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RIDHO RAKHAMNTYO (0411033018) Analisis Kelayakan Teknologi 
Produksi Keripik Mangga Podang Pada Industri Kecil (Studi Kasus Pada 
Diseminasi Teknologi Pada Unit Produksi Olahan Mangga Di Poktan 
Sumber Bendo, Kediri). SKRIPSI.  
Pembimbing: 1. Dr. Ir. Susinggih Wijana, MS 
 2. Dodyk Pranowo, STP. MSi 
 

 
RINGKASAN 

Mangga Podang Urang merupakan salah satu produk buah unggulan 
lokal dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Salah satu contoh pengolahan mangga 
podang yaitu membuatnya menjadi keripik. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui kualita keripik mangga pada industry kecil secara kontinyu dan 
mengetahui analisis kelayakan produksi pada industri kecil.  

Metode penelitian ini adalah dengan melakukan studi literatur, 
observasi, percobaan produksi, serta melakukan analisis dan interpretasi. 
Terhadap hasil produksi akan dilakukan uji kimia (kadar air, karbohidrat dan 
lemak) dan uji organoleptik (rasa, aroma, warna dan tekstur) dengan metode 
hedonic soring skala 1-5, selain itu dalam penelitian ini juga dikaji proses 
produksi, kebutuhan utilitas, tenaga kerja, mesin serta peralatan produksi. 

Berdasarkan uji kimia diketahui bahwa keripik mangga podang dapat 
diproduksi sesuai dengan SNI tetapi tingkat kualitas masih belum seragam. 
Karakteristik kimia keripik mangga podang adalah kadar air sebesar 3,698 %, 
kadar lemak sebesar 13,719% dan kadar karbohidrat sebesar 20,231%. 
Berdasarkan uji organolpetik juga diketahui bahwa secara umum panelis ahli juga 
menyukai produk keripik mangga podang. 

Kapasitas produksi minuman keripik mangga podang direncanakan 
sebesar 4 kg/hari atau 40 bungkus. Setelah dilakukan analisis finansial diketahui 
bahwa prakiraan modal tetap yang dibutuhkan sebesar Rp. 84.337.000,00 dengan 
nilai HPP yang diperoleh sebesar Rp. 5.809 serta harga jual per unit Rp. 6.000,00, 
sehingga BEPunit 1540 bungkus dan BEPrupiah sebesar Rp. 9.408.445,00. R/C 
ratio (efisiensi usaha) sebesar 1,4 yang berarti usaha produksi keripik mangga 
podang sudah efisien dan menguntungkan. Sedangkan waktu pengembalian 
investasi (Payback Period) dicapai pada 10 tahun 11 hari. 

 
Kata Kunci : Analsisi Kelayakan, Teknologi Produksi, Keripik Mangga 
Podang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RIDHO RAKHMANTYO (0411033018) The Expedience Analysis of Podang 
Mango Chips Production on Micro Industry (Case Study on Technology 
Disemination on Mango Production Unit in Poktan, Sumber bendo, Kediri). 
THESIS. 
Advisors: 1. Dr. Ir. Susinggih Wijana, MS 

 2. Dodyk Pranowo, STP.Msi. 
 

SUMMARY 
 

Urang Podang mango is one of local main fruits commodities in Kediri, 
East java. To handle the extreme rise in harvesting time and its easily-race 
characteristic, this mango is proceed into several kinds of products. One of 
products divercifications is in the form of chips. One of UKM in Kediri that 
produces mango chips is UKM Budidaya that initially was formed from farmer 
group in Tiron village, Banyakan sub-district, Kediri. The problem faced by this 
UKM is the manufacturing technology. So the technology dissemination should 
be done. This study aims to know the quality of mango chips on the micro 
industry continually and to know the product expedience in the micro industry. 
 The method used in this study was literature study, observation, 
production experiment, analysis, and interpretation. The result of the production 
was examined by using chemical test (water, carbohydrate, and fat content) and 
organoleptic test (taste, aroma, color, and texture) by using hedonic scoin the scale 
of 1-5. In addition, this study also studied the production process, utility needs, 
employers, machine, and the production equipments. 
 The chemical test has shown that the podang chips have been met the SNI 
standard. However, the quality has not same yet. The chemical characteristic of 
this chips were water content 3.698%, fat content 13.719% and carbohydrate 
content 20.231%. The organoleptic test has shown that in general the panelist 
expert liked this podang mango chips.  
 The podang mango chips drink production capacity has been estimated 
about 4kg/day or 40 packages. The financial analysis has shown that the fixed 
capital estimation need is Rp. 84,337,000.00 with HPP Rp. 5,809 and the sale 
price per unit is Rp. 6,000.00. So, the BEPunit is 1540 packages and BEPrupiah is 
Rp. 9,408,445.00. R/C ratio (business efficiency) is 1.4, meant that the production 
of podang mango chips has been efficient and profitable; while, the payback 
period will be obtained after 10 years and 11 days. 
 
Keywords: Expedience Analysis, Production Technology, Podang Mango 
Chips. 
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I. PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Mangga (Mangifera indica L.) merupakan salah satu jenis buah yang 

produksinya melimpah dan termasuk buah unggulan di Indonesia. Mangga mudah 

tumbuh dan berproduksi di Indonesia. Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur, 

merupakan daerah yang paling banyak membudidayakan tanaman mangga dengan 

pangsa pasar produksi hampir 50% dari total produksi nasional (tahun 2000) 

(Broto, 2003). 

Petani pada umumnya menjual mangga podang dalam bentuk segar kepada 

penebas atau pedagang pengumpul. Pada saat musim panen biasanya hasil panen 

mangga podang tidak dapat seluruhnya terserap oleh pasar sehingga harganya 

jatuh. Harga mangga podang di tingkat petani pada musim panen adalah Rp. 600,-

/kg dengan harga normal berkisar antara Rp. 1500,-/kg sampai Rp. 2300,-/kg. 

Untuk mengatasi lonjakan produksi berlimpah pada saat panen raya dan sifat 

mudah rusak, maka dapat dilakukan pengolahan mangga podang menjadi berbagai 

jenis olahan sehingga dapat menyelamatkan hasil panen yang berlimpah pada saat 

panen raya, selain itu produk menjadi lebih awet, dan jangkauan pemasarannya 

menjadi lebih luas dengan resiko kerusakan yang lebih kecil. Contoh pengolahan 

mangga podang yaitu membuatnya menjadi keripik, manisan mangga dan lain-

lain. 

Keripik adalah makanan ringan (snack food) yang tergolong jenis makanan 

crackers, yaitu makanan yang bersifat kering, renyah (crispy). Renyah adalah 
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keras tetapi mudah patah. Sifat renyah, tahan lama, praktis, mudah dibawa dan 

disimpan, serta dapat dinikmati kapan saja, terutama santai sambil membaca atau 

menonton televisi(Sulistyowati,1999). 

Namun demikian hingga kini produksi keripik mangga podang belum 

pernah ada, salah satu unit usaha  yang mulai berproduksi yaitu kelompok tani 

Budidaya yang berada di desa Tiron, kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri 

Jawa Timur. Permasalahan yang timbul hingga saat ini adalah belum adanya 

informasi komoditi produk yang dihasilkan untuk dijadikan pengolahan mangga 

podang menjadi keripik mangga. 

Rendahnya harga jual hasil pertanian seperti buah-buahan dan umbi-

umbian ketika musim panen dan banyaknya wanita yang bekerja sebagai ibu 

rumah tangga merupakan peluang untuk mengembangkan agroindustri 

pengolahan hasil (skala rumah tangga) dalam upaya meningkatkan nilai tambah 

produk dan menambah pendapatan keluarga petani. Melalui desiminasi 

pengolahan hasil komoditas spesifik lokasi, diharapkan petani dan pelaku usaha 

pengolahan dapat menilai keunggulan teknologi yang digelar. Kegiatan ini 

diharapkan dapat diterapkan di petani dan berkembangnya usaha agribisnis 

pengolahan hasil sehingga dapat meningkatkan pendapatan  

keluarga(Fitotrin,2006) 

Desiminasi dilaksanakan di desa Tiron kecamatan Banyakan Kabupaten 

Kediri mulai November 2008 hingga Desember 2008. Desiminasi  ini melibatkan 

wanita tani secara partisipatif mulai dari perencanaan sampai akhir kegiatan. 

Teknologi yang diterapkan meliputi: teknologi pengolahan dodol, sari buah, jelly 
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drink, jelly, leather, manisan dan keripik mangga hingga pengemasan dan 

pemasaran masing-masing produk olahan. 

Untuk mengembangkan industri kecil keripik mangga podang diperlukan 

suatu analisis kelayakan untuk menerapkan rancangan proyek dan mengkaji 

rancangan ini menguntungkan atau tidak bagi industri kecil tersebut. Oleh sebab 

itu penelitian ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang 

ada di UKM “Budidaya” tersebut. 

 

1.2 Tujuan   

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui kualitas keripik mangga pada skala industri kecil secara 

kontinyu dengan memperhatikan perkembangan dari minggu 1 sampai 

minggu ke 4 yang meliputi bentuk, tekstur, warna dan rasa keripik. 

2. Menganalisis kelayakan produksi keripik mangga pada industri kecil. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk informasi bagi 

kalangan industri kecil yang berminat dalam produksi keripik mangga sebagai 

alternatif pemanfaatan dan pengolahan mangga dan sebagai inforamsi penelitian 

selanjutnya. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Mangga Podang 

  Mangga Podang Urang (Mangifera indica L.) merupakan salah satu 

produk buah unggulan lokal dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kekhasan yang 

dimiliki oleh mangga Podang Urang terutama adalah pada penampilan warna kulit 

buah merah jingga menarik, daging buah jingga, bentuk buah cantik, ukuran buah 

tidak terlalu besar (sekitar 200-250 g/buah), rasa buah manis, aroma buah tajam, 

serat halus, dan cukup banyak mengandung air sehingga sesuai untuk buah segar 

maupun olahan. Walaupun rata-rata tanaman telah berumur ratusan tahun, namun 

mampu berproduksi sekitar 60-200 kg/pohon. Berikut ini adalah data  produksi 

mangga Podang pada tahun 2001 di Kabupaten Kediri (Baswarsiati dan Yuniarti, 

2007). 

Buah mangga Podang Urang mempunyai ciri khas, yaitu penampilan 

sangat mencolok dan menarik konsumen dengan warna kulit buahnya yang merah 

kekuningan seperti udang rebus. Bentuk buah jorong dan sedang dengan bobot 

buah 225-300 g/buah, tekstur buah sedang dan air buah banyak. Warna daging 

buah kuning kemerahan dengan cita rasa buah manis disertai sedikit rasa masam 

yang segar. Mangga dengan rasa manis-segar dan sedikit masam disukai oleh 

banyak konsumen diluar negeri (Purwanto 2000). Hasil pengamatan sifat fisik dan 

kimia buah mangga Podang disajikan pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Sifat fisik dan kimia buah mangga Podang Urang dua hari 
setelah panen, tahun 2001. 

No.  Karakter Nilai rata-rata 
1. Berat (g) 221,8 
2. Kandungan gula (%) 7,3 
3. Kandungan asam (%) 3,1 
4. Warna kulit buah Hijau dan merah dekat tangkainya 
5. Warna daging buah Merah kekuningan 
6. Aroma Lemah 

(Sumber: Balai Pengkajian Teknologi Pertanian  Jawa Timur, 2001) 
 
 

2.1.1 Komposisi Kimia Mangga 

Susunan buah mangga yang utama terdiri dari air, karbohidrat, bermacam-

macam asam protein, lemak, mineral, zat warna, tannin, vitamin-vitamin dan zat-

zat yang mudah menguap yang dapat memberikan bau harum, komponen yang 

paling banyak adalah air dan karbohidrat (Pracaya, 2006). 

a. Karbohidrat 

Karbohidrat daging buah mangga terdiri dari gula sederhana, tepung dan 

selulosa. Gula sederhana yaitu sukrosa, glukosa dan fruktosa. Gula 

tersebut memberikan rasa manis dan tenaga yang dapat segera digunakan 

oleh tubuh. Zat tepung mangga masak lebih sedikit dibandingkan mangga 

mentah, karena tepung yang ada telah banyak yang berubah jadi gula. 

Selulosa dan pektin mangga memudahkan pembuangan kotoran 

b. Tanin  

Rasa kelat (sepet) pada mangga disebabkan tanin. Rasa karakteristik dari 

bermacam-macam mangga mungkin ada hubungannya dengan campuran 

gula, asam dan tanin yang terdapat di dalam buah. Warna hitam sewaktu 
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buah mangga diiris, penyebabnya adalah tanin, kadang-kadang tanin 

memberikan rasa pahit. 

c. Asam 

Rasa asam pada buah mangga mungkin disebabkan adanya asam sitrat. 

Kandungan asam sitrat berkisar antara 0,13-0,71 %. Rasa asam juga 

disebabkan adanya vitamin C. 

d. Protein 

Protein pada mangga terdapat dalam enzim. Enzim dalam buah mangga 

menyebabkan perubahan kimia dan metabolisme. Enzim sering berefek 

tidak baik pada warna daging buah selama disimpan atau dikalengkan. 

Warna alaminya akan berubah jadi coklat atau hitam. 

e. Vitamin 

Buah mangga banyak mengandung vitamin A dan C. Buah mangga masak 

mengandung vitamin A sekitar 4.800 I.U. (International Unit) dan sekitar 

13-80 mg vitamin C per 100 gram daging buah masak. Selain itu juga 

mengandung sekitar 0,04 mg vitamin B1 dan 0,05 mg vitamin B2. Vitamin 

C mudah sekali rusak kalau berhubungan dengan zat asam. Ketika 

memproses mangga untuk dikalengkan atau keperluan lain, jangan terlalu 

lama berhubungan dengan udara. Selama proses masaknya buah, 

pembentukan gula dan karoten (provitamin A) lebih besar dan lebih cepat 

dibanding buah yang belum masak (Pracaya, 2006). 
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Berikut ini merupakan perbandingan komposisi kimia beberapa jenis 

mangga. 

Tabel 2. Komposisi Beberapa Jenis Mangga Segar per 100 g BDD. 

Komponen Gedong Golek Arumanis Indramayu Satuan 
Kalori 
Protein 
Lemak 

Karbohidrat 
Kalsium 
Fosfor 
Besi 

Vit. A 
Vit. C 
Vit. B1 

Air 

44 
0.7 
0.2 
11.2 
13 
10 
0.2 

16400 
41 

0.08 
87.4 

63 
0.5 
0.2 
16.7 
14 
10 
0.7 

3715 
30 

0.08 
82.2 

46 
0.4 
0.2 
11.9 
15 
9 

0.2 
1200 
41 

0.08 
86.6 

72 
0.8 
0.2 
18.7 
13 
10 
1.9 

2900 
36 

0.06 
80.2 

Kal 
g 
g 
g 

mg 
mg 
mg 
SI 
mg 
mg 
g 

Sumber : Anonymousa (2004) 

Mangga podang memiliki sifat-sifat kimia sebagai berikut yaitu kadar 

vitamin C  5,331 mg/100g, kandungan gula 13,95obrix, kandungan asam 0,088 %, 

dan memiliki kadar air  sebesar 77 % (Saragih, 2003). 

 

2.1.2  Keripik 

Keripik adalah makanan ringan (snack food) yang tergolong jenis 

makanan crackers, yaitu makanan yang bersifat kering, renyah (crispy). Renyah 

adalah keras tetapi mudah patah. Sifat renyah, tahan lama, praktis, mudah dibawa 

dan disimpan, serta dapat dinikmati kapan saja, terutama santai sambil membaca 

atau menonton televisi (Sulistyowati,1999). 

 Bahan baku untuk membuat keripik dapat berasal dari berbagai macam 

bahan yang mengandung pati atau campuran berbagai jenis bahan yang salah satu 
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nya mengandung pati. Selama ini keripik hanya dikenal terbuat dari pisang 

menath, ubi kayu atau umbi-umbian lainnya. Tetapi sejalan dengan perkembangan 

teknologi, buah-buahan yang sudah matang pun seperti nanas, pepaya, nangka, 

wortel, mangga dan lain-lain bisa diolah menjadi keripik. Keripik mangga 

merupakan salah satu contoh jenis makanan olahan hasil pemanfaatan dan 

penganekaragaman dari buah mangga (Muctadi,1997) 

 Ketebalan irisan buah dalam pembuatan keripik meupakan faktor yang 

penting. Irsan buah yang terlalu tebal akan menyebabkan proses pengeringan 

berlangsung lama karena semakin jauh yang ditempuh oleh uap air penutupan 

jalan keluarnya air, penghambatan oleh rongga-rongga udara dan tidak renyah. 

Irisan buah yang terlalu tipis akan mempermudah proses pengeringan dan renyah 

akan tetapi produk yang dihasilkan akan mudah hancur (Harmanto,1999). 

 Dengan Mesin Penggoreng Vakum (vaccum frying) memungkinkan 

mengolah  buah atau komoditi peka panas seperti buah dan sayuran menjadi hasil 

olahan berupa keripik (chip), seperti; keripik nangka, keripik apel, keripik salak, 

keripik pisang, keripik nenas, keripik melon, keripik salak, keripik mangga dll. 

Pada kondisi vakum suhu  penggorengan dapat diturunkan sebesar 70 - 85oC 

karena penurunan titik didih air. Dengan demikian produk yang dapat mengalami 

kerusakan baik warna, aroma, rasa dan nutrisi akibat panas dapat diproses. Selain 

itu kerusakan minyak dan akibat-akibat yang ditimbulkan dapat diminumkan, 

karena proses dilakukan pada suhu dan tekanan rendah (Subekti,1993) 

A.  Tahap-tahap proses produksi keripik mangga sebagai berikut: 

1. Pemotongan/Pembelahan 
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mangga dikupas selanjutnya dibuang hati buah mangga dan diambil daging 

buahnya untuk dipotong sesuai ukuran keripik yang akan diproses.  

2. Pencucian 

mangga yang telah dirajang sesuai standar kemudian dilakukan pencucian. 

Pencucian dilakukan dengan menggunakan air bersih. Tahap ini memiliki 

tujuan untuk menghilangkan kotoran selama proses perajangan. 

3. Penggorengan 

Penggorengan dilakukan pada vacuum frying selama 120 menit dan setiap 30 

menit dilakukan pengadukan. Bahan yang digoreng memiliki suhu berbeda 

yaitu berkisar 83oC dengan tekanan -60 cmHg. 

4. Penirisan  

Tahap tersebut bertujuan untuk mengurangi kadar minyak pada keripik setelah 

diangkat dari penggorengan. Penirisan dilakukan dengan menggunakan 

Spinner sehingga minyak dalam bahan akan keluar ±  5 menit. Tahap tersebut 

sangat penting karena minyak pada bahan cukup banyak yang menyebabkan 

keripik cepat layu dan tidak renyah. 

5. Grading 

Tahap tersebut bertujuan untuk memisahkan keripik dari kualitas baik dari 

keripik dengan kualitas buruk seperti keras, melengkung, dan memiliki warna 

yang gelap. Tahap ini dilakukan secara manual berdasarkan kriteria yang telah 

ditentukan 

6. Pengemasan 

Tahap tersebut dilakukan dengan memasukkan keripik yang berkualitas baik 

kedalam kemasan plastik sedangkan keripik yang tidak memenuhi kriteria 

tidak dimanfaatkan. Pada tahap tersebut pengisian dilakukan secara manual. 

7. Penimbangan 

Tahap tersebut bertujuan untuk mengukur berat keripik yang sudah diisikan 

pada kemasan plastik agar berat keripik per kemasan sesuai dengan berat yang 

tercantum pada kemasan. 
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8. Sealing 

Tahap tersebut dilakukan dengan menutup kemasan plastik menggunakan 

sealer. Tahap tersebut dilakukan agar daya tahan keripik lebih lama yaitu 

selama 1 tahun. 

 

2.2 Proses Pembuatan Keripik Mangga 
 

 M a n g g a

D iir is  t ip is

P o to n g a n  B u a h
M a n g g a

D ic u c i

D itir isk a n  I

D ig o re n g  (6 6
m m ;7 5 0 C )

D ig ra d d in g

D ise n tr i fu se

D itim b a n g

D ik e m a s

 A ir

L im b a h  B u a h
(B iji  M a n g g a )

D ise a lin g

K e rip ik  M a n g g a

M in y a k

A ir

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Alir Pembuatan Keripik Mangga 
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2.3 Diseminasi Teknologi 

Teknologi adalah segala daya upaya yang dapat dilaksanakan oleh 

manusia untuk mendapatkan taraf hidup yang lebih baik. Sementara itu diseminasi 

teknologi didefinisikan sebagai perpindahan teknologi yang dihasilkan dan atau 

digunakan disuatu tempat untuk diaplikasikan ke tempat lain sebagai suatu 

teknologi inovasi (Said, 2001). 

Said, dkk (2001) menjelaskan bahwa prinsip alih teknologi adalah 

transmisi pengetahuan serta keahlian teknis yang mencakup pengenalan proses 

produksi, permesinan, peralatan, serta komponen yang terkait dengan teknologi 

baru tersebut. Sedangkan Vyas dan Shah (1990) mengemukakan bahwa alih 

teknologi seharusnya dilakukan dalam sebuah sistem yang tersusun. Sistem 

tersebut meliputi tiga hal sebagai berikut: 

a. Pemindahan alat-alat (material transfer) adalah pemindahan produk atau benda 

buatan manusia lainnya tanpa disertai pemindahan ilmu pengetahuan. 

b. Pemindahan desain (design transfer) merupakan tahap dimana beberapa item 

yang dibuat ditempat lain diproduksi secara local setelah menggabungkan 

beberapa elemen desain. 

c. Pemindahan kemampuan (capacity transfer) merupakan tahap akhir yang 

ditandai dengan adanya pemindahan keahlian produksi dan teknis yang canggih 

dan matang. 

Diseminasi teknologi dalam industri kecil memiliki beberapa keuntungan 

diantaranya modal yang kecil, teknologi yang tidak rumit serta mudah dikontrol 

oleh tenaga ahli maupun semi ahli, pendirian pabrik bisa dipedesaan atau 
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dipinggiran kota serta memperbanyak kesempatan kerja (Benkerrouma dan 

Tamime, 2003). 

2.4 Analisis Kelayakan Teknis 

Suatu kelayakan adalah upaya mengembangkan gagasan yang diikuti 

dengan menyaring dan mengkaji secara berlapis-lapis sebelum gagasan atau ide 

menjadi proyek yang siap dibangun (Soeharto, 2000). Maksud mengkaji 

kelayakan adalah untuk menjawab pertanyaan layak tidaknya suatu kegiatan atau 

usulan diwujudkan menjadi kenyataan. Hal ini dikaitkan dengan tingkat 

keberhasilan yang hendak diraih. 

Secara umum aspek-aspek yang dikaji dalam studi kelayakan meliputi 

aspek hukum, sosial-ekonomi dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek 

teknis-teknologis, aspek manajemen dan aspek keuangan atau financial. Aspek 

teknis mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkiraan biaya dan jadwal, 

karena akan memberikan batasan-batasan lingkup proyek secara kuantitatif. 

Pengkajian aspek teknis meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu menentukan letak 

geografis, mencari dan memilih teknologi proses produksi, menentukan kapasitas 

produksi, menyusun denah atau letak instalasi, membuat bangunan instalasi 

(Suratman,2002). 

Pada pengkajian aspek teknis ada dua hal yang sangat berkaitan yaitu 

penentuan kapasitas produksi serta mencari dan memilih teknologi proses 

produksi. Kapasitas produksi dapat diartikan sebagai jumlah maksimal output 

yang dapat diproduksi dalam satuan waktu tertentu. Kapasitas produksi ditentukan 

oleh kapasitas sumber daya yang dimiliki seperti kapasitas mesin, tenaga kerja, 
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bahan baku, dan modal (Yamit, 2003). Besarnya kapasitas produksi merupakan 

parameter penting yang dapat dipakai sebagai masukan dalam perhitungan aspek 

finansial dan sebagai dasar untuk membuat “design engineering” di tahap 

berikutnya. Selain beberapa hal yang telah disebut diatas kapasitas produksi juga 

ditentukan untuk kemungkinan “market store” yang dapat diraih dengan 

mempertimbangkan kapasitas teknis dari peralatan yang dimiliki (Husnan dan 

Suwarsono, 1994). 

Pemilihan mesin dan peralatan serta teknologi yang akan diterapkan 

dewasa ini hampir tidak dapat dipisahkan. Artinya, pengadaan mesin dan 

peralatan satu paket bersama teknologi yang akan diterapkan (Suratman, 2002). 

Menurut Husnan dan Suwarsono (1994), patokan umum yang dapat digunakan 

dalam pemilihan jenis teknologi adalah seberapa jauh derajat mekanisasi yang 

diinginkan dan manfaat ekonomi yang diharapkan.  

 

2.5 Aspek Finansial 

 Pada segi finansial akan membahas tentang perhitungan biaya produksi. 

Biaya produksi merupakan jumlah keseluruhan dari biaya tetap dan tidak tetap 

dalam satu tahun yang meliputi biaya bahan baku dan bahan pembantu, biaya 

tenaga kerja, dan pengeluaran tambahan pabrik. Biaya-biaya produksi yang 

termasuk dalam pengeluaran tambahan pabrik dikelompokkan menjadi beberapa 

golongan yaitu : biaya pemeliharaan, biaya administrasi, dan biaya depresiasi 

yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai (Suadi, 2000). 

 

 13



a. Harga Pokok Produksi (HPP) 

 Harga Pokok Produksi (HPP) menunjukkan biaya yang dimasukkan 

kedalam proses produksi selama satu periode ditambah biaya persediaan awal 

barang dalam proses pada awal periode berikutnya. HPP merupakan akumulasi 

dari biaya-biaya yang dibebankan pada produk yang dihasilkan oleh perusahaan, 

dapat dihitung menggunakan rumus : 

dihasilkanyangbarangJumlah
biayaseluruhJumlahHPP =

 

b. BEP (Break Even Point) 

BEP adalah titik dimana total biaya produksi sama dengan pendapatan. 

Titik impas memberikan petunjuk bahwa tingkat produksi telah menghasilkan 

pendapatan yang sama besarnya dengan biaya produksi yang dikeluarkan. Untuk 

analisis titik impas, biaya operasi produksi dikelompokkan menjadi biaya tetap 

dan biaya tidak tetap (Soeharto, 1997). 

Menurut Hutabarat dan Nuraini (1998), yang dimaksud dengan BEP atau 

Break Event Point adalah dimana pada saat pendapatan penjualan cukup untuk 

menutupi biaya produksi yang dikeluarkan akan tetapi tidak ada laba atau 

keuntungan sedikitpun di dapat. Break Event Point merupakan suatu teknik untuk 

analisa hubungan antara biaya variabel, biaya tetap, keuntungan dan volume 

produksi. 

 
VCP

FCunitBEP
−

=)(       

      
)/(1

)(
PVC

FCpriceBEP
−

=             
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 Dimana :  

   FC = Fixed cost (Biaya tetap) 

   VC = Variable cost (Biaya variabel) 

      P = Price (Harga jual) 

c. Efisiensi Usaha  

Menurut Soekartawi (1995), analisis efisiensi usaha adalah perhitungan 

R/C ratio. R/C ratio adalah kepanjangan dari Return Cost Ratio. R/C ratio 

merupakan perbandingan antara TR (Total Revenue) atau total penerimaan dengan 

TC (Total Cost) atau total biaya produksi. R/C dirumuskan sebagai berikut : 

TC
TRCR =/    

dengan TR = P x Q 

             TC = TFC + TVC  

Dimana : 

TR = Total Revenue (jumlah seluruh penerimaan yang diperoleh) 

P    = Price (harga) 

Q   = Quantity (Jumlah unit) 

TC = Total cost (Jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan) 

 Adapun kriteria pengujian dengan menggunakan R/C ratio adalah 

R/C < 1 : Usaha tidak efisien dan merugikan 

R/C = 1 : Usaha tidak menguntungkan dan tidak merugikan  

R/C > 1 : Usaha efisien dan menguntungkan 
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d. Payback Period ( PP) 

Payback Period  merupakan penentuan jangka waktu yang dibutuhkan 

untuk menutup initial investment dari suatu proyek dengan menggunakan net cash 

inflow yang dihasilkan oleh proyek tersebut. Dalam metode ini setiap investasi 

dinilai berdasarkan apakah dalam waktu tertentu yang diinginkan, jumlah kas 

yang masuk bersih rata-rata per satuan dapat menutupi investasi yang 

direncanakan. Payback period method digunakan untuk mengukur jangka waktu 

pengembalian investasi (Mulyadi, 1997). Rumus umum yang digunakan untuk 

menghitung PP adalah sebagai berikut : 

PP = bulanx
cd
cbt 12⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

−
−

+  

Keterangan : 

t = tahun terakhir dimana komulatif net cash belum mencapai initial investment 

b = initial investment (modal awal) 

c = kumulatif net cash inflow pada tahun ke t 

d = kumulatif net cash inflow pada tahun t + 1 
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilakukan pada industri kecil di Poktan Sumber Bendo, 

Kecamatan Banyakan, Kediri Jawa Timur dan dilaksanakan mulai tanggal 5 

Desember 2008 

 

3.2 Bahan dan Alat 

3.2.1 Bahan 

 Bahan yang digunakan dalam pembuatan keripik mangga ini adalah 

mangga Podang yang berasal dari desa Banyakan, Kediri Jawa Timur  

3.2.2 Alat Produksi 

 Alat-alat yang digunakan dalam pembuatan keripik mangga pada industri 

kecil antara lain yaitu bak atau wadah plastik, pisau, timbangan, vacuum friying, 

kompor gas,  spiner,  serok,  dan sealer. 

 Alat yang digunakan dalam analisa keripik mangga teko ukur, timbangan 

digital, spatula, gelas timbang kaca, oven, eksikator, cawan porselen, alat soxhlet, 

pemanas listrik, neraca analitik, erlenmeyer, labu ukur, corong, pipet 10 ml dan 25 

ml, gelas ukur, biuret dan pipet tetes. 

 

3.3 Batasan masalah 

1. Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah mangga Podang 

dari daerah Kediri. 
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2. Mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi keripik 

mangga yaitu menggunakan vacum frying. 

3. Proses produksi keripik mangga dilakukan selama musim mangga podang 

4. Pengamatan produksi keripik mangga pada industri kecil yang 

dilaksanakan setiap minggu dan menganalisis kelayakan aspek teknis dan 

finansialnya.  

5. Tidak ada grade untuk keripik mangga yang diproduksi. 

3.4 Proses Pengolahan  

Diagram alir proses pengolahan keripik mangga di UKM  “BUDIDAYA” 

disajikan pada Gambar 2 berikut: 
Daging mangga 5 Kg

 

Diiris tipis‐tipis setebal 0,5 cm                    
 

Direndam dalam air                                                 

Dimasukan dalam penggorengan vaccum
                          75 cmHg 850C 

Ditiriskan menggunakan spiner 

Digrading

Ditimbang 1 ons

Keripik mangga 1 kg

 
       
             ditiriskan  
        
                                
  
       
     
  
 
                                               
 
     
        
    

Dikemas
(menggunakan sealler) 

 
 
 
 

Produk keripik mangga 
podang kemasan 1 ons 

 
 
 
Gambar 2. Diagram alir proses pembuatan keripik mangga (Sofyan,2004)
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3.5 Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan pelatihan dan diklat mengenai pengenalan teknologi proses 

pengolahan mangga podang yang diberikan oleh Fakultas Teknologi Pertanian  

Universitas Brawijaya yang bekerja sama dengan Departemen Pertanian dan 

JICA, dengan metode diseminasi atau pengenalan teknologi semi automatic 

kepada kelompok tani ”Budidaya” di desa Tiron, dusun Sumber Bendo, 

Kabupaten Kediri, yang dimulai pada tanggal 19 Oktober 2008. 

Kegiatan produksi pada industri Tiron Makmur pada kelompok tani 

Budidaya di Kecamatan Banyakan dilakukan pada saat mulai pelatihan dengan 

pengenalan teknologi tepat guna pada kelompok tani yaitu pada tanggal 18 

Oktober 2008, dan kegiatan dilakukan secara kontinyu hingga sekarang. 

Proses pelatihan pertama dilaksanakan dengan pengenalan alat-alat yang 

digunakan untuk produksi keripik mangga, kemudian dijelaskan tentang fungsi 

masing-masing alat, seperti penggunaan vaccum frying dan kapasitas produksi 

nya. Selanjutnya pelatihan langsung proses pembuatan keripik mangga mulai dari 

pengupasan, pengirisan daging mangga, perendaman irisan buah, penggorengan, 

penirisan menggunakan spinner dan pengemasan. 

 

3.5.1 Pengambilan Sampel 

 Sampel yang digunakan adalah produk keripik mangga yang mulai 

diproduksi pada tanggal 5 Desember 2008. 

 Metode pengambilan sampel meliputi : 

1. Dalam satu hari produksi dilakukan sebanyak 15 kali produksi keripik mangga. 
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2. Pengamatan dilakukan secra acak pada masing-masing batch sebanyak 1 ons. 

3. Pengambilan sampel pada hari ke 7, 14, 21, 28 

 Produk keripik mangga yang telah dibuat lalu diuji untuk mengetahui 

kualitasnya. Pengujian meliputi : 

1.  Uji Organoleptik 

• Uji organoleptik dilakukan dengan menggunakan 3 panelis ahli. 

• Uji organoleptik meliputi : tekstur, aroma, rasa, dan warna 

2  Uji Kimia 

  Pengujian dilakukan di lab central dan lab pangan Universitas Brawijaya, 

uji kimia yang dilakukan meliputi :  

a.  Kadar air, Metode yang digunakan dalam uji kadar air adalah dengan 

menggunakan metode oven. 

b. Kadar lemak, Metode yang digunakan uji kadar lemak adalah dengan 

menggunakan metode soxhlet. 

c. Kadar karbohidrat, Metode yang digunakan untuk uji karbohidrat adalah 

dengan menggunakan metode luff school. 

 

3.5.2 Data Penelitian 

1. Kualitas  

Kualitas keripik mangga, pemenuhan terhadap standar SNI dan kontinuitas 

kualitas keripik mangga selama beberapa waktu produksi. Meliputi tekstur, 

aroma, rasa, dan warna. 

 

 20



2. Kapasitas Produksi 

Kapasitas produksi, mengkaji beberapa jumlah produksi harian selama kurun 

waktu tertentu dan dibandingkan dengan kapasitas produksi yang seharusnya 

maksimal. Meliputi jumlah produk keripik mangga yang dihasilakan per hari. 

3. Utilitas 

Kebutuhan utilitas (gas elpiji yang digunakan dalam satu kali produksi, listrik 

yang digunakan dalam proses pembuatan meliputi penggunaan vaccum frying,  

sealler dan spiner, serta air yang digunakan untuk proses perendaman) dikaji 

dalam satuan waktu produksi. Metode pengamatan dari masing-masing utilitas 

adalah : 

a. Gas elpiji, dilakukan dengan menimbang gas sebelum digunakan produksi dan 

sesudah produksi. 

b. Listrik, dilakukan dengan mengamati dan menghitung Kwh pada meteran 

listrik. 

c.  Air, dilakukan dengan menghitung volume awal tandon air dan menghitung 

volume tandon setelah digunakan proses pembuatan keripik mangga. 

4. Tenaga kerja produksi 

Kinerja SDM, mengkaji jumlah tenaga kerja dan kemampuan melaksanakan 

kegian produksi apakah sudah maksimal atau belum dalam mengunakan vaccum 

frying, spinner dan sealer. Metode pengamatan terhadap tenaga kerja yaitu 

dengan mengamati kegiatan pada masing-masing alat untuk tahapan proses. 

5. Biaya produksi 
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Proyeksi HPP produk yang dihasilkan, dikaji dengan harga jual produk komersial 

sejenis sekualitas di pasar. Metode yang digunakan dengan menghitung biaya 

produksi per bungkus produk dengan berat netto 100 gram. 

3.5.3 Analisis Data 

1. Pengujian kualitas menggunakan uji t berpasangan. Data yang diuji yaitu 

kadar air keripik, karbohidrat, lemak, aroma, rasa, warna, dan tekstur yang 

berfungsi untuk melihat perbedaan kualitas pada masing-masing hari. 

2. Pengujian kapasitas produksi dilakukan dengan membandingkan data hari ke 

7, 14, 21, dan 28 menggunakan regresi dan hasilnya dibandingkan lagi 

dengan kapasitas produksi pada UKM lain. 

3. Pengujian kebutuhan utilitas menggunakan uji t berpasangan dan dihitung 

setiap kali produksi dan data yang didapat pada hari ke 7, 14, 21 dan 28 yang 

meliputi listrik, air, dan gas elpiji. 

4. Pengujian kebutuhan tenaga kerja produksi diambil 3 orang sampel yang 

sama pada hari ke 7, 14, 21 dan 28 diuji kemampuan jam kerja per hari 

dibandingkan menggunakan regresi dan hasilnya dibandingkan lagi dengan 

jam kerja pada UKM lain. 

5. Perhitungan harga jual dodol menggunakan HPP, BEP dan PP.  

- Harga Pokok Produksi (HPP) 

HPP =  

 

- Break Event Point (BEP) 

BEP(unit) = 
VCP

FC
−

 

Jumlah seluruh biaya

Jumlah barang yang dihasilkan 
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BEP(price) = ( )P
VC
FC

−1
 

Keterangan: 

FC = Fixed cost (Biaya tetap) 

VC = Variable cost (Biaya variabel) 

P = Price (Harga jual per satuan produk) 

 

- PP (Payback Period) 

PP = bulanx
cd
cbt 12⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

−
−

+
 

Keterangan : 

t = tahun terakhir dimana komulatif net cash belum mencapai initial 

investment 

b = initial investment (modal awal) 

c = kumulatif net cash inflow pada tahun ke t 

d = kumulatif net cash inflow pada tahun t + 1 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 4.1 Karakteristik Industri Kecil Menengah (IKM) Budidaya, Desa Tiron,    
Banyakan, Kediri 

 
Sejarah didirikannya kelompok ini berawal pada tahun 1986 dengan 

nama HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air). Dalam perjalanannya kelompok 

HIPPA tersebut berkembang dengan membentuk Kelompok Budidaya yang 

didalamnya terdapat Kelompok Wanita Tani PKK serta beralih nama menjadi 

Kelompok Budidaya pada tahun 1999. Usaha yang ditekuni adalah jamu instan 

dan pupuk organik dengan hasil yang sangat kecil, bahkan mengalami kerugian. 

Akan tetapi melalui berbagai kegiatan pembinaan dan pemberdayaan yang 

dilakukan, kelompok tersebut lambat laun menjadi kelompok yang mandiri serta 

meningkatkan tingkat pendapatan ekonomi kelompoknya. Berbagai kegiatan 

pembinaan kelompok tani Budidaya tersaji pada Tabel 5.  

Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh kelompok untuk dapat 

mengembangkan unit produksi antara lain: a) berbagai bantuan peralatan dan 

mesin skala mini yang tidak lengkap sehingga tidak dapat digunakan untuk 

produksi; b) bantuan tidak diiringi dengan modal usaha, sehingga setelah praktek 

produksi tidak dapat ditindak lanjuti; c) pembinaan yang dilakukan oleh instansi 

terkait tidak terstruktur; d) pembinaan dan inisiasi pemasaran produk belum 

banyak dilakukan sehingga transaksi bisnis belum berjalan, serta e) pembinaan 

pasca pendampingan produksi tidak dilakukan, sehinga banyak permasalahan 
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tidak terselesaikan. Berbagai kendala inilah yang menyebabkan hingga kini belum 

beropersional secara riil dan kompetitif dengan IKM lain. 

Tabel 5. Kegiatan Kegiatan Pembinaan Kelompok Tani Budidaya 

No Tahun Kegiatan 
1. 1986 Terbentuknya Himpunan Petani Pemakai Air (HIPA) 
2. 1999 Terbentuknya Kelompok Tani Budidaya, usaha yang 

ditekuni adalah jamu instan dan pupuk. 
3. 2005 Kelompok tani Budidaya mendapat bantuan peralatan 

pengolahan keripik buah (vacum fryer) dari Dinas 
Kabupaten Kediri 

4. 2006 - Kelompok tani Budidaya mengurus PIRT untuk 
memulai produksi keripik buah. 
- BPTP Karang Ploso memberikan bantuan peralatan 
pembuatan tortila jagung skala mini dengan kapasitas 
5 kg/hari. 

5. 2008 Japan International Corporation Agency (JICA) 
memberikan bantuan rintisan unit produksi 
pengolahan 
mangga podang, melalui Deptan Ditjen PPHP, dan 
pendampingan teknis dari Universitas Brawijaya, 
Malang. 

 

Pada tahun 2008 JICA memberikan bantuan rintisan unit produksi 

pengolahan mangga podang, melalui Deptan Ditjen PPHP, dan pendampingan 

teknis dari Universitas Brawijaya, Malang. Salah satu bentuk pengembangan 

produk adalah diproduksinya keripik mangga podang. Pengembangan tersebut 

dapat dinilai sangat potensial, mengingat keberadaan unit produksi tersebut 

didukung dengan potensi mangga podang yang melimpah. Selain itu pembuatan 

keripik tidak memerlukan peralatan yang rumit. Oleh karena itu, usaha pembuatan 

keripik sangat sesuai untuk dikembangkan ditengah-tengah kelompok tani 

sebagaimana kelompok tani Budidaya.  
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Unit produksi Budidaya selain memproduksi keripik mangga podang, juga 

memproduksi produk olahan lainnya yang berbasis mangga podang diantaranya 

adalah sari buah, leather, kripik, manisan jeli, serta manisan buah. Selain 

memproduksi semua produk tersebut, unit produksi Budidaya juga memproduksi 

puree mangga podang. Tujuan pembuatan puree mangga podang adalah sebagai 

bahan baku produksi apabila masa panen telah habis. Oleh sebab itu pembinaan 

teknologi produksi secara komersial sangat diperlukan guna mendukung 

keberadaan kelompok tersebut. Peran berbagai pihak terkait sangat diperlukan 

guna membina kelompok ini agar dapat mandiri dan meningkatkan kemampuan 

ekonominya. 

4.2 Diseminasi Teknologi 

Diseminasi teknologi dilakukan di Unit Produksi Budidaya, Desa Tiron, 

Banyakan, Kediri. Masyarakat yang akan dikenalkan pada teknologi produksi 

pembuatan keripik mangga ini adalah Kelompok Tani dengan latar belakang 

pendidikan SMP sampai SMU tanpa keahlian dan ketrampilan di bidang industri 

pengolahan. Menurut Sa,id dkk (2001) diseminasi teknologi didefinisikan 

sebagai perpindahan teknologi yang dihasilkan dan atau digunakan disuatu 

tempat untuk diaplikasikan ke tempat lain sebagai suatu teknologi inovasi. 

Teknologi produksi yang sudah ada, di uji coba di Laboraturium Rekayasa 

Produksi Teknologi Industri Pertanian terlebih dahulu kemudian di aplikasikan 

ke Unit Produksi Budidaya. Diseminasi dilakukan dengan sistem yang tersusun, 

yaitu pengenalan alat-alat, pengenalan proses produksi dan peningkatan 

kemampuan. 
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4.2.1 Pengenalan alat-alat  

Pada pembuatan keripik mangga, mesin dan peralatan yang digunakan  

belum diketahui sepenuhnya oleh Kelompok Tani di Unit Produksi Budidaya. 

Beberapa mesin dan peralatan yang belum diketahui adalalah vacuum frying,  

spinner dan sealer. Mesin dan peralatan yang dibutuhkan untuk pembuatan 

keripik mangga di datangkan atau dipindahkan ke Unit Produksi Budidaya. Hal 

ini dilakukan agar Kelompok Tani Budidaya dapat melihat secara langsung 

dalam bentuk dan ukuran yang sebenarnya. Selain itu dapat mengetahui nama-

nama mesin dan peralatan beserta fungsinya. 

Salah satu alat dalam pengolahan keripik mangga yang memerlukan 

pengetahuan lebih adalah vaccum frying. Penggunaan vaccum frying sebagai 

penggoreng tidak terlalu rumit, hanya perlu sesekali mengontrol suhu. Pengontrol 

suhu inilah yang menentukan kinerja vaccum frying. Untuk mengontrol suhu ini 

perlu sedikit keahlian yang bisa didapatkan setiap pekerja dengan sedikit belajar. 

Setelah dilakukan pengenalan terhadap mesin dan peralatan, para pekerja 

juga diberi pengetahuan tentang tata cara perawatan masing-masing mesin dan 

frekuensi perawatan mesin. Untuk vaccum frying, perawatan dilakukan 2 minggu 

sekali dengan cara membersihkan bagian luar dan dilakukan pengecekan terhadap 

pengatur suhu, pemanas dan sebagainya. Begitu juga untuk spinner, dilakukan 2 

minggu sekali dengan cara membersihkan bagian dalam mesin, tempat 

pembuangan limbah dan sebagainya. Sedangkan untuk mesin dan peralatan lain 

cukup dibersihkan setelah pemakaian. 
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4.2.2 Pengenalan Proses Produksi  

 Pada sistem ini dikenalkan proses produksi pembuatan keripik mangga 

dengan cara membuat diagram alir lengkap dengan takaran bahan pada ukuran 

besar kemudian diletakan di dinding pabrik. Langkah ini bertujuan agar resep 

yang digunakan untuk membuat keripik mangga tidak berubah-ubah. Pada tahap 

ini diawali dengan pelatihan mengolah mangga menjadi keripik mangga.  

 Pada minggu ke 4 bulan September dimulai tahap pertama pelatihan. Tim 

Pendamping dari Universitas Brawijaya mendemonstrasikan proses pembuatan 

keripik mangga. Kelompok Tani Budidaya dikenalkan dengan proses pembuatan 

keripik mangga, mulai dari persiapan sebelum mengolah mangga yaitu dilatih 

dengan membiasakan menggunakan sarung tangan dan penutup kepala agar 

meminimalisir terjadinya kontaminasi. Kemudian mengenalkan bahan tambahan 

yang digunakan untuk membuat keripik mangga. Untuk menghindari terjadinya 

kesalahan dalam mengambil bahan tambahan, maka pada tempat bahan 

ditempelkan stiker label nama bahan pada masing-masing tempat bahan. Cara ini 

cukup efektif untuk mengenalkan bahan pada Kelompok Tani Budidaya, dan lebih 

mudah dihafal. Selain itu dikenalkan juga nama-nama mesin dan peralatan yang 

digunakan dalam membuat keripik mangga, ditunjukkan cara pemakaian, sistem 

kerja dan perawatanya. 

  Pada tahap kedua dan ketiga, yaitu pada minggu 1 dan 2 bulan Oktober, 

Kelompok Tani Budidaya praktek langsung membuat keripik mangga dibantu 

oleh Tim Pendamping. Pada tahap ini bertujuan untuk melatih kemampuan 

kelompok dalam proses pembuatan keripik mangga. Kelompok Tani Budidaya 
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mulai beradaptasi dengan teknologi produksi pembuatan keripik mangga 

ditunjukkan dengan penggunaan vaccum frying untuk proses pemasakan keripik 

mangga, spinner pada proses pemisahan minyak dengan keripik, pengaturan suhu 

pada sealer, pengirisan buah dan pengemasan yang cukup rumit dalam memenuhi 

standar agar menghasilkan produk dengan bentuk dan ukuran yang seragam. 

 Kesalahan yang sering terjadi di Unit Produksi Budidaya adalah pada 

penggunaan mesin terutama pada spinner sedangkan pada proses adalah pada 

tahap pengirisan buah mangga dan pemisahan minyak. Hal ini dikarenakan kurang 

terbiasa dalam penggunaan mesin dan standarisasi pada proses pembuatan keripik 

mangga. 

 Pada bulan Desember, Kelompok Tani Budidaya memulai produksi secara 

mandiri dan dikontrol atau dievaluasi oleh Tim Pendamping. Pada tahap ini, 

seluruh proses sepenuhnya dilakukan oleh Kelompok Tani Budidaya. Kemudian 

dapat dievaluasi, apakah proses diseminasi sudah terserap dengan baik, yaitu 

dengan cara mengambil sampel secara acak pada setiap minggunya kemudian 

diuji kimia dan organoleptik. Salah satu indikator penilaian adalah produk keripik 

mangga sesuai dengan SNI.      

4.2.3 Peningkatan kemampuan  

 Pada tahap ini merupakan tahap akhir yang dilakukan dalam proses 

diseminasi teknologi proses pembuatan keripik mangga. Pada tahap ini mulai 

diterapkan dengan sistem industri pada umumnya. Pemindahan kemampuan disini 
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bertujuan untuk melatih lebih dalam dan menyeluruh agar Kelompok Tani 

Budidaya dapat menjadi tenaga kerja yang ahli dan terampil.  

 Pada tahap ini, Kelompok Tani Budidaya memulai produksi secara 

mandiri dan dikontrol atau dievaluasi oleh Tim Pendamping. Pada tahap ini, 

seluruh proses sepenuhnya dilakukan oleh Kelompok Tani Budidaya. Kemudian 

dapat dievaluasi, apakah proses diseminasi sudah terserap dengan baik, yaitu 

dengan cara mengambil sampel secara acak pada setiap minggunya kemudian 

diuji kimia dan organoleptik. Salah satu indikator penilaian adalah produk keripik 

mangga sesuai dengan SNI.     Yang dilakukan pada pelatihan akhir adalah 

sebagai berikut : 

1. Menjaga kualitas produk 

 Dengan melakukan Standard Operational Prosedure (SOP), 

mengontrol tahapan proses yang riskan terkontaminasi dengan mikroba. 

Menjaga kebersihan mesin, peralatan dan lingkungan sekitar pabrik. 

2. Menetapkan tenaga kerja 

 Menetapkan tenaga kerja yang sama pada setiap proses produksi 

keripik mangga. Menentukan jumlahnya, menghitung kecepatan dan 

ketepatan pada saat proses produksi.  

3. Perawatan mesin dan peralatan 

 Dengan membersihkan mesin dan peralatan sebelum dan sesudah 

pemakaian.   

 

 30



4.3 Analisa Kualitas Produk 

Keripik adalah makanan ringan (snack food) yang tergolong jenis makanan 

crackers, yaitu makanan yang bersifat kering, renyah (crispy). Renyah adalah 

keras tetapi mudah patah. Sifat renyah, tahan lama, praktis, mudah dibawa dan 

disimpan, serta dapat dinikmati kapan saja, terutama santai sambil membaca atau 

menonton televisi. (Sulistyowati,1999). 

Salah satu parameter yang bisa dijadikan ukuran kualitas produki adalah 

dengan melihat konsistensi kualitas produk keripik dalam setiap produksi. Oleh 

karena itu, maka dalam penelitian ini dilakukan pengamatan terhadap kualitas 

produk selama 4 minggu, dengan pengambilan sampel yang dilakukan pada hari 

ke-7,14,21 dan 28. Pengamatan tersebut dilakukan baik terhadap karakteristik 

kimia maupun karakteristik sensorik produk. Hasil uji kimia keripik mangga 

podang dapat dilihat pada Tabel 5 dibawah ini. 

Tabel 3. Hasil Uji Kimia Keripik Mangga podang 

 

Produksi minggu  Rerata δ Uji t 
No Parameter 

I II III IV   T hit 

1. Kadar air (%) 4.49 2.884 4.118 3.300 3,698 0,7359 2,24 

2. Kadar lemak 
(%) 14,005 14,258 12,76 13,856 13,719 0,661 2,08 

3. 
Kadar 
karbohidrat 
(%) 

21,088 19,537 19,761 20,54 20,231 
0,7147 1,4 

 
 
Analisa kimia terhadap produk keripik mangga podang digunakan sebagai 

gambaran terhadap evaluasi subyektif sehingga kita bisa mengetahui mutu produk 

melalui penerimaan panelis dengan mutu produk berdasarkan hasil analisa kimia. 
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Salah satu teknik statistika yang digunakan untuk menjelaskan homogenitas data 

adalah varians.  

Kadar air merupakan komponen penting dalam bahan makanan, karena air 

dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, serta cita rasa dari produk makanan 

yang dihasilkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rerata kadar air adalah 

3,698% menurut SNI keripik minimal kadar air dalam keripik adalh sebesar 3,5%. 

Terjadi keseragaman produk yang dihasilkan dalam setiap minggunya 

dikarenakan masaknya mangga yang digunakan dalam proses pembuatan keripik 

mangga cenerung sama. Dan juga standart deviasi kadar air keripik mangga 

sebesar 0,736% nilai tersebut dapat dijadikan penilaian bahwa keripik mangga 

podang yang  di produksi memiliki tingkat keragaman yang rendah, dengan kata 

lain produk tersebut memiliki tingkat kualitas yang seragam atau kontinyu.   

Hasil rerata analisa kimia terhadap kadar lemak keripik mangga podang 

sebesar 13,719% yaitu terjadinya peningkatan setiap minggunya dan produk 

keripik yang dihasilkan cenderung seragam hal tersebut dikarena tenaga kerja 

mampu memperkirakan waktu yang tepat untuk digunakan dalam proses 

pemisahan minyak sisa penggorengan dengan keripik. Standart deviasi kadar 

lemak keripik mangga sebesar 0,661% nilai tersebut dapat dijadikan penilaian 

bahwa keripik mangga podang yang  di produksi memiliki tingkat keragaman 

yang rendah, dengan kata lain produk tersebut memiliki tingkat kualitas yang 

seragam. 

 Absorbsi minyak ke dalam produk keripik terjadi karena minyak goreng 

yang diserap pada outerzone atau crust dari bahan pangan yang digoreng. Kadar 
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lemak berdasarkan SNI Indonesia keripik maksimumnya adalah 15% sedangkan 

kadar lemak keripik mangga podang sebesar 13,71%, hal ini menunjukan bahwa 

kadar lemak keripik mangga podang masih sesuai dengan batas SNI keripik, dan 

juga  diakibatkan oleh kurangnya waktu yang digunakan pada saat proses 

pemisahan minyak dengan keripik. Porositas bahan pada penggorengan suhu 

vakum yang tinggi akan menyebabkan semakin porous produk yang dihasilkan 

maka dengan sendirinya produk semakin renyah mengakibatkan minyak terserap 

dalam produk. 

Hasil rerata analisa kimia terhadap karbohidrat keripik mangga podang 

sebesar 20,231% yaitu terjadi penurunan terhadap kadar karbohidrat keripik setiap 

minggunya, hal tersebut dikarenakan masaknya buah mangga yang digunakan 

dalam proses pembuatan keripik setiap minggunya tidak sama sehingga terjadi 

penurunan kadar karbohidrat keripik, namun keripik mangga yang dihasilkan 

setiap minggu nya cenderung seragam dari minggu satu sampai minggu ke empat. 

Karbohidrat mempunyai peranan penting dalam menentukan karakteristik bahan 

makanan, misalnya warna, tekstur, rasa dan lain-lain. Hasil analisa kimia terhadap 

kadar karbohidrat  keripik menunjukkan kesesuaian dengan standar yang 

ditetapkan SNI. Rerata kadar karbohidrat keripik mangga podang sebesar 20,23 %  

sedangkan SNI menetapkan bahwa kadar minimal keripik adalah sebesar 

18,77%.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keripik mangga podang 

memiliki karakteristik kimia yang sesuai dengan standar yang ditetapkan SNI, 

sehingga keripik  mangga podang layak untuk tetap dikembangan dalam skala 

industri.  
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Berdasarkan hasil uji kimia diatas, dapat juga diketahui bahwa kualitas 

produk keripik mangga podang memiliki kualitas yang seragam baik kadar air, 

kadar lemak maupun kadar karbohidrat. Hal ini   menunjukkan bahwa teknologi 

produksi keripik mangga podang dapat diterima dengan baik oleh kelompok tani 

setempat. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t terhadap pengamatan hasil 

produksi keripik mangga podang, 2,24%  untuk kadar air,  2,08 % untuk kadar 

lemak, dan 1,4%  untuk kadar karbohidrat yang menunjukkan bahwa tidak 

terdapat perbedaan karakteristik kimia diantara kelompok pengamatan keripik 

mangga podang baik pada hari ke-7, 14, 21 maupun 28.  

Sementara itu untuk menilai diterimanya suatu produk secara sensorik, 

keripik mangga podang juga diuji secara organoleptik. Hal ini sangat penting 

dilakukan untuk menguji penerimaan konsumen terhadap suatu produk, terlebih 

lagi keripik mangga podang merupakan produk yang baru. Penilaian uji 

organoleptik dilakukan oleh panelis ahli yang dipilih dari unit produksi keripik 

sejenis yang ada di Kota Malang. Karakteristik sensorik yang diuji adalah warna, 

rasa, aroma dan tekstur. Hasil uji organoleptik keripik mangga podang dapat 

terlihat pada Tabel 4 dibawah ini. 

  Tabel 7. Ringkasan Hasil Uji Organoleptik Keripik Mangga podang 
  

Produksi Sδ 
No Kriteria 

I II III IV  

1. Aroma 4.6 4.7 4.7 4.8 0.191 

2. Warna 3.8 4.2 4.3 4.5 0.665 

3. Rasa 4.2 4.3 4.5 4.6 0.783 

4 Tekstur 4.5 4.5 4.6 4.7 0.383 
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Produk makanan dan minuman, pada umumnya tidak hanya terdiri dari 

satu kelompok rangsangan saja, tetapi merupakan gabungan berbagai rasa yang 

terpadu sehingga menimbulkan rasa makanan yang utuh. Rasa adalah parameter 

yang menentukan penerimaan produk pada konsumen. Meskipun suatu produk 

memiliki aroma yang menarik tetapi apabila rasanya tidak disukai maka akan 

membuat produk tersebut sulit diterima. Penilaian panelis terhadap aroma keripik 

mangga podang pada minggu 1 sebesar 4.6 (suka), minggu II sebesar 4,7 (suka), 

minggu III 4,7 (suka),  dan minggu IV 4,8 (suka),. Dalam setiap minggunya 

terjadi peningkatan, hal tersebut dikarenakan mangga podang yang memiliki 

aroma khas menjadikan keripik mangga memiliki aroma khas mangga podang 

yang cukup kuat dan juga dikarenakan mangga yang digunakan dalam proses 

pembuatan keripik mangga dalam setiap minggunya mengalami peningkatan yaitu 

mangga yang telah masak. Uji organoleptik ini menggunakan meode hedonic 

scoring dengan skala 1-5. Sehingga nilai 3 dalam metode ini menunjukkan bahwa 

keripik mangga podang disukai oleh panelis.  

Warna merupakan salah satu faktor visual yang tampil lebih dahulu dan 

kadang-kadang sangat menentukan daya peneriman konsumen terhadap suatu 

produk. Penilaian panelis terhadap warna keripik mangga podang untuk minggu 1 

sebesar 3,8 (AgakTidak suka) minggu II sebesar 4,2 (AgakTidak suka) minggu III 

4,3 dan minggu IV 4,5 (suka). Sama hal nya dengan aroma yaitu terjadi 

peningkatan dalam setiap minggunya, hal tersebut dikarenakan mangga yang 

digunakan dalam proses pembuatan keripik setiap minggunya cenderung seragam 

sehingga menghasilkan warna keripik yang seragam pula. Penerimaan yang baik 
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terhadap tekstur keripik mangga podang, memang ditunjang dengan keunggulan 

mangga podang sebagai buah yang memiliki aroma khas dan tajam. Baswarsiati 

dan Yuniarti, (2007) menjelaskan bahwa kekhasan yang dimiliki oleh mangga 

Podang Urang terutama adalah pada penampilan warna kulit buah merah jingga 

menarik, daging buah jingga, ukuran buah tidak terlalu besar (sekitar 200-250 

g/buah), rasa buah manis, aroma buah tajam, serat halus, dan cukup banyak 

mengandung air sehingga sesuai untuk buah segar maupun olahan. 

Penilaian panelis terhadap rasa keripik mangga podang untuk minggu 1 

sebesar 4,2 (agak tidak suka) minggu II sebesar 4,3 (agak tidak suka) minggu III 

4,5 (suka) dan minggu IV 4,6 (suka). Terjadi peningkatan dari minggu I sampai 

minggu II, hal tersebut dikarenakan mangga yang digunakan dalam proses 

pembuatan keripik adalah mangga yang masak,  tetapi pada minggu ke III terjadi 

penurunan kualitas rasa, hal tersebut dikarenakan pada proses pemasakan waktu 

yang digunakan kurang lama sehingga keripik mangga yang dihasilkan masih 

banyak mengandung air. Hal tersebut menjadikan keripik mangga tidak renyah, 

dikarenakan semakin masaknya buah mangga maka semakin banyak kandungan 

air dalam buah. Diantara karakteristik sensorik lain, tekstur keripik mangga 

podang memiliki penilaian yang paling baik yaitu penilaian panelis pada  minggu 

1 sebesar 4,5 (suka) minggu II sebesar 4,5 (suka) minggu III 4,6 (suka) dan 

minggu IV 4,7 (suka). Salah satu strategi untuk mempertahankan tekstur keripik 

mangga podang adalah ditambahkannya Sodium Tripoli Phospat, sehingga 

kenampakan keripik dapat dipertahankan hingga ke tangan konsumen.  
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Uji sensorik keripik mangga podang, menghasilkan kesimpulan bahwa 

secara umum keripik mangga podang disukai oleh konsumen. Hal ini dinilai 

berdasarkan nilai uji organoleptik produk dalam minggu terakhir, yakni 4,8 (suka)  

untuk aroma 4,5 (suka) untuk warna 4,6 (suka)  untuk rasa dan 4,7 (suka)   untuk 

tekstur. Nilai 3 dalam uji organoleptik memiliki arti bahwa secara umum produk 

keripik mangga podang disukai oleh konsumen.  

 

4.4 Analisis Kelayakan Teknologi Produksi 

Aspek teknis dimaksudkan memberikan peniliaian terhadap parameter-

parameter teknis yang terkait dengan pendirian industri pengolahan keripik 

mangga podang. Pengkajian aspek teknis meliputi penentuan kapasitas produksi, 

jenis dan jumlah bahan baku serta bahan pembantu yang diperlukan untuk setiap 

tingkat kegiatan produksi yang direncanakan, pemilihan jenis mesin dan alat, serta 

tenaga kerja yang dibutuhkan. 

 

4.4.1 Aspek Pasar 

 Ibrahim (2003), menjelaskan bahwa aspek pasar adalah inti dari 

penyusunan studi kelayakan. Meskipun secara teknis telah menunjukkan hasil 

yang feasible untuk dilaksanakan, tapi tidak ada artinya apabila tidak disertai 

dengan adanya potensi pasar produk tersebut. Oleh karena itu Wibowo (2003), 

menegaskan bahwa informasi tentang permintaan pasar adalah hal yang 

diinginkan dari aspek pasar. 
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keripik mangga podang adalah termasuk produk baru yang diproduksi di 

wilayah Kabupaten Kediri. Berdasarkan data peramalan permintaan keripik buah, 

maka pada tahun 2009 terdapat potensi market space sebesar 182.428 kg di 

Kabupaten tersebut. Perhitungan ini didasarkan pada jumlah penduduk Kabupaten 

Kediri serta jumlah konsumsi keripik perkapita yaitu sebesar 121.225 

kg/orang/tahun (Primawati, 2007).  

Dari market space diatas sekitar 15 % atau  sebesar 27.364,2 kg adalah 

permintaan keripik mangga. Diasumsikan sekitar 60 % adalah market space 

keripik buah, dan sekita 15% merupakan market space keripik mangga. 

 
Gambar 3. Proyeksi Konsumsi keripik Tahun 2007 sampai 2011 

 

Perhitungan proyeksi konsumsi keripik tersebut didasarkan pada konsumsi 

per kapita, maka  jumlah konsumsi keripik selalu naik sejalan dengan 

pertumbuhan penduduk. Pada aspek pasar perhitungan proyeksi konsumsi keripik 

dihitung berdasarkan laju pertumbuhan penduduk, dan diketahui bahwa laju 

pertumbuhan penduduk Kabupaten Kediri meningkat setiap tahun sebesar 2,02%. 

 38



Pada tahun 2009 diperoleh proyeksi konsumsi keripik sebesar 182.428 kg 

atau 1.824.280 bungkus/tahun (@ 1 ons), sedangkan proyeksi untuk keripik 

mangga sebesar 27.364,2 kg atau 273.642 bungkus/tahun (@ 1 ons) hal ini 

merupakan peluang bahwa pasar akan mampu menyerap produk yang akan di 

produksi. Pada kenyataannya data proyeksi ini tidak sepenuhnya sesuai, akan 

tetapi hasil proyeksi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk meramalkan jumlah 

permintaan pada masa yang akan datang. Hingga saat ini unit produksi keripik 

mangga podang berhasil memasarkan produknya pada sebagian besar wilayah 

Kabupaten Kediri serta melakukan perluasan pemasaran pada Kabupaten Pare, 

Malang dan Surabaya. Perhitungan konsumsi keripik dan proyeksinya dapat 

dilihat pada Lampiran 4. 

4.4.2 Aspek Teknis 

A. Kapasitas Produksi 

Kapasitas produksi merupakan volume atau jumlah satuan produk yang 

dihasilkan selama satu satuan waktu tertentu dan dinyatakan dalam bentuk 

keluaran (output) per satuan waktu. Yamit (2003) memberikan penjelasan bahwa 

penentuan kapasitas produksi ditentukan oleh kapasitas sumber daya yang 

dimiliki seperti kapasitas mesin, tenaga kerja, bahan baku, serta modal. Oleh 

karena itu penentuan kapasitas produksi keripik mangga podang di Unit Produksi 

Budidaya ditentukan oleh beberapa faktor yaitu: 

- Kapasitas Mesin dan Peralatan 

Kapasitas maksimal pemasakan dalam setiap produksi keripik mangga 

podang adalah sebesar 5 kg. Waktu yang digunakan dalam 1 kali proses 5 kg 
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daging mangga adalah 1 jam. Kapasitas tersebut dibatasi oleh kapasitas tabung 

vakum dengan demikian mesin tersebut dapat dioperasikan secara maksimal untuk 

berproduksi 5 kg daging mangga dan menghasilkan 15 kg keripik mangga/ hari 

apabila dilakukan empat kali siklus produksi. 

- Potensi Pasar 

Kapasitas produksi keripik mangga podang ditentukan dengan asumsi 

bahwa semua produk yang dihasilkan akan terserap pasar. Berdasarkan data 

konsusi perkapita dapat diperkirakan bahwa permintaan keripik di Kabupaten 

Kediri pada tahun 2009 adalah 182.428 kg. Peningkatan kapasitas produksi pada 

dasarnya dapat dihitung berdasarkan laju peningkatan jumlah permintaan keripik 

nasional yaitu   2,02 % setiap tahunnya, akan tetapi hal ini harus 

memperhitungkan potensi ekspansi wilayah pemasaran. 

- Ketersediaan Bahan Baku 

Unit produksi Budidaya dioperasikan dengan bahan baku mangga podang 

yang bersifat musiman yakni bulan Oktober-November. Oleh karena itu 

ketersediaan bahan baku merupakan faktor penting dalam perencanaan dan 

pengembangan kapasitas produksi. Salah satu strategi pengadaan bahan baku 

dalam menunjang keberlangsungan proses produksi adalah melakukan empat kali 

produksi dalam seharinya, setiap produksi nya dibutuhkan 5 kg daging mangga 

atau ± 7,2 kg buah mangga, sehingga dibutuhkan ± 112.5 buah mangga per 

harinya. Dan apabila musim telah habis, digunakan bahan baku lainnya seperti 

salak, nangka dan lain-lainya. 
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B. Bahan Baku 

1. Bahan baku utama 

Ketersediaan bahan baku merupakan faktor yang paling penting untuk 

menentukan kelangsungan proses produksi. Unit produksi keripik mangga podang 

didirikan di Kabupaten Kediri. Berdasarkan perencanaan kapasitas produksi akan 

diproduksi  33.858 kg daging mangga podang setiap tahunnya. Pada saat panen 

raya yaitu bulan Oktober - Desember kebutuhan bahan baku produksi akan 

dipenuhi dalam bentuk mangga podang dengan kebutuhan tiap bulannya sebesar 

2812,5  kg.  

2. Bahan Pembantu 

Bahan pembantu adalah bahan yang digunakan untuk melengkapi bahan 

baku dalam proses produksi, sehingga akan diperoleh produk yang sesuai dengan 

kualitas dan spesifikasi yang diinginkan. Kebutuhan bahan pembantu ini 

disesuaikan dengan formulasi terbaik dan paling optimal, sedangkan pembelian 

bahan pembantu dapat dilakukan setiap satu bulan yang tersedia di Kota Kediri. 

Beberapa bahan tambahan dalam proses produksi buah mangga podang adalah: 

a. Air 

Proses Pemasakan keripik mangga memerlukan air untuk digunakan 

sebagai perendaman daging buah agar kotoran sisa-sisa pengirisan hilang 

dari daging buah. 

b. STPP (Sodhium Tripoli Phospat)  

berfungsi untuk mempertahankan bentuk dan tekstur daging buah mangga 

yang telah diiris selama proses pemasakan berlangsung. Sehingga tekstur 
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daging mangga yang telah melalui proses pemaskan tetap seragam dan 

tidak mudah patah. 

c. Minyak 

Minyak berfungsi sebagai penghantar panas ke dalam daging mangga dan 

menguapkan kandungan air dalam buah sehingga menjadikan daging 

mangga menjadi renyah atau crispy. 

3. Bahan Pengemas 

Kemasan adalah suatu tempat atau wadah yang digunakan untuk 

mengemas suatu produk. Tujuan utama pengemasan adalah untuk menjaga mutu 

bahan pangan selama masa tenggang penggunaannya. Bahan pengemas yang 

digunakan untuk mengemas keripik adalah Alumunium Foil ukuran 1 ons. 

Alumunium foil diperoleh di daerah janti tepatnya pada toko “Dunia Plastik” 

Malang. Spesifikasi masing-masing bahan pengemas adalah sebagai berikut : 

- Alumunium Foil 

Alumunium foil digunakan sebagai pengemas primer ukuran 1 ons, dengan 

warna putih silver atau perak. Alumunium foil ini diperolehdengan harga Rp. 

106,00/bungkus, sedangkan stiker (label) Rp. 145/buah.  

C. Penjadwalan Produksi 

Penentuan jadwal produksi yang tepat harus memperhatikan waktu yang 

dibutuhkan untuk tiap tahapan proses. Jadwal produksi yang tepat juga akan 

menentukan jumlah persediaan yang harus dipersiapkan untuk menjamin 

kontinuitas proses produksi. Penjadwalan jam kerja ditetapkan 8 jam kerja per 

hari yang dimulai pada pukul 07.00-16.00 dalam 6 hari per minggu. Sedangkan 
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hari jum’at ditetapkan sebagai hari libur. Keseluruhan waktu yang dibutukan 

untuk satu kali proses dapat dilihat pada Lampiran 5. 

D. Teknologi Proses Produksi Keripik Mangga Podang 

Teknologi produksi keripik mangga podang ini sebelumnya tidak dikenal 

oleh kelompok tani Budidaya.Oleh karena itu pelaksanaan implementasi teknologi 

produksi diawali dengan pelatihan serta pendampingan terhadap pelaksanaannya. 

Pelatihan bertujuan untuk melakukan transfer skill atau keahlian produksi, 

sedangkan pendampingan bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap 

perkembangan skill yang telah diajarkan. 

 Proses produksi keripk mangga podang menggunakan 5 kg daging 

mangga podang yang telah diiris-iris. Kapasitas tersebut disesuaikan dengan 

kapasitas maksimal peralatan pemasakan. Tahapan proses produksi keripik 

meliputi penimbangan bahan baku utama maupun pembantu, pengirisan buah, 

penambahan air dan bahan tambahan, serta pengemasan. Pada setiap proses 

produksi, jumlah mangga podang yang dibutuhkan sebanyak ± 7,2 kg, dengan 

jumlah tenaga kerja secara keseluruhan sebanyak 2 orang. Peta proses operasi 

produksi keripik mangga podang dapat dilihat di Lampiran 6. Sedangkan secara 

rinci keripik mangga podang diproduksi dengan tahapan sebagai berikut : 

1. Persiapan Bahan 

Persiapan bahan dimulai dengan penimbangan daging buah sebanyak ± 

7,5kg, kemudian mangga dikupas untuk dimanfaatkan dagingnya. Mangga 

podang memiliki kulit yang tipis dan mudah untuk dikupas, proses pengupasan 

hanya membutuhkan waktu ± 10 menit. Rendemen pengupasan mangga adalah + 
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68 %, sehingga dari 7,5  kg mangga podang akan diperoleh ± 5 kg daging buah. 

Sebagai bahan baku dalam pembuatan keripik mangga podang, buah yang dipilih 

adalah buah yang matang segar, tidak cacat atau rusak, serta tidak busuk. 

2. Pengirisan buah 

Pengirisan mangga podang dilakukan dengan menggunakan 

pisau.Pengirisan mangga dilakukan dengan menyamping. Dalam satu siklus 

produksi diperlukan 5 kg daging buah. Pengirisan  ini bertujuan untuk 

memperoleh bentuk irisan yang seragam serta proses pemaskan berlangsung 

dengan cepat. 

3. Pemasakan 

Tahap ini dilakukan selama ± 60 menit, irisan daging mangga siap 

dimasukan apabila suhu dan tekanan dalam vakum telah cukup atau sekitar 75oC 

66 mm, Selama proses pemasakan tersebut juga dilakukan proses pengadukan 

agar irisan mangga dalam vakum benar-benar merata. Setelah  ± 1 jam dilakukan 

pengecekan melalui jendela vakum, parameter yang digunakan untuk mengetahui 

keripik telah masak adalah dengan melihat gelembung-gelembung minyak, 

apabila minyak dalam vakum tenang berarti keripik telah masak. 

4. Penirisan 

 Penirisan keripik mangga dilakukan agar keripik terpisah dengan minyak 

sisa-sisa penggorengan, penirisan dilakukan ± 5 menit menggunakan spinner. 

5. Pengemasan 

Alumunium foil sebagai wadah pengemas keripik, sebelum dikemas 

menggunakan sealler dilakukan pelabelan dengan menempelakan stiker pada 
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alumunium foil. Alat yang digunakan pada proses pengemasan yakni Semi 

Automatic Sealer, yang merupakan alat pengemas semi otomatis menggunakan 

listrik.  

E. CCP (Critical Control Point) 

Berdasarkan matriks CCP pembuatan keripik mangga podang (Lampiran 

8), semua tahap atau input pembuatan keripik mangga berpeluang menjadi 

penyebab bahaya. Untuk itu perlu ditetapkan CCP pada bahan yang digunakan 

dan pada setiap tahapan proses menggunakan CCP decision tree (Lampiran 9). 

Kemudian dari CCP decision tree dapat ditentukan CCP pembuatan keripik 

mangga, yaitu pada proses pengirisan dan penirisan keripik. 

Proses pengirisan buah mangga menjadi keripik harus seragam agar 

masaknya keripik seragam. Jika pada proses ini terjadi keteidak seragaman 

pengirisan buah, maka matang nya produk tidak sama. Kadar air dalam produk 

menimbulkan mudahnya mikroba untuk tumbuh dan tahap proses selanjutnya 

tidak dapat menghilangkan atau mengurangi bahaya sampai batas aman. Hal 

tersebut berpengaruh terhadap ketahanan dan keamanan produk.  

Pada proses penirisan penyebab adalah bahaya fisik produk. Jika pada 

keripik masih banyak mengandung minyak maka produk keripik mangga kurang 

renyah, sehingga keripik dalam kemasan mudah layu. Hal tersebut menyebabkan 

produk menjadi rusak dan tidak dapat dikonsumsi. Menurut Bryan (1995) Critical 

Control Point (CCP) atau titik pengendalian kritis adalah langkah dimana 

pengendalian dapat diterapkan dan diperlukan untuk mencegah atau 

menghilangkan bahaya atau menguranginya sampai titik aman. 
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F. Utilitas 

Utilitas adalah bagian yang sangat penting dalam kelancaran proses 

produksi karena utilitas merupakan bagian dari penunjang beroperasinya mesin 

dan peralatan produksi. Dalam studi kelayakan utilitas produksi harus 

direncanakan penggunaan serta analisis biaya penggunaanya. Beberapa utilitas 

yang digunakan dalam proses produksi keripik mangga podang adalah sebagai 

berikut: 

a. Listrik 

Listrik merupakan sarana utama untuk beroperasinya mesin dan peralatan 

industri. Sumber utama listrik bagai unit produksi adalah PLN. Pengalokasian 

energi listrik ini digunakan untuk beberapa mesin diantaranya: Vacum frying, 

Semi Automatic Sealer, Spinner, penerangan, serta beberapa peralatan lain. 

Jumlah penggunaan listrik tiap hari sebesar 6,966 kwh, sehingga berdasarkan tarif 

dasar penggunaan listrik, maka beban biaya yang ditanggung setiap bulannya 

adalah Rp. 106.400,00. Biaya listrik/bulan=biaya beban listrik+biaya pemakaian 

listrik (PT. PLN Persero, 2008). Total biaya pemakaian listrik tiap bulan sebesar 

Rp.192.604. Perincian serta penggunan biaya listrik secara terperinci dapat dilihat 

pada    Lampiran 10. 

b. Air 

Unit produksi Budiaya berada di daerah pegunungan, sehingga untuk 

memenuhi kebutuhan air sebagai bahan pembantu proses produksi dipenuhi dari 

air sumber yang ada di daerah tersebut. Salah satu permasalahan penggunaan air 

adalah kekeruhan disaat musim hujan. Sehingga air tersebut harus diendapkan 
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terlebih dahulu sebelum digunakan. Perencanaan kebutuhan penggunaan air unit 

produksi pengolahan mangga podang dialokasikan pada beberapa operasi 

produksi diantaranya adalah: perendaman irisan daging mangga serta pencucian 

peralatan. Sedangkan biaya yang harus dikeluarkan, dihitung berdasarkan iuran 

yang disepakati didaerah tersebut yaitu Rp.10.000,00 tiap bulan. Pehitungan 

kebutuhan  penggunaan air secara terperinci dapat dilihat pada Lampiran 10 

c. Gas LPG 

 LPG digunakan sebagai bahan bakar pada proses pemaskan. Dalam satu 

hari kebutuhan LPG sebesar 3,9 kg, sehingga dalam satu bulan diperlukan 

sebanyak 97,5 kg. Ukuran LPG yang digunakan adalah LPG 12 kg dengan harga 

Rp 72.000,00. Biaya kebutuhan LPG tiap tahun sebesar 1.755.000,00. Sedangkan 

pehitungan penggunaan gas LPG secara terperinci dapat dilihat pada Lampiran 9. 

G. Tenaga Kerja 

Tenaga kerja adalah salah satu faktor penting dalam berlangsungnya suatu 

industri. Tanpa adanya tenaga kerja yang baik dan berkualitas maka industri tidak 

akan berjalan dengan lancar. Ketersediaan tenaga kerja di Sumber Bendo 

diasumsikan cukup memadai bagi kebutuhan unit produksi keripik mangga 

podang. Berikut disajikan kebutuhan tenaga kerja beserta kualifikasinya pada 

Tabel 5.  

Tabel 5. Kebutuhan Tenaga Kerja 
 no Bagian Pendidikan jumlah 

1 Tenaga kerja langsung Min SMP 1 

2 Pengawas Produksi Min SMU 1 

Total 2 
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Unit produksi keripik mangga podang didirikan di daerah Sumber Bendo. 

Dusun sumber bendo merupakan wilayah pedesaan dengan karakteristik tingkat 

pendidikan penduduknya yang rendah. Pada saat ini jumlah anggota kelompok 

tani yang bergabung dalam seksi unit agroindustri terdiri dari 22 orang wanita, 

dengan tingkat pendidikan yang tidak lebih setingkat SMU. Oleh karena itulah 

pada awal proses alih teknologi diawali dengan pelatihan terhadap teknologi 

produksi. Tujuan dari kegiatan pelatihan adalah untuk melakukan transfer 

knowledge serta skill dengan tujuan agar sumber daya manusia kelompok tani 

Budidaya memiliki skill yang diperlukan untuk melakukan proses produksi 

sehingga nilai tambah dari suatu produk dapat ditingkatkan.  

Selanjutnya agar proses alih teknologi berjalan dengan baik, maka setelah 

kegiatan pelatihan juga dilakukan pendampingan. Dalam proses pendampingan 

ditentukan dua orang untuk dinilai kinerjanya. Berdasarkan penilaian terhadap 

proses pendampingan inilah, dilakukan pemilihan tenaga kerja yang disesuaikan 

dengan jumlah dan spesifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan untuk bertanggung 

jawab terhadap proses produksi keripik mangga podang. Setelah proses pelatihan 

dan pendampingan, tenaga kerja sudah mampu menggunakan alat-alat produksi 

keripik mangga dengan lancar sehingga proses pembuatan keripik mangga dapat 

berjalan secara optimal dan menghasilkan keripik yang berkualitas baik dan 

seragam. 

H. Mesin dan Peralatan Produksi 

Mesin dan peralatan adalah salah satu faktor penting dalam melaksanakan 

proses produksi, karena mesin dan peralatan berfungsi memberi kemudahan 
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pekerja dalam melakukan proses produksi. Jenis mesin dan peralatan disesuaikan 

pada modal yang tersedia untuk industri skala kecil. Mindra (2008) menjelaskan 

bahwa mesin adalah suatu perangkat yang menggunakan atau memanfaatkan daya 

mekanik, memiliki komponen-komponen yang masing-masing mempunyai 

fungsinya sendiri dan secara kesatuan berfungsi melakukan pekerjaan dan proses 

tertentu. Sedangkan peralatan merupakan asset-aset pendukung yang berfungsi 

untuk membantu operasional suatu proses.  

Implementasi teknologi pada suatu daerah pada dasarnya tidak dapat 

dipisahkan dari pengenalan dan penggunaan mesin dan peralatan. Beberapa mesin 

dan peralatan yang berperan secara signifikan dalam proses produksi keripik 

mangga podang adalah Vacum Frying dan Semi Automatic Sealer dan Spinner. 

Dalam proses produksi Vacum Frying berfungsi sebagai alat pemasakan buah. 

Dalam proses pemasakan keripk mangga podang dibutuhkan kurang lebih 1 jam 

Penggunaan Spinner sebagai mesin pemisah antara keripik dengan minyak 

sisa-sisa penggorengan memerlukan keahlian dan ketrampilan dalam 

mengoperasikannya. Pada awal pengenalan pengunaan teknologi Spinner banyak 

tenaga kerja mengalami permasalahan diantaranya adalah tidak mengerti tentang 

waktu penggunaan spinner agar minyak benar-benar terpisah dari keripik. 

Penggunaan Semi Automatic Sealer sebagai mesin pengemas juga 

memerlukan keahlian dan ketrampilan dalam mengoperasikannya. Mesin ini 

didesain untuk menutup kemasandlam bentuk Alumunium Foil maupun plastik. 

Pada awal pengenalan pengunaan teknologi Semi Automatic Sealer banyak tenaga 
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kerja mengalami permasalahan diantaranya adalah tidak mengerti suhu yang 

digunakan untuk Sealler dan pengesetan untuk kode dan tanggal kadaluarsa. 

Implementasi teknologi produksi keripik mangga podang ini, merupakan 

upaya inisiasi untuk menguji tingkat kelayakan implementasi teknolgi produksi 

pengolahan mangga podang pada sebuah kelompok tani. Oleh karena itu peralatan 

yang tersedia sangatlah terbatas, sehingga apabila di masa yang akan datang 

dikehendaki pengembangan kapasitas produksi, maka pengembangan tersebut 

perlu diimbangi dengan peningkatan jumlah mesin serta peralatan produksi. 

4.4.3 Aspek Finansial 

Pengkajian aspek finansial dilakukan untuk mengetahui besarnya biaya 

operasional yang dikeluarkan untuk memproduksi. Perkiraan finansial meliputi 

perhitungan harga jual produk per bungkus, BEP, analisa efisiensi usaha, dan 

Payback Period (PP).Ringkasan hasil perkiraan biaya produksi minuman keripik 

mangga podang dapat dilihat pada Tabel 6. 

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam perhitungan biaya produksi adalah : 

• Produksi dilaksanakan 25 hari per bulan 

• Harga bahan baku, mesin, peralatan, kebutuhan utilitas, bangunan, tenaga 

• kerja untuk perhitungan biaya produksi minuman keripik mangga podang 

• berlaku pada saat perhitungan pada bulan November-Desember 2008. 

• Industri kecil ini didirikan di Kabupaten Kediri 

• Umur ekonomis proyek adalah 5 tahun 

• Permintaan produk stabil, produk terjual habis setiap akhir tahun dan 

selama umur proyek 
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• Sebagai bentuk inisiasi implementasi teknologi, keripik mangga podang 

hanya diprosuksi selama bulan Oktober hingga Maret. 

• Harga pokok produksi dan harga jual produk naik secara proporsional 

setiap tahun sesuai kenaikan komponen biaya tetap dan biaya variabel 

berdasarkan tingkat inflasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada 

bulan Mei 2009 sebesar 6,2 % dan diasumsikan tetap selama proses 

pengujian 

• Pajak penghasilan dihitung berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Pasal 

17 No. 17 tahun 2000 yaitu penghasilan antara 0-25 juta dikenakan pajak 

5%. Penghasilan antara 25-50 juta dikenakan pajak 10%, penghasilan 

antara 50-100 juta dikenakan pajak 15%, penghasilan antara 100-200 juta 

dikenakan pajak 25% dan penghasilan diatas 200 juta dikenakan pajak 

35%. 

Tabel 6. Ringkasan Biaya Produksi keripik Mangga Podang 
No. Jenis Jumlah (Rp) 

1. Biaya tetap selama 3 bulan (FC) 9.812.812,00
2. Biaya tidak tetap selama 3 bulan (VC) 20.698.062,00
 Total biaya selama 3 bulan (TC) 30.510.874,00
3. Jumlah produksi selama 3 bulan (@ 75 gr) (Q) 11.250 bungkus
4. Biaya tidak tetap per unit (VC per unit) 1.839,82

 

Total biaya produksi selama 1 tahun dari minuman keripik mangga podang 

adalah sebesar Rp. 12.448.256,00 dengan perincian biaya tetap sebesar Rp. 

5.852.053 dan biaya tidak tetap sebesar Rp. 6.596.203,00. Perhitungan biaya 

produksi dilakukan dalam periode 1 tahun yang merupakan jumlah keseluruhan 

dari biaya tetap dan biaya tidak tetap dalam 1 tahun yang melibatkan biaya bahan 
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baku, bahan pembantu dan pengemas, biaya tenaga kerja, serta biaya overhead 

pabrik. 

A. Harga Pokok Produksi (HPP) 

Harga Pokok Produksi (HPP) sebesar Rp. 2.712,078/bungkus. Harga jual 

yang dihitung ditingkat produsen hingga pengecer Rp 5.000,00 dengan asumsi 

pengambilan keuntungan (mark up) sebesar 60 % dari harga pokok produksi. Dari 

harga jual tersebut, berarti keuntungan yang diterima produsen adalah sebesar 60 

% dari setiap unit produk yang terjual, sehingga perkiraan harga jual ke konsumen 

akhir sebesar Rp. 5.000. Menurut Subanar (2001), besarnya mark up ditingkat 

produsen langsung ke konsumen sebesar 20%, jika melalui agen atau pengecer  

mark up sebesar 40% dan bila pengecer menjual produk ke konsumen akhir mark 

up yang ditetapkan bisa mencapai 70%. 

 

B. Break Event Point (BEP) 

Break Event Point (BEP) merupakan titik impas, dimana nilai penjualan atau 

pendapatan sama dengan total biaya. Analisis BEP tersebut merupakan cara untuk 

mengetahui volume penjualan minimal agar suatu usaha tidak mengalami 

kerugian tetapi juga belum memperoleh laba (laba sama dengan nol). BEP sangat 

tergantung terhadap perubahan fixed operating cost, variable operating cost 

perunit dan harga jual per unit hasil produksi perusahaan. Hasil perhitungan BEP 

(Lampiran 14) menunjukkan bahwa titik balik pokok akan dicapai pada volume 

penjualan 3.106 bungkus atau senilai Rp. 15.525.716,89. Apabila unit usaha 

tersebut telah mencapai angka penjualan tersebut di atas, maka dapat diartikan 
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unit usaha tersebut mencapai titik dimana usaha tidak mengalami kerugian 

maupun memperoleh keuntungan. 

C. R/C ratio (R/C) 

Perhitungan efisiensi usaha dengan analisis R/C merupakan perbandingan antara 

penerimaan usaha dengan biaya total yang dikeluarkan, sehingga R/C akan 

menunjukkan keberhasilan usaha untuk mencapai laba. Total penerimaan yang 

didapat dari unit produksi minuman keripik mangga podang skala industri kecil 

sebesar Rp 56.250.000dengan total biaya Rp. 30.510.874,00 sehingga didapatkan 

nilai efisiensi usaha R/C sebesar 1,8. Hal ini berarti bahwa usaha tersebut sudah 

efisien dan menguntungkan sesuai dengan kritetria efisiensi usaha yaitu bila nilai  

R/C > 1 (Lampiran 15). Pentingnya efisiensi dalam usaha adalah sebagai dasar 

pertimbangan dalam evaluasi efisiensi usaha serta sebagai bahan informasi dan 

pertimbangan untuk menentukan kebijakan dalam rangka pengembangan usaha. 

D. Payback Period (PP) 

 Payback period merupakan metode yang digunakan untuk mengukur 

kecepatan pengembalian modal investasi yang dinyatakan dalam tahun. Hasil 

perhitungan pada Lampiran 16 menunjukkan bahwa nilai payback period dicapai 

pada 3 tahun 2 bulan 11 hari. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka waktu 

tersebut nilai investasi usaha sebesar 64.257.124,05 telah kembali. Lama payback 

period lebih panjang daripada umur proyek yang direncanakan yaitu selama 5 

tahun karena dalam 1 tahunya hanya produksi selama 3 bulan, sehingga dapat 

dikatakan proyek ini layak untuk dilaksanakan. Kembalinya investasi dalam 
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waktu yang cukup cepat ini menunjukkan bahwa proyek sangat menguntungkan 

atau layak untuk dikembangkan. 
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V. PENUTUP 

 

5.1       Kesimpulan 

 Program diseminasi teknologi produksi keripik mangga podang di Unit 

Produksi Budidaya Banyakan, Kediri dapat diterima dengan baik. Teknologi 

tersebut menghasilkan keripik mangga podang dengan tingkat kualitas yang 

seragam dan sesuai dengan standar SNI. Karaktersitik kimia keripik mangga 

podang yang dihasilkan adalah 3,6 % kadar air, kadar lemak 13,71%, kandungan 

kadar karbohidrat sebesar 20,23%. Sedangkan secara sensorik produk tersebut 

juga disukai oleh konsumen atau diterima oleh pasar. Hasil perhitungan produksi 

keripik di Unit Produksi Budidaya ditinjau dari aspek finansial didapatkan HPP 

sebesar Rp. 2.712,078/bungkus, @ 1 ons dengan harga jual sebesar Rp. 5.000,00, 

sehingga diperoleh BEP (unit) 3105,14 dan BEP (rupiah) sebesar Rp. 

15.525.716,89. R/C (efisiensi usaha) didapatkan nilai 1,8 hal tersebut berarti 

produksi keripik mangga telah memenuhi standar efisiensi usaha yang 

menguntungkan, sedangkan waktu pengembalian investasi (Payback Period) 

adalah 3 tahun 2 bulan. 

5.2       Saran 

1. Penelitian tentang kualitas produk hanya meliputi kadar air, kadar lemak dan 

kadar karbohidrat, sedangkan penelitian tentang umur simpan produk belum 

dilakukan. 

2. Perencanaan kapasitas produksi masih dibatasi oleh kapasitas mesin dan cara 

pengolahan yang masih bersifat manual sehingga belum bisa maksimal.  
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Lampiran 1. Prosedur Analisa Kadar Air 

1. kadsar air dengan metode oven  

2. Cawan kosong dan tutup dikeringkan dalam oen selama 15 menit, 

kemudian ditimbang 

a. Timbang dengan cepat kurang lebih 5 gram sampel yang sudah 

dihomogenkan dalam cawan. 

b. Kemudian dimasukan dalam oven selama 1 jam 

c. Cawan dipindah dan didinginkan kemudian ditimbang 

d. Dikeringkan kembali dalam oven sampai diperoleh berat yang tetap. 

2. Analisis Kadar Karbohidrat 

a. Timbang sejumlah sampel,tambahkan alkohol 80% dengan perbandingan 

1:1. 

b. Hancurkan sampel dengan menggunakan waring blender sampai semua 

gula terekstrak 

c. Pindahkan semua hancuran ke dalam gelas piala secara kuantitatif. 

d. Saring sampel dengan menggunakan kapas,tempatkan filtrate dalam gelas 

piala. Sisa padatan pada kapas dicuci dengan alcohol 80% samapai seluruh 

gula terlarut dalam filtrat. 

e. Hilangkan alkohol dengan memanaskan filtart pada penangas air yang 

suhunya dijaga 85oc 

f. Tepatkan volume larutan sampai volume tertentu dengan air. Kocok agar 

tercampur merata. 

g. Larutan siap untuk penetapan gula. 

 58



Lanjutan Lampiran 1. 

3. Analisis Kadar Lemak 

a. Ambil labu lemak yang ukuranya sesuai dengan alat ekstraksi Soklet yang 

akan digunakan, keringkan dalam oven dan timbang. 

b. Timbang 5 gr sampel dalam bentuk tepunglangsung dalam saringan 

timbel, kemudian tutup dengan kapas wool yang bebas lemak. 

c. Letakan timbel yang berisi sampel dala alat soxhlet 

d. Tuangkan pelarut dietil eter ke dalam labu lemak 

e. Dilakukan refluks selama minimum 5 jam sampai pelarut yang turun 

kembali ke labu lemak bewarna jernih. 

f. Distilasi pelarut yang ada di dalam labu lemak, tampung 

pelarutnya.kemudian labu lemak dipanaskan dalm oven pada suhu 105oc. 

g. Setelah dikeringkan sampai berat tetap dan didinginkan dalam desikator, 

timbang beserta lemak tersebut. Berat lemak dapat dihitung 
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Minggu : . . . 

Lampiran 2. Lembar Uji Organoleptik 
 
 

Uji Organoleptik 

(Hedonic Scale Scoring) 

 
Nama  : ……………………… 

Umur   : … tahun 

Pekerjaan : ……………………… 
  
 

Dihadapan anda telah tersedia sampel keripik buah mangga. Kami mohon 

saudara dapat memberikan penilaian terhadap produk keripik mangga yang 

tersedia berdasarkan skala yang tercantum di bawah. Kami mengharapkan 

kesungguhan anda demi keakuratan hasil penelitian. Atas kerjasamanya kami 

ucapkan terima kasih. 

Nilai Keterangan 

1 : Tidak suka 
2 : Agak tidak suka 
3 : Netral 
4 : Agak suka 
5 : Suka  

 

Penilaian No Kriteria 1 2 3 4 5 Keterangan 

1. Rasa       

2. Aroma       

3. Warna       

 

 Panelis 

 

 

(……………………….) 
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Lampiran 3. Uji t Berpasangan 

 

A. Kadar air 

Ho = Tidak ada perbedaan nyata kandungan kadar air produk 

Hi = ada perbedaan nyata kandungan kadar air produk 

 
XA 4,49  XA 4,49 
XB 2,884  XC 4,118 
D 1,606  D 0.138384 
D2 2.579236  D2 1,882384 

 

XA 4,49  XB 2,884 
XD 3,300  XC 4,118 
D 1,19  D -1.234 
D2 1.4161  D2 1.522756 

 

XB 2,884  XC 4,118 
XD 3,300  XD 3,300 
2,2 -0,416  D 0,818 
D2 0.173056  D2 0.669124 
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24,2
608310933,1

0.38933
2

===
nS

D
t hit  

 
=025,0

5t 2,571 
 
 
Karena t hit < t 

s
0,0255 maka Ho ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa terdapat beda nyata kadar air diantara kelompok pengamatan keripik 

mangga podang. 
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B. Kadar lemak 
Ho = Tidak ada perbedaan nyata kandungan kadar lemak produk 

Hi = ada perbedaan nyata kandungan kadar lemak produk 
 
XA 14,005  XA 14,005 
XB 14,258  XC 12,76 
D -0,253  D 1,245 
D2 0,571536  D2 1,026169 

 

XA 14,005  XB 14,258 
XD 13,856  XC 12,76 
D 0.149  D 1,498 
D2 2,5027  D2 0,0660 

 

XB 14,258  XC 12,76 
XD 13, 856  XD 13,856 
D 0,402  D -1.096 
D2 0,682276  D2 0,323761 
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Karena t hit< t 

s
0,0255 maka Ho ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa terdapat beda nyata kadar lemak diantara kelompok pengamatan keripik 

mangga podang. 
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C. Kadar karbohidrat 
 

Ho = Tidak ada perbedaan nyata kadar karbohidrat produk 

Hi = ada perbedaan nyata karbohidrat produk 
 
XA 21,088  XA 21,088 
XB 19.537  XC 19,761 
D 1,551  D 1,327 
D2 2.405601  D2 1.760929 

 

XA 21,088  XB 19,537 
XD 20,54  XC 19,761 
D 0,548  D -0,224 
D2 0,3003  D2 0,050176 

 

XB 19,537  XC 19,761 
XD 20,54  XD 20,54 
D -1,003  D 0,779 
D2 1.006009  D2 0.606841 
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Karena t hit < t 

s
0,0255 maka Ho ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa terdapat beda nyata kadar karbohidrat diantara kelompok pengamatan 

keripik mangga podang. 

. 
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Lampiran 4. Perhitungan Konsumsi Keripik dan Proyeksinya 
 

Tahun 
 

Jumlah penduduk 
 

Jumlah permintaan 
2003 1.407.952 161,535 

2004 1.421.957 164,265 

2005 1.438.348 168,866 

2006 1.525.231 171,735 

Rumus menghitung perlajuan penduduk rata-rata pertahun (Ibrahim, 2003). 
 

r=
4/1

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

P
S -1x100% 

Dimana: 

r = Laju pertumbuhan penduduk rata-rata pertahun 

S = Jumlah penduduk pada tahun ke n 

P = Jumlah penduduk pada tahun dasar 

r = 
4/1

952.407.1
231.525.1

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ - 1x100% = 2.02% 

Proyeksi penduduk dan Jumlah Permintaan Keripik Tahun 2009-2011 

 
Tahun 

 
Jumlah penduduk 

 
Jumlah permintaan 

2007 1.556.041 175.276 

2008 1.587.473 178.816 

2009 1.619.540 182.428 

20010 1.652.255 186.113 

20011 1.685.631 189.872 
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Lampiran 5. Perencanaan Jadwal Produksi Harian 
  
 

 
Jam Waktu 

(Menit) 

 
Kegiatan 

Tenaga 

kerja 

07.00 - 07.05 5’ Penimbangan bahan buah  A 

07.05 - 07.20 15’ Pengupasan mangga A,B 

07.20 - 07.35 15’ Pengirisan daging buah A,B 

07.35 – 08.05 30’ Perendaman irisan buah A 

08.05 – 08.35 30’ Persiapan vaccum frying B 

08.35 – 09.35 60’ Penggorengan keripik buah B 

09.35 – 09.45 10’ Penirisan A 

09.45 – 10.05 20’ Pengemasan A,B 

 
Keterangan  

Tenaga kerja yang dibutuhkan sebanyak 2 orang, 1 merupakan tenaga 

kerja langsung (dengan keterangan  A), 1 orang merupakan pengawas produksi 

yang juga ikut membantu jalannya proses produksi (dengan keterangan B). 
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Lampira 6. Peta Proses Operasi Pembuatan Keripik Mangga Podang 
Nama Obyek  : Pembuatan keripik Mangga Podang 
Nomor Peta  : 1 
Dipetakan Oleh  : Ridho Rakhmantyo 
Tanggal Dipetakan : 1 Januari 2008 
 

MANGGA PODANGSTPPAIR

0-10-40-5

0-2

0-3

0-6

text
0-7
1-1

0-9

0-8

Ditimbang
- timbangan

Dikupas
- pisau

Diiris
- pisau

DIrendam
- larutan
- bak

DIgoreng
- Vacum Frying

Ditiriskan
- Spinner

Dikemas
- Almnium Foil
- Sealler

Ditimbang
- Timbangan

Diukur
- Gelas ukur

1 orang
3 menit

2 orang
15 menit

2 orang
15 menit

1 orang
20 menit

1 orang
60 menit

1 orang
10 menit

2 orang
15 menit

1 orang
1 menit

1 orang
1 menit

RINGKASAN

KEGIATAN JUMLAH
WAKTU
(MENIT)

TOTAL

9

1

140

60

200
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Lampiran 7. Neraca Massa Proses Produksi Keripik Mangga 
 
 

Pengupasan

Buah mangga
7,2 kg

Daging buah

Ampas(kulit+biji+
kotoran 2,2 kg

Pengirisan

Irisan mangga 5 kg

Perendaman
Irisan mangga 5 kg

Irisan mangga 5,4 kg

Air 5 liter
STPP 1 gram

Pemasakan
Keripik mangga+minyak

yang melekat 1,4 kg

Minyak goreng
60 liter

Penirisan
Keripik mangga 1 kg

(siap kemas)

Pengemasan

Keripik mangga
1 kg

Keripik mangga
dalam kemasan 1

ons

Bahan
pengemas(label+alumunium

foil)
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Lampiran 8. Flow sheet Proses Produksi Keripik Mangga Podang 
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Lampiran 9. Matriks CCP (Critical Control Point) pada Pembuatan Leather 
Mangga Podang 

Input  Tahap Bahaya 
Penyebab/ Resiko 

(T,S,R) 
Tindakan pengJustifikasi 

Bahaya 

endalian/ 
pencegahan 

Biologi   - 
Kimia Pesti Pencucian buah sebelum dikupassida S 

M - 

erangga, kulit 
ut 

emotongan bagian yang 

angga 

Fisik S
yang terik

S P
terkena serangga, pengupasan 
yang bersih 

Biologi - - - 
Kimia - - - 

STPP - 

otoran, kerikil, 
murnian 

nyaringan Fisik K
ke

R Pe

Biologi t sesudah dan 
sebelum digunakan 

Mikroba R Pencucian ala

Kimia - - - 

- Penimbanga
n 

Fisik Debu dari udara R an tertutup Ruang yang bersih d
Biologi - - - 
Kimia 

rkarat 
Karat pada pisau R Mengganti pisau yang sudah 

be

- Pengupasan 

Fisik - - - 
Biologi Mikroba S akan sarung tangan Menggun
Kimia - - - 

- Pengirisan 

s irisan n Fisik Tebal tipi T Tebal pengirisan diseragamka
Biologi - - - 
Kimia - - - 

- Pemasakan 

uhu  dan waktu aktu dan suhu untuk 
ngeringan tepat, oven dalam 

Fisik - s S W
pe
kondisi baik 

Biologi - - - 
Kimia Minyak yang 

rsimpan dalam 
T an harus cukup 

ma te
bahan 

Waktu peniris
la

- Penirisan 

Fisik - - - 
Biologi - - - 
Kimia - - - 

- Pengemasan 

- emasan bocor T 

kin 
-  

Fisik - Debu dari udara 
 
 
 
K

S 
 
 
 

 

- Upayakan waktu antara 
pengisian dan penutupan 
kemasan sesingkat mung
Metode pengemasan yang
tepat, sealer dalam kondisi 
baik 

 
Keterangan: T = tinggi, S = sedang, R = rendah 
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ampiran 10. Penetapan CCP 

P DECISION TREE

L

CC  
Bahan Mentah 

 

 
CCP DECISION TREE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Setiap Ta p Proses 

 

 
 
 
 

ha

Apakah bahan mentah
mengandung/ sensitive bahan erbahaya 

 mungkin 
 b

(mikrobiologi/kimia/fisik) 

Apakah penanganan/pengolahan (temasuk 
cara mengkonsumsi) dapat menghilangkan 

atau mengurang bahaya     

Ya

Ya

Ya  Tidak Bukan CCP      

Tidak 

Tidak CCP     Bukan CCP     

Apakah tahap ini
menghilangkan/ mengurangi bahaya sampai 

Apakah kontaminasi bahaya dapat terjadi/ 
meningkat sampai melebihi batas     

Apakah tahap proses selanjutnya dapat 
menghilang meng  bahaya   kan/  urangi sampai

batas aman     

Bukan CCP      

Ya Tidak

CCP     

CCP     

Ya TidakBukan CCP     

batas aman     

 khusus ditujukan untuk 



Lampiran 11. Kebutuhan Bahan Baku 

A. Kebutuhan Bahan Baku Utama 

No
 

Bahan 
 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Kebutuhan 
/ hari 

Biaya/hari 
(Rp) 

Kebutuhan 
per bulan 

Biaya 
per bulan 

Kebutuhan 
per tahun 

Biaya/3 
bulan 
(Rp) 

1. 
Mangga Podang 

(kg) 
1.200,00 112.5 kg 135.000,00 2812.5 kg 3.375.000,00 33.858 10.125.000,00 

 

B. Kebutuhan Bahan baku Pembantu 

No 

 

Bahan 

 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Kebutuhan

per hari 

Biaya/hari 

(Rp) 

Kebutuhan 

per bulan 

Biaya 

per bulan 

Kebutuhan 

per tahun 

Biaya/3 bulan 

(Rp) 

1.     STPP(kg) 40.000,00 0,004 160,00 0,1 4.000,00 0,3 12.000,00

2. Minyak (Liter) 11.750,00 /Lt 60 705.000,00 3 799.000,00 84 987.000,00 

Total 999.000,00 
Diasusmsikan setiap satu minggu ditambahkan minyak sebanyak 1 liter 
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C. Kebutuhan Bahan Pengemas 

 

No 
 

Bahan 
 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Kebutuhan 
per hari 

Biaya/hari 
(Rp) 

Kebutuhan 
per bulan 

Biaya 
per bulan 

Kebutuhan 
per tahun 

Biaya/tahun 
(Rp) 

1. Stiker 145,00 150   21.750,00 3.750 buah 543.750,00 11.250 1.631.250,00

2. Almunium 
Foil 106,00 150 15.900,00 3.750 buah 397.500,00 11.250 1.192.500,00 

Total 2.823.750,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 12. Kebutuhan Utilitas 
 

A. Kebutuhan Air 

No. Jenis Jml air /hari 
(liter) 

Σ Air / hari 
(m3) 

Kebutuhan 
 / bln (m3) 

1. Perendaman 20 0,02 0,5 
5. Pencucian alat 30 0,03 0,75 
6. Lain-lain 10 0,01 0,25 

Total 1,5 
 
Asumsi : 
Biaya iuran pemakain air  = 10.000,00 
Biaya air per tahun    = 30.000,00 
 
B. Kebutuhan Listrik 

No. Peralatan Daya 
(kwh) 

Jml/ 
Alat Daya total Jam / 

hari 
Kebt/hari 

(kwh) 
1. Vacum Frying 0,32 1 0,32 15 4,8 
2. Spiner 0,12 1 0,12 1,8 0,216 
3. Sealler 0,2 1 0,2 3 0,6 
4. Lain-lain 0,3 - 0,3 4.5 1.35 

Total 6,966 
 
Biaya listrik per kwh              = Rp. 495,00 
Biaya beban 3500 Kwh (Rp/Kva)  = Rp. 30.400 
Biaya beban per bulan   = (daya pasang : 1000) x 30.400 
                            = (3500:1000) x 30.400 
                            = Rp 106.400,00 
Biaya listrik/bulan  = Biaya beban listrik + biaya pemakaian listrik 
   = (6.966 x 25 hari x Rp 495)+ Rp 106.400 
   = Rp 192.604 
Biaya listrik/3 bulan  = 577.812,00 
 
C. Kebutuhan Gas Elpiji 

No. Proses 
Waktu 
proses 
(jam) 

Jml 
alat 

Kebt. 
LPG 
/jam 

Jml proses 
/hari 

Kebt/hari 
(kg) 

1. Persiapan 
Vaccum Frying 0,3 1 0,06 15 0,9 

2. Pemasakan 1 1 0,2 15 3 
Total 3,9 

 
Kebutuhan LPG per bulan  =  3,9 x 25 = 97.5 

 
 



1 tabung LPG berisi 12 kg = Rp. 72.000,00 
1 kg LPG                         ≈ Rp. 6.000,00 
Biaya LPG per bulan  = 97,5 x 6000 = 585.000,00 
Biaya LPG per tahun  = Rp. 1.755.000,00 
 
D. Kebutuhan Bensin 

No. Kebutuhan Jml 
Pakai/hari

Jml 
pakai/bln Harga/Ltr Biaya/bln Biaya/thun 

1. Transportasi 1 liter 25 4500 112.500 675.000 
Total 675.000 

 
o Total keseluruhan biaya Utilitas per tahun : 

• Kebutuhan air   = Rp           30.000,00 

• Kebutuhan listrik  = Rp         577.812,00 

• Kebutuhan LPG   = Rp.     1.755.000,00 

  Total    Rp      2.362.812,00 

 
 
E. Biaya Tenaga Kerja 
 

Jenis Pekerjaan Jml 
 (org) 

Gaji 
orang/bln 

Biaya/bulan 
(Rp) 

Biaya/3 
bulan  
(Rp) 

Tenaga kerja bagian 
produksi (Tk.langsung) 3 450.000,00 1.350.000,00 4.050.000 

Pengawas produksi 3 600.000,00 1.800.000,00 5.400.000 
Total 9.450.000 
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Lampiran 13. Rincian Modal Tetap 
 

No. Jenis Jumlah Harga/satuan 
(Rp) Biaya (Rp) 

1. Persiapan dan perijinan   300.000,00
    

2. Sewa Bangunan/tahun   2.000.000,00
     
    
     

3. Pemasangan instalasi    
 Air   750.000,00
 Listrik   650.000,00
     

4. Peralatan produksi    
 Timbangan 1 150.000,00 150.000,00
 Timbangan digital 1 300.000,00 300.000,00
 Vacum Frying + Spiner 1 24.000.000,00 24.000.000,00
 Sealler  1 5.000.000,00 5.000.000,00
 Kompor gas 1 150.000,00 150.000,00
 Tabung LPG 1 250.000,00 250.000,00
 Pisau  6 15.000,00 75.000.00
 Ember plastik 30 liter 4 10.000,00 40.000,00
   

5. Peralatan kantor   
 Peralatan dan perlengkapan 

admistrasi 
1 50.000,00 50.000,00

   
6. Sub total   33.650.000,00

    
7. Biaya tak terduga 10% dari 

subtotal 
  3.365.000,00

Total 37.015.000,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Lampiran 14. Biaya penyusutan per Tahun 
 

No. Jenis Σ Harga/unit 
(Rp) Biaya (Rp) Umur Nilai sisa /unit 

(Rp) 
Depresiasi 
(Rp/thn) 

1. Peralatan produksi       
  Timbangan 1 150.000,00 150.000,00 3 0 50.000,00
   Timbangan digital 1 300.000,00 300.000,00 3 150.000,00 50.000,00
 Vacum Frying+ 

Spinner 
1 24.000.000,00 24.000.000,00 10 18.000.000,00 600.000,00

 Sealler 1 5.000.000,00 5.000.000,00 5 2.500.000,00 500.000,00
   Kompor gas 1 150.000,00 550.000,00 5 150.000,00 80.000,00
   Tabung LPG 1 250.000,00 200.000,00 0 0 0
  Pisau  6 15.000,00 75.000.00 1 0 60.000,00
 Ember plastik 30 liter 4 10.000,00 40.000,00 1 0 60.000,00
    

2. Peralatan kantor   
  Peralatan dan

perlengkapan 
admistrasi 

 1 50.000,00 50.000,00 1 0 50.000,00

Total 1.394.000,00
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 15. Modal kerja per 3 bulan 
  
 

No. Jenis Biaya Jumlah/3 bln Harga/sat 
(Rp) Biaya/3 bln (Rp)

1. Gaji tenaga kerja  9.450.000  9.450.000
   

2. Bahan baku dan Pembantu  
 Bahan baku mangga podang  (kg) 2250 1.200,00 10.125.000,00
 STPP (kg) 0,3 kg 40.000,00 12.000,00
 Minyak 71 lt 11.750 987.000,00
   

3. Bahan pengemas  
 Stiker  3.000 145,00 1.631.250,00
 Almunium Foil 3.000 106,00 1.192.500,00
    

4. Kebutuhan utilitas   
 Air - - 30.000,00
 Listrik - - 577.182,00
 LPG - - 1.755.000,00
 Bensin - - 337.500,00
   

5. Pemeliharaan alat dan bangunan  
 Bangunan (2,5% dr nilai awal) - - 50.000,00
 Alat pabrik (2,5% dr nilai awal) - - 429.000,00

 Alat kantor (2,5% dr nilai awal) - - 1.250,00
   

6. Subtotal   26.577.682

   
7. Biaya tak terduga (2,5% dr subtotal)   664.442,05

Total 27.242.124,05
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Lampiran 16. Biaya Tetap dan Tidak Tetap Selama 3 Bulan 
 

Rincian Biaya Tetap Selama 3 Bulan 

No. Jenis Biaya (Rp) 

1. Gaji tenaga kerja(pengawas) 5.400.000,00
2. Pemeliharaan alat dan bangunan 2.261.000,00
3. Penyusutan (depresiasi) 1.394.000,00
4. Biaya air 30.000,00
5 Perawatan mesin 150.000,00
5. Biaya listrik 577.812,00

Total 9.812.812,00

 
 

Rincian Biaya Tidak Tetap Selama 3 Bulan 

No. Jenis Biaya (Rp) 

1. Bahan baku 
 Mangga podang (kg) 10.125.000,00
   

2. Bahan pembantu  
 STPP (kg) 12.000,00
 Minyak 987.000,00
   

3. Kemasan  
 Stiker 1.631.250,00
 Almunium foil 1.192.500,00
  

4. Utilitas 
 Air 30.000,00
 listrik 577.812,00 

 LPG 1.755.000,00
 Bensin 337.500,00
  

5 Tenaga kerja langsung 4.050.000,00
Total 20.698.062,00
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Lampiran 17. Harga Pokok Produksi (HPP) dan Harga Jual 
 
Pada kapasitas normal diketahui : 

No. Jenis Jumlah (Rp) 

1. Biaya tetap selama 3 bulan (FC) 9.812.812,00
2. Biaya tidak tetap selama 3 bulan (VC) 20.698.062,00
 Total biaya selama 3 bulan (TC) 30.510.874,00
3. Jumlah produksi selama 3 bulan (@ 100 gr) (Q) 11.250 bungkus 
4. Biaya tidak tetap per unit (VC per unit) 1.839,82

 
 
A. Perhitungan Harga Pokok Produksi dan Harga Jual 
 
HPP per unit = TC/Q  : Rp. 2.712,078 

Mark up   : 60 % 

Harga jual per unit (P) : (Mark up x HPP) + HPP 

    : (60 % x Rp. 2.712) + Rp 2.712 

    : Rp 4.339,32 ≈ Rp. 5.000,00 

B. Perhitungan BEP (Break Even Point) 

BEP (unit)  = FC/ (P-VC per unit) 3105,14  ≈ 3.106 bungkus 

BEP (Rp)  = FC/ 1-(VC per unit/P) :    Rp. 15.525.716,89 

C. Perhitungan Efisiensi Usaha 

Total Penerimaan = P x Q 

   = Rp. 5.000 x 11.250 

   Rp. 56.250.000 

Total Biaya  = FC + VC  

   = Rp. 30.510.874,00 

R/C   = Total Penerimaan = 
          Total Biaya 

   = 1,8 
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Kriteria Efisiensi usaha adlah bila : 

R/C > 1 maka usaha dikatakan sudah efisien dan menguntungkan 

R/C =1 maka usaha dikatakan tidak menguntungkan dan tidak merugikan 

R/C < 1 maka usaha dikatakan tidak efisien dan bahkan merugikan 

 

D. Perhitungan Keuntungan Usaha 

Laba  = Total Penerimaan – Total biaya 
  = Rp. 25.739.126/ tahun 
  = Rp 2.144.927/bulan 
  = Rp. 85.797/hari 
 
 
Lampiran 18. Perhitungan Payback Period 

 

Tahun 1 2 3 4 

Jumlah produksi 
(bungkus) 11.250 11.947,5 12.688,24 13.474,91 

Harga jual 5.000 5.310 5.639,22 5.988,85 
Hasil penjualan 56.250.000 59.737.500 63.441.225 67.374.580,9 

Ppn 10 % 5.625.000 5.973.750 6.344.122,5 6.737.458,09 

Penjualan bersih 50.625.000 53.763.750 57.097.102,5 60.637.122,86 
Total  biaya 
pengeluaran 30.510.874,00 32.402.548,1

9 
34.411.506,1

8 36.545.019,56 

Laba  20.114.126 21.361.201,8
1 

22.685.596,3
2 24.092.103,29 

Depresiasi 1.394.000,00 1.480.428 1.572.214,54 1.669.691,84 

Net Cash Flow 18.720.126 19.880.773,8
1 

21.113.381,7
9 22.422.411 

Total Cash flow 18.720.126 38.600.899,8
1 59.714.281,6 82.136.692,6 
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Perhitungan Payback Period 
 

 Initial Investment = (Modal tetap + Modal kerja 3 bulan)  

                                         = (Rp.  37.015.000,00+ Rp. 27.242.124,05 

                                         = Rp. 64.257.124,05 

 

 Payback Period   = bulanx
cd
cbt 12⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

−
−

+  

 

 Payback Period  = bulanxtahun 12
,659.714.281,682.136.692
,659.714.28105,124.257.463 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−
−

+  

   
                                              

           = 38,43 bulan     
 
        = 3 tahun + 2 bulan + 11 hari 
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