
ANALISIS KELAYAKAN TEKNOLOGI PRODUKSI LEATHER 
MANGGA PODANG PADA INDUSTRI KECIL  

(Studi Kasus Diseminasi Teknologi Unit Produksi Olahan Mangga di 
Sumber Bendo, Kediri ) 

 

 

SKRIPSI 

 

Oleh : 

Anggrian Yulventia S. 

NIM. 0411030012-103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2009 



ANALISIS KELAYAKAN TEKNOLOGI PRODUKSI LEATHER 
MANGGA PODANG PADA INDUSTRI KECIL  

(Studi Kasus Diseminasi Teknologi Unit Produksi Olahan Mangga di 
Sumber Bendo, Kediri ) 

 

Oleh : 

Anggrian Yulventia S. 

NIM. 0411030012-103 

 

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  

Sarjana Teknologi Pertanian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2009 



LEMBAR PERSETUJUAN  

 

 

Judul : Analisis Kelayakan Teknologi Produksi  Leather Mangga 

Podang       Pada Industri Kecil (Studi Kasus Diseminasi 

Teknologi Unit Produksi Olahan Mangga di Sumber Bendo, 

Kediri) 

Nama :  Anggrian Yulventia S. 

NIM :  0411030012-103 

Jurusan :  Teknologi Industri Pertanian 

Fakultas :  Teknologi Pertanian 

 

 

    Pembimbing Utama               Pembimbing Kedua 

 

 

 

Dodyk Pranowo, STP.MSi.    Dr. Ir. Imam Santoso, MP. 

       NIP. 132 304 481                  NIP. 132 137 964 

 

 

Tanggal:      Tanggal: 



LEMBAR PENGESAHAN 

 

Judul : Analisis Kelayakan Teknologi Produksi  Leather Mangga Podang       

Pada Industri Kecil (Studi Kasus Diseminasi Teknologi Unit 

Produksi Olahan Mangga di Sumber Bendo, Kediri) 

Nama :  Anggrian Yulventia S. 

NIM :  0411030012-103 

Jurusan :  Teknologi Industri Pertanian 

Fakultas :  Teknologi Pertanian 

Mengesahkan, 

         Dosen Penguji I,               Dosen Penguji II, 

 

     Dr. Ir. Susinggih Wijana, MS.             Ir. Usman Effendi, MS.  

               NIP. 132 281 899                   NIP. 131 653 820 

 

   Dosen Penguji III,       Dosen Penguji IV,  

 

      Dodyk Pranowo, STP.MSi.          Dr. Ir. Imam Santoso, MP. 

              NIP. 132 304 481               NIP. 132 137 964 

Ketua Jurusan TIP, 

 

Dr. Ir. Wigyanto, MS. 

NIP. 130 935 074 

Tanggal Lulus Skripsi : 



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  :   Anggrian Yulventia S. 

NIM  :   0411030012-103 

Jurusan :   Teknologi Industri Pertanian 

Fakultas :   Teknologi Pertanian 

Judul Skripsi :  Analisis Kelayakan Teknologi Produksi  Leather Mangga 

Podang Pada Industri Kecil (Studi Kasus Diseminasi 

Teknologi Unit Produksi Olahan Mangga di Sumber 

Bendo, Kediri) 

Menyatakan bahwa, 

Skripsi dengan judul di atas merupakan karya asli penulis tersebut di atas. Apabila 

di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut sesuai 

hukum yang berlaku.  

 

Malang, 29 Juli 2009 

Pembuat pernyataan, 

 

Anggrian Yulventia S. 
NIM. 0311030006 

 



RIWAYAT HIDUP 

 

Penulis dilahirkan pada tanggal 25 Juli 1986 di Banyuwangi, Jawa Timur 

dengan nama Anggrian Yulventia, sebagai anak bungsu dari tiga bersaudara 

pasangan Bapak Harianto Ibu Sri Sundari. 

Pendidikan yang pernah ditempuh penulis yaitu, lulus dari Sekolah Dasar 

Negeri Pepelegi I pada tahun 1998 dan lulus dari Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 3 Sidoarjo pada tahun 2001. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di 

SMU Trimurti Surabaya dan lulus pada tahun 2004. Tahun 2004 penulis diterima 

di Universitas Brawijaya Malang, Fakultas Teknologi Pertanian, Jurusan 

Teknologi Industri Pertanian melalui jalur PSB (Penjaringan Siswa Berprestasi). 

Pada masa pendidikannya, penulis aktif mengikuti kegiatan organisasi  di 

Unit Aktivitas Band dan Unit Aktivitas Bola Voli dan aktif diberbagai kepanitiaan 

serta kegiatan kemahasiswaan di tingkat Jurusan, Fakultas maupun Universitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i 
 

ANGGRIAN YULVENTIA S. 0411030012. Analisis Kelayakan Teknologi 
Produksi Leather Mangga Podang Pada Industri Kecil (Studi Kasus 
Diseminasi Teknologi Unit Produksi Olahan Mangga Di Sumber Bendo, 
Kediri).  
Pembimbing : 1. Dodyk Pranowo, STP. MSi.  
  2. Dr. Ir. Imam Santoso MP. 

 
RINGKASAN 

 Mangga podang merupakan salah satu produk unggulan khas Kabupaten 
Kediri. Pada saat panen raya yakni bulan Oktober - Desember produksi mangga 
sangat melimpah dengan total produksi + 569.241 ton. Permasalahan yang terjadi 
adalah melimpahnya mangga podang tidak diimbangi dengan harga yang layak 
dan banyak mengalami kerusakan sebelum dipasarkan. Salah satu alternatif untuk 
mengatasi masalah tersebut adalah mengolahnya menjadi leather mangga podang. 
Kelompok tani Budidaya adalah salah satu kelompok tani yang berkeinginan 
untuk melakukan upaya pengolahan tersebut, tetapi upaya tersebut tidak didukung 
dengan pemahaman serta skill terhadap teknologi produksi, sehingga perlu 
dilakukan diseminasi teknologi produksi leather mangga podang. Untuk 
mengupayakan keberhasilan implementasi teknologi produksi tersebut, maka 
diperlukan studi kelayakan dari berbagai aspek baik teknis maupun finansial. 
 Metode penelitian ini adalah dengan melakukan studi literatur, observasi, 
percobaan metode produksi, pelaksanaan diseminasi serta melakukan analisis dan 
interpretasi. Terhadap hasil produksi dilakukan uji kimia (Kadar air, Vit C, Total 
Gula) dan uji organoleptik (Rasa, aroma, warna dan tekstur) dengan metode 
hedonic soring skala 1-5, selain itu dalam penelitian ini juga dikaji proses 
diseminasi, proses produksi, kebutuhan utilitas, tenaga kerja, mesin serta peralatan 
produksi. 
 Proses diseminasi dilakukan dengan sistem pengenalan mesin dan 
peralatan, pengenalan proses produksi dan peningkatan kemampuan. Berdasarkan 
uji kimia diketahui bahwa sari buah mangga podang dapat diproduksi sesuai 
dengan SNI serta tingkat kualitas yang seragam. Karakteristik kimia sari buah 
mangga podang adalah kadar air sebesar 2,925 %; Vit C sebesar 201,08 mg/100 
mg, serta total gula sebesar 41,30 %. Berdasarkan uji organolpetik juga diketahui 
bahwa secara umum konsumen juga menyukai produk sari buah mangga podang. 
 Kapasitas produksi leather mangga podang direncanakan sebesar 6 Kg/hari 
atau 300 bungkus @ 40 gr. Setelah dilakukan analisis finansial diketahui bahwa 
prakiraan modal tetap yang dikeluarkan sebesar Rp. 112.511.300 dengan nilai 
HPP yang diperoleh sebesar Rp. 1.129 serta harga jual per unit Rp. 1.750 
sehingga BEPunit 43.383 bungkus dan BEPrupiah sebesar Rp. 75.920.645. R/C 
ratio (efisiensi usaha) didapatkan nilai 1,6 yang berarti produksi leather mangga 
podang sudah efisien dan menguntungkan. Sedangkan waktu pengembalian 
investasi (Payback Period) dicapai pada 3 tahun 1 bulan 17 hari. 
 

Kata Kunci: Diseminasi, Analisis Kelayakan, Leather Mangga Podang 
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ANGGRIAN YULVENTIA S. 0411030012. Feasibility Analysis of 
Technology Produce Leather of Podang Mango At Small Industry (Case 
Study of Technological Dissemination of Unit Mango Whimsical Produce In 
Sumber Bendo, Kediri). 
Consellor : 1. Dodyk Pranowo, STP. MSi.  
 2. Dr. Ir. Imam Santoso MP. 
 

SUMMARY 
 

Podang mango is one of the pre-eminent product typically Sub Province of 
Kediri. Time of great crop is October until December producing mango very 
abundance totally production + 569.241 ton. Problem that happened is abundance 
of podang mango; it does not make balance to at the price of competent and 
experiencing of many damages before marketed. One of the alternatives to solve 
the problem is processing it become leather of podang mango. Budidaya farmer 
group is one of the wishful farmer group to strive the processing, but the effort not 
be supported with the understanding and also skill of production technology, so 
that require to be done by dissemination technological production of leather of 
podang mango. To strive efficacy of technological implementation production, 
hence needed feasibility studying from various technical good aspect and also 
financial. 

The Research method’s are literature studying, observation, attempt of 
production method, execution of dissemination and also analyze and 
interpretation. To result of production  by chemical test ( Water rate, Vitamin C, 
Total Sugar) and test of organoleptic ( Feel, smell, and color of texture) with 
method of hedonic shoring scale 1-5, besides in this research also studied process 
of dissemination, production process, requirement of utilities, labor, machine and 
also equipments of production. 

Process of Dissemination conducted with system recognition of 
equipments and machine, recognition of production process and improvement of 
ability. Pursuant to chemical test known that juice of podang mango can produce 
as according to SNI and also mount the quality of uniform. Chemical 
characteristic of juice of podang mango is rate irrigate equal to 2,925 %; Vitamin 
C equal to 201, 08 mg / 100 mg, and also totalize sugar equal to 41, 30 %. 
Pursuant to test of organolpetik also known that in general consumer also take a 
fancy to juice product of podang mango. 

Capacities produce mango leather of podang planned equal to 6 Kg / day 
or 300 packs @ 40 gr. After financial analyzing is known that predicting released 
fixed capital equal to Rp. 112.511.300 with value of HPP obtained equal to Rp. 
1.129 and also price sell per unit of Rp. 1.750 so that BE unit 43.383 pack and BE 
rupiah equal to Rp. 75.920.645. R/C ratio (efficiency of work) got value 16 
meaning production of leather mango of podang has beneficial and efficient. 
While time return of investment (Payback Period) tired at 3 year 1 month 17 day. 
 
Keywords: Dissemination, Feasibility Analysis, Leather of Podang Mango  
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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 pada tahun 2000 hampir 50% dari total produksi nasional 

(Broto, 2003). 

Mangga Podang Urang 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. Jumlah produksi mangga podang di lima 

kecamatan sentra produksi (Kecamatan Banyakan, Semen, Mojo, Tarokan dan 

Grogol) pada tahun 2005 adalah 3.577,11 ton dengan produktivitas 0,61 

kw/pohon (Baswarsiati dan Yuniarti, 2007).  

Petani pada umumnya menjual mangga podang dalam bentuk segar 

kepada penebas atau pedagang pengumpul. Pada saat musim panen, hasil panen 

mangga podang tidak dapat seluruhnya terserap oleh pasar sehingga harganya 

turun drasatis. Harga mangga podang di tingkat petani pada musim panen adalah 
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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. Salah 

satu contoh pengolahan mangga podang yaitu membuatnya menjadi fruit leather. 

Fruit leather merupakan salah satu produk manisan kering dari buah-

buahan yang diawetkan dengan gula pada konsentrasi tertentu. fruit leather 

mempunyai keuntungan tertentu yaitu daya tahan simpan yang cukup tinggi, 

mudah diproduksi dan nutrisi yang terkandung didalamnya tidak banyak berubah. 

Selain itu, biaya penanganan, pengangkutan, dan penyimpanan relatif rendah 

karena lebih ringan. Jenis buah-buahan yang biasa digunakan untuk jenis produk 

ini adalah stroberi, jambu biji, mangga, campuran labu kuning dan nanas 

(Anonymous, 2005). 

Aktivitas produksi dalam suatu industri sangat bergantung pada 

perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Dengan demikian dalam setiap 

implementasi teknologi baru perlu untuk dilakukan penilaian terhadap faktor 

kelayakan teknologi tersebut. Dalam suatu industri penilaian teknologi akan 

memberikan arahan terhadap pola produksi yang tepat (Frankel, 1990). 

Diseminasi teknologi adalah perpindahan teknologi yang dihasilkan dan 

atau digunakan disuatu tempat untuk diaplikasikan ke tempat lain sebagai suatu 

teknologi inovasi (Sa’id dkk, 2001). Melalui diseminasi pengolahan hasil 
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komoditas spesifik lokasi, diharapkan petani dan pelaku usaha pengolahan dapat 

menilai keunggulan teknologi yang digunakan. Kegiatan ini diharapkan dapat 

diterapkan petani dan mengembangkan usaha agribisnis sehingga dapat 

meningkatkan pendapatan  keluarga (Fitotrin, 2006). Kegiatan ini menekankan 

pada sumber daya manusia yang ada, untuk dilatih menjadi tenaga kerja yang ahli 

dalam mengolah bahan mentah menjadi suatu produk.  

Salah satu IKM di Kediri yang memproduksi leather mangga adalah IKM 

Budidaya yang semula terbentuk dari suatu kelompok tani di desa Tiron 

kecamatan Banyakan, Kediri. Permasalahan yang dihadapi oleh IKM Budidaya 

ini adalah teknologi pengolahan leather mangga masih belum diketahui. Dalam 

hal ini diperlukan suatu proses diseminasi yang sesuai untuk industri leather 

mangga tersebut. Diseminasi dilaksanakan mulai Oktober 2008 hingga Desember 

2008. Diseminasi  ini melibatkan wanita tani secara partisipatif mulai dari 

perencanaan sampai akhir kegiatan. Teknologi yang diterapkan meliputi teknologi 

pengolahan dodol, sari buah, jelly drink, manisan jeli, leather, manisan dan keripik 

mangga hingga pengemasan dan pemasaran masing-masing produk olahan. 

Keuntungan menerapkan diseminasi teknologi bagi industri kecil antara 

lain dibutuhkan modal yang rendah, penggunaan semi automatic teknologi tidak 

rumit dan mudah dikontrol oleh tenaga tidak ahli atau semi ahli, pendirian pabrik 

bisa dipedesaan atau dipinggiran kota, dan memperbanyak kesempatan kerja 

(Benkerrouma dan Tamime, 2003). 

Untuk mengembangkan industri kecil produk leather mangga, diperlukan 

analisis kelayakan untuk memberikan masukan terhadap strategi implementasi 
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teknologi. Dalam penelitian dikaji analisa kelayakan yaitu aspek teknis teknologi 

dan aspek finansial sehingga dapat dilihat apakah diseminasi yang telah dilakukan 

sudah dapat terserap sepenuhnya oleh SDM di IKM Budidaya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan Masalah dari penelitian adalah: 

1. Apakah proses diseminasi sudah terserap dengan baik di IKM Budidaya. 

2. Apakah teknologi proses produksi mangga menjadi leather mangga layak 

dikembangkan dalam skala industri kecil di IKM Budidaya, Sumber Bendo, 

Kediri. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah : 

1. Menganalisis proses diseminasi di IKM Budidaya. 

2. Menganalisis kelayakan teknologi produksi leather mangga podang pada skala 

industri kecil di IKM Budidaya, Sumber Bendo, Kediri. 

 

1.4 Manfaat 

Manfaat dari penelitian adalah : 

1. Mendapatkan infomasi proses diseminasi di IKM Budidaya, Sumber Bendo, 

Kediri. 

2. Mendapatkan informasi informasi analisis kelayakan teknologi produksi 

mangga podang pada skala industri kecil di IKM Budidaya, Kediri.   
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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 2007 di Kabupaten Kediri (Baswarsiati dan Yuniarti, 

2007). 

Tabel 1. Jumlah Tanaman dan Produksi Mangga Podang di Kabupaten 
Kediri tahun 2007. 

No. 
 

Kecamatan 
 

Jumlah tanaman 
(pohon) 

Jumlah panen 
(pohon) 

Produksi (ku) 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Semen 
Tarokan 
Grogol 
Banyakan 
Mojo 

16.596 
217.950 
139.748 
116.750 

33.170 

15.848 
105.150 

49.313 
65.600 
24.094 

7.515 
45.000 
18.150 
28.000 

7.500 
 Jumlah 524.126 260.005 106.165 

Sumber: Balai Pengkajian Teknologi Pertanian  Jawa Timur (2007) 
 

Mangga Podang Urang mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi dan 

berpeluang untuk diekspor ke beberapa negara, antara lain Singapura dan Saudi 

Arabia. Dengan penampilan warna buah yang unik dan menarik serta rasa buah 

yang segar, manis dan banyak mengandung air maka mangga Podang Urang dapat 

dimanfaatkan sebagai buah segar maupun olahan. Mangga Podang dapat diolah 
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menjadi beberapa produk seperti jus, sirup, jenang, dan puree (Baswarsiati dan 

Yuniarti, 2007).  

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). Sedangkan sifat fisik 

dan kimia buah mangga podang dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Sifat Fisik dan Kimia Buah Mangga Podang 

No. Karekteristik 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. Earna Daging Buah Merah Kekuningan 
6. Aroma Kuat 

Sumber : Yuniarti dkk (2001) 

 

2.2 Leather Mangga 

 Produk leather dibuat dari buah-buahan atau sayuran yang dihancurkan 

dan merupakan potongan-potongan atau lembaran tipis yang mempunyai 

konsistensi khas serta dapat bertahan selama berbulan-bulan. Buah-buahan yang 

dapat dibuat fruit leather adalah memiliki tingkat kematangtan yang cukup, 

berkadar air rendah, berkadar serat tinggi, dan mengandung gula yang cukup 

(Ernie dalam Achyadi, 2004). Produk ini bukan berasal dari kulit buah, namun, 

buah-buahan, umumnya buah-buahan tropis, yang dibuburkan, lalu diolah hingga 

membentuk lembaran tipis dengan tekstur yang plastis, rasanya manis tetapi 
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masih memiliki cita rasa khas buah yang digunakan, yang dihamparkan di atas 

loyang dan dikeringkan dalam oven pada suhu 50o-60o C. 

Fruit leather merupakan salah satu produk manisan kering dari buah-

buahan yang diawetkan dengan gula pada konsentrasi tertentu. Perkembangan 

penjualan fruit leather sedang meningkat di Amerika dan Eropa Barat, sedangkan 

di Indonesia fruit leather masih belum diproduksi secara komersial. Fruit leather 

mempunyai keuntungan tertentu yaitu daya tahan simpan yang cukup tinggi, 

mudah diproduksi dan nutrisi yang terkandung di dalamnya tidak banyak berubah. 

Selain itu, biaya penanganan, pengangkutan, dan penyimpanan relatif rendah 

karena lebih ringan. Jenis buah-buahan yang biasa digunakan untuk jenis produk 

ini adalah stroberi, jambu biji, mangga, campuran labu kuning dan nanas 

(Anonymous, 2005). Syarat mutu manisan kering ditunjukkan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Syarat Mutu Manisan Kering Buah-Buahan (SNI.0718-83) 
No. Kriteria Uji Satuan Persyaratan 
1. Keadaan (Kenampakan,bau,rasa dan 

jamur) 
 normal, tidak berjamur 

2. Kadar air (b/b) maksimum 25% 
3. Jumlah gula (dihitung sebagai sukrosa) (b/b) minimum 40% 
4. Pemanis buatan  tidak ada 
5. Zat warna  yang diizinkan untuk makanan 
6. Benda asing daun,tangkai,pasir dll)  tidak ada 
7. Bahan pengawet sulfit (dihitung 

sebagai sulfit SO2) 
mg/kg maksimum 50 

8. Cemaran logam : 
- Tembaga (Cu) 
- Timbal (Pb) 
- Seng (Zn) 
- Timah (Sn) 

 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 

 
maksimum 50 
maksimum 2,5 
maksimum 40 
maksimum 150 

9. Arsen mg/kg maksimum 1 
10. Pemeriksaan mikrobiologi : 

- Bakteri gol bentuk koli 
 

- Bakteri Escherrichia koli 

 
APM/ml 

 
sesuai dengan peryaratan yang 
berlaku  
tidak ada 
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Proses Pembuatan Leather Mangga terdiri dari beberapa proses, yaitu 

(Anonymous, 2005): 

1. Pengupasan 

Mangga dikupas untuk menghilangkan kulit dan hati buah dari daging 

buahnya. 

2. Pengukusan 

Daging buah yang sudah bersih dari kulit dikukus selama 15 menit untuk 

menghilangkan dari mikroorganisme. 

3. Penghancuran 

Daging buah yang sudah dikukus dihancurkan menggunakan blender 

untuk mendapatkan bubur buah. Pada tahap ini seluruh bahan pembantu 

ditambahkan ke bahan baku agar tercampur rata. Bahan yang ditambahkan 

adalah gula, tepung jeli, asam sitrat dan garam, kemudian dituangkan ke 

dalam satu wadah. 

4. Pembentukan 

Bubur buah dibentuk dalam loyang yang telah dialasi plastik agar tidak 

lengket. Ketebalan agar menjadi leather yang kering adalah sekitar 2-3 

mm.   

5. Pengeringan 

Pengeringan leather mangga menggunakan cabinet dryer dilakukan lebih 

dari sekali. Pengeringan pertama dengan suhu 50o-60oC selama 8-10 jam. 

Pengeringan yang kedua pada suhu yang sama selama 10-12 jam, biasanya 

dilakukan setelah penaburan gula.  
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6. Pemotongan 

Bubur buah yang sudah kering dipotong kecil-kecil kemudian ditaburi 

gula pasir dan siap dikemas. 

 

2.3 Bahan Tambahan 

 Dalam pembuatan leather mangga diperlukan bahan tambahan. Bahan 

tambahan yang diperlukan adalah gula, asam sitrat, dan benzoat. Bahan tambahan 

tersebut ditambahkan sesuai dengan takaran. Selain berfungsi sebaai pengawet, 

bahan tambahan juga berfungsi sebagai flavour.  

2.3.1  Gula  

 Gula merupakan istilah umum yang sering diartikan bagi tiap karbohidrat 

yang digunakan sebagai pemanis. Daya larut yang tinggi serta kemampuan 

mengurangi keseimbangan kelembaban relatif dan mengikat air adalah sifat gula 

yang menyebabkan gula sering dipakai dalam pengawet bahan pangan. Sebagian 

besar industri minuman ringan menggunakan gula dalam produknya untuk 

memberi rasa manis, menyempurnakan rasa asam dan rasa lainnya, serta memberi 

rasa berisi pada minuman karena memberikan kekentalan. Komposisi zat gizi gula 

dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Komposisi Zat Gizi Gula tiap 100 gram 
Komposisi Jumlah 

Energi 367,0 kal 
Protein 0 g 
Karbohidrat 94 g 
Kalsium (Ca) 5,0 g 
Fosfor (P) 1,0 mg 
Besi (Fe) 0,1 mg 
Air 5,5 mg 

Sumber : Lutony (1993) 
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Penambahan gula berfungsi untuk memperbaiki cita rasa sekaligus sebagai 

bahan pengawet alami dengan tujuan menghambat pertumbuhan bakteri. Sebagai 

bahan pengawet, penggunaan gula pasir minimal 3%. Disamping itu bahan 

pemanis juga berfungsi dalam memberikan bentuk dan rasa pada mutu produk 

yang dihasilkan (Hidayat dan Agustin, 2005). 

2.3.2 Asam Sitrat 

 Penggunaan utama asam sitrat saat ini adalah sebagai zat pemberi cita rasa 

dan pengawet makanan dan minuman, terutama minuman ringan. Garam sitrat 

dengan berbagai jenis logam digunakan untuk menyediakan logam tersebut 

(sebagai bentuk biologis) dalam banyak suplemen makanan. Sifat sitrat sebagai 

larutan penyangga digunakan sebagai pengendali pH dalam larutan pembersih 

dalam rumah tangga dan obat-obatan. Asam sitrat digunakan untuk memulihkan 

bahan penukar ion yang digunakan pada alat penghilang kesadahan dengan 

menghilangkan ion-ion logam yang terakumulasi pada bahan penukar ion tersebut 

sebagai kompleks sitrat (Hui, 1992). 

Asam kadang-kadang ditambahkan pada buah-buahan dan sayuran yang 

pH-nya sedang dengan tujuan menurunkan pH sampai di bawah 4,5. Oleh karena 

penurunan pH ini maka suhu pasteurisasi yang dibutuhkan juga akan lebih rendah 

dan kemungkinan tumbuhnya mikroba berbahaya akan lebih kecil. Asam juga 

dapat mengintensifkan penerimaan rasa-rasa lain. (Winarno, 2002).  

2.3.3 Garam 

 Garam dapur adalah sejenis mineral yang lazim dimakan manusia. 

Bentuknya kristal putih, dihasilkan dari air laut. Biasanya garam dapur yang 
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tersedia secara umum adalah Sodium klorida (NaCl). Garam sangat diperlukan 

tubuh, namun bila dikonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan berbagai 

penyakit, termasuk tekanan darah tinggi. Selain itu garam juga digunakan untuk 

mengawetkan makanan dan sebagai bumbu. Untuk mencegah penyakit gondok, 

garam dapur juga sering ditambahi Iodium (Anonymous, 2007). 

 

2.4 Industri Kecil 

 Indonesia dan negara berkembang lainnya memandang penting 

keberadaan usaha kecil. Hal ini disebabkan 3 alasan utama. Pertama, kinerja usaha 

kecil cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif. 

Kedua, usaha kecil sangat dinamis. Dengan investai dan inovasi teknologi, usaha 

kecil memiliki fleksibilitas tinggi sehingga mampu hidup disela-sela kehidupan 

usaha besar. Bahkan usaha kecil mampu bertahan di dalam kondisi perekonomian 

yang tidak menguntungkan (Wibowo, 2007). 

Kementrian lingkungan hidup mengklasifikasikan perusahaan menjadi 

beberapa jenis. Perusahaan dapat diklasifikan sebagai usaha mikro, usaha kecil, 

usaha menengah, dan usaha besar. Pengklasifikasian dari perusahaan tersebut 

biasanya didasari oleh jumlah tenaga kerja, asset yang dimiliki dan omset 

penjualan dalam setahun. Klasifikasi dari beberapa sumber dapat dilihat dalam 

Tabel 5. 
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Tabel 5. Batasan atau Kriteria Usaha Kecil dan Menengah 
Organisasi Jenis Usaha Keterangan Kriteria 

Undang_undang 
No 9/1995 
Tentang Usaha 
Kecil 

Usaha Kecil Aset ≤ Rp 200 juta di luar tanah dan 
bangunan 
- Omset tahunan ≤ Rp 1 Milyar 
- Dimiliki oleh orang Indonesia 
- Independen, tidak terafiliasi 
dengan usaha menengah-besar. 
Boleh berbadan hukum boleh tidak 

Badan Pusat 
Statistik  
(BPS) 

Usaha Mikro Pekerja , 5 orang termasuk tenaga 
keluarga yang tidak dibayar 

Usaha Kecil Pekerja 5 - 19 orang 
Usaha menengah Pekerja 20 - 99 orang 

Menneg 
koperasi dan 
PKM 

Usaha kecil (UU No. 
99/1995) 

Asset ≤ Rp 200 juta diluar tanah dan 
bangunan. Omset tahunan ≤ 1 milyar 

Usaha Menengah 
(Inpres 10 /1999) 

Asset Rp 200 - 10 Milyar 

  

 Menurut Subanar (2001), industri skala kecil memiliki keunggulan dan 

daya tarik seperti : 

 Fleksibel terhadap bentuk fluktuasi jangka pendek, namun tidak 

memiliki rencana jangka panjang (corporate plan) 

 Independen dalam penentuan harga pokok produksi atas barang dan 

jasanya 

 Mudah dalam proses pendirian 

 Merupakan tipe usaha yang paling cocok untuk mengelola produk, 

jasa atau proyek perintis, yang sama sekali baru atau belum pernah 

ada yang mencobanya, sehingga memiliki sedikit pesaing 

 Difersifikasi usaha terbuka luas sepanjang waktu dan pasar konsumen 

senantiasa tergali melalui kreatifitas pengelola 
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 Relatif tidak membutuhkan investasi yang terlalu besar, tenaga kerja 

yang tidak berpendidikan tinggi, serta sarana produksi lainnya yang 

terlalu mahal 

Industri kecil juga memiliki kelemahan, pada umumnya dalam masalah 

keorganisasian, keuangan, administrasi, pembukuan, dan pemasaran. Kelemahan 

keorganisasian umumnya berupa struktur organisasi yang kurang jelas, pembagian 

tugas dan wewenang yang tidak jelas. Di bidang keuangan, biasanya lemah dalam 

membuat anggaran, tidak adanya pencatatan dan pembukuan yang memadai. 

Kelemahan di bidang pemasaran lazimnya berupa ketidakserasian antara program 

produksi dan penjualan (Wibowo, 2007). 

 

2.5 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. Prinsip alih teknologi adalah transmisi pengetahuan serta 

keahlian teknis yang mencakup pengenalan proses produksi, permesinan, 

peralatan, serta komponen yang terkait dengan teknologi baru tersebut (Sa’id dkk, 

2001). 

Vyas dan Shah (1990) mengemukakan bahwa alih teknologi seharusnya 

dilakukan dalam sebuah sistem yang tersusun. Sistem tersebut meliputi tiga hal 

sebagai berikut: 
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a. Pengenalan mesin dan peralatan adalah pemindahan produk atau benda buatan 

manusia lainnya tanpa disertai pemindahan ilmu pengetahuan. 

b. Pengenalan proses produksi merupakan tahap dimana beberapa item yang 

dibuat ditempat lain diproduksi setelah menggabungkan beberapa elemen 

desain produksi. 

c. Peningkatan Kemampuan 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 

dipinggiran kota serta memperbanyak kesempatan kerja (Benkerrouma dan 

Tamime, 2003). 

 

2.6 Analisa Kelayakan 

Suatu kelayakan adalah upaya mengembangkan gagasan yang diikuti 

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

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

 Analisa kelayakan digunakan untuk mengetahui suatu hasil rancangan 

yang layak untuk diwujudkan atau tidak. Analisa ini akan menghasilkan 

kesimpulan bahwa hasil rancangan atau proyek tersebut dapat dilaksanakan 
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dengan berhasil dan menguntungkan atau tidak. Jenis aspek yang dikaji 

tergantung pada besar kecilnya dana yang tertanam dalam investasi tersebut. 

Semakin besar dana yang ditanam, semakin banyak aspek yang dikaji (Husnan 

dan Suwarsono, 1999). 

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 finansial 

(Suratman, 2002).  

2.5.1 Aspek Teknis Teknologi 

Aspek teknis merupakan suatu aspek yang berkenaan dengan proses 

pembangunan proyek secara teknis dan pengoperasiannya setelah proyek tersebut 

selesai dibangun. Berdasarkan analisis ini pula dapat diketahui rancangan awal 

penaksiran biaya investasi termasuk biaya eksploitasinya (Husnan dan 

Muhammad, 2000). Aspek teknis mempunyai pengaruh yang besar terhadap 

perkiraan biaya dan jadwal, karena akan memberikan batasan-batasan lingkup 

proyek secara kuantitatif. Menurut Suratman (2002), pengkajian aspek teknis 

meliputi hal-hal berikut: 

a. menentukan letak geografis 

b. mencari dan memilih teknologi proses produksi 

c. menentukan kapasitas produksi 

d. menyusun denah atau letak instalasi 

e. membuat bangunan instalasi 
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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, 

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, 1999). 

Pemilihan mesin dan peralatan serta teknologi yang akan diterapkan 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, disamping kriteria lain yaitu: 

 Ketepatan jenis teknologi yang dipilih dengan bahan mentah yang digunakan. 

 Keberhasilan penggunaan jenis teknologi tersebut ditempat lain yang 

memiliki ciri-ciri yang mendekati dengan lokasi proyek. 

 Kemampuan pengetahuan penduduk (tenaga kerja) setempat dan 

kemungkinan pengembangannya. 
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 Pertimbangan kemungkinan adanya teknologi lanjutan sebagai salinan dan 

teknologi yang akan dipilih sebagai akibat keusangan. 

a. Penentuan Kapasitas Produksi   

 Kapasitas produksi memberikan arti batas atau plafon produksi yang dapat 

dicapai oleh suatu instalasi, atau batas atas beban yang dapat ditampung oleh 

suatu fasilitas proyek (Soeharto, 1997). Menurut Sutoyo (1989), kapasitas 

produksi ekonomis adalah jumlah satuan produk yang dapat dihasilkan selama 

satuan waktu tertentu secara menguntungkan. Besar kapasitas produksi ekonomis 

bisa ditentukan berdasarkan perkiraan jumlah penjualan produk dimasa datang, 

kemungkinan pengadaan bahan baku dan pembantu, tersedianya tenaga inti, serta 

tersedianya mesin dan peralatan di pasar dalam negeri maupun luar negeri. 

b. Bahan Baku dan Bahan Pembantu 

 Tersedianya bahan baku dan bahan pembantu secara konstan dengan harga 

yang wajar merupakan salah satu syarat agar proyek dapat beroperasi dengan 

sehat. Bahan baku dan bahan pembantu harus dapat memenuhi standart syarat 

teknis produksi yang ditentukan, serta dapat tersedia dalam jumlah yang cukup 

setiap saat (Sutoyo, 1989). Sehubungan  dengan pengadaan bahan baku, beberapa 

hal yang perlu untuk didapat informasinya adalah jumlah kebutuhan bahan baku 

satu periode (tahun) dan selama usia investasi, kotinyuitas bahan baku, kelayakan 

harga bahan baku (Husnan dan Suwarsono, 1999). 
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c. Pemilihan Jenis Teknologi dan Peralatan 

 Menurut Sutoyo (1989), biasanya suatu produk dapat diproses dengan 

lebih dari satu cara. Faktor yang dipertimbangkan dalam memilih jenis teknologi 

adalah : 

1. Teknologi yang diajukan harus dapat menghasilkan standar mutu produk 

yang dikehendaki pasar. 

2. Teknologi tersebut harus cocok dengan persyaratan yang diperlukan untuk 

mencapai kapasitas produksi ekonomis yang telah ditentukan. 

3. Teknologi tersebut harus didukung oleh adanya tenaga ahli, bahan baku 

dan pembantu yang diperlukan untuk penerapannya. 

Pemilihan teknologi harus dikaitkan dengan jumlah perhitungan jumlah dana yang 

diperlukan untuk pembelian mesin peralatan yang dibutuhkan. 

2.5.2 Aspek Finansial 

 Analisa finansial biasanya digunakan untuk menilai usaha investasi atau 

proyek sehingga layak untuk dilaksanakan yang dilihat dari aspek profitabilitas 

komersialnya (Suratman, 2002). 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). 
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a) Harga Pokok Produksi (HPP) Break Event Point (BEP) 

 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)  

Menurut Hubarat 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 didapat. Break Event Point merupakan suatu teknik untuk 

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

produksi.  

BEP(unit) = 
VCP

FC


 

BEP(price) =  P
VC
FC

1
 

Keterangan: 

FC = Fixed cost (Biaya tetap) 

VC = Variable cost (Biaya variabel) 

P = Price (Harga jual per satuan produk) 
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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 

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 



21 
 

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 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian dilakukan di Unit Produksi Budidaya Sumber Bendo, 

Kecamatan Banyakan, Kediri Jawa Timur dan dilaksanakan mulai bulan Oktober 

2008 sampai Desember 2008. 

  

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat  

 Alat-alat yang digunakan dalam pembuatan leather mangga pada industri 

kecil antara lain yaitu kompor gas, panci, blender, pisau, gunting, ember, loyang, 

timbangan buah, timbangan analitik, solet, mesin pendingin, oven dan sealer 

automatic. 

3.2.2 Bahan 

 Bahan yang digunakan dalam pembuatan leather mangga ini adalah 

mangga podang yang berasal dari desa Sumber Bendo, Kediri Jawa Timur dan 

bahan pembantu yaitu gula pasir, asam sitrat, tepung jeli dan garam. 

 

3.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitian adalah: 

1. Mangga yang digunakan adalah mangga podang. 

2. Kegiatan Diseminasi dilakukan dengan sistem pengenalan mesin dan 

peralatan, pengenalan proses produksi dan peningkatan kemampuan. 
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3. Sumber Daya Manusia adalah masyarakat pedesaan Sumber Bendo, 

Kecamatan Banyakan, yang masih dalam tahap pembelajaran. 

4. Aspek teknis yang dikaji meliputi kualitas leather mangga, kapasitas produksi 

harian, kebutuhan utilitas (bahan bakar, listrik dan air), serta kinerja SDM. 

5. Pengujian kualitas berdasarkan uji kimia yaitu kadar air, vitamin C dan total 

gula. Selain itu juga dilakukan uji organoleptik mengenai rasa, aroma, warna 

dan tekstur yang dilakukan oleh 5 panelis ahli. 

6. Aspek finansial yang dikaji meliputi perhitungan HPP, harga jual per 

kemasan, BEP dan PP.  

 

3.4 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan kegiatan diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

3.4.1 Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan dengan mengkaji beberapa sumber pustaka 

berupa buku, laporan, dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan pokok 

bahasan untuk membandingkan hasil yang diperoleh selama penelitian. 

3.4.2 Observasi 

Observasi atau pengamatan langsung ke lapang dilakukan untuk melihat 

kondisi yang sebenarnya di sentra produksi. Data yang dikumpulkan antara lain, 

ketersediaan bahan baku, biaya produksi, kondisi mesin dan peralatan serta 

kemampuan produksi. 
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3.4.3 Percobaan Metode Produksi 

Implementasi metode produksi leather mangga podang mengacu pada 

prosedur teknologi pengolahan leather mangga menurut Achyadi dan Afiana 

(2004). Diagram alir proses pengolahan leather mangga podang dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Alir Pembuatan Leather Mangga 

dipotong 

dikupas 

27 Kg Buah Mangga 

gula pasir  5.400 gr 
tepung jeli        18 gr  
as. sitrat             9 gr 
garam               18 gr 

dioven pada suhu 60oC selama 10 jam 

dihancurkan 

dikukus 

ditaburi dan dibalik  

dioven pada suhu 60oC selama 12 jam 

Bubur buah 

Gula pasir 1.800 gr 

9 Kg kulit dan biji 

12,1 kg Leather 
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3.4.4 Pelaksanaan Diseminasi 

Pelaksanaan pelatihan mengenai pengenalan teknologi proses pengolahan 

mangga podang yang diberikan oleh Tim Pendamping dari 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. Secara terperinci 

kegiatan diseminasi disajikan pada Tabel 6. 

Tabel 6. Kegiatan Pelatihan Teknologi Proses Pembuatan Olahan Mangga 
Podang 

tanggal kegiatan keterangan 
19-10-2008 Penjelasan dan pelatihan 

teknologi proses pembuatan  
produk olahan mangga 

- Peserta kelompok wanita tani 
Budidaya 

- Instruktur  : tim pendampingan 
Universitas Brawijaya Malang. 

26-10-2008 Evaluasi dan pendampingan 
proses produksi 

- Tim pendampingan dari 
Universitas Brawijaya Malang. 

02-11-2008 Penjelasan dan pelatihan 
proses pembuatan leather 
mangga 

- Tim pendampingan Universitas 
Brawijaya Malang. 

- Peserta kelompok wanita tani 
Budidaya 

09-11-2008 Pelatihan pembukuan 
keuangan dan pemasaran 
produk 

- Tim pendampingan Universitas 
Brawijaya Malang. 

- Peserta kelompok wanita tani 
Budidaya 

16-11-2008 Evaluasi dan pendampingan 
proses produksi 

- Tim pendampingan Universitas 
Brawijaya Malang. 

18-11-2008 Persiapan peresmian Unit 
Usaha Pengolahan Mangga 
Podang 

- Tim pendampingan Universitas 
Brawijaya Malang. 

- Peserta kelompok wanita tani 
Budidaya 

19-11-2008 Peresmian Unit Usaha 
Pengolahan Mangga Podang 

- Bupati Kab Kediri 
- Ditjen PPHP Deptan 

01-12-2009 
s/d 
30-12-09 

Praktek Mandiri dan 
Evaluasi 

- Tanaga Kerja dari kelompok 
wanita tani Budidaya 
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 Kegiatan produksi pada IKM 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 leather mangga, kemudian dijelaskan tentang fungsi 

masing-masing alat, seperti penggunaan mesin oven, sealer dan kapasitas 

produksi nya. Selanjutnya pelatihan dengan praktek langsung membuat leather 

mangga mulai dari pengupasan, pengukusan daging mangga, penghancuran, 

pembentukan, pengeringan, penaburan gula dan pengemasan. 

3.4.5 Pengambilan Sampel 

Tingkat keberhasilan teknologi pengolahan dinilai berdasarkan hasil uji 

kimia dan uji organoleptik, pengambilan sampel dilakukan bersamaan dengan 

pengamatan produksi yang dilakukan pada minggu ke 1,2,3 dan 4 pada bulan 

yang sama. 

3.4.6 Analisis dan Interpretasi 

 Dalam penelitian ini dikaji aspek teknis dan aspek finansial sesuai dengan 

matriks kebutuhanya (Lampiran 1). Sedangkan secara rinci analisis dan 

interpretasi adalah sebagai berikut : 

A. Aspek teknis 

Pengkajian aspek teknis dalam produksi leather mangga ini didasarkan 

penelitian implementasi teknologi pengolahan leather yang telah dilakukan, 
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sehingga dari produk yang dihasilkan dapat diperkirakan beberapa hal sebagai 

berikut: 

 Kualitas 

Produk leather mangga yang telah dibuat diuji untuk mengetahui 

kualitasnya. 

Pengujian meliputi : 

1. Uji kimia (kadar air, vitamin C dan total gula) 

2. Uji organoleptik (rasa, aroma, warna dan tekstur) 

Penilaian mutu produk dilakukan secara kimiawi dan organoleptik. Untuk 

mengetahui adanya perbedaan diantara kelompok pengamatan, data hasil uji kimia 

dianalisa menggunkan uji t berpasangan. Prosedur pengujian kimia di Lampiran 2. 

Uji organoleptik menggunakan metode hedonic scale scoring dengan skor 

1-5. Panelis yang dipilih adalah 5 panelis ahli, yang dipilih dari unit usaha 

pengolahan manisan kering di kota Malang dan Surabaya. Lembar kuisioner uji 

organoleptik penelitian disajikan pada Lampiran 3. 

 Proses dan kapasitas produksi 

Pembahasan proses produksi dimulai dari persiapan bahan baku hingga 

produk dikemas dalam aluminium foil, sehingga dapat diketahui jumlah bahan 

baku, bahan pembantu, serta kebutuhan utilitas yang diperlukan. Kapasitas 

produksi dikaji dan direncanakan berdasarkan jumlah produksi harian selama 

kurun waktu tertentu. 

 

 



28 
 

 Utilitas 

Kebutuhan utilitas (gas LPG, listrik dan air) dikaji dalam satuan waktu 

produksi. Metode pengamatan dari masing-masing utilitas adalah : 

a. Gas LPG, dilakukan dengan menimbang gas sebelum digunakan untuk 

berproduksi dan sesudah produksi. 

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

listrik. 

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

dan volume tandon setelah digunakan untuk produksi leather mangga.   

 Tenaga kerja produksi 

Kinerja atau skill tenaga kerja dikaji berdasarkan output kemampuan 

produksi. Tenaga kerja produksi ditetapkan sebanyak 5 orang setiap hari. 

 Mesin dan peralatan 

Penentuan mesin dan peralatan disesuaikan dengan kebutuhan proses 

produksi serta jumlah tenaga kerja yang diperlukan.  

B. Aspek finansial 

Metode ananlisis finansial yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

yaitu harga pokok produksi (HPP), BEP (Break Event Point), R/C Ratio, serta 

Payback Period.  
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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 

HIPA (Himpunan Petani Pemakai Air), dan beralih nama menjadi Kelompok Tani 

Budidaya pada tahun 1999. Usaha yang ditekuni adalah jamu instan dan pupuk 

organik dengan hasil yang sangat kecil, bahkan sampai mengalami kerugian. 

Kemudian melalui berbagai kegiatan pembinaan dan pemberdayaan yang 

dilakukan, Kelompok Tani Budidaya dapat menjadi kelompok yang mandiri serta 

meningkatkan tingkat pendapatan ekonomi. Berbagai kegiatan kelompok 

Budidaya tersaji pada Tabel 7. 

Kendala yang menyebabkan hingga kini IKM Budidaya belum dapat 

mengembangkan unit produksi dan beropersional secara riil juga kompetitif 

dengan IKM lain adalah :  

a) Berbagai bantuan alat 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.  

e) Pembinaan pasca pendampingan produksi tidak dilakukan, sehinga banyak 

beberapa permasalahan tidak terselesaikan.  
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Tabel 7. Kegiatan – kegiatan 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 leather buah (vacum fryer) dari Dinas Kabupaten 
Kediri 

4. 2006 - Kelompok Tani Budidaya mengurus PIRT untuk memulai 
produksi leather buah 

- BPTP Karang Ploso memberikan bantuan perlatan 
pembuatan tortila jagung skala mini dengan kapasitas 5 
kg/hr 

5. 2008 Japan International Corporation Agency (JICA) 
Memberikan bantuan rintisan unit produksi pengolahan 
mangga podang, melalui Deptan Ditjen PPHP, dan 
pendampigan 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 dengan cara diseminasi. Kegiatan 

proses diseminasi selama 3 bulan, yaitu pada bulan Oktober-Desember. Namun 

sampai saat ini tetap dilakukan konsultasi dengan pendamping teknis dari 

Universitas Brawijaya Malang. Kegiatan dimulai dari survey tempat, pembelian 

bahan pembantu dan pengemas juga mesin peralatan yang dibutuhkan. Kemudian 

diadakan kegiatan pelatihan yaitu mengajarkan cara mengolah mangga podang, 

penggunaan mesin peralatan.    

Salah satu bentuk pengembangan produk adalah diproduksinya leather 

mangga podang. Pengembangan tersebut dapat dinilai sangat potensial, karena 

keberadaan unit produksi tersebut didukung dengan potensi mangga podang yang 
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melimpah. Selain itu pembuatan leather mangga tidak memerlukan proses dan 

peralatan yang rumit. Oleh karena itu, usaha pembuatan leather mangga sangat 

sesuai untuk dikembangangkan pada kelompok-kelompok tani seperti Kelompok 

Tani Budidaya. 

IKM Budidaya selain memproduksi leather mangga podang, juga 

memproduksi produk olahan lainnya yang berbahan baku mangga podang 

diantaranya adalah dodol, keripik, jelly drink, sari buah, 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 Produksi 

Diseminasi teknologi dilakukan di IKM Budidaya, Desa Tiron, Banyakan, 

Kediri. Masyarakat yang akan dikenalkan pada teknologi produksi pembuatan 

leather mangga ini adalah Kelompok Tani terdiri dari 22 orang wanita dengan 

latar belakang pendidikan antara SMP sampai setara 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 
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teknologi inovasi. Teknologi produksi yang sudah ada, di coba terlebih dahulu di 

Laboraturium Rekayasa Produksi Teknologi Industri Pertanian terlebih dahulu 

kemudian di aplikasikan ke IKM Budidaya. Diseminasi dilakukan dengan sistem 

yang tersusun, yaitu pengenalan mesin dan peralatan, pengenalan proses produksi 

dan peningkatan kemampuan. 

4.2.1 Pengenalan Mesin dan Peralatan 

Pada pembuatan leather mangga, mesin dan peralatan yang digunakan  

belum diketahui sepenuhnya oleh Kelompok Tani di Unit Produksi Budidaya. 

Beberapa mesin dan peralatan yang belum diketahui adalalah mesin oven, sealer 

automatic, mesin pendingin dan timbangan digital. Mesin dan peralatan yang 

dibutuhkan untuk pembuatan leather mangga di datangkan ke IKM Budidaya. Hal 

ini dilakukan agar Kelompok Tani Budidaya dapat melihat secara langsung 

bentuk dan ukuran yang sebenarnya. Selain itu dalam tahap ini, kelompok tani 

dapat mengetahui nama-nama mesin peralatan beserta fungsinya. 

Pada tahap mesin yang sulit dioperasikan bagi Kelompok Tani Budidaya 

adalah mesin oven dan sealer automatic. Kesulitan mengoperasikan mesin oven 

adalah pada pengontrolan suhu. Sedangkan pada mesin sealer automatic, selain 

pada pengontolan suhu juga pada cara penggunaan mesin saat mengemas yaitu 

pada saat kemasan alumunium foil dimasukkan ke mesin sealer automatic tidak 

sejajar sehingga  kemasan alumunium foil tidak tertutup rapat. 

4.2.2 Pengenalan Proses Produksi  

 Pada pengenalan proses produksi pembuatan leather mangga, diawali  

dengan membuat diagram alir proses pembuatan leather mangga lengkap dengan 
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takaran bahannya pada ukuran besar (100 cm x 50 cm) kemudian diletakan di 

dinding pabrik. Langkah ini bertujuan agar resep yang digunakan untuk membuat 

leather mangga tidak berubah-ubah. Tahap ini diawali dengan pelatihan mengolah 

mangga menjadi leather mangga.  

 Pada minggu ke 2 bulan Oktober dimulai tahap pertama pelatihan. Tim 

Pendamping mendemonstrasikan proses pembuatan leather mangga tanpa turut 

campur dari Kelompok Tani. Kelompok Tani Budidaya dikenalkan proses 

pembuatan leather mangga dengan cara melihat agar dapat mengetahui secara 

menyeluruh proses pembuatan, 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 leather 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 diingat. Selain itu dikenalkan juga nama-nama mesin dan peralatan yang 

digunakan dalam membuat leather mangga, ditunjukkan cara pemakaian, sistem 

kerja dan perawatannya. 

  Pada tahap kedua dan ketiga, yaitu pada minggu 3 dan 4 bulan Oktober, 

Kelompok Tani Budidaya praktek langsung membuat leather mangga dibantu 

oleh Tim Pendamping. Pada tahap ini bertujuan untuk melatih kemampuan 

kelompok dalam proses pembuatan leather mangga. kelompok tani “Budidaya” 

mulai beradaptasi dengan teknologi produksi pembuatan leather mangga 
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ditunjukkan dengan penggunaan timbangan analitik untuk menimbang bahan 

tambahan, penggunaan kompor gas pada proses pengukusan, pengaturan suhu 

pada mesin oven dan sealer automatic. Selain itu juga ditunjukkan pada proses 

pembentukan dan pemotongan yang cukup rumit dalam memenuhi standar agar 

menghasilkan produk dengan bentuk dan ukuran yang seragam. 

 Kesalahan yang sering terjadi di IKM Budidaya adalah pada penggunaan 

mesin terutama pada mesin oven dan sealer automatic yaitu mesin yang akan 

digunakan tidak dikontrol terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan kurangnya ilmu 

pengetahuan dan belum terbiasa tenaga kerja (Kelompok Tani Budidaya) dalam 

penggunaan mesin dan standarisasi pada proses pembuatan leather mangga. 

Sedangkan pada proses, kesalahan banyak terjadi pada proses adalah pada 

pembentukan dan pemotongan. Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah peserta 

pelatihan yang bergantian ingin mencoba secara langsung proses pembuatan 

leather mangga sehingga didapatkan hasil produk yang tidak seragam yaitu dari 

segi bentuk, ukuran dan tekstur. 

4.2.3 Peningkatan Kemampuan 

 Tahap peningkatan kemampuan merupakan tahap akhir yang dilakukan 

dalam proses diseminasi teknologi proses pembuatan leather mangga. Pada tahap 

ini mulai diterapkan dengan sistem industri pada umumnya. Peningkatan 

kemampuan disini bertujuan untuk melatih lebih dalam dan menyeluruh agar 

Kelompok Tani “Budidaya” dapat menjadi tenaga kerja yang ahli dan terampil.  

Pada bulan Desember, Kelompok Tani Budidaya memulai produksi secara 

mandiri dan dikontrol oleh Tim Pendamping. Seluruh proses sepenuhnya 
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dilakukan oleh Kelompok Tani Budidaya. Pada tahap ini dipilih SDM yang tetap 

untuk dijadikan tanaga kerja yang melakukan proses produksi. Pemilihan tenaga 

kerja dilakukan untuk mempermudah menilai kinerja SDM. Pada bulan ini 

dilakukan tindakan evaluasi, apakah proses diseminasi sudah terserap dengan 

baik, yaitu dengan cara mengambil sampel secara acak pada setiap minggunya 

kemudian diuji kimia dan organoleptik. Indikator penilaian terhadap keberhasilan 

proses diseminasi adalah produk leather mangga sesuai dengan SNI, 

menghasilkan produk yang seragam pada setiap kali produksi.   

 Pada bulan Desember juga dinilai kecepatan tenaga kerja. Penilaian 

dilakukan pada 1 tenaga kerja yang sama pada saat produksi. Berdasarkan Tabel 8 

kecepatan pada setiap minggu semakin meningkat. Pada proses pembentukan 

didapatkan waktu tercepat sebesar 180 detik/loyang, pada proses penaburan gula 

sebesar 120 detik/loyang, proses pemotongan sebesar 180 detik/loyang dan pada 

proses pengemasan didapatkan nilai tercepat sebesar 30 detik/bungkus. 

Peningkatan kecepatan produksi disebabkan faktor kebiasaan dan pengalaman 

yang didapatkan selama proses diseminasi. Tenaga kerja yang berasal dari 

kelompok tani “Budidaya” menjadi terampil sehingga dapat mempersingkat 

waktu pada proses produksi.   

Tabel 8. Waktu yang dibutuhkan untuk Proses Produksi Leather Mangga     
Podang  

No. Proses Produksi (minggu ke-) 
I II III IV 

1. Pembentukan (detik/loyang) 390 270 205 180 
2. Penaburan gula (detik/loyang) 295 223 180 120 
3. Pemotongan (detik/loyang) 345 248 194 180 
4. Pengemasan (detik/bungkus) 253 137 60 30 
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4.3 Analisis Kualitas Produk 

Salah satu parameter yang bisa dijadikan ukuran kualitas produksi adalah 

dengan melihat konsistensi kualitas produk leather mangga dalam setiap produksi. 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan pengamatan terhadap kualitas 

produk selama 4 minggu, dengan pengambilan sampel yang dilakukan pada 

minggu ke 1,2,3 dan 4. Pengamatan tersebut dilakukan baik terhadap karakteristik 

kimia maupun karakteristik sensorik produk. Hasil uji kimia leather mangga 

podang dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9. Hasil Uji Kimia Leather Mangga podang 

No Parameter Produksi (minggu ke-) Rerata Uji t Simpangan 
Baku I II III IV 

1. Kadar Air (%) 2.48 6.17 1.523 1.527 2,925 2,40 2,209 

2. Vitamin C 
(mg/100gr) 23.555 18.78 21.621 20.361 21.08 2,48 2,018 

3. Total Gula (%) 49.279 33.49 47.318 35.144 41.30 2,361 8,139 
Sumber : Hasil Analisa Laboratorium 

Analisa kimia terhadap produk leather mangga digunakan sebagai 

gambaran dari evaluasi subyektif melalui penerimaan panelis sehingga bisa 

diketahui mutu produk. Salah satu teknik statistika yang digunakan untuk 

menjelaskan homogenitas data adalah varians. Varians merupakan jumlah kuadrat 

semua deviasi nilai-nilai individual terhadap rata-rata kelompok. Dalam 

hubungannya dengan ragam inilah dapat diturunkan ukuran penyebaran lain 

diantaranaya adalah simpangan baku  (Sugiyono, 2006).  

Berdasarkan Tabel 9 didapatkan rerata kadar air sebesar 2,925 %. Kadar 

air pada minggu kedua nilainya paling tinggi yaitu 6,17 %, hal ini dikarenakan 

kurangnya ketelitian tenaga kerja untuk mengontrol dan mengoperasikan oven. 

Pintu pada mesin oven tidak tertutup rapat atau tidak terkunci, sehingga suhu di 
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dalam oven tidak stabil dan menghasilkan leather yang masih banyak 

mengandung air.  

Kadar air merupakan komponen penting dalam bahan makanan, karena air 

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

yang dihasilkan. Kandungan air dalam bahan makanan dapat mempengaruhi daya 

tahan makanan terhadap serangan mikroorganisme yang dinyatakan sebagai 

aktivitas air atau AW, yaitu jumlah air bebas yang dapat digunakan oleh 

mikroorganisme untuk pertumbuhannya. Leather mangga podang memiliki kadar 

air yang sesuai dengan SNI, yaitu 2,925 % sedangkan standar SNI menetapkan 

kadar air maksimal adalah 25 %.  

Hasil analisa kimia leather mangga terhadap kandungan vitamin C 

didapatkan rata-rata sebesar 21,08 mg. Kandungan vitamin C pada minggu kedua 

paling rendah yaitu 18,78 mg, dikarenakan kurangnya kontrol dari tenaga kerja 

pada proses pengeringan. Penurunan kandungan vitamin C diduga dikarenakan 

suhu yang tidak stabil di dalam oven dan kadar air yang meningkat. Menurut 

Winarno (2002) Untuk menjaga kandungan vitamin C yang perlu diperhatikan 

adalah kontrol terhadap suhu pemansan. Hal ini disebabkan karena sifat dari 

vitamin C yang mudah teroksidasi baik oleh perlakuan panas maupun perlakuan 

lainnya. 

Dalam satu kemasan 40 gr leather mangga podang, akan memenuhi 

kebutuhan vitamin C tubuh sebanyak 14%. Angka Kecukupan Gizi ini dihitung 

berdasarkan kebutuhan vitamin C yang dianjurkan dikonsumsi dalam satu hari, 
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untuk usia di atas 13 – 60 tahun yaitu sebesar 60 mg, dengan asumsi kebutuhan 

energi tiap harinya adalah 2200 – 3600 kkal.  

Rerata total gula adalah 41,30 %, hasil analisa tersebut menunjukkan 

kesesuaian dengan standar yang ditetapkan SNI yaitu kadar minimal total gula 

leather adalah sebesar 40 %. Sedangkan total gula leather mangga pada minggu 

kedua juga paling rendah yaitu 33,49 % dikarenakan faktor yang sama, yaitu 

kurangnya kontrol dari tenaga kerja pada proses pengeringan. Nilai total gula pada 

leather mangga dipengaruhi oleh kadar air, dimana semakin tinggi kadar air 

leather mangga maka jumlah total gula yang dihasilkan akan semakin rendah. 

Menurut Fardiaz (1986) Total padatan terlarut mengalami penurunan, termasuk 

total gula karena kadar air meningkat.   

Dari hasil analisa kimia terhadap kadar air, vitamin C dan total gula dapat 

disimpulkan bahwa leather mangga podang memiliki karakteristik kimia yang 

sesuai dengan standar yang ditetapkan SNI, sehingga leather mangga podang 

aman untuk dikonsumsi dan layak untuk tetap dikembangan dalam skala industri. 

Berdasarkan hasil uji kimia, juga diketahui bahwa kualitas produk leather 

mangga podang memiliki kualitas yang seragam. Hal ini didukung dari hasil uji t 

terhadap pengamatan hasil produksi leather buah mangga podang, dengan nilai uji 

t pada kadar air 2,40; vitamin C 2,48; total gula 2,361 yang nilainya lebih kecil 

dibandingkan dengan t tabel yaitu 2,571 yang menunjukkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan karakteristik kimia diantara kelompok pengamatan leather mangga 

podang baik pada minggu ke 1,2,3 dan 4. Dengan demikian penyerapan teknologi 
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produksi leather mangga podang dapat diterima dengan baik. Hasil perhitungan 

uji t dapat dilihat pada Lampiran 4. 

Dalam menilai diterimanya suatu produk secara sensorik, leather mangga 

podang juga diuji secara organoleptik. Uji organoleptik sangat penting dalam 

industri pangan karena hasilnya merupakan sarana yang menilai apakah produk 

tersebut layak dijual atau tidak. Karakteristik mutu yang diuji dengan uji sensorik 

adalah rasa, aroma, warna, dan tekstur. Hasil uji organoleptik leather mangga 

podang dapat terlihat pada Tabel 10. 

Tabel 10. Hasil Uji Organoleptik Leather Mangga Podang 

No Kriteria Produksi (minggu) Rerata I II III IV 
1. Rasa 4,2 3,4 4 4,6 4,05 
2. Aroma 3 4,2 3 3,2 3.35 
3. Warna 4,6 3 4,2 5 4,2 
4. Tekstur 4,2 2 4 5 3.8 

 

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 rasa leather mangga podang sebesar 4,05. Uji 

organoleptik ini menggunakan metode hedonic coring dengan skala 1-5. Sehingga 

nilai 4 menunjukkan bahwa leather mangga podang agak disukai oleh panelis. 

Penilaian panelis terhadap aroma leather mangga podang sebesar 3,35. 

Aroma leather 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, 
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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. 

Warna merupakan salah satu faktor visual yang tampil lebih dahulu dan 

menentukan daya peneriman konsumen terhadap suatu produk. Penilaian panelis 

terhadap warna leather mangga podang sebesar 4,2. Diantara krakteristik sensorik 

lain, warna leather mangga memiliki nilai yang paling baik dikarenakan warnanya 

tetap sama seperti buah aslinya sehingga dapat menarik minat konsumen terhadap 

produk tersebut. 

Rata-rata penilaian panelis terhadap tekstur leather mangga podang adalah 

sebesar 3,8. Leather mangga podang mempunyai bentuk yang tipis dengan 

ketebalan 2-3 mm, sehingga teksturnya renyah. Salah satu strategi 

mempertahankan tekstur renyah adalah diperlukan ketelatenan pada proses 

pembentukan dan kontrol pada proses pengeringan. 

Uji sensorik leather mangga podang, menghasilkan kesimpulan bahwa 

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

berdasarkan nilai rata-rata uji organoleptik produk dalam tiap-tiap minggu, yakni 

4,05 untuk rasa, 3,35 untuk aroma, 4,2 untuk warna dan 3,8 untuk tekstur. Nilai 3 

dalam uji organoleptik memiliki arti netral dan agak disukai untuk nilai 4, 

sehingga secara umum produk leather mangga podang disukai oleh konsumen. 

Mutu sensori bahan pangan adalah karakteristik bahan pangan yang 

dimunculkan oleh satu atau kombinasi dari dua atau lebih sifat-sifat yang dapat 

dikenali dengan menggunakan pancaindra manusia. Mushma (2008) menjelaskan 
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bahwa kelebihan uji sensori adalah mampu mendeskripsikan sifat-sifat tertentu 

yang tidak dapat digantikan dengan cara pengukuran menggunakan mesin, 

instrumen ataupun peralatan lain. Kelemahannya, antara lain adalah bias, 

kesalahan panelis, kesalahan pengetesan, subyektivitas, kelemahan-kelemahan 

pengendalian peubah, dan ketidaklengkapan informasi. 

 

4.4 Analisis Kelayakan Teknologi Produksi  

Aspek teknis dimaksudkan memberikan peniliaian terhadap parameter-

parameter teknis yang terkait dengan pendirian industri pengolahan leather 

mangga podang. Pengkajian aspek teknis meliputi penentuan kapasitas produksi, 

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

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

tenaga kerja yang dibutuhkan. 

4.4.1 Aspek Pasar 

Leather mangga podang termasuk produk baru yang diproduksi di wilayah 

Kabupaten Kediri. Berdasarkan data permalan permintaan manisan, maka pada 

tahun 2009 terdapat potensi market space sebesar 120.618 di Kabupaten tersebut. 

Perhitungan ini didasarkan pada jumlah penduduk Kabupaten Kediri serta jumlah 

konsumsi manisan perkapita yaitu sebesar 106,98 kg/orang/tahun (BPS, 2007). 

Data permintaan manisan tersebut terbagi menjadi dua sesuai jenis manisan, yaitu 

manisan basah dan manisan kering.  Untuk manisan kering diasumsikan sebesar 

50 % dari total permintaan manisan.  
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Gambar 2. Proyeksi Konsumsi Manisan Tahun 2007 sampai 2011 

Perhitungan proyeksi konsumsi manisan tersebut didasarkan pada 

konsumsi per kapita, maka jumlah konsumsi manisan selalu naik sejalan dengan 

pertumbuhan penduduk. Pada aspek pasar perhitungan proyeksi konsumsi 

manisan dihitung berdasarkan laju pertumbuhan penduduk, dan diketahui bahwa 

laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kediri meningkat setiap tahun sebesar 

2,02%. 

Pada tahun 2009 diperoleh proyeksi konsumsi manisan sebesar 120.618 

kg, atau sebesar 60.309 kg untuk konsumsi manisan kering. Dari total permintaan 

manisan kering terbagi berdasarkan bahan baku pembuatannya yaitu nanas, pala, 

asam dan mangga. Proyeksi permintaan manisan kering mangga diasumsikan 

sebesar 25 % dari total permintaan masisan kering yaitu sebesar 15.077 kg atau 

376.925 bungkus/tahun (@ 40 gr), 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 
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akan datang. Hingga saat ini unit produksi leather mangga podang berhasil 

memasarkan produknya pada sebagian besar wilayah Kabupaten Kediri serta 

melakukan perluasan pemasaran pada Kabupaten Pare, Nganjuk, Malang dan 

Surabaya. Perhitungan konsumsi leather dan proyeksinya dapat dilihat pada 

Lampiran 5. 

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 dibarengi 

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

menegaskan bahwa informasi tentang permintaan pasar adalah hal yang 

diinginkan dari aspek pasar. 

4.4.2 Aspek Teknis 

4.4.2.1 Kapasitas Produksi 

Penentuan kapasitas produksi leather mangga podang di IKM Budidaya 

ditentukan oleh kapasitas mesin peralatan. Kapasitas maksimal pemasakan dalam 

setiap produksi leather mangga podang adalah sebesar 18 kg. Kapasitas tersebut 

dibatasi oleh kapasitas mesin oven untuk proses pengeringan dengan demikian 

mesin tersebut dapat dioperasikan secara maksimal untuk berproduksi 18 kg 

daging mangga dan menghasilkan 12,1 kg leather mangga/hari. 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 
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produksi ditentukan oleh kapasitas sumber daya yang dimiliki seperti kapasitas 

mesin, tenaga kerja, bahan baku, serta modal. 

4.4.2.2 Bahan Baku 

a. Bahan baku utama 

Ketersediaan bahan baku merupakan faktor paling penting untuk 

menentukan kelangsungan proses produksi. Unit produksi leather mangga podang 

didirikan di Kabupaten Kediri. Berdasarkan perencanaan kapasitas produksi akan 

diproduksi 3.600 kg leather mangga podang setiap tahunnya. Perencanaan 

kebutuhan bahan baku dibuat dalam dua bentuk yakni buah mangga dan puree 

mangga podang. Pada saat panen raya yaitu bulan Oktober-Desember kebutuhan 

bahan baku produksi akan dipenuhi dalam bentuk mangga podang dengan 

kebutuhan tiap bulannya sebesar 675 kg. Sedangkan selama bulan Januari hingga 

September kebutuhan bahan baku produksi akan dipenuhi dalam bentuk puree 

yang diproduksi pada saat musim panen raya, dengan kebutuhan tiap bulannya 

sebesar 450 kg.  

Berdasarkan perencanaan, maka dalam satu bulan dibutuhakan 675 kg 

mangga setiap bulannya atau dalam 2.025 kg dalam satu tahun. Dinas Informasi 

dan Komunikasi Kabupaten Kediri menunjukkan bahwa produksi mangga podang 

tiap tahunnya adalah sebesar 569.241 ton. Artinya untuk memproduksi leather 

mangga podang hanya dibutuhkan 3,5 x10-4 % dari total produksi mangga podang 

Kabupaten Kediri. 
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b. Bahan Pembantu 

Bahan pembantu adalah bahan yang digunakan untuk melengkapi bahan 

baku sehingga akan diperoleh produk yang sesuai dengan kualitas dan spesifikasi 

yang diinginkan. Pembelian bahan pembantu dilakukan setiap 1 bulan sekali. Pada 

pembuatan leather buah mangga podang, ditambahkan beberapa bahan tambahan 

diataranya:  

1. Gula 

Gula yang digunakan sebagai bahan tambahan adalah gula pasir putih dan 

bersih. Penambahan gula dilakukan pada proses penghancuran dan proses 

penaburan gula. Gula pada proses penghancuran digunakan untuk menghadirkan 

citarasa manis dan sebagai bahan pengawet alami pada leather mangga, 

sedangkan pada proses penaburan gula berfungsi untuk mempercantik penampilan 

leather mangga. Jumlah gula yang ditambahkan sebesar 26,7% (b/v). Gula dibeli 

di took atau pasar terdekat dengan harga berkisar Rp. 6.500/kg. 

Penambahan gula berfungsi untuk memperbaiki cita rasa sekaligus sebagai 

bahan pengawet alami dengan tujuan menghambat pertumbuhan bakteri. Sebagai 

bahan pengawet, penggunaan gula pasir minimal 3%. Disamping itu bahan 

pemanis juga berfungsi dalam memberikan bentuk dan rasa pada mutu produk 

yang dihasilkan (Hidayat dan Agustin, 2005). 

2. Asam Sitrat 

Asam sitrat berfungsi sebagai penambah rasa asam pada leather agar 

menambah citarasa mangga podang yang rasanya sedikit asam. Asam sitrat 

ditambahkan pada proses penhancuran. Jumlah asam sitrat yang ditambahkan 
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dalam proses produksi leather mangga podang sebanyak 0,5 gram/kg daging 

mangga. Asam sitrat dibeli di toko atau pasar terdekat dengan harga Rp. 

900/bungkus (@ 50 gr). Menurut Winarno (2002) asam kadang-kadang juga 

ditambahkan pada buah-buahan dan sayuran yang pH-nya sedang dengan tujuan 

menurunkan pH sampai di bawah 4,5.  

3. Tepung Jeli 

Tepung jeli berfungsi sebagai pengental agar dapat mempertahankan 

tekstur leather mangga saat proses pembentukan dan pengeringan. Tepung jeli 

ditambahkan sebanyak 18 gr pada proses penghancuran. Tepung jeli dibeli di toko 

bahan kue dengan harga Rp. 125/gr. 

4. Garam 

Garam berfungsi untuk menambah cita rasa asin dan sebagai pengawet 

pada leather mangga yang ditambahkan bersama bahan pembantu lainnya, yaitu 

pada tahap penghancuran. Garam yang digunakan adalah garam dapur yang 

mudah diperoleh di pasar dengan harga Rp. 600/150 gr. 

Garam dapur adalah sejenis mineral, berbentuknya kristal putih, dihasilkan 

dari air laut. Biasanya garam dapur yang tersedia secara umum adalah Sodium 

klorida (NaCl). Garam juga digunakan untuk mengawetkan makanan dan sebagai 

bumbu (Anonymous, 2007).                                                                                               

c. 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 
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digunakan adalah aluminium foil ukuran 15x10 cm yang dapat menampung 40 gr 

leather mangga. Spesifikasi bahan pengemas adalah sebagai berikut : 

- Alumunium Foil 

Alumunium foil digunakan sebagai pengemas primer ukuran 15x10 cm, 

dengan warna putih silver atau perak. Alumunium foil ini diperoleh dengan harga 

Rp. 53,00/bungkus, sedangkan stiker (label) Rp. 100/buah. 

4.4.2.3 Teknologi Proses Produksi Leather Mangga Podang 

Teknologi produksi leather mangga podang ini sebelumnya tidak dikenal 

oleh IKM 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 sebelumnya. 

 Proses produksi leather mangga podang menggunakan ± 27 kg mangga 

podang yang menghasilkan ± 18 kg daging mangga podang. Kapasitas tersebut 

disesuaikan dengan kapasitas mesin oven. Tahapan proses produksi leather 

mangga meliputi penimbangan bahan baku utama maupun pembantu, pengupasan 

buah, pengukusan, penghancuran, pembentukan, pengeringan, penaburan gula, 

pemotongan serta pengemasan. Pada setiap proses produksi, jumlah mangga 

podang yang dibutuhkan sebanyak ± 27 kg, dengan jumlah tenaga kerja secara 

keseluruhan sebanyak 5 orang. Peta proses operasi produksi leather mangga 

podang dapat dilihat di Lampiran 6. Sedangkan secara rinci leather mangga 

podang diproduksi dengan tahapan sebagai berikut : 
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1. Persiapan Bahan 

 Persiapan bahan dimulai dari penimbangan daging buah sebanyak ± 27 kg, 

kemudian mangga dikupas untuk dimanfaatkan dagingnya. Mangga podang 

memiliki kulit yang tipis dan daging yang empuk sehingga mudah untuk dikupas. 

Proses pengupasan memerlukan waktu ± 15 menit, dilakukan oleh 2 pekerja. 

Rendemen pengupasan mangga adalah ± 66,7 % sehingga menghasilkan ± 18 kg. 

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

adalah buah yang matang segar dan tidak busuk. 

2. Pengukusan 

 Pengukusan bertujuan untuk proses blanching, yaitu untuk menghilangkan 

mikroba yang terdapat pada daging buah mangga. Pengukusan dilakukan oleh 2 

tenaga kerja dengan menggunakan panci dan membutuhkan waktu ± 20 menit, 

yaitu 10 menit untuk mendidihkan airnya dan 10 menit untuk mengukus daging 

buah mangga. Dalam sekali siklus produksi, mangga dibagi ke dalam dua panci. 

Setiap panci berisi ± 9 kg. Pembagian ke dalam dua panci ini bertujuan untuk 

mempercepat waktu proses pengukusan.   

3. Penghancuran buah 

 Penghancuran mangga podang dilakukan dengan menggunakan blender 

oleh 2 tenaga kerja. Hasil penghancuran mangga adalah bubur buah atau slurry. 

Dalam satu kali produksi diperlukan 18 kg daging buah yang diproses dengan  

dua mesin blender. Dalam sekali blender dimasukkan daging mangga sebanyak ± 

0,75 kg dengan waktu ± 1 menit, sehingga total waktu yang dibutuhkan adalah ± 

12 menit. Seluruh bahan pembantu (gula, asam sitrat, tepung jeli dan garam) 
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ditambahkan pada proses ini. Proses penghancuran bertujuan untuk memperoleh 

sari bahan baku dan mencampur rata bahan baku dengan bahan pembantu 

sehingga produk olahan mempunyai kelebihan siap diolah ke proses selanjutnya. 

Karakteristik kimia slurry mangga podang dapat dilihat pada Tabel 11 berikut ini. 

Tabel 11. Karakteristik Kimia Slurry Mangga Podang. 
No. Parameter Nilai 
1. Vitamin C (%) 1,03 
2. Total Asam (mg/g) 1,31 
3. pH 4,19 
4. Kadar Air (%) 39,29 
5. Total Padatan (%) 15,95 

       Sumber: Adrian (2008). 

4. Pembentukan 

 Pada tahap pembentukan diperlukan waktu 3 menit/loyang, dilakukan oleh 

3 tenaga kerja. Total Loyang sebanyak 20 buah sehingga dibutuhkan waktu 

selama ± 60 menit. Bubur buah dibentuk ke dalam loyang berukuran 25 x 30 cm 

yang telah dialasi plastik agar tidak lengket. Bubur buah dalam loyang dibentuk 

menggunakan solet dengan ketebalan ± 2-3 mm. Dalam proses pembentukan 

dibutuhkan ketelatenan untuk mendapatkan ketebalan yang seragam, karena 

karakteristik bubur buah yang masih banyak mengandung air sehingga sukar 

untuk dibentuk. Sehingga proses ini diperlukan kontrol karena dapat 

mempengaruhi hasil akhir produk, yaitu pada tekstur leather mangga.    

5. Pengeringan  

 Pada proses pengeringan, bubur buah yang sudah dibentuk dalam Loyang 

dimasukkan ke dalam mesin oven. Mesin oven dapat menampung 60 loyang. 

Pengeringan bertujuan untuk menghilangkan kadar air pada bubur buah dan 

membuat produk menjadi awet. Proses pengeringan menggunakan mesin oven 
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dan dilakukan sebanyak dua kali. Pengeringan pertama dengan suhu 60oC selama 

± 10 jam. Pengeringan yang kedua pada suhu yang sama selama ± 12 jam, 

dilakukan setelah proses penaburan gula. 

 Proses pengeringan membutuhkan waktu yang lama dengan total waktu ± 

22 jam. Dalam proses ini terjadi perubahan, bubur buah yang banyak mengandung 

air menjadi leather mangga yang kering, untuk itu pada proses ini juga dilakukan 

quality control dengan membandingkan tekstur terhadap produk sebelumnya.   

6.   Penaburan gula 

 Penaburan gula dilakukan setelah proses pengeringan pertama, yaitu 

setelah 10 jam bubur buah dioven. Gula yang digunakan sama dengan gula yang 

ditambahkan sebagai bahan pembantu pembuatan leather. Gula ditaburkan di 

bagian atas leather mangga yang masih setengah kering, kemudian dibalik dan 

ditaburi lagi. Jumlah gula yang dibutuhkan sebanyak 30 gr/loyang, dilakukan oleh 

3 tenaga kerja dan dibutuhkan waktu ± 2 menit/loyang. Gula di tahap ini selain 

memberikan rasa manis juga membuat tampilan leather mangga semakin menarik. 

Setelah ditaburi gula, leather mangga dioven untuk pengeringan kedua. 

7.   Pemotongan 

 Setelah proses pengeringan yang kedua, leather mangga dipotong-potong 

menggunakan gunting. Pada proses pemotongan ini dilakukan oleh 3 tenaga kerja 

dengan waktu ± 3 menit/loyang. Pemotongan bertujuan untuk mendapatkan 

ukuran kecil yang seragam, yaitu sekitar 2 x 1 cm dan agar lebih mudah saat 

dikonsumsi, juga dapat dikemas secara praktis. Kontrol pada proses pemotongan 
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dilakukan untuk mempertahankan bentuk leather mangga agar sama dengan 

produk sebelumnya. 

8.   Pengemasan 

Alumunium foil berukuran 15 x 10 cm sebagai wadah pengemas leather 

mangga, sebelum dikemas menggunakan sealer automatic dilakukan pelabelan 

dengan menempelakan stiker pada alumunium foil. Pada label tersebut, akan 

dicantumkan beberapa informasi yang berkaitan dengan produk diantaranya 

adalah komposisi bahan, tanggal kadaluarsa, nama perusahaan, merk serta PIRT. 

Alat yang digunakan pada proses pengemasan yaitu sealer automatic, yang 

merupakan alat pengemas otomatis menggunakan tenaga listrik. Pada tahap 

pengemasan menggunakan mesin pengemas diperlukan kontrol agar kemasan 

tidak bocor, sehingga mikroorganisme tidak dapat masuk dan produk tidak rusak. 

Pengemasan memerlukan waktu 1 menit/bungkus, dilakukan oleh 2 tenaga kerja 

sehingga total waktu yang dibutuhkan adalah 150 menit. Dalam setiap kemasan 

aluminium foil diisi ± 40 gr leather mangga, sehingga menghasilkan 300 bungkus 

leather mangga. 

Berdasarkan neraca massa proses produksi leather mangga podang 

(Lampiran 7) dapat diketahui bahwa dalam sekali proses produksi membutuhkan 

27 kg buah mangga menjadi 18 kg daging mangga dan mampu menghasilkan 12,1 

kg leather mangga.  

4.4.2.4 CCP (Critical Control Point) 

Berdasarkan matriks CCP pembuatan leather mangga podang (Lampiran 

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



52 
 

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 leather 

mangga, yaitu pada proses pengeringan dan pengemasan. 

Proses pengeringan merubah bubur buah mangga menjadi leather mangga 

yang kering sehingga produk menjadi awet. Jika pada proses ini terjadi masalah 

pada mesin oven atau waktu dan suhu yang digunakan tidak tepat, maka produk 

masih banyak mengandung air. 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 kemasan penyebab adalah bahaya fisik, yaitu pada kemasan 

yang bocor. Jika pada kemasan terjadi kebocoran, maka udara dapat masuk 

sehingga produk akan terkontaminasi. 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. 

4.4.2.5 Utilitas  

Utilitas adalah bagian yang sangat penting dalam kelancaran proses 

produksi karena utilitas merupakan bagian dari penunjang beroperasinya mesin 

dan peralatan produksi. Beberapa utilitas yang digunakan dalam proses produksi 

leather mangga podang adalah sebagai berikut: 
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a. Listrik 

Listrik merupakan sarana utama untuk beroperasinya mesin dan perlatan 

industri. Sumber utama listrik bagi unit produksi Budidaya adalah PLN. 

Pengalokasian energi listrik ini digunakan untuk beberapa mesin dan perlatan 

diantaranya blender, sealer automatic, oven, pendingin, penerangan, serta 

beberapa peralatan lain. Jumlah penggunaan listrik tiap hari sebesar 19,8 kwh, 

sehingga berdasarkan tarif dasar penggunaan listrik, maka beban biaya yang 

ditanggung setiap bulannya adalah Rp. 106.400. Biaya listrik/bulan = biaya beban 

listrik + biaya pemakaian listrik (PT. PLN Persero, 2008). Total biaya pemakaian 

listrik tiap bulan sebesar Rp. 358.850. Perincian serta penggunan biaya listrik 

secara terperinci dapat dilihat pada Lampiran 13. 

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 

terlebih dahulu sebelum digunakan. Perencanaan kebutuhan penggunaan air unit 

produksi pengolahan mangga podang dialokasikan pada beberapa operasi 

produksi diantaranya adalah untuk pengukusan, pencucian peralatan dan 

kebutuhan lainnya. Sedangkan biaya yang harus dikeluarkan, dihitung 

berdasarkan iuran yang disepakati di daerah tersebut yaitu Rp. 10.000 tiap bulan. 

Pehitungan kebutuhan penggunaan air secara terperinci dapat dilihat pada 

Lampiran 13.  
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c. Gas  LPG  

LPG digunakan sebagai bahan bakar pada proses pengukusan dan 

pegeringan. Berdasarkan pehitungan penggunaan gas LPG (Lampiran 13), dalam 

satu hari kebutuhan LPG sebesar 1,8 kg, sehingga dalam satu bulan diperlukan 

sebanyak 45 kg. Ukuran LPG yang digunakan adalah LPG 12 kg dengan harga Rp 

72.000. Biaya kebutuhan LPG tiap bulan sebesar Rp. 270.000.  

4.4.2.6. 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 leather mangga 

podang setelah proses kegiatan diseminasi. Berikut disajikan kebutuhan tenaga 

kerja beserta kualifikasinya pada Tabel 12.  

Tabel 12. Kebutuhan Tenaga Kerja 

No. Bagian Pendidikan Jumlah 
1. Tenaga kerja langsung Min. SMP 2 
2. Tenaga kerja langsung Min. SMU 2 
3. Pengawas Produksi Min. SMU 1 

  Total 5 
 

Unit produksi leather 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 SMP sampai SMU. Oleh karena itulah pada awal 

proses alih teknologi diawali dengan pelatihan terhadap teknologi produksi. 
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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.  

Dari hasil analisa produksi harian yang dilakukan pada saat proses 

diseminasi, diketahui bahwa ketrampilan tenga kerja masih dapat ditingkatkan 

lagi terutama pada proses pembentukan dan pemotongan dengan cara 

membiasakan diri bekerja dengan tepat dan cepat.  

4.4.2.7 Mesin dan Peralatan Produksi 

Mesin dan peralatan adalah salah satu faktor penting dalam melaksanakan 

proses produksi, karena mesin dan peralatan berfungsi memberi kemudahan 

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. Mesin 

dan peralatan beserta spesifikasi dan fungsinya dapat dilihat pada Lampiran 11. 

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 leather 

mangga podang adalah oven, blender, Sealer Automatic dan mesin pendingin. 
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Oven berfungsi untuk mengurangi kadar air dalam bubur buah atau mengeringkan 

bubur buah menjadi leather mangga. IKM Budidaya memiliki 1 mesin oven 

dengan 60 buah loyang di dalamnya. Mesin ini menggunakan tenaga listrik 

dengan daya 250 watt untuk penggerak blower dan gas LPG yang dialirkan ke 

kompor gas untuk pemanasnya. Dalam sekali produksi, mesin oven bekerja 

selama 22 jam. 

Dalam proses produksi, blender berfungsi sebagai alat penghancur buah 

dan mencampur dengan bahan tambahan. IKM Budidaya memiliki dua mesin 

blender. Kapasitas maksimal blender adalah 1,5 liter sehingga untuk 

menghancurkan 18 kg mangga podang, mesin akan dibebankan 0,75 kg untuk 

setiap operasi.  

Penggunaan Sealer Automatic sebagai mesin pengemas juga memerlukan 

keahlian dan ketrampilan dalam mengoperasikannya. Pada awal pengenalan 

pengunaan teknologi Sealer Automatic banyak tenaga kerja mengalami 

permasalahan diantaranya adalah aluminium foil tetap tidak lengket setelah 

dilewatkan ke dalam mesin ini. Dalam sehari mesin ini digunakan untuk 

mengemas ± 300 bungkus (@ 40 gr). 

Mesin pendingin bertujuan untuk tempat penyimpanan puree agar tetap 

awet dan dapat digunakan sebagai bahan baku pengganti buah mangga, yaitu 

selama ± 9 bulan pada bulan januari-oktober. Pada mesin pendingin ini perlu 

dikontrol suhunya sekitar 2oC. Selain itu dijaga kebersihanya dengan cara 

memastikan kemasan puree tetap bersih sebelum dimasukkan dalam mesin 

pendingin. 
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Implementasi teknologi produksi leather mangga podang ini merupakan 

upaya untuk menguji tingkat kelayakan implementasi teknologi produksi 

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

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

diinginkan 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 HPP, harga jual produk per bungkus, BEP, analisa efisiensi usaha, 

dan Payback Period (PP). Hasil perkiraan biaya produksi leather mangga podang 

dapat dilihat pada Tabel 13.  

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 leather 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. 

 Harga pokok produksi dan harga jual produk naik secara proporsional setiap 

tahun sesuai kenaikan komponen biaya tetap dan biaya variabel berdasarkan 
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tingkat inflasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada bulan Mei 2009 

sebesar 6,2 % dan diasumsikan tetap selama proses pengujian. 

 Pajak penghasilan dihitung berdasarkan UU Perpajakan Pasal 17 No.17 tahun 

2000 yaitu untuk penghsilan 0-25 juta dikenakan pajak 5%. Penghasilan 

antara 25-50 juta dikenakan pajak 10% dan penghasilan 50-100 juta sebesar 

15%. 

Tabel 13. Biaya Produksi Leather Mangga Podang 

No. Jenis Jumlah (Rp) 
1 Biaya tetap selama 1 tahun (FC)          51,653,958 
2 Biaya tidak tetap selama 1 tahun (VC)          49,615,200 
 Total biaya selama 1 tahun (TC)        101,269,158  

3 Jumlah produksi selama 1 tahun (@ 40 gr) (Q) 90.000 bungkus  
4 Biaya tidak tetap per unit (VC per unit)                      551  

 
Total biaya produksi selama 1 tahun dari leather mangga podang adalah 

sebesar Rp. 101.269.540 dengan perincian biaya tetap sebesar Rp. 52.004.340 dan 

biaya tidak tetap sebesar Rp. 49,615,200. 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 baku, bahan 

pembantu dan pengemas, biaya tenaga kerja, serta biaya overhead pabrik. 

4.4.3.1 Harga Pokok Produksi (HPP) 

 Harga Pokok Produksi (HPP) sebesar Rp. 1.129/bungkus. Harga jual yang 

dihitung ditingkat produsen hingga pengecer Rp. 1.750 dengan asumsi 

penganbilan keuntungan (mark up) sebesar 40 % dari harga pokok produksi. Dari 

harga jual tersebut, berarti keuntungan yang diterima produsen adalah sebesar 

40% dari setiap unit produk yang terjual, sehingga perkiraan harga jual ke 
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konsumen akhir sebesar Rp. 2.000 – Rp. 2.500. 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%. Harga 

jual produk leather mangga podang ditingkat konsumen relatif berkisar dalam 

harga pasar, dimana harga produk manisan kering yang ada dipasaran berkisar 

antara Rp. 2.500/bungkus hingga Rp. 3.500/bungkus. 

4.4.3.2 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 per 

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

pada Lampiran 18 menunjukkan bahwa titik balik pokok akan dicapai pada 

volume penjualan 43.383 bungkus atau senilai Rp. 75.920.645. Apabila unit usaha 

tersebut telah mencapai angka penjualan tersebut di atas, maka dapat diartikan 

unit usaha tersebut mencapai titik dimana usaha tidak mengalami kerugian 

maupun memperoleh keuntungan. 

4.4.3.3 R/C ratio (R/C) 

 Perhitungan efisiensi usaha dengan analisis R/C yang merupakan 

perbandingan antara penerimaan usaha dengan biaya total yang dikeluarkan, 

menunjukkan keberhasilan usaha untuk mencapai laba. Total penerimaan yang 
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didapat dari unit produksi leather mangga podang skala industri kecil sebesar Rp. 

157.500.000 dengan total biaya Rp. 101.269.540 sehingga didapatkan nilai 

efisiensi usaha R/C sebesar 1,6. Hal ini menunjukkan bahwa usaha tersebut sudah 

efisien dan menguntungkan sesuai dengan kritetria efisiensi usaha yaitu bila nilai 

R/C > 1 (Lampiran 18). 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. 

4.4.3.4 Payback Period (PP) 

Payback period merupakan metode yang digunakan untuk mengukur 

kecepatan pengembalian modal investasi yang dinyatakan dalam tahun. Hasil 

perhitungan pada Lampiran 19 menunjukkan bahwa nilai payback period dicapai 

pada 3 tahun 1 bulan 17 hari. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka waktu 

tersebut nilai investasi usaha sebesar Rp. 138.338.617 telah kembali. Lama 

payback period lebih pendek daripada umur proyek yang direncanakan yaitu 

selama 5 tahun, sehingga dapat dikatakan proyek ini layak untuk dilaksanakan.  
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Program diseminasi teknologi produksi leather mangga podang di IKM 

Budidaya Sumber Bendo, Kediri dapat diterima dengan baik. Teknologi tersebut 

menghasilkan leather mangga podang dengan tingkat kualitas yang seragam dan 

sesuai dengan standar SNI. Karaktersitik kimia leather mangga podang yang 

dihasilkan adalah kadar air 2,925 % kandungan Vitamin C sebesar 21,08 mg/100 

gr, serta total gula sebesar 41,30 %. Sedangkan secara sensorik produk tersebut 

juga disukai oleh konsumen. 

 Produksi leather mangga podang yang dikembangkan pada IKM Budidaya 

Sumber Bendo, Kediri, memiliki kapasitas 18 kg setiap hari, yang diproduksi 

selama 1 tahun. Karakteristik finansial usaha yaitu: HPP sebesar Rp. 

1.129/bungkus (@ 40 gr), sedangkan harga jual leather mangga podang ditetapkan 

sebesar Rp. 1.750 BEP (unit) 43.383 bungkus atau sebesar Rp. 75.920.645. R/C 

(efisiensi usaha) didapatkan nilai 1,6. Hal tersebut menunjukkan produksi leather 

mangga podang telah memenuhi standar efisiensi usaha yang menguntungkan dan 

layak dikembangkan. Sedangkan waktu pengembalian investasi (Payback Period) 

juga menguntungkan karena kurang dari umur proyek yaitu selama 3 tahun 1 

bulan 17 hari. 
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5.2 Saran 

Perlu adanya indikator yang jelas pada proses diseminasi pelatihan lebih 

lanjut untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja SDM, sehingga dapat 

menjaga kualitas produk.  
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Lampiran 11. Jenis Mesin dan Peralatan 

No. Jenis 
Peralatan 

Fungsi ∑ Spesifikasi 
 

1. Kompor gas 
dan tabung 
gas (LPG) 

- pemanas 
- mengukus mangga  
 

3 Bahan besi, ukuran kompor : 
p=72 cm, l=38 cm, t=12 cm, 
ukuran LPG t=55 cm =30 cm 

2. Oven  - alat untuk 
mengeringkan leather 

1 3 pintu, 60 buah loyang, 
kapasitas basah 60-90 
kg/proses 

3. Blender  - menghancurkan buah  2 Philips BL-101-GS 
Bahan Plastik, kaca, kapasitas 
1,5 lt 

4. Pendingin - Tempat penyimpanan 
puree 

1 2 pintu geser, 187 watt 
Kapasitas 200 lt 

5. Sealer 
automatic 

- Alat untuk mengemas 
leather 

1 Model FBR-770 I 
220 V, 650 watt 

6. Timbangan 
buah 
 

- menimbang daging 
buah 

- menimbang gula pasir  

1 Bahan besi, ukuran t=29 cm 
dan l9 cm, kapasitas max.10 kg 

7. Timbangan 
digital  

- Menimbang bahan 
pembantu  

1 Bahan besi + aluminium 
ukuran t=30 cm, l=18 cm 
kapasitas max. 2 kg 

8. Panci Stainless 
steal  

- mengukus mangga  2 Bahan aluminium t=30 cm, 
Ø=30 cm, tebal=0,1 cm 
kapasitas 15 lt 
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Lampiran 12. Kebutuhan Bahan Baku 

A. Kebutuhan Bahan Baku Utama 
 

No. Bahan Harga Satuan 
(Rp) 

Kebutuhan 
per hari 

Biaya/hari 
(Rp) 

Kebutuhan 
per bulan 

Biaya 
per bulan 

Kebutuhan 
per tahun 

Biaya/tahun 
(Rp)  

1 Mangga (kg) 1,000 27 27,000 675 675,000 2,025 2,025,000 
2 Puree (kg) 2,250 18 40,500 450 1,012,500 4,050 9,112,500 

Total 11,137,500 

 
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/tahun 
(Rp)  

1 Gula pasir (kg) 6,500 7 46,800 180 1,170,000 2,160 14,040,000 
2 Tepung jeli (gr) 125 18 2,250 450 56,250 5,400 675,000 
3 Asam sitrat (gr) 18 9 162 225 4,050 2,700 48,600 
4 Garam (gr) 4 18 72 450 1,800 5,400 21,600 

Total 14,785,200 
 

 



83 
 

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 label (buah) 100 300 30,000 7,500 750,000 90,000 9,000,000 

2 Aluminium foil 
(buah) 53 300 15,900 7,500 397,500 90,000 4,770,000 

Total 13,770,000 
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Lampiran 13. Kebutuhan Utilitas 

A. Kebutuhan Air 

No. Jenis Jml air /hari 
(liter) 

 Jml Air per 
hari (m3) 

Keb/bln 
(m3) 

1 Pengukusan 8 0.008 0.2 
2 Pencucian alat 100 0.1 2.5 
3 Lain-lain 300 0.3 7.5 

Total 10.2 

Asumsi : 

 Biaya iuran pemakaian air/bulan  = Rp 10.000,00 

 Biaya air/tahun                              = Rp 120.000,00 

B. Kebutuhan Listrik 

No. Peralatan Daya 
(kwh) Jml alat Daya total Jam / hari Keb/hari 

(kwh) 
1 Blender 0.35 2 0.7 0.167 0.1169 
2 Oven 0.25 1 0.25 22 5.5 
3 Sealer Automatic 0.65 1 0.9 2.5 2.25 
4 Mesin pendingin 0.5 1 0.5 24 12 
4 Penerangan 0.02 2 0.04 8 0.32 
5 Lain-lain 0.025 - 0.025 8 0.2 

Total 19.8 

Biaya listrik per kwh                = Rp. 495 

Biaya bebab 3500 Kwh (Rp/kva) = Rp. 30.400   

Biaya beban per bulan               = (Daya yang terpasang : 1000)x Rp 30.400 

     = Rp 106.400 

Biaya listrik per bulan                = Biaya beban listrik + biaya pemakaian listrik 

     =  (19.8 x 25 hari x Rp. 495) + Rp. 106.400  

                                                      =  Rp. 351.425 

Biaya listrik per tahun               =  Rp. 4.217.100 
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C. Kebutuhan Gas Elpiji 

No. Proses Waktu 
proses (jam) 

Jml 
alat 

Kebt. LPG 
/jam 

Jml proses 
/hari 

Kebt/hari 
(kg) 

1 Pengukusan 0.33 2 0.66 1 0.2178 
2 Pengeringan 22 1 0.07 1 1.54 

Total 1.8 

Kebutuhan LPG per bulan  = 1,8 x 25 = 45 

1 tabung LPG berisi 12 kg = Rp. 72.000,00 

1 kg LPG                         ≈ Rp. 6.000,00 

Biaya LPG per bulan  = Rp. 45 x Rp 6.000,00 = Rp 270.000 

Biaya LPG per tahun  = Rp. 3.240.000 

 

D. Bensin 

Jenis 
kebutuhan 

Jml 
pakai/hari 

(liter) 

Jml 
pakai/bulan 

Harga/liter 
(Rp) 

Biaya/bln 
(Rp) 

Transportasi 6 150 4,500 675,000 
 
Biaya bensin per tahun = Rp. 2.025.000,00 

 

E. Biaya Tenaga Kerja 

Jenis 
Pekerjaan 

Jml 
(orang) 

Gaji 
orang/bln 

Biaya/bulan 
(Rp) 

Biaya/thn 
(Rp) 

Tenaga kerja 
bagian 
produksi 
(Tk.langsung) 

4 600,000 2,400,000 28,800,000 

Pengawas 
produksi 1 850,000 850,000 10,200,000 

Total  39,000,000  
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Lampiran 14. Rincian Modal Tetap 

No. Jenis Jumlah 
(5thn) 

Harga/satuan 
(Rp) Biaya (Rp) Biaya 5 thn 

(Rp) 
1 Persiapan dan 

perijinan 
    

2,800,000 2,800,000 

2 Investasi         
  Tanah 100 

m2@Rp150.000 
    

8,000,000 8,000,000 

  Bangunan  60 
m2@Rp 500.000 

    
20,000,000 20,000,000 

3 Pemasangan 
instalasi 

        

  Air             500,000          500,000  
  Listrik             650,000          650,000  
4 Peralatan 

produksi 
        

  Timbangan 2         150,000          300,000        250,000  
  Timbangan 

digital 
3         300,000          900,000        700,000  

  Blender 6         200,000       1,200,000        800,000  
  Sealer 1      8,000,000       8,000,000     8,000,000  
  Oven 2    25,000,000     50,000,000   39,000,000  
  Pendingin 1      6,000,000       6,000,000     6,000,000  
  Kompor gas 1         550,000          550,000        550,000  
  Tabung LPG 1         200,000          200,000        200,000  
  Panci stainless 

steal 
10           50,000          500,000        500,000  

  Ember 15lt 20           10,000          200,000        200,000  
  Gunting 30           10,000          300,000        300,000  
  Pisau 6             3,000            18,000          18,000  
  Solet 30             1,500            45,000          45,000  
  Kursi produksi 4           35,000          140,000         110,000  
  Meja produksi 2           80,000          160,000        160,000  
5 Peralatan kantor         
  Peralatan dan 

perlengkapan 
administrasi 

1 100,000 100,000 500,000 
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6 Alat transportasi         
  Sepeda motor 1    13,000,000     13,000,000   13,000,000  
7 Sub total          102,283,000  

Biaya tak terduga 10% dari subtotal       10,228,300 
TOTAL    112,511,300  
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Lampiran 15. Biaya penyusutan per Tahun 

 

No. Jenis  Harga/unit 
(Rp) Biaya (Rp) Umur 

(tahun) 
Nilai sisa 
/unit (Rp) 

Depresiasi 
(Rp/thn) 

1 Peralatan 
produksi 

            

  Timbangan 1      150,000       150,000  3        50,000          16,667  
  Timbangan 

digital 
1      300,000       300,000  2      100,000          50,000  

  Blender 2      200,000       400,000  2        50,000          50,000  
  Sealer 1   8,000,000    8,000,000  5   3,000,000        600,000  
  Oven 1 25,000,000  25,000,000  3 11,000,000      3,666,667  
  Pendingin 1   6,000,000    6,000,000  5   2,500,000         500,000  
  Kompor gas 2      550,000    1,100,000  5      150,000           60,000  
  Tabung LPG 3      200,000       600,000  5                 -        150,000  
  Panci stainless 

steal 
2 50,000      100,000  1                  -    100,000  

  Ember 15lt 4        10,000         40,000  1                 -           40,000  
  Gunting 6        10,000         60,000  1                  -           20,000  
  Pisau 6          3,000         18,000  5                  -            3,600  
  Solet 6          1,500           9,000  1                  -             9,000  
  Kursi produksi 2        35,000         70,000  3        15,000           10,000  
  Meja produksi 2        80,000       160,000  5        30,000          12,000  
2 Peralatan 

kantor 
            

  Peralatan dan 
perlengkapan 
admistrasi 

1      100,000       100,000  1                  -        100,000  

3 Alat 
transportasi 

            

  Sepeda motor 1 13,000,000  13,000,000  8   7,000,000         875,000  
Total     6,302,933  
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Lampiran 16. Modal kerja per 3 bulan 

 

No. Jenis Biaya Jumlah/3 
bln 

Harga/sat 
(Rp) 

Biaya/3 bln 
(Rp) 

1 Gaji tenaga kerja  5  9,750,000 
2 Bahan baku dan 

Pembantu    
  Bahan baku mangga 

podang  (kg) 2,025 1,000 2,025,000 

  Gula pasir (kg) 540 6,500 3,510,000 
  Tepung jeli (gr) 1,350 125 168,750 
  Asam sitrat (gr) 675 18 12,150 
  Garam (gr) 1,350 4 5,400 
3 Bahan pengemas 

   
  Stiker label (buah) 22,500 100 2,250,000 
  Alumnium foil 

(buah) 22,500 53 1,192,500 

4 Kebutuhan utilitas 
   

  Air - - 30,000 
  Listrik - - 1,076,550 
  LPG - - 810,000 
  Bensin - - 2,025,000 
5 Pemeliharaan alat 

dan bangunan    
  Bangunan (2,5% dr 

nilai awal) 
 -   -  700,000 

  Alat pabrik (2,5% dr 
nilai awal) 

 -   -  1,326,807 

  Alat kantor (2,5% dr 
nilai awal) 

 -   -  12,500 

  Alat tranportasi 
(2,5% dr nilai awal 

 -   -  325,000 

6 Subtotal      21,309,275 
7 Biaya tak terduga 

(2,5% dr subtotal) 
    

532,732 

Total    25,827,317  
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Lampiran 17. Biaya Tetap dan Tidak Tetap Selama 1 Tahun 

 

Rincian Biaya Tetap Selama 1 Tahun 

No. Jenis Biaya (Rp) 
1 Gaji tenaga kerja               39,000,000  
2 Pemeliharaan alat dan bangunan                 2,364,307  
3 Penyusutan (depresiasi)                 6,262,933  
4 Biaya air                    120,000  
5 Biaya listrik                 4,217,100  

Total               51,653,958  
 

 

Rincian Biaya Tidak Tetap Selama 1 Tahun 

No. Jenis Biaya (Rp) 
1 Bahan baku   
  Mangga podang (kg)                 1,620,000  
  Puree (kg)                 8,100,000  
2 Bahan pembantu   
  Gula pasir (kg)               14,040,000  
  Tepung jeli (gr)                    675,000  

  Asam sitrat (gr)                      48,600  
  Garam (gr)                      21,600  

3 Kemasan   
  Stiker label (buah)                 9,000,000  
  Aluminium foil (buah)                 4,770,000  
4 Utilitas   
  LPG                 3,240,000  

  Bensin                 8,100,000  
Total               49,615,200  
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Lampiran 18. Harga Pokok Produksi (HPP) dan Harga Jual 

 

Pada kapasitas normal diketahui : 

No. Jenis Jumlah (Rp) 
1 Biaya tetap selama 1 tahun (FC)          52,004,340 
2 Biaya tidak tetap selama 1 tahun (VC)          49,615,200 
 Total biaya selama 1 tahun (TC)        101,269,540  

3 Jumlah produksi selama 1 tahun (@ 40 gr) (Q) 90.000 bungkus  
4 Biaya tidak tetap per unit (VC per unit)                      551  

 
 

A. Perhitungan Harga Pokok Produksi dan Harga Jual 

 

HPP per unit = TC/Q  : Rp. 1.129 

Mark up   : 40 % 

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

    : (40 % x Rp. 1.129) + Rp. 1.129 

    : Rp. 1.750 

 

B. Perhitungan BEP (Break Even Point) 

BEP (unit)  = FC/ (P-VC per unit) :    43.383 bungkus 

BEP (Rp)  = FC/ 1-(VC per unit/P) :    Rp. 75.920.645 

 

C. Perhitungan Efisiensi Usaha     

Total Penerimaan = P x Q 

   = Rp. 1.750 x  90.000 

   = Rp. 157.500.000 
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Total Biaya  = FC + VC 

   = Rp. 101.619.540 

R/C   = 
BiayaTotal

PenerimaanTotal  

   = 1,6 

Kriteria Efisiensi usaha adalah 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  

 
 
A. Perhitungan Keuntungan Usaha  

 
Laba = Total penerimaan – Total biaya 

 = Rp.  55.880.460 /th 

 = Rp.    4.656.705 /bln 

 = Rp.       186.268 /hr 
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Lampiran 19. Perhitungan Payback Period 
 

Tahun 1 2 3 4 5 
Jumlah 
produksi          90,000           90,000           90,000             90,000           90,000  

Harga jual             1,750             1,859             1,974               2,096              2,226  
Hasil penjualan  157,500,000   167,265,000   177,635,430    188,648,827   200,345,054  
Total biaya 
pengeluaran  101,619,504   107,919,913   114,610,948    121,716,827   129,263,270  

Laba sebelum 
pajak    55,880,496     59,345,087     63,024,482      66,932,000     71,081,784  

Pajak 15%      8,382,074       8,901,763       9,453,672       10,039,800     10,662,268  
Laba setelah 
pajak    47,498,422    50,443,324     53,570,810       56,892,200     60,419,516  

Depresiasi      6,302,933       6,693,715       7,108,725         7,549,466       8,017,533  
Net cash flow    41,195,489     43,749,609     46,462,085       49,342,734     52,401,983  
Total cash flow    41,195,489     84,945,098   131,407,183    180,749,916   233,151,900  
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Lampiran 19. Lanjutan Perhitungan Payback Period 
 

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

                                          = (Rp. 112,511,300 + Rp. 25,827,317)  

                                          =  Rp. 138.338.617 

 

 Payback Period   = bulanx
cd
cbt 12








  

 

 Payback Period  = bulanxtahun 12
183.407.131916.749.180
183.407.131617.338.1383 








  

   
                                              

           = 3 tahun 1 bulan 17 hari 
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Lampiran 20. Dokumentasi Penelitian 

 

                  

     Perkebunan Mangga Podang      Unit Produksi Budidaya 

                        

        Pengupasan       Daging Buah Mangga 

                          

        Pembentukan        Oven 
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      Pengeringan 1    Penaburan gula 

               

      Pengeringan 2           Sealer 

               

                         Pendingin                            Leather Mangga 


