga meningkatkan nilai tambah emping jagung sebesar Rp. 

25.228,75 dengan rasio 66,85%. Rasio nilai tambah emping jagung yaitu 66,85% 

yang artinya setiap Rp. 1 nilai output maka akan menghasilkan nilai tambah 

sebesar 0,6685%. Adapun persentase distribusi nilai tambah kepada tenaga kerja 

menunjukkan hal yang sebaliknya dengan rasio penciptaan nilai tambah emping 

jagung sebesar 4,77%, artinya setiap penciptaan nilai tambah sebesar Rp. 

25.228,75 membutuhkan pengeluaran sebesar Rp. 4.77 untuk dapat menyerap 

tenaga kerja. 

4.5. Analisis Kelayakan Usaha 
Untuk mengetahui kelayakan agroindustri berbasis jagung dianalisis 

dengan menggunakan analisis R/C Rasio. 
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4.5.1. Analisis R/C Rasio Jagung Marning 

Analisis R/C Rasio merupakan (Revenue Cost Ratio) merupakan 

perbandingan antara total penerimaan/nilai produksi dengan total biaya produksi 

yang dikeluarkan oleh pengusaha jagung marning. Analisis R/C Rasio 

menggunakan kriteria apabila hasil analisis R/C Rasio > 1 maka usaha pengolahan 

jagung marning tersebut menguntungkan dan layak untuk di usahakan.  

Diketahui:  TR  = Rp. 3.526.926,19 

TC = Rp. 3.109.073,81 

R/C Ratio =
  

  
 = 

             

            
 = Rp. 1,13 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa agroindustri berbasis 

jagung di Kabupaten Lombok Barat. Layak untuk di usahakan karena R/C 

Rasionya lebih dari 1 atau sebesar Rp. 1,13 yang berarti bahwa setiap biaya yang 

dikeluarkan pengusaha jagung marning sebesar Rp. 1.000 maka akan memperoleh 

penerimaan sebesar Rp. 1.113.  

4.5.2. Analisis R/C Rasio Emping Jagung 

Sedangkan hasil analisis pada emping jagung, besarnya R/C Rasio emping 

jagung yang merupakan perbandingan antara total penerimaan/nilai produksi 

dengan total biaya produksi yang dikeluarkan oleh pengusaha emping jagung. 

Analisis R/C Rasio menggunakan kriteria apabila hasil analisis R/C Rasio > 1 

maka usaha pengolahan emping jagung tersebut menguntungkan dan layak untuk 

di usahakan.  

 

Diketahui:  TR  = Rp. 9.324.510,93  

TC = Rp. 7.620.489,07 

R/C Ratio =
  

  
 = 

              

            
 = Rp. 1,22 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa agroindustri berbasis 

jagung di Kabupaten Lombok Barat. Layak untuk di usahakan karena R/C 

Rasionya lebih dari 1 atau sebesar Rp. 1,22 yang berarti bahwa setiap biaya yang 

dikeluarkan pengusaha emping jagung sebesar Rp. 1.000 maka akan memperoleh 

penerimaan sebesar Rp. 1.122 dengan demikian pengolahan jagung di Kabupaten 

Lombok Barat ini menguntungkan untuk di usahakan. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan  sebagai berikut: 
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1. Terdapat dua produk olahan agroindustri berbasis jagung di Kabupaten 

Lombok Barat yaitu jagung marning dan emping jagung. 

2. Rata-rata nilai tambah yang diperoleh untuk produk jagung marning 

adalah sebesar Rp. 21.310,97,- per Kg BB dengan rasio nilai tambah 

sebesar 64,26%. Untuk produk emping jagung sebesar Rp. 25.228,75,- per 

Kg BB yang digunakan dengan rasio nilai tambah sebesar 66,85%. 

3. Agroindustri berbasis jagung di Kabupaten Lombok Barat layak untuk di 

usahakan karena R/C rasionya lebih dari 1 dengan R/C rasio masing-

masing sebesar: 

a) Nilai R/C rasio untuk produk jagung marning sebesar Rp. 1,13 yang 

merupakan perbandingan dari total penerimaan sebesar Rp. 

3.526.926,19 -, dengan total pengeluaran sebesar Rp. 3.109.073,81 yang 

berarti bahwa setiap biaya yang dikeluarkan pengusaha jagung marning 

sebesar Rp. 1.000 maka akan memperoleh penerimaan sebesar Rp. 

1.113.   

b) Sedangkan nilai R/C rasio untuk produk emping jagung sebesar Rp. 

1,22 yang merupakan perbandingan dari total penerimaan sebesar Rp. 

9.324.510,93-, dengan total pengeluaran sebesar Rp. 7.620.489,07 yang 

berarti bahwa setiap biaya yang dikeluarkan pengusaha jagung marning 

sebesar Rp. 1.000 maka akan memperoleh penerimaan sebesar Rp. 

1.122.  

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada agroindustri berbasis 

jagung di Kabupaten Lombok Barat, maka dapat disarankan bahwa: 

1. Untuk pengusaha jagung marning maupun pengusaha emping jagung 

diharapkan lebih aktif dalam memberikan informasi keberadaan produk 

tersebut sehingga masyarakat lebih banyak yang mengkonsumsinya. 

2. Untuk produsen agroindustri berbasis jagung diharapkan dapat menambah 

variasi rasa yang lain. 

3. Untuk pemerintah diharapkan memberikan informasi yang terkait dengan 

pengembangan usaha khususnya untuk produsen agroindustri berbasis 

jagung.  

4.  
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