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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui nilai tambah agroindustri 
kerupuk kulit di Kota Mataram. (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi nilai tambah  pada agroindustri kerupuk kulit di Kota Mataram. (3) 
Untuk mengetahui kontribusi faktor produksi terhadap nilai tambah pada 
agroindustri kerupuk kulit di Kota Mataram. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) Rata-rata nilai tambah yang 
diperoleh oleh produsen kerupuk kulit di Kota Mataram yaitu sebesar Rp. 
57.263/kg, dan rata-rata pendapatan yang diperoleh yaitu sebesar Rp. 6.332.319 
per proses produksi, (2) Faktor –faktor yang berpengaruh nyata terhadap nilai 
tambah agroindustri kerupuk kulit di Kota Mataram yang paling dominan yaitu 
kapasitas produksi, bahan baku, harga output, dan harga bahan baku, (3) 
Kontribusi faktor produksi terhadap nilai tambah agroindustri kerupuk kulit di 
Kota Mataram adalah untuk bahan baku menyumbang sebesar 41,77 % , 
kemudian untuk bahan penolong menyumbang sebesar 8,45 %, dan kontribusi 
faktor produksi tenaga kerja menyumbang sebesar 1,90 %. 

 

Kata Kunci : Nilai tambah , Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tambah, dan 
Kontribusi faktor produksi terhadap nilai tambah. 
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THE ANALYSIS OF VALUE-ADDES AGROINDUSTRIAL SKIN 
CRACKERS IN MATARAM CITY 

 
 

 
ABSTRACK 

This study aims to : (1) to know the value-added of agroindustrial skin 
crackers in Mataram, (2) to know what is the factors that influence the value-
added of agroindustrial skin cracker in Mataram, (3) to know the contribution of 
factor production the value-added of agroindustrial skin crackers in Mataram. 

The results of this showed that : (1) The average of value-added which 
obtained by the skin cracker manufacture in Mataram is Rp. 57.263/kg and the 
average income obtained is about Rp. 6.332.319/process production (2) factors 
which significantly affect the value-added of agroindustrial skin crackers in 
Mataram which most dominant is the production capacity, raw materials, the price 
of output, and the price of raw materials (3) the contribution of production factors 
to the value-added of agroindustrial skin crackers in Mataram is for raw materials 
accounted about 41,77 %, for raw additional materials accounted about 8,45 %, 
and the contribution of production factor of the work force accounted about 1,90 
%. 

 

Kata Kunci : Value-added, the factors affecting the value-added, and the 
contribution of production factors to value-added. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 
 

Jurnal : Analisis Nilai Tambah Agroindustri Kerupuk Kulit Di Kota Mataram 
 

PENDAHULUAN 
 

Agroindustri kerupuk kulit merupakan proses mengolah kulit sapi 
menjadi produk kerupuk kulit. Agroindustri kerupuk kulit  sangat strategis untuk 
meningkatkan pendapatan, karena harga bahan bakunya relatif lebih rendah, 
sehingga jika diusahakan maka diversifikasi produk olahannya lebih banyak 
sehingga bisa memperoleh kuntungan dan nilai tambah yang lebih besar. 

Kegiatan dari pengolahan kulit sapi dapat meningkatkan nilai tambah 
bagi pemilik perusahaan maupun orang-orang yang ikut serta dalam 
pengolahannya.  
Peranan dari nilai tambah ini semakin penting dengan adanya tujuan 
pengembangan industri untuk peningkatan kesejahteraan. Dalam penciptaan nilai 
tambah, usaha kerupuk kulit melibatkan berbagai pihak yang ikut memberikan 
kontribusi. Diantaranya tenaga kerja yang menyumbang keterampilan mereka, 
pemerintah yang menyediakan lingkungan serta program yang berhubungan 
dengan komoditas ternak  salah satunya Program Bumi Sejuta Sapi yang mampu 
mengirim ternak di berbagai daerah karena jumlah produksi ternak sapi yang 
melimpah. Program tersebut dilakukan untuk mendorong bangkitnya 
pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam rangka memacu pertumbuhan 
ekonomi. 

METODOLOGI PENELITIAN 
Metode yang digunakan  dalam penelitian ini  adalah metode deskriptif 

dengan unit analisis yaitu usaha agroindustri kerupuk kulit di Kota Mataram. 
Penentuan daerah sample dilaksanakan di dua kecamatan yang ada di Kota 
Mataram, yaitu kecamatan Cakranegara dan Kecamatan Mataram. Setiap 
kecamatan dipilih dua kelurahan sebagai daerah sampel secara Purposive 
Sampling atas dasar jumlah unit usaha agroindustri kerupuk kulit hanya ada 
didua kelurahan tersebut. Empat kelurahan yang terpilih tersebut adalah 
Cakranegara Selatan dan Cakranegara Selatan Baru yang berada di kecamatan 
Cakranegara, serta Pagesangan Barat dan Pagutan Timur yang berada di 
Kecamatan Mataram. Penentuan  responden dalam penelitian ini dilakukan 
secara “Sensus” yaitu mengambil seluruh jumlah responden atau agroindustri 
yang ada yaitu 30 unit usaha kerupuk kulit. Empat kelurahan terpilih yaitu 
kelurahan Cakranegara Selatan sebanyak 14 unit usaha dan Cakranegara Selatan 
Baru 7 unit usaha sehingga total jumlah unit usaha kerupuk kulit di Kecamatan 
Cakranegara yaitu 21 unit usaha dan kelurahan Pagesangan Barat sebanyak 2 
unit usaha dan Pagutan Timur sebanyak 7 unit usaha sehingga total jumlah unit 
usaha kerupuk kulit di Kecamatan Mataram yaitu 9 unit usaha.  

Data yang dikumpulkan meliputi : nilai tambah, analisis faktor-faktor 
yang mempengaruhi nilai tambah dan analisis kontribusi faktor produksi 
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terhadap nilai tambah. Untuk mengetahui besarnya nilai tambah dan keuntungan 
yang diperoleh dari usaha agroindustri yang berbahan dasar kulit sapi dapat 
dihitung melalui data primer yang diperoleh dari responden yang kemudian 
dianalisis dengan menggunakan ” Metode Hayami ” (Gumbira-Sa’id, 1999). 
Tabel 1  Analisis Nilai Tambah dengan Metode Hayami 

No. Variabel Nilai 
I Output, Input, dan Harga 
1 Output (a) 
2 Input (b) 
3 Tenaga Kerja (HKO) (c) 
4 Faktor Konversi ( 1:2 )  (d) = (a) : (b) 
5 Koefisien Tenaga Kerja ( 3:2 ) (e) = (c) : (b) 
6 Harga Output (Rp) (f) 
7 Upah Tenaga Kerja Langsung (Rp/HKO) (g) 
II Penerimaan dan Keuntungan 
8 Harga Bahan Baku (Rp) (h) 
9 Sumbangan Input Lain (Rp) (i) 
10 Nilai Output (4x6) (j) = (d) x (f) 
11 a. Nilai Tambah (10-8-9)  (k) = (j) – (i) – (h) 
 b.Rasio Nilai Tambah (11a:10)x100% (l) = (k) : (j)x100% 
12 a. Imbalan Tenaga Kerja (5x7)  (m) = (e) x (g) 
 b. Bagian Tenaga Kerja (12a:11a)x100% (n) = (m) : (k)x100% 
13 a. Keuntungan (Rp) (11a-12a)  (o) = (k) – (m) 
 b. Tingkat Keuntungan (13a:10)x100% (p) = (o) : (j)x100% 
III Balas Jasa Pemilik Faktor-Faktor Produksi 
14 Margin Keuntungan (10-8) (q) = (j) – (h) 
  a. Pendapatan Tenaga Kerja 

(12a:14)x100% 
(r) = (m) : (q)x100% 

  b. Sumber Input Lain (9:14)x100% (s) = (i) : (q)x100% 
  c.Keuntungan Perusahaan (13a:14)x100% (t) = (o) : (q)x100% 

Sumber : Hayami, et al. (1987) dalam Gumbira-Sa’id (1999) 
Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi nilai tambah 
digunakan analisis regresi linier berganda, dengan rumus : 

Yi = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + β7X7 + e 
Untuk mengetahui kontribusi faktor produksi terhadap nilai tambah dapat 
diperoleh dari presentasi faktor produksi terhadap nilai tambah yang dihasilkan. 
Persamaan yang digunakan adalah : 

K = 
ଡ଼୧
ே௧

 x 100 % 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Biaya Produksi Agroindustri Kerupuk Kulit 

Dalam menjalankan usaha diperlukan perhitungan atas biaya-biaya yang 
akan dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk kelancaran proses produksinya.  

  Tabel 2  Rata-rata Biaya Produksi Agroindustri Kerupuk Kulit Per Proses  
   Produksi di Kota Mataram 2015 

No Jenis Biaya Nilai (Rp) Presentase (%) 
1 Biaya Variabel : 

a. Bahan Baku 
b. Bahan Penolong 
c. Tenaga Kerja 
d. Biaya Lain-lain 

a) Biaya Air 
b) Biaya 

Transportasi 

 
2.713.167 
   501.938 

     123.300 
 

     10.465 
     

14.600 

 
80,67 
14,92 
3,67 

 
0,31 

 
0,43 

Subtotal Biaya Variabel 3.363.469 100 
2 Biaya Tetap 

a. Penyusutan Alat 
b. Biaya Pajak Usaha 
c. Biaya Listrik 

 
       8.385 
          224 
      12.955 

 
38,88 
1,04 

60,07 

Subtotal Biaya Tetap        21.565 100 
Total Biaya Produksi 3.385.034  

  Sumber : Data Primer diolah 
Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa pengusaha kerupuk kulit  
mengeluarkan biaya-biaya perproses produksi, yang meliputi : 
1. Biaya Variabel 

a. Bahan baku yang digunakan untuk agroindustri kerupuk kulit adalah kulit 
sapi basah. Biaya yang dikeluarkan didominasi oleh biaya bahan baku 
yaitu rata-rata sebesar Rp. 2.713.167 per proses produksi hal ini 
disebabkan oleh penggunaan bahan baku yang tinggi dan harga yang tinggi 
pula. sedangkan biaya yang terbilang rendah yaitu pada biaya air yaitu 
sebesar  Rp. 10.465 per proses produksi. Tinggi rendahnya biaya yang 
dikeluarkan dipengaruhi oleh jumlah biaya yang digunakan dalam proses 
produksi. 

b. Biaya bahan penolong dibutuhkan untuk memperlancar jalannya proses 
produksi usaha kerupuk kulit 
rata-rata biaya bahan penolong untuk proses pengolahan kerupuk kulit 
terbesar yaitu pada penggunaan minyak goreng dengan rata-rata yang 
dibutuhkan 35,19 kg dengan rata-rata harga Rp. 375.603. Besarnya 
penggunaan biaya bahan penolong untuk minyak goreng dikarenakan 
tidak hanya dibutuhkan untuk penggorengan saja akan tetapi dibutuhkan 
utuk proses pengungkepan (aluman), sedangkan untuk biaya bahan 
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penolong terendah yaitu Gas LPG dengan penggunaan 1,30 kg dengan 
rata-rata harga Rp. 6.801 dikarenakan penggunaan gas paling sedikit dan 
responden yang menggunakan gas dalam proses produksi hanya empat 
responden. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 3. 

  Tabel 3  Rata-rata Biaya Bahan Penolong dalam Satu kali Proses Produksi  
       Responden Usaha Kerupuk Kulit di Kota Mataram Tahun 2015. 

No Bahan Penolong Satuan Jumlah Nilai 
(Rp) 

Presentase 
(%) 

1 Minyak Goreng Kg 35,19  375.603 74,83 
2 Garam Kg   1,97      7.867 1,56 
3 Minyak Tanah Liter   1,40     20.033 3,99 
4 Gas LPG Kg   1,30       6.801 1,35 
5 Kayu Bakar Ikat       4     30.567 6,08 
6 Plastik Kemasan M  30,53    61.067 12,16 

Total  501.938 100 
  Sumber : Data Primer diolah 

c. Biaya tenaga kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tenaga kerja 
langsung yang terlibat dalam proses produksi pengolahan kerupuk kulit, 
tenaga kerja tersebut bersumber dari dalam keluarga dan luar keluarga. 

Tabel 4 Rata- rata Biaya Tenaga Kerja Agroindustri Kerupuk Kulit Per Proses  
 Produksi di Kota Mataram Tahun 2015  

No Jenis Kegiatan HKO Upah (Rp/PP) 
1 Pembersihan 0,51 20.717 
2 Perebusan 0,33 17.467 
3 Pelepasan Bulu 0,42 12.800 
4 Pengirisan 0,58 15.150 
5 Pengeringan 1,38 17.800 
6 Pemotongan 0,40 13.233 
7 Pengungkepan 0,73 5.950 
8 Penggorengan 0,58 11.167 
9 Pengemasan 0,61 9.017 

Jumlah 5,55 123.300 
  Sumber : Data Primer Diolah 
  Berdasarkan Tabel  4 dapat diketahui bahwa upah rata-rata tenaga 
kerja per proses produksi yang dikeluarkan oleh responden yaitu sebesar  
Rp. 123.300 dengan rata-rata HKO yang digunakan sebesar 5,55 HKO. Pada 
tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa upah tenaga kerja yang paling 
besar adalah pada kegiatan pembersihan yaitu sebesar Rp. 20.717, 
sedangkan upah terkecil pada kegiatan pengungkepan yaitu sebesar           
Rp. 5.950. 

2. Biaya Tetap 
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Tabel 5  Rata-rata Biaya Penyusutan Peralatan Agroindustrii Kerupuk Kulit per  
Proses Produksi di Kota Mataram 2015 

No Jenis Peralatan Nilai Penyusutan (Rp) 
1 Talam 289 
2 Pisau 529 
3 Parang 561 
4 Ember 575 
5 Tungku 905 
6 Asah Gerinda 163 
7 Bambu Jemur 1.402 
8 Karung Penyimpanan 844 
9 Dacin Duduk 302 
10 Meja 795 
11 Bangku 350 
12 Wajan Besar 1143 
13 Sutil 253 
14 Penyaringan 224 
15 Kompor Gas 52 

Jumlah 8.385 
  Sumber : Data Primer Diolah 

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa rata-rata biaya penyusutan alat 
untuk proses pengolahan kerupuk kulit terbesar adalah biaya penyusutan untuk 
bambu jemur yaitu rata-rata sebesar Rp. 1.402 untuk satu kali proses produksi. 
Besarnya biaya penyusutan untuk bambu jemur dikarenakan penggunaan alat 
yang paling banyak serta pemakaiannya tidak lama, sedangkan penyusutan alat 
terendah adalah Kompor Gas dengan nilai penyusutan rata-rata sebesar Rp. 52 
dikarenakan penggunaan alat yang paling sedikit dan responden yang 
menggunakan kompor gas dalam proses produksi yaitu hanya empat responden.. 
Rata-rata biaya pajak usaha kerupuk kulit yang dikeluarkan per proses produksi 
adalah sebesar Rp. 224, biaya tersebut terbilang paling rendah hal ini dikarenakan 
responden yang membayar pajak usaha hanya 6 responden sedangkan yang 
lainnya tidak membayar pajak usaha. Untuk biaya iuran listrik rata-rata biaya 
yang dikeluarkan perproses produksi yaitu Rp. 12.955  dengan rata-rata listrik 
yang dibayar berkisar antara Rp. 5.000-28.571 per proses produksi. 

Total biaya produksi yang dikeluarkan oleh produsen kerupuk kulit per 
proses produksi yaitu sebesar Rp. 3.385.034. total biaya tersebut merupakan 
penjumlahan dari total biaya tetap dengan total biaya variabel. 
Nilai Produksi dan Pendapatan Agroindustri Kerupuk Kulit 

Nilai produksi adalah hasil perkalian antara jumlah produksi yang 
dihasilkan dengan harga jual produk yang dinyatakan dalam satuan rupiah dalam 
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satu kali proses produksi. Sedangkan pendapatan merupakan selisih antara total 
nilai produksi (total revenue) dengan biaya total (total cost). 
Tabel 7 Rata-rata Produksi, Harga, dan Nilai Produksi Per Proses Produksi 

        Agroindustri Kerupuk Kulit di Kota Mataram 

No Unsur 
Produksi 

Jumlah Produksi 
(kg) 

Harga (Rp/kg) Nilai Produksi 
(Rp) 

Presentase 
(%) 

1 Aluman 34,93 103.500 3.615.600 39,29 

2 
Kerupuk 
Kulit 56,73 98.500 5.588.233 

60,71 

Total Nilai Produksi 9.203.833 100 

 Sumber : Data Primer diolah 
Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa pengusaha memproduksi atau 

menjual kerupuk dan aluman dalam jumlah yang berbeda. Penjualan kerupuk kulit 
lebih banyak dilihat dari nilai produksi dan jumlah produksi kerupuk kulit sebesar 
Rp. 5.588.233 dari pada aluman Rp. 3.615.600 dan jumlah produksi kerupuk kulit 
lebih besar yaitu 56,73 kg perproses produksi dengan harga rata-rata Rp. 98.500 
sedangkan aluman hanya 34,93 kg dengan harga rata-rata Rp. 103.500. perbedaan 
jumlah produksi dan nilai produksi ini disebabkan karena selama proses produksi 
hasil dari bahan baku menjadi aluman mengalami penyusutan berat akan tetapi 
dari aluman menjadi kerupuk kulit terjadi peningkatan karena minyak yang 
digunakan untuk menggoreng sebagian ikut sehingga menambah berat. Dan dari 
sisi keuntungan akan lebih menguntungkan menjual kerupuk kulit. Hal ini dapat 
dilihat pada hasil konversi dari aluman menjadi kerupuk kulit.  
Tabel 8 Rata-rata Konversi untuk Produksi Aluman Menjadi Kerupuk Kulit 

No Uraian Nilai (Rp) 
1 Kerupuk Kulit (kg) 98,65 
2 Harga (Rp/kg) 98.500 
3 Nilai Produksi (Rp) 9.717.353 

 Sumber : Data Primer diolah 
Keterangan : Konversi 1 kg Aluman = 1,2 kg Kerupuk kulit 
 Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat bahwa setelah dilakukan konversi dari 
aluman menjadi kerupuk kulit terjadi penambahan hasil yaitu rata-rata sebesar 
98,65 kg dengan nilai produksi Rp. 9.717.353. dengan demikian apa bila dijual 
dalam bentuk kerupuk kulit mendapatkan peningkatan penerimaan/nilai produksi.  
Tabel  9 Rata-rata Nilai Produksi dan Pendapatan Agroindustri Kerupuk Kulit  
        Satu Kali Proses Produksi di Kota Mataram 2015 

No Uraian Nilai 
1 Produksi (Kg) 98,65 
2 Harga Output (Rp/kg) 98.500 
3 Nilai Produksi (Rp) 9.717.353 
4 Total Biaya Produksi (Rp) 3.385.034 
5 Pendapatan (Rp) 6.332.319 

  Sumber : Data Primer diolah 
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Dari Tabel 9 diketahui bahwa jumlah produksi rata-rata kerupuk kulit per 
proses produksi di Kota Mataram yaitu sebanyak 98,65kg, harga output rata-rata 
yaitu sebesar Rp. 98.500 per kilogramnya. Sehingga diperoleh nilai produksi 
sebesar Rp. 9.717.353 dan pendapatan sebesar Rp. 6.332.319 per proses 
produksinya. Oleh karena itu besar kecilnya pendapatan yang diperoleh responden 
ditentukan oleh nilai produksi dan total biaya produksi.  

 

Analisis Nilai Tambah Agroindustri Kerupuk Kulit 
Analisis nilai tambah dunakan untuk mengetahui besarnya tambahan nilai 

yang terdapat pada kulit sapi yang diolah menjadi kerupuk kulit. Untuk 
mengetahui besarnya nilai tambah pada agroindustri kerupuk kulit digunakan 
analisis nilai tambah dengan menggunakan “metode hayami”. 
Tabel 10. Analsisi Nilai Tambah Agroindustri Kerupuk Kulit Per Proses  

        Produksi di Kota Mataram Tahun 2015. 
No. Variabel Nilai 

I.    Output, Input dan Harga 
1 Output (Kg) 98,65 
2 Input (Kg) 113,43 
3 Tenaga Kerja (HKO) 5,55 
4 Faktor Konversi =                                        (1)/(2) 0,87 
5 Koefisien Tenaga Kerja (HKO) =                 (3)/(2) 0,05 
6 Harga Output (Rp/Kg) 98.500 
7 Upah rata-rata tenaga kerja (Rp/HKO) 23.006 
II. Penerimaan dan Keuntungan 

8 Harga Bahan Baku (Rp/Kg) 23.567 
9 Sumbangan Input Lain (Rp/Kg) 4.836 
10 Nilai Output (Rp/Kg) =                                   (4)x(6) 85.665 
11 a. Nilai Tambah (Rp/Kg) =                            (10)-(9)-(8) 57.263 
  b. Rasio Nilai Tambah (%) =                         (11a)/(10) x 100% 66,84 
12 a. Imbalan tenaga kerja (Rp/HKO) =             (5)x(7) 1.126 
  b. Bagian tenaga kerja (%) =                        (12a)/(11a) x 100% 1,97 
13 a. Keuntungan (Rp) =                                   (11a)-(12a) 56.137 
  b. Tingkat Keuntungan =                               (13a)/(10) x 100% 65,53 
III. Balas Jasa Pemilik Faktor Produksi 
14 Margin Keuntungan = (10)-(8) 62.099 

  a. Pendapatan Tenaga Kerja (%) =             (12a)/(14) x 100% 1,81 
  b. Sumber Input Lain (%) =                         (9)/(14) x 100% 7,79 
  c. Keuntungan Pemilik Usaha (%) =           (13a)/(14) x 100% 90,40 

Sumber : Data Primer diolah 
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10.1. Nilai Tambah 
Dari hasil perhitungan nilai tambah pada tabel 4.13 diketahui bahwa hasil 

produksi (output) yang dihasilkan satu kali proses produksi adalah sebesar 98,65 
kg dengan penggunaan bahan baku (input) sebesar 113,43 kg. Adapun nilai 
tambah diperoleh dari pengurangan antara nilai output dengan harga bahan baku 
dan sumbangan input lain. Pada pengolahan kulit sapi menjadi kerupuk kulit 
diperoleh nilai tambah sebesar Rp. 57.264, artinya dengan menggunakan 1 kg 
bahan baku seharga Rp. 23.567 dan biaya input lain sebesar Rp. 4.836 untuk 
setiap kg bahan baku, maka setelah diolah bisa menghasilkan 0,87 kg kerupuk 
kulit dengan nilai output kerupuk yang dihasilkan sebesar Rp. 85.665 sehingga 
meningkatkan nilai tambah kulit sapi sebesar Rp. 57.263 dengan rasio nilai tambah 
sebesar 66,84%. 
10.2. Imbalan Tenaga Kerja 

Dari hasil analisis diperoleh koefisien tenaga kerja sebesar 0,05 artinya, 
untuk mengolah 1 kg bahan baku kulit sapi dibutuhkan 0,05 tenaga kerja, dengan 
kata lain untuk mengolah 100 kg bahan baku dibutuhkan 5 tenaga kerja. Adapun 
besarnya imbalan yang diperoleh oleh tenaga kerja sebesar Rp. 1.126, artinya 
tenaga kerja akan memperoleh imbalan sebesar Rp. 1.126 untuk pengolahan 1 kg 
bahan baku kulit sapi menjadi 0,87 kg kerupuk kulit. 
10.3. Keuntungan Agroindustri Kerupuk Kulit 

Besarnya keuntungan yang diterima oleh produsen kerupuk kulit yaitu 
sebesar Rp. 56.137/kg dengan tingkat keuntungan sebesar 65,53%. Artinya, setiap 
Rp. 100/kg nilai tambah yang diperoleh, produsen memperoleh keuntungan 
sebesar Rp. 65,53/kg bahan baku. 
10.3. Balas Jasa Pemilik Faktor Produksi 

Berdasarkan hasil analisis menunjukan bahwa besarnya marjin keuntungan 
kerupuk kulit yang merupakan selisih antara nilai output dengan harga bahan baku 
yaitu sebesar Rp. 62.099. Dimana balas jasa yang diterima oleh tenaga kerja yaitu 
sebesar 1,44% artinya, setiap Rp. 1 keuntungan yang diperoleh membutuhkan 
pengeluaran sebesar Rp. 1,81 untuk diberikan kepada tenaga kerja. Balas jasa 
untuk sumbangan input lain pada pengolahan kerupuk kulit sebesar 6,79%, artinya 
setiap Rp. 1 keuntungan dibutuhkan pengeluaran sebesar Rp. 7,79 untuk diberikan 
kepada input lain. Sedangkan balas jasa yang diterima oleh produsen kerupuk 
kulit yaitu 90,40% artinya, setiap Rp. 1 keuntungan yang dihasilkan 
membutuhkan Rp. 90,40 untuk diberikan kepada produsen kerupuk kulit. 
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Tambah Agroindustri Kerupuk 
Kulit di Kota Mataram 
 Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi nilai tambah (Y) pada 
agroindustri kerupuk kulit di Kota Mataram yaitu kapasitas produksi (X1), bahan 
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baku (X2), tenaga kerja (X3), upah tenaga kerja (X4), harga output (X5), harga 
bahan baku (X6), dan nilai input lain (X7). 
Tabel 11. Hasil Analisis Regresi Faktor yang mempengaruhi Nilai Tambah  

Agroindustri Kerupuk Kulit dengan Metode Enter di Kota Mataram 
Tahun 2015. 

No Variabel Koefisien 
Regresi 

Sig Ket 

1 Intercept (α) 3873,59 0,903  
2 Kapasitas Produksi (X1) 885,625 0,000 S 
3 Bahan Baku (X2) -782,42 0,000 S 
4 Tenaga Kerja (X3) 794,27 0,719 NS 
5 Upah Tenaga Kerja (X4) 0,071 0,895 NS 
6 Harga Output (X5) 0,885 0,000 S 
7 Harga Bahan Baku (X6) -1,439 0,034 S 
8 Nilai Input Lain (X7) -0,89 0,167 NS 
9 Koefisien Determinasi (R2) 0,890   
10 F hitung 25,384 0,000 S 

    Sumber : Data Primer diolah 
 

Keterangan :  S    = Signifikan pada taraf nyata 5% 
NS  = Non signifikan pada taraf nyata 5% 

Berdasarkan tabel 4.17. diatas nilai untuk koefisien determinasi (R²) sebesar 
0,890. Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh koefisien determinasi yang 
tinggi yaitu sebesar 0,890 akan tetapi masih terdapat variabel yang tidak 
signifikan terhadap nilai tambah agroindustri kerupuk kulit di Kota Mataram, dan 
terjadi multikolinieritas yaitu terjadi korelasi yang kuat antara variabel kapasitas 
produksi dan bahan baku oleh karena itu perlu dianalisis kembali bagaimana 
variabel-variabel yang tidak signifikan tersebut bisa keluar dari model regresi 
sehingga didapat model faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tambah.  
Perhitungan analisis regresi ini menggunakan bantuan Program SPSS 17. Secara 
rinci dapat dilihat pada tabel 12. 

 Tabel 12. Hasil Regresi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Tambah  
       Agroindustri Kerupuk Kulit dengan Metode Stepwise di Kota Mataram 

 
No Variabel Koefisien 

Regresi 
Sig Ket 

Metode Stepwise 
1 Intercept (α) 2044,62 0,917  
2 Kapasitas Produksi (X1) 822,89 0,000 S 
3 Bahan Baku (X2) -693,53 0,000 S 
4 Harga Output (X5) 0,877 0,000 S 
5 Harga Bahan Baku (X6) -1,542 0,019 S 
6 Koefisien Determinasi (R2) 0,879   
7 F hitung 45,463 0,000 S 

 Sumber : Data Primer Diolah  
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Berdasarkan tabel 12. diperoleh model dari masing-masing koefisien regresi 
yaitu : 
Y =  2044,62 + 822,89 X1 – 693,53 X2 + 0,877 X5 – 1,542 X6 + e 

Dari model diatas maka selanjutnya akan dilakukan : 
a. Uji Koefisien Determinasi (R²) 

Berdasarkan tabel 4.18. diatas nilai untuk koefisien determinasi (R²) 
sebesar 0,879. Nilai tersebut mengandung makna bahwa 87,9% proporsi nilai 
tambah agroindustri kerupuk kulit di Kota Mataram dipengaruhi oleh variabel-
variabel bebas dalam model, seperti kapasitas produksi (X1), bahan baku(X2), 
tenaga kerja (X3), upah tenaga kerja (X4), harga output (X5), harga bahan baku 
(X6) dan nilai input lain (X7). Sedangkan sisanya 12,1% dipengaruhi oleh 
variabel lain di luar model. 
b. Pengujian Koefisien Regresi Secara Serentak ( Uji F) 

Hasil pengujian regresi secara serentak pada variabel-variabel yang diduga 
mempengaruhi nilai tambah pada agroindustri kerupuk kulit di Kota Mataram 
menunjukkan secara serentak variabel-variabel bebas dalam model seperti 
kapasitas produksi, bahan baku, tenaga kerja, upah tenaga kerja, harga output,  
harga bahan baku, dan nilai input lain berpengaruh nyata terhadap nilai tambah 
agroindustri kerupuk kulit di Kota Mataram. Hal ini ditunjukkan oleh nilai 
signifikansi untuk Uji F sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 ߙ.  
c. Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t) 

Dari persamaan regresi linier berganda diatas, maka variabel yang 
berpengaruh dapat diartikan sebagai berikut : 
1. Pengaruh Kapasitas Produksi (X1) terhadap Nilai Tambah Agroindustri 

Kerupuk Kulit (Y) 
Koefisien regresi (X1) sebesar 822,89 dengan tanda positif. Jika variabel 

kapasitas produksi berubah atau mengalami kenaikan 1 kg maka nilai tambah 
kerupuk kulit akan naik sebesar Rp. 822,89. Lebih lanjut dianalisis secara 
statistik diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 ߙ. Hal ini menunjukkan 
bahwa kapasitas produksi kerupuk kulit berpengaruh nyata pada taraf 5 % 
terhadap nilai tambah agroindustri kerupuk kulit. 
2. Pengaruh Bahan Baku (X2) terhadap Nilai Tambah Agroindustri Kerupuk 

Kulit (Y) 
Koefisien regresi (X2) sebesar -693,53 dengan tanda negatif. Jika variabel 

bahan baku berubah atau mengalami kenaikan 1 kg maka nilai tambah kerupuk 
kulit akan turun sebesar Rp. 693,53. Lebih lanjut dianalisis secara statistik 
diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 ߙ. Hal ini menunjukkan bahwa 
bahan baku kerupuk kulit berpengaruh nyata pada taraf nyata 5 % terhadap nilai 
tambah agroindustri kerupuk kulit.  
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3. Pengaruh Harga Output (X5) terhadap Nilai Tambah Agroindustri Kerupuk 
Kulit (Y). 

Koefisien regresi (X5) sebesar 0,877 dengan tanda positif. Jika variabel 
harga output berubah atau mengalami kenaikan Rp. 1 maka nilai tambah kerupuk 
kulit akan naik sebesar Rp. 0,877. Lebih lanjut dianalisis secara statistik 
diperoleh nilai signifiikan 0,000 < 0,05 ߙ. Hal ini menunjukan bahwa harga 
output berpengaruh nyata pada taraf nyata 5 % terhadap nilai tambah agroindustri 
kerupuk kulit.  
4. Pengaruh Harga Bahan Baku (X6) terhadap Nilai Tambah Agroindustri 

Kerupuk Kulit (Y) 
Koefisien regresi (X6) sebesar – 1,542 dengan tanda negatif. Jika variabel 

harga bahan baku berubah atau mengalami kenaikan Rp. 1 maka nilai tambah 
kerupuk kulit akan turun sebesar Rp. 1,542. Lebih lanjut dianalisis secara statistik 
diperoleh nilai signifikan 0,019 < 0,05 ߙ. Hal ini menunjukan bahwa harga bahan 
baku berpengaruh nyata pada taraf nyata 5 % terhadap nilai tambah agroindustri 
kerupuk kulit. 

Kontribusi Faktor Produksi Terhadap Nilai Tambah Agroindustri Kerupuk 
Kulit 
Tabel 13. Rata-rata Kontribusi Faktor Produksi Terhadap Nilai Tambah  

    Agroindsutri Kerupuk Kulit di Kota Mataram 

No. Faktor Produksi 
Nilai  
(Rp) 

Nilai Tambah 
(Rp) Kontribusi (%) 

1 Bahan Baku  23.919 57.263 41,77 
2 Bahan Penolong  4.836 57.263 8,45 
3 Tenaga Kerja 1.087 57.263 1,90 

Sumber : Data Primer diolah 

 Dari tabel 13. dapat dilihat bahwa rata-rata nilai tambah agroindustri 
kerupuk kulit sebesar Rp. 57.263 per proses produksi. 
Besarnya kontribusi faktor produksi terhadap nilai tambah : 
1. Bahan baku menyumbang sebesar 41,77 %. Artinya setiap penambahan 1 % 

bahan baku akan memberikan kontribusi terhadap nilai tambah sebesar 
41,77%. 

2. Bahan penolong menyumbang sebesar 8,45 %. Artinya setiap penambahan 1 
% bahan penolong akan memberikan kontribusi terhadap nilai tambah sebesar 
8,45 %. 

3. Tenaga kerja menyumbang sebesar 1,90 %. Artinya setiap penambahan 1 % 
biaya tenaga kerja akan memberikan kontribusi terhdap nilai tambah sebesar 
1,90 %. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan , maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut : 

1. Rata-rata nilai tambah yang diperoleh oleh produsen kerupuk kulit di Kota 
Mataram yaitu sebesar Rp. 57.263/kg, dan rata-rata pendapatan yang 
diperoleh yaitu sebesar Rp. 6.332.319 per proses produksi. 

2. Faktor –faktor yang berpengaruh nyata terhadap nilai tambah agroindustri 
kerupuk kulit di Kota Mataram yang paling dominan yaitu kapasitas 
produksi, bahan baku, harga output, dan harga bahan baku. 

3. Kontribusi faktor produksi terhadap nilai tambah agroindustri kerupuk 
kulit di Kota Mataram adalah untuk bahan baku menyumbang sebesar 
41,77 % , kemudian untuk bahan penolong menyumbang sebesar 8,45 %, 
dan kontribusi faktor produksi tenaga kerja menyumbang sebesar 1,90 %. 
 

2. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada usaha agroindustri 

kerupuk kulit di Kota Mataram, maka dapat disarankan bahwa: 
1. Diharapkan kepada pengusaha kerupuk kulit untuk meningkatkan skala 

produksi agar menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi. 
2. Diharapkan kepada pengusaha kerupuk kulit terkait dengan kemasan 

produk agar menggunakan plastik kemasan yang lebih tebal, sehingga 
kerupuk kulit lebih tahan lama serta untuk menjamin harga output yang 
tinggi. 
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