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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur nilai tambah dan laba usaha yang dihasilkan dari kegiatan agroindustri 

berbasis kedelai, dalam hal ini adalah produk tahu dan tempe di Provinsi Bengkulu. Lokasi penelitian ini adalah di 

Kabupaten Rejang Lebong, tepatnya di Kecamatan Curup Tengah.Lokasi ini dipilih secara sengaja karena dikenal 

sebagai daerah pusat industri tahu / tempe di Kabupaten Rejang Lebong. Responden penelitian ini dilakukan dengan 

metode sensus, ada 9 pengolah tahu dan 11 pengolah tempe. Sumber data berasal dari data primer dan 

sekunder.Kemudian data dianalisis dengan menggunakan analisis nilai tambah dan analisis pendapatan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pengolahan tahu dapat menciptakan nilai tambah sekitar Rp9.714,28 dengan Rasio AV adalah 

53,14%, dan nilai tambah yang dihasilkan dari tempe adalah Rp2.905,35 dengan Rasio AV adalah 25,06 %. 

Selanjutnya, dari analisis juga dapat diketahui bahwa keuntungan bisnis dari industri tahu adalah sebesar Rp325.031,88 

per periode produksi, sedangkan industri tempe memperoleh keuntungan Rp66.027,79 per periode produksi, dengan 

harga jual Rp17 .883,33 / Kg untuk tahu dan Rp11.572,73 / Kg untuk tempe. 

 

Kata kunci: Nilai tambah, Keuntungan, Tahu, Tempe 

 

Abstract 

This research aims to measure the added value (AV) and the business profit generated from industrial activity of 

tofu and tempe in Rejang Lebong District Bengkulu Province. The location of the research is in Curup Tengah Sub-

district. This place is purposively chosen because this place is known as central area for tofu/tempe industries in Rejang 

Lebong. The respondents of the research is conducted by census method, there are 9 tofu processors and 11 tempe 

processors. The data sources from primary and secondary data. Then the datas were analyzed by using added value 

analysis and income analysis. The result shows that the processing of tofu can create an added value approximately 

Rp9.714,28 with AV Ratio is 53,14%, and the added value created from tempe is Rp2.905,35 with AV Ratio is 25,06%. 

Furthermore, from the analysis also can be calculated, that the business profit of tofu industry is about Rp325.031,88 

per production period, while the tempe industry can gain Rp66.027,79 per production period, with the selling price 

Rp17.883,33/Kg for tofu and Rp11.572,73/Kg for tempe. 
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I. PENDAHULUAN 

Visi Nasional Pembangunan Pertanian memasuki abad 

21 adalah pertanian modern, tangguh dan efisien.Untuk 

itu pembangunan pertanian di masa mendatang tidak 

hanya bertumpu kepada produksi melainkan juga 

berwawasan agribisnis agar pertumbuhan ekonomi yang 

dihasilkan juga diikuti dengan pemerataan pendapatan 

[1]. Oleh karena itu pembangunan pertanian ditujukan 

untuk: (a) meningkatkan pendapatan dan taraf hidup 

petani dan nelayan, (b) meningkatkan ketahanan pangan 

nasional, (c) menghasilkan produk pertanian yang 

berdaya saing tinggi untuk mengisi pasar domestik dan 

ekspor, (d) meningkatkan lapangan kerja dengan 

produktivitas tinggi dan kesempatan berusaha yang lebih 

efisien di bidang agribisnis; dan (e) meningkatkan 

kemandirian petani dan nelayan, perberdayaan 

kelembagaan serta prasana pertanian. 

Pembangunan pertanian tidak bisa berdiri sendiri 

melainkan tergantung kepada subsistem-subsitem yang 

ada dalam sistem agribisnis. Pembangunan pertanianyang 

tidak berwawasan agribisnis akan menimbulkan paradoks, 

peningkatan produksi dan produktivitas tidak serta merta 

akan diikuti dengan peningkatan pendapatan dan 

kesejahteraan petani,tetapi justru menurunkan pendapatan 

karena jatuhnya harga yang diterima oleh petani[2]. 

Agribisnis merupakan kegiatan pertanian yang 

berorientasi dan dijalankan dengan pertimbangan-

pertimbangan bisnis.Dalam hal ini, orientasi bisnis tidak 

semata-mata bertujuan mencapai keuntungan maksimum 

melainkan yang lebih penting lagi yakni menjaga 

kelangsungan hidup bisnis, pengembangan usaha, 

perluasan pasar, dan pengembangan produk sesuai 

permintaan pasar. 

Program yang perlu dikembangkan berupa 

pengembangan komoditasunggulan dan andalan, 

peningkatan nilai tambah produk pertanian, 

pengembangansistem pemasaran, penyediaan sarana 

pengangkutan dan penyebaran produk,pengembangan 

kemitraan dan kelembagaanpertanian serta agroindustri, 

yang kemudian dapat memberikan nilai tambah produk 

pertanian. Padadasarnya, nilai tambah bukan diukur dari 

apa yang sudah dilakukan termasuk segalabiaya yang 

harus dikeluarkan, tetapi dari persepsi nilai pada 

konsumen. Oleh karenanilai tambah diukur dengan 

persepsi konsumen, maka peran pemasaran 

termasukbrand menjadi penting. Apabila persepsi lebih 

tinggi dapat diberikan melalui valuecreation dan 
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dilengkapi dengan aplikasi pemasaran yang benar, maka 

agroindustri akan memberi sumbangan lebih besar [3]. 

Dalam[4], agroindustri diartikan sebagai semua 

kegiatan industri yang mengolah produk pertanian lebih 

lanjut dan karena itu agroindustri merupakan bagian dari 

subsistem penyedia sarana produksi dan peralatan 

usahatani, pengolahan hasil (Agroindustri), pemasaran 

dan ditambah dengan subsistem penunjang. Subsistem 

industri pengolahan hasil pertanian meliputi industri 

primer agar siap jual dan industri selanjutnya serta produk 

jadi yang siap dikonsumsi. Dalam kegiatan industri 

pengolahan ini hasil pertanian memperoleh nilai tambah. 

Pengembangan agroindustri skala kecil menjadi 

pilihan strategi dalam upaya pemberdayaan ekonomi 

rakyat seperti yang dilakukan oleh pemerintah.Program-

program tersebut umumnya menekankan pada 

pengembangan unit usaha ekonomi produktif berbasis 

sumberdaya lokal, bernilai tambah tinggi dan berorientasi 

pasar baik yang sudah ada maupun yang baru [2].Hal ini 

sangat relevan dalam mengurangi angka kemiskinan. 

Berdasarkan data dari [5], industri tahu dan tempe 

yang dilakukan di Kabupaten Rejang Lebong tersebar 

dibeberapa kecamatan yang ada di kabupaten tersebut. 

Salah satunya Kecamatan Curup Tengah yang paling 

banyak terdapat industri tahu dan tempe, yaitu sebanyak 9 

industri tahu dan 11 industri tempe. Usaha pembuatan 

tahu dan tempe dari kedelai memiliki peluang ekonomi 

yang sangat prospektif untuk meningkatkan pendapatan. 

Hal lain dari kegiatan usaha pembuatan tahu dan tempe 

mampu menciptakan lapangan kerja sehingga dapat 

memberikan tambahan pendapatan baik bagi anggota 

keluarga maupun tenaga kerja luar keluarga, dan menarik 

untuk diteliti baik itu nilai tambah serta pendapatan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengukur 1) besarnya nilai tambah yang 

diciptakan dari kegiatan industri tahu dan tempe di 

Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong dan 

2) besarnya pendapatan yang diterima pengrajin industri 

tahu dan tempe di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten 

Rejang Lebong. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja 

(purposive) yaitu di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten 

Rejang Lebong yang berdasarkan data dan informasi dari 

instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi 

dan UKM Kabupaten Rejang Lebong tahun 2011, 

bahwakecamatan tersebut merupakandaerah yang paling 

banyak terdapat industri tahu dan tempe yaitu sebanyak 

9pengrajin tahu dan11pengrajin tempe. Metode 

pengambilan responden penelitian ini dengan 

menggunakan metode sensus. Responden yang diambil 

adalah 9 pengrajin tahu dan 11 pengrajin tempe. 

Pengambilan data menggunakan data primer dan data 

sekunder, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan 

analisis nilai tambah dengan pendekatan metode Hayami 

dan analisis pendapatan, selisih antara penerimaan dengan 

total biaya. 

 

 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Karakteristik Pengrajin Tahu dan Tempe 

Pengrajin tahu dan pengrajin tempemerupakan sampel 

dalam penelitian ini, pengrajin tahu berjumlah 9 pengrajin 

dan pengrajin tempe berjumlah 11 pengrajin. 

Karakteristik sampel meliputi umur, pendidikan, jumlah 

tanggungan keluarga.Umur mempunyai pengaruh 

terhadap kemampuan fisik seseorang dalam melakukan 

suatu kegiatan usaha [6]. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa tingkat umur pengrajin tahu dan tempe terbanyak 

berada pada rentang umur 39-62 tahun dengan rata-rata 

47 tahun.Artinya pada rentang ini responden tergolong 

pada umur yang sedang sampai tua, tetapi masih dianggap 

cukup bisa untuk bekerja dengan baik dan 

produktif.Sehingga dapat dimungkinkan bisa bekerja dan 

berfikir secara maksimal untuk menjalankan usaha 

tersebut. 

Menurut [7], bahwa umur 15 sampai dengan 65 tahun 

merupakan usia produktif. Ini berarti keseluruhan 

pengrajin tahu yang ada di Kecamatan Curup Tengah 

berada pada rentang usia produktif. Usia produktif ini 

berkaitan dengan kemampuan kerja pengrajin tahu dan 

pengrajin tempe, dimana kemampuan kerjanya lebih besar 

jika dibandingkan dengan usia non produktif, sehingga 

memungkinkan pengrajin tahu berkerja secara maksimal 

untuk usahanya. 

Semakin tinggi tingkatpendidikan formalnya biasanya 

polaberpikirnya akan semakin rasional,terutama dalam 

pengambilankeputusan dari berbagai alternatif yang ada 

[6]. Keadaan tingkat pendidikan pengrajin tahu dan tempe 

berada pada kisaran pendidikan 6-12 tahun dengan rata-

rata 9 tahun atau setara SMP. 

Tingkat pendidikan pengrajin tahu dan pengrajin 

tempe dapat digolongankan sedang, hal ini menunjukkan 

bahwa tingkat pendidikan yang seperti ini secara tidak 

langsung mempengaruhi pengetahuan dan tingkat adopsi 

inovasi responden yang berkaitan dengan usaha 

pembuatan tahu dan tempe. Keadaan demikian hendaknya 

diatasi dengan cara penambahan pengetahuan untuk 

pengrajin mengenai usaha yang mereka lakukan, misalnya 

seperti diadakannya kegiatan penyuluhan UKM (unit 

kecil menengah) atau sekolah lapang. Dengan adanya 

pendidikan non formal seperti kegiatan penyuluhan atau 

sekolah lapang tersebut diharapkan pengrajin dapat 

meningkatkan dan mengembangkan hasil produksi dan 

skala industri tahu dan tempe dan memperoleh 

keuntungan yang diharapkan. 

Lama pengalaman menjalankan usaha pembuatan tahu 

dan tempe berada pada rentang 10-52 tahun. Hal ini 

menunjukkan bahwa pengrajin tahu dan tempe cukup 

berpengalaman dalam menjalankan usahanya. Rata-rata 

lama pengalaman pengrajin tahu dan tempe adalah 21,78 

tahun dan 27 tahun. 

Tanggungan keluarga dalam penelitian ini 

didefinisikan sebagai semua orang yang tinggal bersama 

pengrajin tahu dantempe yang hidupnyadibiayai oleh 

pengrajin tahu dan tempetersebut. Pengrajin tahu dan 

tempe yang memiliki jumlah tanggungan berjumlah 2-6 

orang. Rata-rata jumlah tanggungan keluarga pengrajin 

tahu dan tempe adalah 4 orang. Dengan jumlah 

tanggungan keluarga yang cukup banyak tersebut, 

pengrajin tahu dan tempe di daerah penelitian mempunyai 
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motivasi yang kuat untuk mengelola usaha pembuatan 

tahu dan tempe dengan sebaik-baiknya guna memenuhi 

kebutuhan hidup keluarganya. 

B. Pengadaan dan Besar Penggunaan Faktor-faktor 

Produksi Tahu dan Tempe 

Faktor-faktor produksi merupakan input proses 

produksi kedelai menjadi tahu dan tempe. Secara garis 

besar informasi jenis dan jumlah penggunaan faktor-

faktor produksi pada industri tahu dan tempe meliputi: 

bahan baku, bahan penolong, modal, dan tenaga kerja. 

Penggunaan faktor-faktor produksi pada industri tahu dan 

tempetersaji pada tabel I. 

Bahan bakumerupakan bahan utama yang digunakan 

dalam proses produksi. Bahan baku yang digunakan 

dalam proses produksi tahu dan tempe adalah kacang 

kedelai. Pengadaan bahan baku oleh pengrajin tahu dan 

tempe di lokasi penelitian dengan cara membeli di 

distributor kacang kedelai.Rata-rata penggunaan bahan 

baku oleh pengajin tahu dan tempe adalah 45,67 kilogram 

dan 47,27 kilogram. Dengan jumlah bahan baku sebanyak 

itu, pengrajin tahu dan tempe dapat digolongkan sebagai 

industri rumah tangga kecil. 

Rata- rata pengunaan biaya bahan penolong oleh 

pengrajin tahu dan tempe sebesar Rp46.700,62 dan 

Rp74.454,91. Penggunaan biaya bahan penolong oleh 

pengrajin tahu dan tempe pada rentang Rp20.255,00 

sampai Rp118.116,67 per periode produksi. Rata-rata 

penggunaan bahan penolong oleh pengrajin tempe 

memiliki nilai yang lebih besar, hal ini dikarenakan dalam 

pengolahan kacang kedelai menjadi tempe banyak 

menggunakan bahan penolong seperti; ragi tempe, plastik 

pembungkus, dan bahan bakar untuk mesin giling. 

Modal merupakan semua bentuk kekayaan yang dapat 

digunakan langsung maupun tidak langsung dalam proses 

produksi untuk menambah output. Modal dalam hal ini 

adalah biaya yang digunakan secara bersama-sama 

dengan faktor produksi lain dan tenaga kerja. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengrajin tahu 

dan tempe diketahui bahwa rata-rata modal yang 

digunakan oleh pengrajin tahu dan tempe sebesar 

Rp462.468,12 dan Rp483.335,85. Modal yang digunakan 

oleh pengrajin tahu dan tempe pada rentang 

Rp220.661,57 sampai Rp962.619,48 per periode 

produksi. Dalam penggunaan modal juga, pengrajin 

tempe memiliki nilai yang lebih besar, hal ini dikarenakan 

dalam pengolahan kacang kedelai menjadi tempe 

membutuhkan peralatan yang cukup banyak, dan proses 

produksi yanglebih panjangkarena waktu tunggu untuk 

bisa dijual lebih lama. 

Industri tahu dan tempe di Kecamatan Curup Tengah 

masih tergolong industri rumah tangga. Hal ini 

dikarenakan pengrajin tahu dan tempe masih 

menggunakan tenaga kerja yang berasal dari dalam 

keluarga, meskipun tetap menggunakan tenaga kerja luar 

keluarga, disamping pemanfaatan tenaga anggota 

keluarga sebagai tenaga kerja, alasan lainnya adalah bisa 

menghemat biaya tenaga kerja yang dikeluarkan. 

Dalam Tabel I terlihat penggunaan tenaga kerja yang 

digunakan pada industri tahu dan tempe berdasarkan jam 

orang kerja (JOK). Pada rentang 6,25 sampai 13,75 

(JOK/PP). Rata-rata penggunaan tenaga kerja oleh 

pengrajin tahu dan tempe sebesar 10,11 JOK/PP dan 7,61 

JOK/PP. Pengrajin tahu lebih banyak menggunakan 

tenaga kerja yaitu sebesar 10,11 JOK/PP, hal ini 

dikarenakan dalam pengolahan kacang kedelai menjadi 

tahu, pada saat pencetakan harus cepat dan biasanya pada 

saat inilah banyak menggunakan curahan tenaga kerja. 

 

C. Analisis Nilai Tambah 

Analisis nilai tambah dari kegiatan pengolahan kacang 

kedelai menjadi tahu dan tempe, diharapkan mampu 

memberikan informasi mengenai perkiraan besarnya nilai 

tambah, imbalan tenaga kerja, imbalan bagi faktor-faktor 

produksi (modal) yang digunakan dan keuntungan dari 

setiap satu kilogram kacang kedelai menjadi tahu dan 

tempe. 

Salah satu faktor yang menyebabkan pengrajin tahu 

dan tempemenjalankan kegiatan pengolahan kacang 

kedelai karena dengan adanya pengolahan maka akan 

memberikan tambahan pendapatan. Rata-rata nilai tambah 

tahu dan tempetersaji pada Tabel II. 

 

Industri Tahu 

Perhitungan nilai tambah ini dilakukan dengan metode 

rata-rata dari 9 orang pengrajin tahu dalam satu kali 

proses produksi. Pada Tabel II di atas terlihat bahwa rata-

rata penggunaan bahan baku kacang kedelai sebanyak 

45,67 kilogram dengan harga beli Rp7.866,67 per 

kilogram. Jumlah kacang kedelai sebanyak itu dalam 

industri tahu dapat dihasilkan 157,50 kilogram tahu. 

Berdasarkan perbandingan antara produksi dengan jumlah 

bahan baku diperoleh nilai konversi sebesar 3,58 artinya 

setiap pengolahan 1 kilogram kacang kedelai dapat 

menghasilkan 3,58 kilogram tahu. Dalam proses produksi 

tahu ini tenaga kerja yang digunakan adalah tenaga kerja 

laki-laki, rata-rata penggunaan tenaga kerja sebesar 10,11 

JOK dengan upah Rp4.722,22 per JOK. Koefisien tenaga 

kerja merupakan perbandingan dari hari orang kerja 

dibagi dengan input. Berdasarkan Tabel II nilai koefisien 

tenaga kerja sebesar 0,25 artinya setiap pengolahan 1 

kilogram kacang kedelai dibutuhkan curahan tenaga kerja 

sebesar 0,25 JOK. Harga jual output tahu adalah sebesar 

Rp5.000,00 per kilogram. 

Dalam pengolahan kacang kedelai menjadi tahu 

menggunakan sumbangan input lain dengan biaya sebesar 

Rp302,38 per kilogram. Dengan melakukan perkalian 

antara harga output rata-rata dengan faktor konversi maka 

didapat nilai output Rp17.883,33 per kilogram input. 
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No 
Faktor 

Produksi 
Interval Kelas 

Industri Tahu Industri Tempe 

Jml 
(orang) 

 (%) 
Rata-rata  Jml 

(orang) 
(%) 

Rata-rata 

1 

Bahan 

Baku 

(Kg/PP) 

20 – 46,67 4 44,44 

45,67 

4 36,36 

47,27 46,68 – 73,35 3 33,33 6 54,54 

73,36 – 100 2 22,22 1 9,10 

Total 9 100  11 100  

2 

Bahan 

Penolong 

(Rp/PP) 

20.255,00 – 52.892,22 8 88,88 

46.700,62 

4 36,36 

74.454,91 52.892,23 – 85.529,45 1 11,11 4 36,36 

85.529,46 – 118.116,67 0 0 3 27,27 

Total 9 100  11 100  

3 
Modal 

(Rp/PP) 

220.661,57 – 468.605,87 5 55,55 

462.468,12 

4 36,36 

483.335,85 468.605,88 – 715.672,68 4 44,44 6 54,54 

715.672,69 – 962.619,48 0 0 1 9,10 

Total 9 100  11 100  

4 

Tenaga 

Kerja 

(JOK/PP) 

6,25 – 8,66 3 33,33 

10,11 

10 90,90 

7,61 8,67 – 11,07 3 33,33 0 0 

11,08 – 13,75 3 33,33 1 9,10 

Total 9 100  11 100  

 

Nilai tambah diperoleh dengan mengurangi nilai 

output, harga bahan baku, dan harga sumbangan input 

lain. Nilai tambah dari proses produksi tahu adalah 

sebesar Rp9.714,28 per kilogram. Nilai tambah tersebut 

merupakan nilai tambah kotor karena masih mengandung 

pendapatan tenaga kerja yaitu Rp1.160,38 per kilogram 

dengan persentase bagian tenaga kerja terhadap nilai 

tambah sebesar 12,94 persen. Imbalan tenaga kerja 

merupakan pendapatan yang diterima tenaga kerja dari 

setiap pengolahan 1 kilogram kacang kedelai menjadi 

tahu. 

Keuntungan yang diperoleh dari setiap pengolahan 

kacang kedelai menjadi tahu sebesar Rp8.553,91 per 

kilogram dengan persentase keuntungan sebesar 46,89  

persen dari nilai output. Keuntungan tersebut merupakan 

selisih antara nilai tambah dengan imbalan tenaga 

kerja.Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

keuntungan ini merupakan keuntungan bersih yang 

diterima oleh pengrajin tahu. Berdasarkan analisis nilai 

tambah, diperoleh marjin dari proses pengolahan kacang 

kedelai menjadi tahu. Marjin total dari proses pengolahan 

kacang kedelai adalah sebesar Rp10.017,- per kilogram. 

Marjin ini adalah selisih antara harga output dengan harga 

bahan baku. Proporsi marjin untuk tenaga kerja adalah 

sebesar 12,46 persen proporsi marjin untuk sumbangan 

input lain sebesar 3,21 persen dan proporsi untuk 

keuntungan sebesar 84,33 persen. 

Nilai tambah yang diperoleh dari pengolahan kacang 

kedelai menjadi tahu sebesar Rp9.714,28 dengan 

persentase rasio nilai tambah sebesar 53,50 persen. Nilai 

tambah tersebut dipengaruhi oleh harga input, kualitas 

bahan baku dan proses pengolahan kacang kedelai 

menjadi tahu. Jika harga input semakin rendah maka nilai 

output semakin besar dan akan berpengaruh terhadap 

besarnya nilai tambah. Begitu juga dengan kualitas bahan 

baku maka akan berpengaruh pada besarnya faktor 

No Variabel Nilai 
Industri 

Tahu Tempe 

Hasil Produksi, Bahan Baku, dan Harga 

1 Hasil produksi (Kg/PP) A 157,50 89,86 

2 Bahan Baku (Kg) B 45,67 47,27 

3 Input Tenaga Kerja (JOK) C 10,11 7,61 

4 Faktor Konversi D = A/B 3,58 1,90 

5 Koefisien Tenaga Kerja E = C/B 0,25 0,18 

6 Harga produksi (Kg) F 5.000 6.090,91 

7 Upah Rata-Rata Tenaga Kerja (Rp/JOK) G 4.722,22 3.863,64 

Pendapatan dan Keuntungan (Rp/Kg Bahan Baku) 

8 Harga Bahan Baku (Rp/Kg) H 7.866,67 7.800 

9 Sumbangan Bahan Lain (Rp/Kg) I 302,38 867.37 

10 Nilai produk (Rp/Kg) J 17.883,33 11.572,73 

11 a. Nilai Tambah (Rp/Kg) K = J – H – I 9.714,28 2.905,35 

 b. Rasio Nilai Tambah (%) L = K/J x 100% 53,50 25,06 

12 a. Imbalan Tenaga Kerja (Rp/Kg) M = E x G 1.160,38 686,70 

 b. Bagian Tenaga Kerja (%) N = M/K x 100% 12,94 24,24 

13 a. Keuntungan (Rp/Kg) O = K – M 8.553,91 2.218,66 

 b. Bagian Keuntungan (%) P = O/J x100% 46,89 19,11 

Balas Jasa untuk Faktor Produksi 

14 Margin (Rp/Kg) Q = J – H 10.017 3.773 

 a. Keuntungan (%) R = O/Q x 100% 84,33 58,38 

 b. Tenaga Kerja (%) S = M/Q x 100% 12,46 18,39 

 c. Input Lain (%) T = I/Q x 100% 3,21 23,23 

 

Tabel I. Besar Penggunaan Faktor-faktor Produksi Tahu dan Tempe di Kecamatan Curup Tengah 

Tabel II.  Analisis Nilai Tambah Pengolahan Kacang Kedelai Menjadi Tahu dan Tempe di Kecamatan Curup Tengah 
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konversi, semakin besarnya faktor konversi maka akan 

semakin besar jumlah output yang dihasilkan sehingga 

akan mempengaruhi besarnya nilai tambah karena jika 

pengolahan kacang kedelai menjadi tahu dilakukan 

dengan baik, maka tahu yang dihasilkan akan mempunyai 

kualitas baik sehingga nilai jual yang diperoleh juga 

tinggi. 

Industri Tempe 

Analisis nilai tambah yang dilakukan pada 

industritempe mulai dari pengadaan bahan baku yang 

berupa kacang kedelai sampai menjadi produk tempe 

yang siap dipasarkan. Analisis nilai tambah dilakukan 

untuk mengetahui besarnya nilai tambah, imbalan tenaga 

kerja, dan imbalan keuntungan dari setiap kilogram 

kacang kedelai. Perhitungan nilai tambah ini dilakukan 

dengan metode rata-rata dari 11 pengrajin tempe. 

Pada Tabel II di atas, menunjukkan bahwa hasil 

produksi tempe sebesar 89,86 kilogram. Nilai faktor 

konversi dihitung berdasarkan pembagian dari nilai output 

yang dihasilkan dengan nilai input yang digunakan. Untuk 

menghasilkan sejumlah produk tersebut dibutuhkan 

kacang kedelai sebanyak 47,27 kilogram dengan harga 

beli bahan baku sebesar Rp7.800, sehingga faktor 

konversinya adalah 1,90. Artinya setiap satu kilogram 

kacang kedelai yang diolah akan menghasilkan 1,90 

kilogram tempe. 

Dalam pengolahan kacang kedelai menjadi tempe, 

tenaga kerja yang digunakan adalah tenaga kerja laki-laki, 

dengan rata-rata penggunaan tenaga kerja sebesar 7,61 

JOK dengan upah yang diterima oleh tenaga kerja sebesar 

Rp3.863,64 per JOK. Koefisien tenaga kerja merupakan 

hasil bagi antara tenaga kerja dengan jumlah bahan baku 

yang dipergunakan dalam proses produksi. Besarnya nilai 

koefisien tenaga kerja adalah 0,18 artinya setiap 

pengolahan 1 kilogram kacang kedelai dibutuhkan 

curahan tenaga kerja sebesar 0,18 JOK.  

Pengolahan kacang kedelai menjadi tempe 

menggunakan sumbangan input lain sehingga besar biaya 

sumbangan input lain sebesar Rp867,37 per kilogram. 

Dengan melakukan perkalian antara harga output dengan 

faktor konversi, maka didapat nilai output sebesar Rp11. 

572,73 per kilogram input.  

Nilai tambah dari pengolahan kacang kedelai menjadi 

tempe sebesar Rp2.905,35 per kilogram dengan rasio nilai 

tambah sebesar 25,06 persen. Berdasarkan pada Tabel II, 

terlihat nilai tambah pengolahan kacang kedelai menjadi 

tahu memiliki nilai tambah lebih besar. Hal ini 

dikarenakan dalam pengolahan kacang kedelai menjadi 

tahu tidak banyak menggunakan sumbangan input lain 

dan proses produksi tahu lebih singkat dibandingakan 

proses produksi tempe. Ini terjadi karena kacang kedelai 

yang diolah menjadi tempe harus melalui beberapa 

tahapan dalam proses produksinya, yaitu perebusan, 

perendaman, pencucian, penggilingan (pemecahan), 

pemisahan kulit kedelai, peragian, dan pembungkusan. 

Besar keuntungan yang diperoleh dari pengolahan 

kacang kedelai menjadi tempe sebesar Rp2.218,66 per 

kilogram dengan persentase keuntungan sebesar 19,11 

persen nilai output. Keuntungan tersebut merupakan 

selisih antara nilai tambah dengan imbalan tenaga kerja. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keuntungan ini 

merupakan keuntungan bersih yang diterima oleh 

pengrajin tempe. Bagian tenaga kerja dari keuntungan 

nilai tambah yang diperoleh pengrajin tempe sebesar 

24,24 persen, dengan besar imbalan yang diperoleh 

tenaga kerja sebesar Rp686,70. 

Berdasarkan analisis nilai tambah, diperoleh marjin 

dari proses pengolahan kacang kedelai menjadi tempe. 

Marjin total dari proses pengolahan kacang kedelai adalah 

sebesar Rp3.773 per kilogram. Marjin ini adalah selisih 

antara harga output dengan harga bahan baku. Proporsi 

marjin untuk tenaga kerja adalah sebesar 18,39 persen, 

proporsi marjin untuk sumbangan input lain sebesar 23,23 

persen, dan proporsi untuk keuntungan sebesar 58,38 

persen. 

D. Analisis Pendapatan 

Analisis pendapatan diawali dengan penghitungan 

biaya yang dikorbankan oleh pengrajin tahu dan tempe. 

Secara garis besar biaya dipisahkan ke dalam biaya tetap 

(fixed cost) dan biaya variabel (variable 

cost).Rekapitulasi penggunaan biaya produksi industri 

tahu dan tempe di Kecamatan Curup Tengah ditampilkan 

pada Tabel III. Tabel IIImenunjukkan rata-rata biaya 

produksi yang ditelah dikeluarkan oleh pengrajin tahu dan 

tempe dalam setiap periode produksi, dimana biaya tetap 

industri tahu dan tempe adalah biaya penyusutan 

peralatan sebesar 1,74 persen dan 2,14 persen. Biaya 

variabel dalam industri tahu dan tempe meliputi biaya 

bahan baku, bahan penolong, dan tenaga kerja. Biaya 

bahan baku industri tahu dan tempe sebesar 77,86 persen 

dan 76,28 persen, biaya bahan penolong industri tahu dan 

tempe sebesar 10,09 persen dan 15,40 persen. Sedangkan 

biaya tenaga kerja indutri tahu dan tempe sebesar 10,28 

persen dan 6,15 persen.Biaya tenaga kerja yang 

diperhitungkan adalah tenaga kerja dalam dan luar 

keluarga. 

Dari Tabel III juga telihat biaya penyusutan peralatan 

yang digunakan oleh pengrajin tempe lebih besar, 

dikarenakan dalam pengolahan kacang kedelai menjadi 

tempe, menggunakan peralatan yang mudah rusak seperti, 

papan tirisan yang terbuat dari bambu, keranjang yang 

terbuat dari plastik tipis, dan pisau cepat rusak yang 

disebabkan oleh ragi tempe tersebut, dan drum masak 

yang terbuat dari besi plat. 

Jumlah produk yang dihasilkan akan berpengaruh 

terhadap pendapatan yangdiperoleh [8]. Tabel IV 

menjelaskan penerimaan, biaya, dan pendapatan industri 

tahu dan tempe per periode produksi. Rata-rata harga jual 

tahu dan tempe sebesar Rp5.000,00 dan Rp6.090,91 dan 

jumlah produksi tahu dan tempe sebesar 157,50 kilogram 

dan 89,86 kilogram. Penerimaan yang didapatkan industi 

tahu dan tempe sebesar Rp787.500,00 dan Rp549.363,64. 

Dalam pengolahan kacang kedelai menjadi tahu memiliki 

nilai penerimaan yang lebih besar, hal ini dikarenakan 

setiap 1 kilogram kacang kedelai mampu manghasilkan 

3,58 kilogram tahu. 
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Tabel III. Rata-rata Biaya Produksi Industri Tahu dan 

Tempe di Kecamatan Curup Tengah 

Biaya 

Industri Tahu Industri Tempe 

Jumlah 

(Rp/PP) 
(%) 

Jumlah 

(Rp/PP) 
(%) 

Biaya tetap     

- Penyusuta

n Peralatan 
8.091,80 1,74 10.380,94 

2,1

4 

Biaya variabel     

- Bahan 

Baku 

360.088,

89 
77,86 

368.727,2

7 

76,

28 

- Bahan 

Penolong 

46.700,6

2 
10,09 74.454,91 

15,

40 

- Tenaga 

Kerja 

47.586,8

1 
10,28 29.772,73 

6,1

5 

Total  
462.468,

12 
100 

483.335,8

5 
100 

 

Tabel IV. Rata-rata Penerimaan, Biaya, dan 

Pendapatan Industri Tahu dan Tempe di Kecamatan 

Curup Tengah 

 

Item Industri 

Tahu 

Industri 

Tempe 

- Harga (Rp/Kg) 

- Jumlah Produksi (Kg/PP) 

Penerimaan  

5.000 

157,50 

787.500 

6.090,91 

89,86 

549.363,64 

Biaya (Rp/PP) 462.468,12 483.335,85 

Pendapatan (Rp/PP) 325.031,88 66.027,79 

 

Biaya total produksi adalah penjumlahan seluruh 

biaya tetap dan biaya variabel, biaya total produksi pada 

industri tahu dan tempe sebesar Rp462.468,12 dan 

Rp483.335,85. Pendapatan atau keuntungan diperoleh 

dari pengurangan penerimaan dengan biaya total. 

Pendapatan industri tahu dan tempe di Kecamatan Curup 

Tengah sebesar Rp325.031,88 dan Rp66.027,79. 

Pendapatan yang diterima oleh pengrajin tahu lebih besar, 

hal ini dikarenakan dalam pengolahan kacang kedelai 

menjadi tahu, tidak banyak membutuhkan bahan 

penolong, dan proses produksinya singkat. 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pengolahan 

kacang kedelai menjadi tahu dan tempe memberikan nilai 

tambah. Nilai tambah rata-rata yang diciptakan pada 

proses produksi tahu sebesar Rp9.714,28 per kilogram 

input atau 53,50 persen dari nilai output yang dihasilkan. 

Dan nilai tambah rata-rata yang diciptakan pada proses 

produksi tempe sebesar Rp2.905,35 per kilogram input 

atau 25,06 persen dari nilai output yang dihasilkan. 

Sementara rata-rata pendapatan usaha tahu sebesar 

Rp325.031,88 per periode produksi dan untuk tempe 

sebesar Rp66.027,79 per periode produksi. 

 

B. Saran 

Hasil wawancara dengan pengrajin tahu dan tempe di 

lokasi penelitian diketahui undustri yang mereka lakukan 

masih tergolong industri rumah tangga dan membutuhkan 

bantuan modal untuk menambah kapasitas produksi, 

sehingga industri tahu dan tempe dapat berkembang.Di 

lokasi penelitian diketahui bahwa pemerintah tidak pernah 

melakukan program-program yang menunjang kegiatan 

pengolahan kacang kedelai menjadi tahu dan tempe 

seperti: penyuluhan dan pelatihan yang terkait dengan 

industri tahu dan tempe. Oleh sebab sebaiknya pemerintah 

juga memperhatikan industri tahu dan tempe sehingga 

dapat bertahan dan berkembang. Perhatian pemerintah 

dapat berupa penyuluhan ataupun pelatihan manajemen 

teknis dan non teknis yang berhubungan dengan industri 

tahu dan tempe. 
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