
1 

 

Jurnal : Analisis Biaya dan Pendapatan Agroindustri 

keripik Nangka di Kabupaten Lombok Barat  

 

J U R N A L  

ANALISIS BIAYA DAN PENDAPATAN AGROINDUSTRI KERIPIK 

NANGKA DI KABUPATEN LOMBOK BARAT 

 

 

SKRIPSI 

 

 

 

 

 

OLEH : 

 

NURHIDAYATI 

C1G 109 031 
 

 

 

FAKULTAS PERTANIAN 

UNIVERSITAS MATARAM 

2016 

 



2 

 

Jurnal : Analisis Biaya dan Pendapatan Agroindustri 

keripik Nangka di Kabupaten Lombok Barat  

 

 

 

 

ANALISIS BIAYA DAN PENDAPATAN AGROINDUSTRI KERIPIK 

NANGKA DI KABUPATEN LOMBOK BARAT 
 

Nurhidayati *Ir. Candra Ayu, M.Si**Ir. Nuning Juaniarsih, M.Sos 

Mahasiswa* Dosen Pembimbing Utama**Dosen Pembimbing Pendamping 

Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mataram 

 

ABSTRACT 

This research is : (1) To know the stage how much the analisis Cost and Point 

Agroindustry Keripik jackfruit in Lombok West,  (2) How much the Cost and Point of 

Agroindustry Keripik jackfruit in Lombok West and (3) The problem of agroindustri keripik 

jackfruit in Lombok West. 

This production of research this is average cost of production of agroindustry keripik 

jackfruit is a (1) the cost of production Rp.1.155.000 with  the cost Rp. 352.100/product, 

whereles (2) the costs of agroindustri the material jackfruit as the big as Rp 694.782 cost 

productionion Rp. 1.155.000 – Rp. 352.100 tha is Rp. 197.000  and than (3) the problem of 

production keripik jackfruit is the produckt  of keripik jackfruit is not good of all right, the minit 

of e help of departemen Lombok West to agroindsturi keripik jackfruit  

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan : (1) Mengetahui jumlah biaya produksi pada produk 

agroindustri keripik nangka di Kabupaten Lombok Barat, (2) Mengetahui dan menganalisis 

pendapatan pada usaha agroindustri keripik nangka di Kabupaten Lombok Barat dan (3) 

Mengetahui masalah atau hambatan yang dihadapi dalam usaha agroindustri berbasis keripik 

nangka di Kabupaten Lombok Barat. Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: (1) Nilai produksi Rp.1.155.000/produksi dengan Biaya produksi 

Rp. 352.100/produksi, (2) Pendapatan agroindustri berbahan baku nangka sebesar Rp 694.782 

nilai produksi Rp. 1.155.000 – Rp. 352.100 maka diperoleh 197.000 dan (3) Masalah yang 

dihadapi oleh produsen agroindustri keripik nangka adalah hasil produk keripik nangka yang 
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tidak seragam dan kurangnya bantuan pemerintah untuk memasarkan produk olahan keripik 

nangka. 

PENDAHULUAN  

Produksi buah nangka di Pulau Lombok pada tahun 2014 mencapai 201.983 ton dan luas 

panen 542.456 hektar (Dinas Perindustrian Dan Perdangagan NTB, 2014). Jumlah ini cukup 

besar dan memerlukan penanganan yang baik agar dapat meningkatkan pendapatan petani dan 

mempunyai nilai tambah. Selama ini, buah nangka yang matang dikonsumsi dalam bentuk buah 

segar serta diolah menjadi dodol nangka dan keripik nangka. Dalam rangka meningkatkan daya 

saing komoditas nangka dipasaran maka dapat dilakukan melalui berbagai ragam produk olahan 

berbasis nangka salah satunya dodol dan keripik nangka. Dodol nangka merupakan produk 

olahan yang dibuat dengan cara memasak nangka yang sudah matang, kemudian dijemur 

sehingga menjadi dodol nangka yang enak. Dengan mengolah nangka menjadi dodol nangka, 

maka akan meningkatkan nilai jual atau nilai ekonomisnya (Kementerian Pertanian NTB, 

2014). 

Keripik nangka merupakan hasil pengolahan buah nangka segar yang digoreng dengan 

alat goreng vacum (vacum fryer). Dengan diolah menjadi keripik nangka, maka nilai jual atau 

nilai ekonomisnya akan melambung. Meskipun secara fisik kondisi keripik nangka mirip 

dengan keripik yang lain namun cita rasanya tetap seperti buah nangka (Suprapti, 2010) 

Agroindustri keripik buah nangka di Kabupaten Lombok Barat umumnya tergolong 

industri kecil yang kontinuitas usahanya atau proses produksinya sangat bergantung pada 

musim berbuah nangka. Usaha tersebut berdasarkan hasil penelitian terdahulu dapat 

menguntungkan karena dapat menutupi biaya variabel pengolahan keripik nangka dan dodol 

nangka seperti buah nangka, minyak goreng, gula pasir, plastik kemasan, gas minyak tanah dan 

sebagainya sehingga ukuran keberhasilan hanya berdasarkan kemampuan hasil penjualan 

(Anonim, 2012) 

Berdasarkan uraian diatas dan untuk menjawab permasalahan tersebut. Dipandang perlu 

untuk dilaksanakan penelitan dengan judul “Analisis Biaya dan Pendapatan Agroindustri 

Keripik Nangka di Kabupaten Lombok Barat” Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

Berapakah jumlah produksi pendapatan dan Biaya dan Pendapatan pada agroindustri keripik 

nangka? Berapakah tingkat perputaran modal agroindustri keripik nangka? dan apakah masalah 

atau hambatan yang dihadapi dalam melakukan usaha agroindustri keripik nangka? 
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TINJAUAN PUSTAKA 

 

Buah nangka merupakan komoditas holtikultura buah-buahan yang mendapat prioritas 

pengembangan di Nusa Tenggara Barat. Tanaman ini termasuk golongan tanaman tropis 

sehingga penyebaran dan pengembangannya lebih banyak ditemukan di daerah beriklim tropis. 

Tanaman nangka termasuk ke dalam suku Moraceae Nama ilmiahnya adalah Artocarpus 

heterrophyllus. Pohon nangka ini umumnya berukuran sedang, sampai sekitar 20 meter 

tingginya, walaupun ada yang mencapai 30 meter. Batang bulat silindris, sampai berdiameter 

sekitar 1 meter. Daunya berbentuk lebat, bulat, melebar dan membulat biasanya  mengeluarkan 

getah putih pekat apabila dilukai (Lies S, 2004) 

Keripik nangka merupakan produk olahan yang dibuat dengan cara digoreng, untuk 

dapat dijadikan makanan keripik nangka, maka dipilih buah nangka dengan rasa dan aroma 

yang kuat, adanya pengolahan keripik nangka menyebabkan nilai jual atau nilai ekonomisnya 

akan melambung. Keripik nangka merupakan salah satu makanan ringan yang terbuat dari buah 

nangka, jenis makanan keripik ini sudah dikenal sejak tahun 80-an, namun baru memasyarakat 

sejak beberapa tahun terakhir ini dengan dikemasnya ke dalam bentuk olahan atau produk yang 

beraneka macam sehingga nangka dapat dinikmati oleh masyarakat dalam jenis sajian yang 

bermacam-macam dari makanan sampai minuman (Djarin, 1982). 

Buah nangka tumbuh dengan baik di iklim tropis, tanaman ini menyukai wilayah dengan 

curah hujan lebih dari 1500 mm pertahun dimana musim keringnya tidak terlalu keras. Nangka 

kurang toleransi terhadap udara dingin, kekeringan dan penggenangan. (Setiawan, 2013) 

Pengolahan keripik nangka di Lombok Barat Umumnya dilakukan pada skala industri 

rumah tangga (industri kecil) yang kebanyakan dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga, bersifat 

turun temurun dan dengan menggunakan peralatan yang sederhana (Kementerian Perindunstrian 

dan Tanaman Pangan, 2015). Adapun tujuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga adalah 

dengan melakukan perluasan laapangan kerja, memberikan bimbingan teknis industri, 

memberikan modal, melakukan pengaasan.  

Agroindustri adalah suatu kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian, peternakan 

sebagai bahan baku utama dalam merancang berbagai kebutuhan seperti menyediakan modal, 

alat dan bahan, tempat, pengetahuan dari pekerja seperti ibu-ibu rumah tangga, serta jasa untuk 

kegiatan tersebut (Riyanto, 2013). 

Riyanto (2013) menyatakan peran agroindustri dalam perekonomian nasional suatu 

negara adalah sebagai berikut : 
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1. Mampu meningkatkan pendapatan pelaku agribisnis khususnya dan pendapatan masyarakat 

pada umumnya. 

2. Mampu menyerap tenaga kerja 

3. Mampu memberikan pemasukan bagi masyarakat yang menekuni industri tersebut 

4. Mampu meningkatkan pendapatan keluarga 

5. Mampu meningkatkan perolehan devisa 

6. Mampu menumbuhkan industri yang lain, khususnya industri pedesaan 

7. Dapat mengurangi angka pengangguran di lingkungan masyarakat setempat. 

Analisis titik pulang pokok atau analisis Biaya dan Pendapatan adalah suatu teknik 

analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan dan volume 

kegiatan. Oleh karena analisis tersebut mempelajari hubungan antara keuntungan–volume 

kegiatan, maka analisis tersebut sering pula disebut “Cost – Profit – Volume analysis” (C.P.V. 

analysis). Dalam perencanaan keuntungan analisis Biaya dan Pendapatan merupakan “profit-

planning approach” yang mendasarkan pada hubungan antara biaya (cost) dan penghasilan 

penjualan (revenue) (Riyanto, 2013). 

Dalam mengadakan analisis Biaya dan Pendapatan digunakan asumsi-asumsi dasar 

sebagai berikut (Riyanto, 2013) :  

1. Biaya di dalam perusahaan dibagi dalam golongan biaya variabel dan golongan biaya tetap. 

2. Besarnya biaya variabel secara totalitas berubah-ubah secara proporsional dengan volume 

produksi/penjualan. Ini berarti biaya variabel per unitnya adalah tetap sama. 

3. Besarnya biaya tetap secara totalitas tidak berubah meskipun ada perubahan volume 

produksi/penjualan. Ini berarti bahwa biaya tetap per unitnya berubah-ubah karena adanya 

perubahan volume kegiatan. 

4. Harga jual perunit tidak berubah selama periode yang dianalisis 

5. Perusahaan hanya memproduksi satu macam produk.  

Analisis Biaya dan Pendapatan  sebagai berikut: 

1. Membantu pimpinan dalam nengambil keputusan mengenai pemasukkan dan pengeluaran 

industri. 

2. Jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami 

kerugian. 

3. Jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. 

4. Seberapa jauhkah berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. 
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METODE PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriftif, yaitu metode 

yang bertujuan memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang dengan cara mengumpulkan 

data, menyusun dan menganalisis serta menginterprestasikan dan kemudian menarik 

kesimpulan. Pengumpulan data menggunakan teknik survey yaitu cara mengumpulkan data dari 

sejumlah unit atau individu dalam waktu bersamaan dengan berpedoman pada daftar pernyataan 

yang telah dibuat sebelumnya (Surakhmad, 1989). Unit analisis dalam penelitan ini adalah 

perusahaan agroindustri keripik nangka di Lombok Barat.  

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lombok Barat ada lima unit usaha agroindustri 

keripik nangka. Semua unit usaha ini akan dijadikan sebagai responden penelitian secara sensus.  

Jenis data penelitan ini terdiri atas data kualitatif dan kuantitatif. Data kualititatif yaitu 

tidak dapat dihitung dengan angka. Data kuantitatif yaitu data yang dapat dihitung dengan 

angka.  

Penelitan ini menggunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer 

yaitu data yang langsung diperoleh dari pengusaha responden berdasarkan hasil wawancara 

langsung dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dinas atau instansi yang ada kaitannya dengan 

penelitian ini yaitu BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Pertanian Nusa Tenggara Barat, 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat.  

Cara pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik survie yaitu teknik 

pengumpulan data dari sejumlah individu (responden) dalam waktu tertentu dengan 

berpedoman pada daftar pertanyaan atau kuesioner yang dilakukan melalui wawancara langsung 

dengan responden. Sedangkan Analisis Data terdiri dair Biaya dan Pendapatan 

Untuk mengetahui biaya pembuatan keripik nangka menggunakan analisis biaya dan 

pendapatan sebagai berikut (Soekartawi, 2009) 

𝜋 = TR – TC 
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HASIL PENELITIAN 

 

Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara 

Barat yang keadaan geografisnya berada di 115,46°-116,20° Bujur Timur, dan 8,25°-8,55° 

Lintang Selatan. Dengan luas wilayah sebesar  1.053,92 Km². Adapun batas-batas wilayah 

Kabupaten Lombok Barat adalah : 

- Sebelah  Utara  : Berbatasan dengan Kabupaten Lombok Utara 

- Sebelah Selatan  : Berbatasan dengan Samudra Indonesia 

- Sebelah Barat  : Berbatasan dengan Selat Lombok dan Kota Mataram  

- Sebelah Timur  : Berbatasan dengan Kabupaten Lombok Tengah 

 Kabupaten Lombok Barat terdiri dari 10 Kecamatan, 115 desa definitif, 4 desa 

persiapan dan 3 kelurahan, yang menyebar di 813 dusun dengan iklim yang sangat ideal untuk 

penanaman pohon nangka. 

Pendudukan merupakan potensi yang harus diberdayakan dengan baik untuk mencapai 

kemajuan. Perkembangan penduduk, tenaga kerja, mobilitas penduduk menjadi indikator yang 

penting dalam pembangunan. Penduduk selalu mengalami perubahan setiap tahunnya. Mobilitas 

penduduk ditandai dengan adanya migrasi, kelahiran dan kematian. Keadaan Penduduk 

Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Lombok Barat  

Pendidikan merupakan sumber daya manusia yang mampu bersaing di era globalisasi 

adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu upaya untyk meningkatkan kualitas 

intelejensi dan intelektual manusia adalah melalui pendidikan. Baik pendidikan formal dan 

informal diharapkan mampu membangun moral dan kualitas bangsa. Sub bab ini akan 

memberikan gambaran mengenai keadaan pendidikan di Kabupaten Lombok Barat terutama 

mengenai pendidikan formalnya.  

No 
Tingkat Pendidikan 

Jumlah 

Jiwa % 

1 Taman Kanak-kanak 1231 12,31 

2 Sekolah Dasar 2234 22,34 

3 Sekolah Luar Biasa  29 0,29 

4 SMP 1756 17,56 

5 SPDT 86 0,86 

6 SMPT 45 0,45 

7 SMA 1364 13,64 

8 SMK 1232 12,32 

9 D.II 663 6,64 

10 D.III 663 6,63 

11 S.1 533 5,33 
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Jumlah 9871 98,71 

a. Keadaan Penduduk Menurut Umur 

Tabel 4.2 : Keadaan Jumlah Penduduk Menurut Kelompok umur di Kabupaten Lombok Barat 

Taun 2014 

 

No Usia 
Jumlah 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1 < 15 Tahun 
20.964 

69.88 

2 15 -65 Tahun 
61.399 

61.40 

3 > 65 Tahun  
14.541 

25.99 

Jumlah 
96.904 

157.27 

Sumber Data: BPS Lombok Barat Tahun 2014 

 

4.1.2 Keadaan Pendidikan  

Pendidikan merupakan sumber daya manusia yang mampu bersaing di era globalisasi 

adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu upaya untyk meningkatkan kualitas 

intelejensi dan intelektual manusia adalah melalui pendidikan. Baik pendidikan formal dan 

informal diharapkan mampu membangun moral dan kualitas bangsa. Sub bab ini akan 

memberikan gambaran mengenai keadaan pendidikan di Kabupaten Lombok Barat terutama 

mengenai pendidikan formalnya (Data Statistisk 2014).  

Tabel 4.3: Keadaan Jumlah Sekolah Murid Menurut Jenis Sekolah dan Jenis Kelamin Tahun 

2014 

 

Tingkat Pendidikan 
Sekolah 

Guru PNS/Guru Tetap 

Yayasan Siswa 

Negeri Swasta Laki-laki Perempuan 

TK 9 82 2 161 1.231 

SD  331 14 1.086 1.115 2.234 

SLB 2 1 13 15 29 

SMP 38 21 475 415 1.756 

SPDT 21 1 6 6 86 

SMPT 9 0 0 0 45 

SMA 15 14 270 235 1.364 

SMK 14 18 403 195 1.132 

Jumlah 439 151 2.255 2.142 7.877 

Sumber Data: BPS Lombok Barat Tahun 2014 
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4.1.3 Keadaan Mata Pencaharian 

Tabel 4.4: Data Keadaan Mata Pencaharian di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 

No Lapangan Usaha Jumlah (Org) Persentasi (%) 

1 Pertanian 903.193,00 14,56 

2 Industri 186.093,00 29,99 

3 Konstruksi 104.864,00 16,90 

4 Perdagangan 422.922,00 68,17 

5 Transportasi dan Perdangan 81.479,00 13,13 

6 Keuangan 29.226,00 0,47 

7 Jasa Kemasyarakatan 324.892,00 52,37 

8 Lainnya 41.215,00 0,66 

Jumlah 2.094.100,00 96,25 

Sumber Data: BPS Lombok Barat Tahun 2014 

4.1.4 Keadaan Sosial Sarana dan Prasarana  

Tabel 4.5 : Jenis Sarana dan Prasarana Perekonomian di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014. 

 

No. Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah (Unit) 

1 Pasar Umum  18 

2 Toko /kios 2862 

3 Warung  3627 

4 Bank  45 

5 LKP (Lumbung Kredit Pedesaan) 9 

6 Hotel/losmen 27 

7 Pegadaian  9 

8 KUD 27 

Berdasarkan tabel 4.7 dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Lombok Barat yang 

terdiri dari 8 Jenis sarana dan prasarana yang masing-masing terbagi ke dalam jumlah yang 

berbeda-beda yakni pasar umum ada 18 buah, toko atau kios ada 2862 buah, warung ada 3627 

buah, bank ada 45 buah, LKP ada 9 buah, hotel atau losmen ada 27 buahpegadaian 9 buah dan 

KUD ada 27 Buah. 

Lombok Barat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang 

mempunyai potensi yang baik untuk usahatani nangka. Pada tahun 2014 luas panen mencapai 

33.140 Ha dengan produksi sebesar 71,275 ton meliputi Pulau Lombok seluas 17.330 Ha 

dengan produksi sebesar 36.509 ton dan Pulau Sumbawa seluas 15.810 Ha dengan produksi 

sebesar 34.766 Ton. Oleh Karena itu dalam mencapai upaya swasembada nangka yang 

ditargetkan pada tahun 2017, perlu dipersiapkan rencana strategis dalam mengembangkan 
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budidaya nangka sejak tahun 2015 (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian 

Pertanian, 2015:1). Karakteristik responden pengusaha agroindustri kripik nangka di Kabupaten 

Lombok Barat dipaparkan dalam penelitian ini meliputi: Umur, tingkat pendidikan, pengalaman 

usaha dan jumlah anggota keluarga. Kisaran rata-rata umur responden agroindustri kripik 

nangka di Kabupaten Lombok Barat yaitu antara kisaran 30-65 tahun sebesar 5 orang responden 

dengan persentasi sebesar 60%, kisaran 50-75 tahun sebesar 2 orang dengan persentasi sebesar 

40%. Hal ini menunjukkan bahwa responden agroindustri kripik nangka di Kabupaten Lombok 

Barat masuk dalam umur produktif . Umur produktif yang dimaksud adalah memiliki tenaga 

dan umumnya memiliki semngat kerja yang cenderung lebih tinggi selain itu juga Menurut 

(Riyanto, 2013) umur produktif seseorang berkisar  antara 15-65 karena secara fisik dan mental 

mempunyai kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa. 

Menurut Nurhayati (2013), pendidikan dan latihan merupakan salah satu faktor yang 

penting dalam perkembangan sumberdaya manusia. Pendidikan dan latihan akan memberikan 

penambahan pengetahuan responden dan keterampilan dalam bekerja sehingga menambah 

produktivitas kerja. Untuk mengetahui tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada tabel 

4.4, menunjukkan bahwa kebanyakan dari responden agroindustri menempuh pendidikan tamat 

Sekolah Menengah Atas (TSMA) yaitu 3 orang (60 %) sehingga tingkat pendidikan responden 

masih kurang. Hal ini menyebabkan responden agroindustri kurang memiliki pengetahuan 

dalam memberikan ide-ide baru mengenai pengolahan nagka sehingga menarik minat konsumen 

lebih banyak. Pengalaman usaha yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berapa lama 

responden pengusaha agroindustri kripik nangka melakukan kegiatan usahanya, pengalaman 

juga berkaitan dengan usia, semakin tua usia seseorang maka akan semakin bertambah 

pengalamannya. Pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa kisaran pengalaman usaha responden 

antara 1-10 Tahun yaitu sebanyak 6 orang dengan persentase sebesar 60% sedangkan pada 

kisaran 11-20 tahun sebanyak 2 orang dengan persentase sbesar 20%. Untuk mengetahui jumlah 

anggota keluarga responden dapat dilihat pada Tabel 4.8. Memperlihatkan jumlah anggota 

keluarga petani responden yang paling banyak adalah 1-5 orang berjumlah 8 dengan persentase 

sebesar 80% dan  anggota keluarga kisaran 6-10 orang dengan persentase 20% (Ilyas, 2010). 

4.3 Karakteristik Usaha Agroindustri Kripik Nangka 

Peralatan yang digunakan dalam proses pengolahan kripik nangka meliputi: 

1. Vacuum Fryer, alat yang digunakan untuk menggoreng buah nangka sehingga didapat kripik 

nangka dengan penampilan yang menari, warna dan aroma tetap seperti kondisi segar. 
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2. Tabung Gas, alat yang digunakan untuk tempat penyimpanan bahan bakar gas. 

3. Pisau, digunakan untuk mengiris dan membelah buah nangka yang telah dikupas. 

4. Ember, diperlukan untuk kegiatan pencucian bahan dan alat, menampung bahan baku dan 

hasil produksi 

5. Timbngan, digunakan untuk mengukur berat bahan baku yang akan dimasukkan kedalam 

vacuum fryer dan digunakan juga untuk menimbang hasil produksi kripik nangka. 

6. Saringan, alat yang digunakan untuk menitiskan sisa minyak setelah kripik digoreng. 

7. Seller, digunakan untuk menutup kantong plastikaluminium foil agar dapat ditutup dengan 

sempurna. 

Produksi kripik nangka dilakukan dengan menggunakan bahan baku yang tersedia serta 

adanya penyuluhan dan pembinaan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta dari Dinas 

Pertanian. Pengolahan nangka menjadi kripik nangka dilakukan dengan beberapa tahap (proses) 

kegiatan seperti pengupasan, pemotongan/pengirisan, penggorengan, penirisan, penimbangan 

dan pengemasan. 

4.4 Karakteristik Kelembagaan dalam Usaha Agroindustri Kripik Nangka 

Adapun beberapa Usaha Dagang (UD) yang termasuk ke dalam Dinas Perindustrian dan 

Perdangangan tersebut adalah UD. Hamelna Jaya (Mutazam), UD. Bunga Mekar (H. Bambang 

Sutopo), UD. Wanasari (Sari Ramlah), UD. EE Wiranadi (Elis Suarti),  dan UD. Lumbung 

(Wirun Dawangi). 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 5 dari 5 orang (100%) pengusaha kripik 

nangka di Kabupaten Lombok Barat menggunakan modal pinjaman untuk membeli alat vacuum 

fryer dan membayar dengan cara mengangsur dengan perhitungan bagi hasil pada Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan selama 2 tahun. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 

pada saat musim buah nangka, kuantitas penjualan produk buah nangka yang dipasarkan akan 

meningkat. Hal ini karena pada saat musim buah nangka, bahan baku produksi yang akan diolah 

tersedia dalam jumlah yang besar dan harganya juga lebih murah jika dibandingkan dengan 

pada saat tidak musim.  Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kebutuhan buah 

nangka sebagai bahan baku pada agroindustri berbahan baku nangka relatif sama pada semua 

responden. Kebutuhan bahan baku ini dihitung dalam satuan Kg. dengan mengetahui kebutuhan 

bahan baku, maka dapat ditotal biaya input. Rata-rata kebutuhan nangka sebagai bahan baku 

pada agroindustri kripik nangka adalah sebesar 6Kg dengan total nilai sebesar Rp 46.200 
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persatu kali proses produksi. Dapat dilihat bahwa biayar variable sekali produksi Rp. 100.000 

dengan tenaga kerja sebanyak 7 orang sebanyak 6 buah nangka dengan biaya penyusutan  

2.262.89 sehingga biaya tetap yang dibituhkan sekali produksi sebesar Rp.102.283, dengan 

harga rata-rata  sekali produksi Rp. 242.000 dengan keuntungan sekali produksi sebesar Rp. 

139.717 setiap kali produksi. 

Tabel 4.6.  Rata-rata Analisis BEP Agroindustri Berbahan Baku Nangka di Kabupaten 

Lombok Barat Tahun 2015 

No   

  

Uraian 

  

Kripik Nangka 

Nilai (Rp) 

1 Biaya Produksi   

  a. Biaya Variabel (Rp) 100.020 

  
 Biaya Variabel/Unit (Rp) 

45.463.64 

  b. Biaya Tetap (Rp) 2.263.89 

  c. Total Biaya 102.283 

2 Produksi 

   a. Produksi Total (Kg) 2,2 

  b. Harga Rata-rata (Rp) 110.000 

  c. Penerimaan (Rp/Kg) 242.000 

3 Keuntungan 

   per Pp (Rp) 139.717 

4 

  

  

  

BEP 

 a. Penerimaan (Rp/Kg) 3857.01 

b. Produksi (Kg) 0,04 

c. Harga (Rp) 45.464 

Sumber: Data Diolah Tahun 2015 

Berdasarkan tabel 4.10 di atas maka dapat diketahui bahwa rata-rata total biaya variabel 

per unit pada usaha kripik nangka hanya sebesar Rp 45.463.64. maka diketahui nilai BEP 

produksi usaha kripik nangka tercapai pada produksi 0,04 Kg, hal ini menjelaskan bahwa 

produsen tidak mengalami untung maupun rugi jika memproduksi sebesar 0,04 Kg per proses 
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produksinya atau penerimaan sebesar Rp 3857.01 dan dengan harga jual sebesar Rp  45.464 per 

Kg. 

4.5.1. Biaya Produksi dan Pendapatan Agroindustri Kripik Nangka di Kabupaten 

Lombok Barat 

Tabel 4.7 :  Rata-Rata Biaya Per Proses Produksi Agroindustri Kripik Nangka di Kabupaten 

Lombok Barat Tahun 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

  

 

Unsur Per Proses 

  

Satuan 

  

KripikNangka 

Jumlah Nilai (Rp) 

1 Biaya Variabel       

  a. Buah Nangka Buah 6 kg 46.200 

  b. Minyak Goreng Liter 0.92 13.440 

  c. Plastik Kemasan ½ kg m² 7 3.080 

  d. Gas (bahan baku) Kg 0.056 5.600 

  e. Kotak Kemasan Kotak 0.4 600 

  f. Label Etiket Lembar 8 4.500 

  g. Air PDAM Liter 3 1.000 

  h. Listrik 

  

3.000 

  i. TenagaKerja Orang 7 22.600 

  Total Biaya Bahan     100.020 

2 Biaya Tetap       

  Penyusutan  Alat 

 

  2.262.89 

  Jumlah     102.283 

3 Biaya Produksi 

     a. BiayaVariabel (Rp) 

  

100.020 

      BiayaVariabel/Unit (Rp) 

  

45.463.64 

  b. BiayaTetap (Rp) 

  

2.263.89 

 

c.  Total Biaya 

  

102.283 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Nilai produksi Rp.1.155.000/produksi dengan Biaya produksi Rp. 352.100/produksi. 

2. Pendapatan agroindustri berbahan baku nangka sebesar Rp 694.782 nilai produksi Rp. 

1.155.000 – Rp. 352.100 maka diperoleh 197.000.  

3. Masalah yang dihadapi oleh produsen agroindustri keripik nangka adalah hasil produk 

keripik nangka yang tidak seragam dan kurangnya bantuan pemerintah untuk memasarkan 

produk olahan keripik nangka. 

Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan hal-hal sebagai berikut: 

1. Biaya produksi kripik nangka sangat kecil dibandingkan harga jual saat ini sehingga, 

disarankan kepada para pengusaha agroindustri kripik nangka agar menurunkan harga jual 

produknya agar permintaan produk meningkat dan perputaran modal cepat. 

2. Kepada pemerintah khususnya Disperindag Kabupaten Lombok Barat agar lebih sering 

memberikan penyuluhan mengenai agroindustri kripik nangka sehingga keseragaman 

produk yang didapat lebih maksimal. 

3. Kepada pemerintah disarankan agar bekerjasama dengan para pengusaha dalam bidang 

promosi agar produk yang dihasilkan dapat dipasarkan lebih luas lagi. 
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