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Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan proses pengolahan kacang kedelai menjadi
tempe di daerah penelitian, menganalisis nilai tambah usaha pengolahan kacang
kedelai menjadi tempe di daerah penelitian, menganalisis pendapatan produsen kacang
kedelai menjadi tempe di daerah penelitian, menganalisis kelayakan usaha pengolahan
kacang kedelai menjadi tempe di daerah penelitian dan menganalisis saluran
pemasaran tempe di daerah penelitian. Daerah penelitian ini ditentukan secara
purposive (sengaja) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yaitu di daerah
penelitian terdapat pengola kacang kedelai menjadi tempe. Sampel pada penelitian ini
terdiri dari 3 pengolah kacang kedelai menjadi tempe dimana masing-masing pengolah
kacang kedelai menjadi tempe diambil 12 kali produksi, sehingga terdapat 36 sampel.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembuatan tempe diawali dengan
pencucian dan perendaman, pengupasan kulit, pengukusan, peragian, serta pencetakan
tempe dan penyimpanan. Pendapatan bersih usaha sebesar Rp. 706.698,45/produksi
atau sebesar Rp. 16.960.762,88/bulan (24 hari kerja). Nilai tambah rata-rata pengolahan
kacang kedelai menjadi tempe dalam satu hari adalah Rp. 933.504,01, dengan rasio nilai
tambah sebesar 47,93 % artinya nilai tambah tersebut tergolong rendah. R/C rasio pada
pengolahan tempe adalah sebesar 1,57 atau lebih besar dari 1 artinya dengan biaya
sebesar Rp 1, diperoleh penerimaan sebesar Rp 1,57. Oleh karena R/C rasio lebih besar
satu, sehingga disimpulkan bahwa usaha pengelolaan kedelai menjadi tempe di daerah
penelitian layak diusahakan. Terdapat dua saluran pemasaran tempe di daerah
penelitian yaitu : Produsen  Pedagang Pengecer  Konsumen, dan Produsen 
Konsumen.
Kata Kunci : Pendapatan, Nilai Tambah, R/C Rasio dan Tempe
PENDAHULUAN
Sektor pertanian merupakan sektor
yang paling penting dalam jangka
panjang
pembangunan
ekonomi
Indonesia maupun untuk pemulihan
ekonomi jangka pendek. Sektor
pertanian dijadikan sebagaikebijakan
pembangunan perekonomian agar
pertanian menjadi tangguh dalam
menghadapi krisis ekonomi dan

menghadapi globalisasi dengan sistem
yang berkelanjutan (Bappenas, 2013).
Produk
olahan
kedelai
dapat
diklasifikasikan ke dalam dua kelompok
yaitu makanan fermentasi maupun non
fermentasi. Produksi fermentasi dapat
berupa pengolahan tradisional yang
sangat berpotensi dipasaran dalam
negeri seperti tempe, kecap dan
tauco,
sedangkan
produk non
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fermentasi dari hasil industri yaitu tahu
dan kembang tahu (Koswara, 2009).

1. Bagaimana

Produk olahan kedelai yaitu tempe ini
memiliki harga yang murah sehingga
mudah dijangkau oleh masyarakat
ekonomi lemah dan Kabupaten Deli
Serdang terdapat pengelola kacang
kedelai menjadi tempe yaitu di
Kecamatan Tanjung Morawa. Beberapa
pengelola tempe di Kecamatan
Tanjung Morawa memperoleh kedelai
dari agen atau pedagang besar di
daerah Tanjung Morawa, harga kacang
kedelai adalah sebesar Rp 6.700/Kg
dimana harga kacang kedelai sangat
berfluktuatif dikarenakan terbatasnya
persediaan kacang kedelai sementara
permintaan kacang kedelai terus
meningkat. Dalam 1 kg kacang kedelai
dapat menghasilkan 6 bungkus tempe
berukuran besar (3 ons), dan diperoleh
20 bungkus tempe yang berukuran
kecil (1 ons). Harga tempe berukuran
besar adalah Rp. 3000/bungkus dan
harga tempe berukuran kecil adalah
Rp. 600/bungkus. Tempe yang di
produksi biasanya di jual di daerah
Tanjung Morawa dan ada juga diambil
langsung ke tempat pengelola oleh
pedagang pengecer (Muchtadi, 2010).

2.

Berdasarkan latar belakang
tersebut maka penulis tertarik
mengambil judul tentang ”Nilai
Tambah dan Saluran Pemasaran
Olahan Kacang Kedelai Menjadi
Tempe di Kecamatan Tanjung
Morawa, Kabupaten Deli Serdang”
yang menggambarkan sistem saluran
pemasaran tempe yang merupakan
nilai tambah olahan dari bahan dasar
kedelai.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka
dapat dirumuskan beberapa masalah
penelitian, antara lain :

3.
4.
5.

proses pengolahan
kacang kedelai menjadi tempe di
daerah penelitian.
Bagaimana nilai tambah yang
diperoleh dari pengolahan kacang
kedelai menjadi tempe di daerah
penelitian.
Bagaimana pendapatan pengelolah
kacang kedelai menjadi tempe di
daerah penelitian.
Bagaimana kelayakan
usaha
pengolahan kacang kedelai menjadi
tempe di daerah penelitian.
Bagaimana saluran pemasaran
tempe di daerah penelitian.

LANDASAN TEORI
Agroindustri
Agroindustri adalah kegiatan yang
mengolah bahan-bahan yang berasal
dari tanaman dan hewan. Istilah
agroindustri merujuk kepada suatu
jenis industri yang bersifat pertanian,
seperti halnya istilah industri logam
atau industri obat yang merujuk
kepada suatu jenis industri tertentu.
Agroindustri merupakan pusat rantai
pertanian yang berperan penting
dalam meningkatkan nilai tambah
produk pertanian di pasar (Soekartawi,
2001).
Agroindustri merupakan kegiatan
dengan ciri:
1. Meningkatkan nilai tambah
2. Menghasilkan produk yang dapat
dipasarkan atau digunakan atau
dimakan,
3 Meningkatkan daya simpan
4 Menambah
pendapatan
dan
keuntungan produsen.
Sifat kegiatannya mampu menciptakan
lapangan pekerjaan, memperbaiki
pemerataan
pendapatan
dan
mempunyai kapasitas yang cukup
besar untuk menarik pembangunan
sektor pertanian (Tarigan, 2005).
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Nilai Tambah
Nilai tambah adalah output bersih dari
suatu sektor setelah memperhitungkan
semua produksi yang ada dan
menguranginya
dengan
input
perantara.
Nilai
tambah
tidak
memperhitungkan
pengurangan
karena depresiasi aset tetap atau
penyusutan
dan
merosotnya
sumberdaya alam. Adapun tingkat
pertumbuhannya dihitung dengan
menggunakan metode yang paling
tidak konvensional dari data harga
konstan dalam mata uang lokal
(Sunardi, 2008).
Ada dua cara untuk menghitung nilai
tambah yaitu, nilai tambah untuk
pengolahan dan nilai tambah untuk
pemasaran (Sudiyono, 2004) .
Konsep Biaya
Biaya produksi merupakan semua jenis
biaya yang dikeluarkan
dalam
serangkaian proses produksi sampai
menghasilkan sebuah output. Biaya
diklasifikasikan menjadi dua yaitu (1)
biaya tetap (fixed cost) dan (2) biaya
tidak tetap (variable cost). Biaya tetap
pada umumnya didefinisikan sebagai
biaya biaya yang relatif tetap
jumlahnya dan terus
dikeluarkan
walaupun produksi yang diperoleh
banyak ataupun sedikit. Biaya tidak
tetap merupakan biaya yang jumlahnya
berubah-ubah sesuai dengan produksi
yang dihasilkan. Biaya total merupakan
jumlah keseluruhan biaya yang
digunakan pada saat proses produksi
berlangsung, terdiri dari biaya tetap
dan biaya variabel (Moh, 2018).
Konsep Penerimaan
Penjualan suatu produk membuat
seseorang
atau
perusahaan
memperoleh penerimaan sebagai nilai
dari produk yang dijual. Penerimaan
adalah hasil yang diterima, baik dalam

bentuk uang atau barang sebagai
wujud nilai dari penjualandari suatu
produk. Penerimaan yang diperoleh
akan mempengaruhi keuntungan yang
didapatkan (Suratiyah, 2015).
Konsep Pendapatan
Pendapatan atau dapat juga disebut
keuntungan, adalah merupakan selisih
antara penerimaan total dengan biaya
total. Biaya-biaya tersebut terdiri dari
biaya tetap dan biaya tidak tetap
(Soekartawi, 2016).
Analisis Kelayakan Usaha
Menurut
(Suratiyah,
2009)
,
pendapatan adalah selisih antara
penerimaan dengan total biaya dengan
satuan
Rupiah
(Rp).
Sumber
pendapatan rumah tangga digolongkan
ke dalam dua sektor, yaitu sektor
pertanian dan bukan pertanian.
Sumber pendapatan dari sektor
pertanian dapat dirinci lagi menjadi
pendapatan dari usahatani, ternak,
buruh pengrajin, menyewakan lahan
dan bagi hasil. Sumber pendapatan
dari sektor bukan pertanian dibedakan
menjadi pendapatan dari industri
rumah tangga, perdagangan, pegawai,
jasa, buruh bukan pertanian serta
buruh subsektor non pertanian lainnya.
Dalam rangka mencari ukuran yang
menyeluruh sebagai dasar persetujuan
atau penolakan maupun pengurutan
suatu
proyek/usaha,
telah
dikembangkan berbagai macam cara
yang
dinamakan
investment
criteria/kriteria kelayakan, seperti R/C
ratio dan BEP (Break Even Point.. Pada
dasarnya, sebuah usaha dinyatakan
layak apabila penjualan atau produksi
melebihi penjualan atau produksi pada
saat mencapai titik impas, maka usaha
tersebut
telah
mendatangkan
keuntungan, sehingga layak untuk
diusahakan. Pada saat melakukan
analisis pulang pokok diperlukan
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etimasi mengenai biaya tetap, biaya
variabel, dan pendapatan. Biaya tetap
adalah
biaya yang
dikeluarkan
perusahaan dengan nilai yang tetap,
tidak tergantung
pada
volume
produksi, sekalipun perusahaan tidak
melakukan penjualan. Sedangkan,
biaya variabel adalah biaya yang
besarnya sesuai dengan jumlah
produksi (Moh, 2018).
Saluran pemasaran adalah rute yang
dilalui oleh produk pertanian ketika
produk bergerak dari farm gate yaitu
petani produsen ke pengguna atau
pemakai terakhir. Saluran pemasaran
barang konsumsi umumnya ada lima
saluran pemasaran yaitu:
a. Produsen - Konsumen
Saluran terpendek, saluran paling
sederhana untuk distribusi barangbarang konsumen tanpa melalui
atau melibatkan perantara.
b. Produsen - Pengecer - Konsumen
Dalam saluran ini produsen menjual
pada pengecer dalam jumlah yang
besar,
tanpa
menggunakan
perantara.
c. Produsen-Wholesaler (Pedagang
Besar) - Pengecer - Konsumen
Saluran ini banyak digunakan oleh
produsen dan sering disebut
distribusi tradisional. Di sini
produsen
hanya
melayani
pembelian dalam jumlah yang besar
saja
dan tidak menjual pada
pengecer. Pembelian pengecer
dilayani wholesaler dan pembelian
konsumen dilayani pengecer.
d. Produsen-Agen -PengecerKonsumen
Banyak produsen lebih suka
menggunakan manufacturer agen
broker atau perantara agen yang
lain
daripada
menggunakan
wholesaler untuk mencapai pasar
pengecer, khususnya middleman

agen antara produsen dan retailer
(pengecer).
e. Produsen - Agen - Wholesaler
(Pedagang Besar) - Pengecer Konsumen
Produsen sering menggunakan agen
sebagai
perantara
untuk
menyalurkan
barangnya
pada
wholesaler
yang
kemudian
menjualnya pada pengecer kecil
(Sudiyono, 2004).
HIPOTESIS PENELITIAN
Berdasarkan landasan teori dan
penelitian terdahulu yang dibuat, maka
hipotesis dari penelitian ini, antara lain:
1. Nilai tambah pengolahan kacang
kedelai menjadi tempe di daerah
penelitian tergolong tinggi di daerah
penelitian.
2. Industri pengolahan kacang kedelai
menjadi tempe layak diusahakan di
daerah penelitian.
METODE PENELITIAN
Daerah penelitian ini ditentukan secara
purposive
(sengaja) berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan tertentu
(Sugiyono,
2014).
Adapun
pertimbangan
dalam
Kecamatan
Tanjung Morawa Kabupaten Deli
Serdang sebagai daerah penelitian
dikarenakan daerah tersebut terdapat
pengola kacang kedelai menjadi tempe.
Populasi dalam penelitian ini adalah
pengelolah kacang kedelai menjadi
tempe di Kecamatan Tanjung Morawa
yaitu sebanyak 6 pengolah. Adapun
penentuan sampel dalam penelitian ini
dilakukan
dengan
menggunakan
metode purposive sampling yaitu
pengolah kacang kedelai menjadi tempe
sebanyak 3 orang pengolah dengan
alasan ketiga pengolah yang menjadi
sampel sudah berproduksi selama 5
tahun lebih. Data yang digunakan dalam
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penelitian ini berupa data primer dan
skunder.
Untuk rumusan masalah
h 1, dianalisis
secara metode deskriptif dengan
mengumpulkan
informasi
tentang
tahapan pengolahan kacang kedelai
menjadi
tempe
kemudian
menjelaskannya secara detail. Untuk
rumusan masalah 2 yaitu untuk melihat
berapa besar nilai tambah dari proses
pengolahan
an kacang kedelai sampai
menjadi tempe maka digunakan rumus
perhitungan nilai tambah dari metode
sederhana, yaitu :
NT = NP - (NBB + NBP + NPP)
Selanjutnya,
setelah diperoleh nilai
tambah, maka perlu dihitung rasio nilai
tambah pengolahan kacang kedelai
menjadi tempe yang dirumuskan
sebagai berikut :
𝑵𝑻
Rasio NT = 𝑵𝑷 𝒙𝟏𝟎𝟎%
Kriteria Pengujian :
Jika rasio nilai tambah > 50%, maka nilai
tambah tergolong tinggi
Jika rasio nilai tambah ≤ 50%, maka nilai
tambah tergolong rendah
(Suprapto, 2009).
Untuk rumusan masalah 3 yaitu untuk
melihat pendapatan usaha pengolahan
p
kacang
kedelai
menjadi
tempe
menggunakan rumus sebagai berikut :

Dimana :
TR = P x Q
TC = TFC + TVC
Untuk rumusan masalah 4, yaitu untuk
melihat kelayakan usaha pengolahan
tempe dianalisis dengan menggunakan
perhitungan R/C rasio (Return C
Cost

Ratio) dan BEP (Break Even Point)
dengan rumus sebagai berikut.
1. R/C rasio (Return Cost Ratio) atau
dikenal
perbandingan
antara
penerimaan dan biaya. Adapun
rumus perhitungan R/C rasio adalah
sebagai berikut:
𝐏𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚𝐚𝐧

R/C Rasio =𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐁𝐢𝐚𝐲𝐚 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐤𝐬𝐢
Kriteria Kelayakan:
Apabila R/C rasio > 1 dikatakan usaha
layak untuk diusahakan
1. Apabila R/C rasio = 1 dikatakan
usaha tidak untung dan tidak rugi
2. Apabila R/C rasio < 1 dikatakan
usaha
tidak
dak
layak
untuk
diusahakan
2. BEP (Break Even Point) merupakan
suatu keadaan impas atau keadaan
kembali modal, sehingga usaha tidak
untung dan tidak rugi atau hasil
penjualan sama dengan biaya yang
dikeluarkan. Ada dua perhitungan
BEP yaitu produksi dan harga.
ha
Adapun rumus perhitungan BEP
produksi dan BEP harga adalah
sebagai berikut : Menurut Kasmir
(2010) rumus yang dapat digunakan
dalam analisis titik impas, yakni:
1. Analisis titik impas dalam unit
BEP Produksi =

2. Analisis
isis titik impas dalam rupiah
BEP Harga =
(Suratiyah, 2016).
Untuk rumusan
masalah
5,
yaitu untuk mengetahui saluran
pemasaran pengolahan kacang kedelai
menjadi tempe dengan menggunakan
metode deskriptif, dengan melakukan
wawancara
kepada
pengolah
kacang kedelai menjadi tempe.
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METODE PENELITIAN

Tabel 2. Rata-Rata
Penggunaan
Bahan Penunjang Per Produksi

Karakteristik Responden
Responden dalam penelitian ini adalah
pengolah kacang kedelai menjadi tempe
yang berada di Kecamatan Tanjung
Morawa. Jumlah responden dalam
penelitian ini sebanyak 3 pengusaha.
Dimana rata-rata umur 47 tahun, ratarata tingkat pendidikan 12 tahun,
jumlah tanggungan 5 orang dan lama
usaha 12 tahun.
Proses Pengolahan
menjadi Tempe

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kacang Kedelai

Proses penyediaan bahan baku
Pembersihan dan perendaman
Pengupasan Kulit
Penirisan
Pengukusan
Penirisan air dan pendinginan
Peragian
Pencetakan
penyimpanan

Tempe

dan

Biaya Produksi
Biaya Bahan Baku
Tabel 1. Rata-Rata Biaya Bahan Baku Per
Sekali Produksi
No
1
2
3

Uraian
Rata-Rata Bahan
Baku (kg)
Harga (Rp/kg)
Rata-Rata Harga
Kacang Kedelai
(Rp)

No

Bahan
Penunjang

Volume

Jumlah (Rp)

1

Ragi Tempe(bks)

1,00

18.000,00

2
3
4

Daun Pisang (kg)
Bensin (liter)
Listrik dan Air

3,00
1,77
-

90.000,00
14.133,33
3.666,67

5

Plastik (kg)
Total

3,00

30.000,00
155.800.00

(Sumber : Data Primer Diolah, 2021)
Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat
bahwa biaya bahan penunjang terbesar
untuk pengolahan kacang kedelai
menjadi tempe adalah biaya pengadaan
daun
pisang
sebesar
Rp
90.000,00/produksi, sedangkan biaya
terendah adalah biaya listrik dan air
sebesar Rp. 3.666,67/produksi. Total
biaya penunjang dalam pengolahan
kacang kedelai menjadi tempe sebesar
Rp. 155.800.00/ produksi.
Biaya Penyusutan Peralatan
Tabel 3. Rata-Rata Biaya Penyusutan
Peralatan Per Produksi
No

Rata-rata
126,67
6.600,00
838.333,33

(Sumber : Data Primer Diolah, 2021)
Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui
bahwa rata-rata volume bahan baku per
sekali produksi dalam kacang kedelai
menjadi tempe sebanyak 126,67 kg.
Harga kacang kedelai sebesar Rp 6.600,/kg dan sehingga rata-rata total biaya
bahan baku sebesar Rp. 838.333,33.
Biaya Bahan Penunjang

Jenis Peralatan

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Drum Rebus
Drum Rendam
Mesin Pengupas
Keranjang
Kipas
Ember
Tungku Drum
Mesin Pompa Air
Tong Penampung Air

10
11
12
13
14
15
16

Papan Cetakan
Timbangan
Rak
Rak Gantung
Terpal
Kayu Bakar
Bangunan
Total

Jumlah
(Rp)
108,02
740,74
925,93
962,96
222,22
1.296,30
55,56
238,10
138,89
407,41
138,89
111,11
138,89
1,620,37
19.553,57
3.703,70
30.362,65

(Sumber : Data Primer Diolah, 2021)
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Berdasarkan Tabel 3, menunjukkan
bahwa total penyusutan peralatan
sebesar Rp.30.362,65. Biaya penyusutan
alat terbesar terdapat pada kayu bakar
sebesar
Rp.
19.553,57/produksi,
sedangkan biaya penyusutan terkecil
terdapat pada peralatan tungku drum
sebesar Rp 55,56/produksi.

Total Biaya Produksi Pengolahan
Kacang Kedelai Menjadi Tempe
Tabel 5. Rata-Rata Total Biaya Produksi
Per Produksi
No

Kegiatan

1 Pencucian dan
Perendaman
2 Pengupasan
3 Penirisan air
4 Pengukusan
5 Penirisan air dan
pendinginan
6 Peragian
7 Pencetakan dan
Penyimpanan
Total

Jumlah Upah
(Rp)
28.125,00
37.500,00
8.437,50
77.500,00
8.437,50
22.500,00
38.750,00
221.250,00

(Sumber : Data Primer Diolah, 2021)
Berdasarkan Tabel 4, dapat dilihat
bahwa rata-rata biaya tenaga kerja
sebesar Rp 221.250,00/ produksi.
Tenaga kerja dibayar dengan upah
sebesar Rp 90.000/HKP/produksi untuk
seluruh kegiatan pengolahan kacang
kedelai menjadi tempe. Biaya tenaga
kerja terbesar terdapat pada kegiatan
pengukusan
sebesar
Rp.
77.500,00/produksi, sedangkan terkecil
terdapat pada kegiatan penirisan air
sebesar Rp. 8.437,50/produksi.

Rp Persentase
(%)

Biaya Bahan
1 Baku
Kacang
Kedelai
2 Biaya
Penunjang
3 Biaya
Penyusutan
Biaya Tenaga
4 Kerja

Biaya Tenaga Kerja
Tabel 4. Rata-Rata Biaya Tenaga Kerja
Per Produksi
No

Jenis Biaya

5 PBB
Total

838.333,33

67,00

155.800,00

12,45

30.362,65

2,43

221.250,00

17,68

5.555,56
1.251.301,55

0,44
100,00

(Sumber : Data Primer Diolah, 2021)
Berdasarkan Tabel 5, dapat diketahui
bahwa besarnya biaya produksi ratarata pengolahan kacang kedelai menjadi
tempe di daerah penelitian sebesar Rp.
1.251.301,55/produksi. Biaya terbesar
yang dikeluarkan oleh pengolah tempe
terdapat pada bahan baku sebesar Rp
838.333,33/produksi (67 %), sedangkan
biaya terkecil adalah biaya PBB sebesar
Rp 5.555,56/produksi (0,44 %).
Pendapatan
Pengolahan
Kedelai Menjadi Tempe

Kacang

Tabel 6. Penerimaan dan Pendapatan
Industri Rumah Tangga Pengolahan
Kacang Kedelai Menjadi Tempe Per
Produksi
No
Uraian
Jumlah
1 Produksi
(bungkus)
a. Ukuran 1 ons
b. Ukuran 2 ons
c. Ukuran 3 ons
2 Penerimaan
(Rp/produksi)
a. Ukuran 1 ons
b. Ukuran 2 ons
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1.456,67
600
1.200
2.000

450,00
406,67
600,00

-

1.958.000,00
270.000,00
488.000,00
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c. Ukuran 3 ons
3 Biaya Produksi
(Rp/produksi)
4 Pendapatan

- 1.200.000,00
1.251.301,55
- 706.698,45

(Sumber : Data Primer Diolah, 2021)
Berdasarkan Tabel 6, menunjukkan
bahwa dengan produksi tempe sebesar
1.456,67 bungkus/produksi dan harga
rata- rata tempe untuk keseluruhan
ukuran sebesar Rp 1.266,67/bungkus,
maka diperoleh penerimaan usaha
sebesar Rp 1.958.000,00/produksi.
Pendapatan usaha dihitung dari
berdasarkan besarnya penerimaan
dikurangi
biaya produksi
usaha
pengolahaan kacang kedelai menjadi
tempe. Besarnya biaya produksi pada
pembuatan
tempe
sebesar
Rp
1.251.301,55/
pengolahan
kacang
kedelai menjadi tempe, sehinga
diperoleh pendapatan bersih usaha
sebesar Rp 706.698,45 perproduksi.
Nilai Tambah Pengolahan
Kedelai Menjadi Tempe

Uraian

Jumlah

1 Total Biaya Produksi
(Rp)

1.251.301,55

2 Nilai Produk Olahan
(Rp) (NP)

1.958.000,00

3 Nilai Bahan Baku (Rp)
(NBB)

838.333,33

4 Nilai Bahan Penunjang
(Rp) (NBP)

155.800,00

5 Nilai Penyusutan (Rp)
(NPP)

30.362,65

Nilai
Tambah (Rp)
6 (NT) = NP – (NBB +
NBP + NPP)
Rasio Nilai
Tambah
7 (%) RNT = (NT : NP)
x 100%

Kelayakan Usaha Pengolahan Kacang
Kedelai Menjadi Tempe
Tabel 8. Rata-Rata R/C Rasio Industri
Pengolahan
Kacang Kedelai
Menjadi Tempe
No Uraian
1
2
3
4
5

Kacang

Tabel 7. Besarnya Nilai Tambah
Pengolahan Kacang
Kedelai
Menjadi Tempe Per Produksi
No

Berdasarkan
Tabel
7,
dapat
dikemukakan bahwa nilai tambah ratarata pengolahan kacang kedelai menjadi
tempe dalam satu kali produksi adalah
Rp 933.504,01, dengan rasio nilai
tambah sebesar 47,93 % ≤ 50 % artinya
nilai tambah tersebut tergolong rendah.
Oleh sebab itu, hipotesis (2) yang
menyatakan nilai tambah pengolahan
kacang
kedelai
menjadi
tempe
tergolong tinggi di daerah penelitian
ditolak.

933.504,01

Penerimaan (Rp)
Biaya Total (Rp)
R/C Ratio
BEP Produksi
BEP Harga

Jumlah
1.958.000,00
1.251.301,55
1,57
987,87
857,95

(Sumber : Data Primer Diolah, 2021)
Berdasarkan Tabel 8, menunjukkan
penerimaan pengolahan kacang kedelai
menjadi tempe sebesar
Rp.1.958.000,00/ produksi dan biaya
produksi sebesar Rp. 1.251.301,55/
produksi, sehingga diperoleh R/C rasio
sebesar 1,57. Hal ini menggambarkan
bahwa dengan mengeluarkan biaya
sebesar 1 rupiah maka pengusaha akan
memperoleh penerimaan sebesar 1,57
rupiah, sehingga diperoleh pendapatan
bersih sebesar 0,57 rupiah/papan.
Karena diperoleh nilai R/C sebesar 1,57
atau R/C lebih besar dari 1, maka usaha
tersebut layak untuk di usahakan.

47,93

(Sumber : Data Primer Diolah, 2021)
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Tabel 9. Rata-Rata BEP Produksi dan
Harga Pengolahan
Kacang
Kedelai Menjadi Tempe
No

Uraian

1 Total Biaya (Rp)
2
3
4
5

Harga (Rp)
Produksi (kg)
BEP Harga (Rp)
BEP Produksi (kg)

Jumlah
1.251.301,55
1.266,67
1.484,44
987,87
857,95

(Sumber : Data Primer Diolah, 2021)
Berdasarkan Tabel 9, dapat dilihat
bahwa rata-rata produksi 1.484,44
bungkus/produksi diperoleh Break Even
Point (BEP), dimana BEP produksi
sebesar 857,95 bungkus < rata-rata
produksi tempe di daerah penelitian
sebesar 1.484,44 bungkus, sehingga
disimpulkan bahwa usaha pengolahan
kacang kedelai menjadi tempe layak
diusahakan. Sedangkan, Break Even
Point (BEP) harga tempe sebesar Rp
987,95/bungkus lebih kecil dari ratarata harga jual tempe (Rp 1.266,67/
bungkus), sehingga disimpulkan bahwa
usaha pengolahan kacang kedelai
menjadi tempe layak diusahakan. Oleh
sebab itu, hipotesis (2) yang
penyatakan industri pengolahan kacang
kedelai menjadi tempe layak
diusahakan di daerah penelitian
diterima. Saluran Pemasaran Tempe
Pola Saluran Pemasaran I
Pengolah Tempe  Pedagang Pengecer
 Konsumen
Saluran ini pengolah tempe langsung
menjual ke pedagang pengecer yang
ada di Pasar Tanjung Morawa dengan
menggunakan becak barang pengolah
mengantar ke pedagang pengecer.
Selanjutnya
pedagang
pengecer
menjualnya ke konsumen akhir di Pasar
Tanjung Morawa.

Pola Saluran Pemasaran II
Pengolah  Konsumen Akhir
Saluran ini pengolah kacang kedelai
menjadi tempe langsung menjual ke
konsumen akhir yang berada di
beberapa tempat yang berdekatan
dengan lokasi pengolahan kacang
kedelai menjadi tempe.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan dapat ditarik beberapa
kesimpulan sebagai berikut :
Proses pembuatan tempe
diawali
dengan pencucian dan perendaman,
pengupasan kulit,
pengukusan,
peragian, serta pencetakan tempe dan
penyimpanan.
Pendapatan bersih usaha sebesar Rp.
706.698,45/ produksi atau sebesar Rp.
16.960.762,88/bulan (24 hari kerja).
Nilai tambah rata-rata pengolahan
kacang kedelai menjadi tempe dalam
satu hari adalah Rp. 933.504,01, dengan
rasio nilai tambah sebesar 47,93 %
artinya nilai tambah tersebut tergolong
rendah.
Kelayakan usaha pengolahan kacang
kedelai menjadi tempe berdasarkan R/C
ratio, yaitu penerimaan pengolahan Rp
1.958.000,00/produksi
dan
biaya
produksi Rp. 1.251.301,55/produksi,
sehingga dapat diperoleh nilai R/C
ratio sebesar 1,57>1, maka usaha
tersebut layak untuk di usahakan. Dan
nilai BEP Produksi sebesar 857,95
bungkus < rata-rata produksi tempe
sebesar 1.484,44 bungkus, sedangkan
BEP Harga sebesar Rp 987,95/bungkus
< rata-rata harga jual tempe
Rp1.266,67/bungkus, sehingga dapat
disimpulkan bahwa usaha pengolahan
kacang kedelai menjadi tempe layak
diusahakan
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Terdapat dua saluran pemasaran tempe
di daerah penelitian yaitu : (1) Produsen
 Pedagang Pengecer  Konsumen,
(2) Produsen  Konsumen.
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