
 
ANALISIS KELAYAKAN TEKNOLOGI PRODUKSI DODOL 

MANGGA PODANG PADA INDUSTRI KECIL 
(Studi Kasus Diseminasi Teknologi Pada Unit Produksi Olahan 

Mangga Di Poktan Sumber Bendo, Kediri) 
 

 

 

SKRIPSI 

 

 

 

Oleh : 
RISA KARINA 

NIM. 0411030067-103 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
MALANG 

2009 



 
ANALISIS KELAYAKAN TEKNOLOGI PRODUKSI DODOL 

MANGGA PODANG PADA INDUSTRI KECIL 
(Studi Kasus Diseminasi Teknologi Pada Unit Produksi Olahan 

Mangga Di Poktan Sumber Bendo, Kediri) 
 

 

 

Oleh : 
RISA KARINA 

NIM. 0411030067-103 
 

 

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana Teknologi Pertanian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
MALANG 

2009 



LEMBAR PERSETUJUAN 
 
 

Judul Skripsi  : Analisis Kelayakan Teknologi Produksi Dodol Mangga 

Podang Pada Industri Kecil  

Nama  :   Risa Karina  

NIM  :   0411030067-103 

Jurusan :   Teknologi Industri Pertanian 

Fakultas :   Teknologi Pertanian 

 

 

 

Disetujui Oleh : 

 

Pembimbing Pertama, 

 

 

Dodyk Pranowo, STP. MSi 
NIP. 132 304 481 

 

 

 Tanggal persetujuan........................... 

Pembimbing Kedua, 

 

 

Dr. Ir Susinggih Wijana, MS 
NIP. 131 281 899 

 

 

Tanggal persetujuan........................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



LEMBAR PENGESAHAN 
 

 
Judul Skripsi  : Analisis Kelayakan Teknologi Produksi Dodol Mangga 

Podang Pada Industri Kecil  

Nama  :   Risa Karina  

NIM  :   0411030067-103 

Jurusan :   Teknologi Industri Pertanian 

Fakultas :   Teknologi Pertanian 

 
 

   Dosen Penguji I, Dosen Penguji II, 

 

 

Dr. Ir. Wignyanto, MS                                 Ir. Endah Rahayu L, MS      
  NIP. 130 935 074 NIP. 131 573 957 

  

    Dosen Penguji III,                                          Dosen Penguji IV, 

 
 
 

  Dodyk Pranowo, STP. MSi                          Dr. Ir. Susinggih Wijana, MS 
      NIP. 132 304 481                                            NIP. 131 281 899 

 

 

Ketua Jurusan,   

 

 

Dr. Ir. Wignyanto, MS
NIP. 130 935 074 

 

Tanggal Lulus Skripsi : 16 Juli 2009 

 
 



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
Nama  :  Risa Karina  

NIM  :  0411030067-103 

Jurusan :  Teknologi Industri Pertanian 

Fakultas :  Teknologi Pertanian 

Judul Skripsi  : Analisis Kelayakan Teknologi Produksi Dodol Mangga 

Podang Pada Industri Kecil  

 
 
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, 31 Juli 2009 

Pembuat pernyataan, 

 

 

Risa Karina 

NIM. 0411030067 

 
 
 
 
 
 



RIWAYAT HIDUP 

 

Penulis dilahirkan pada tanggal 2 Agustus 1986 di Mojokerto, Jawa Timur 

dengan nama Risa Karina, sebagai anak bungsu dari tiga bersaudara pasangan 

Bapak Siswadi dan Ibu Dewi Supiati. 

Pendidikan yang pernah ditempuh penulis yaitu, lulus dari Sekolah Dasar 

Negeri Perning II pada tahun 1998 dan lulus dari Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 2 Mojokerto pada tahun 2001. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan 

di Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Puri dan lulus pada tahun 2004. Tahun 

2004 penulis diterima di Universitas Brawijaya Malang, Fakultas Teknologi 

Pertanian, Jurusan Teknologi Industri Pertanian melalui jalur SPMB (Seleksi 

Penerimaan Mahasiswa Baru). 

Pada masa pendidikannya, penulis pernah menjadi Asisten Lab. Rekayasa 

Proses dan Sistem Produksi, Tim Pendamping Diseminasi di IKM Budidaya, 

Banyakan Kediri dan Panitia Pekan Keakraban Mahasiswa 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RISA KARINA (0411030067) Analisis Kelayakan Teknologi Produksi Dodol 
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RINGKASAN 

Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis proses diseminasi di 
IKM Budidaya dan juga menganalisis kelayakan teknologi produksi dodol 
mangga podang pada skala industri kecil di IKM Budidaya ditinjau dari aspek 
teknis dan finansial. 

Metode penelitian ini adalah dengan melakukan studi literatur, 
observasi, percobaan produksi, serta melakukan analisis dan interpretasi. 
Terhadap hasil produksi akan dilakukan uji kimia (kadar air dan total gula) dan uji 
organoleptik (rasa, aroma, warna dan tekstur) dengan metode hedonic soring skala 
1-5. Pengkajian aspek teknis meliputi penentuan kapasitas produksi, mesin dan 
peralatan produksi, proses produksi, kemampuan tenaga kerja dan aspek finansial 
meliputi HPP, BEP, efisiensi usaha dan Payback Period. 

Berdasarkan uji kimia diketahui bahwa dodol mangga podang dapat 
diproduksi sesuai dengan SNI tetapi tingkat kualitas masih belum seragam. 
Karakteristik kimia dodol mangga podang adalah kadar air sebesar 19,455 % 
sedangkan total gula sebesar 48,535%. Berdasarkan uji organolpetik juga 
diketahui bahwa secara umum konsumen juga menyukai produk dodol mangga 
podang. Kapasitas produksi dodol mangga podang direncanakan sebesar 22,5 
kg/hari atau 160 pack @ 14 biji. Setelah dilakukan analisis finansial diketahui 
bahwa prakiraan modal tetap 5 tahun yang dibutuhkan sebesar Rp. 65.362.000,00 
dengan nilai HPP yang diperoleh sebesar Rp. 2740 serta harga jual per unit Rp. 
4.000,00, sehingga BEPunit 21.103 pack atau senilai Rp. 47.418.383. R/C ratio 
(efisiensi usaha) sebesar 1,45 yang berarti usaha produksi dodol mangga podang 
sudah efisien dan menguntungkan. Sedangkan waktu pengembalian investasi 
(Payback Period) dicapai pada 2 tahun 9 bulan. 

 
Kata Kunci : Diseminasi, Analisis Kelayakan, Teknologi Produksi, Dodol 
Mangga Podang 
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Dissemination in Mango Unit Production Sumber Bendo, Kediri). Thesis. 
Concellor  : 1. Dodyk Pranowo, STP. MSi 
 2. Dr. Ir. Susinggih Wijana, MS 
 

 
SUMMARY 

Goal in this research is to analyze the process of dissemination IKM 
Budidaya also analyze the feasibility of the production technology Podang Mango 
Dodol on small-scale industry in IKM Budidaya review of technical and financial 
aspects.  

Method of this research is to study the literature, observation, trial 
production, and conducted the analysis and interpretation. Of the production test 
will be conducted chemical (water content and total sugar) and test organoleptik 
(taste, aroma, color and texture) with scoring methods hedonic scale 1-5. 
Technical aspects of the determination of production capacity, machinery and 
production equipment, processing, the ability of labor and financial aspects of the 
HPP, BEP, R/C ratio and Payback Period.  

Based on the test chemical is known that Podang Mango Dodol can be 
produced in accordance with the SNI level of quality. Chemical characteristics of 
Podang Mango Dodol water content is equal to 19.455% while the total sugar was 
48.535%. Based on the test organoleptik that in general consumer products also 
like podang mango dodol. Podang mango dodol production capacity is planned 
podang of 22.5 kg/day or 160 pack @14 pcs. After the analysis of financial 
forecasts that the fixed capital of 5 years is equal to Rp. 65,362,000.00 with a 
value of HPP Rp. 2740 and the selling price per pack Rp. 4000.00, BEP 21,103 
pack or Rp. 47418383. R/C ratio of 1.45, which means Podang Mango Dodol 
production already efficient and profitable. While the return on investment 
(Payback Period) achieved at 2 years 9 months. 
  
Keywords: Dissemination, Feasibility Analysis, Production Technology, 
Podang Mango Dodol 

 

 

 

 
 
 
 



KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga 

penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Kelayakan 

Teknologi Produksi Dodol Mangga Podang Pada Industri Kecil” sebagai tugas 

akhir dalam rangka meyelesaikan studi di Universitas Brawijaya Malang, Fakultas 

Teknologi Pertanian, Jurusan Teknologi Industri Pertanian. 

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan 

terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan 

skripsi ini kepada : 

1. Kedua orang tua Bapak Siswadi dan Ibu Dewi Supiati atas kasih sayang 

dan pengorbanannya. 

2. Bapak Dodyk Pranowo,STP.MSi selaku Dosen Pembimbing pertama dan 

Bapak Dr. Ir. Susinggih Wijana, MS selaku Dosen Pembimbing kedua. 

3. Bapak Dr. Ir. Wignyanto, MS dan Ir. Endah Rahayu L, MS selaku penguji 

pada penelitian dan skripsi penulis. 

4. Bapak Aunur Rofiq Mulyarto, STP, MSc. Selaku Sekretaris Jurusan 

Teknologi Industri Pertanian. 

5. Seluruh staf pengajar Fakultas Teknologi Pertanian Jurusan Teknologi 

Industri Pertanian. 

6. Seluruh karyawan Jurusan Teknologi Industri Pertanian dan Fakultas 

Teknologi Pertanian. 

7. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. 

Penulis tak lupa mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak untuk 

perbaikan Laporan Skripsi ini. Semoga Laporan skripsi ini dapat memberikan 

manfaat bagi yang memerlukan Amin. 

Malang, 31 Juli 2009    

 

            Penulis 



DAFTAR ISI 
 

Hal 
RINGKASAN ................................................................................................. i 
SUMMARY .................................................................................................... ii 
KATA PENGANTAR.................................................................................... iii 
DAFTAR ISI .................................................................................................. iv 
DAFTAR TABEL .......................................................................................... vi 
DAFTAR GAMBAR...................................................................................... vii 
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. viii 
 
I. PENDAHULUAN .......................................................................................  1 
1.1 Latar Belakang ..........................................................................................  1 
1.2 Rumusan Masalah ......................................................................................  3 
1.3 Tujuan Penelitian ......................................................................................  3 
1.4 Manfaat Penelitian ....................................................................................  3 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA............................................................................  4 
2.1 Mangga Podang .........................................................................................  4 
2.2 Dodol Mangga ...........................................................................................  7 
2.3 Bahan Tambahan........................................................................................  9 
 2.3.1 Santan Kelapa....................................................................................  9 
 2.3.2 Gula Pasir .........................................................................................  9 
 2.3.3 Gula Merah ......................................................................................  9 
 2.3.4 Garam ...............................................................................................  10 
 2.3.5 Tepung Ketan....................................................................................  10 
 2.3.6 Asam Sorbat ......................................................................................  11 
2.4 Industri Kecil .............................................................................................  13 
2.5 Diseminasi Teknologi...................................................................................15  
2.6 Analisis Kelayakan ...................................................................................  16 
      2.6.1. Aspek Teknis....................................................................................  18 
 2.6.2. Aspek Finansial................................................................................  21 
 
III. METODE PENELITIAN .......................................................................  25 
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian ...................................................................  25 
3.2 Bahan dan Alat ..........................................................................................  25 
3.3 Batasan Masalah .......................................................................................  25 
3.4 Prosedur Penelitian ....................................................................................  26 
 3.4.1 Studi Literatur ..................................................................................  26 
 3.4.2 Observasi ..........................................................................................  26 
 3.4.3 Percobaan Metode Produksi  ............................................................  27 
 3.4.4 Pengambilan Sampel ........................................................................  27 
  3.4.4.1. Aspek Teknis...........................................................................  27 
  3.4.4.2. Aspek Finansial.......................................................................  29 
3.5 Pelaksanaan Penelitian ...............................................................................  31 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN................................................................  33 



4.1 Karakteristik IKM Budidaya, Kediri..........................................................  33  
4.2 Diseminasi Teknologi Produksi .................................................................  35 
 4.2.1 Pengenalan Mesin dan Peralatan.......................................................  36 
 4.2.2 Pengenalan Teknologi ......................................................................  37 
 4.2.3 Pemindahan Kemampuan..................................................................  38 
4.3 Analisis Kualitas Produk............................................................................  40 
4.4 Analisis Kelayakan Teknologi Produksi....................................................  45 
 4.4.1 Aspek Pasar.......................................................................................  45 
 4.4.2 Aspek Teknis.....................................................................................  47 
  4.4.2.1. Kapasitas Produksi ....................................................................  47 
  4.4.2.2. Bahan Baku................................................................................  48 
  4.4.2.3. Teknologi Proses Produksi Dodol Mangga ...............................  52 
  4.4.2.4  CCP (Critical Control Point) ....................................................  56 
  4.4.2.5. Utilitas .......................................................................................  57 
  4.4.2.6. Tenaga Kerja..............................................................................  58 
  4.4.2.7. Mesin dan Peralatan Produksi ...................................................  59 
 4.3.3 Aspek Finansial.................................................................................  61 
  4.3.3.1. Harga Pokok Produksi (HPP) ....................................................  63 
  4.3.3.2. Break Event Point (BEP)...........................................................  63 
  4.3.3.3. R/C Ratio ...................................................................................  64 
  4.3.3.4. Payback Period (PP) .................................................................  64 
 
V. KESIMPULAN DAN SARAN .................................................................  65 
5.1 Kesimpulan ................................................................................................  65 
5.2 Saran...........................................................................................................  66 
 
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... .67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



DAFTAR TABEL 
 

 
No. Teks                               Hal 
  
1. Jumlah Mangga Podang di Kabupaten Kediri Tahun 2007 ......................  4 

2. Sifat Fisik dan Kimia Mangga Podang .....................................................  7 

3. Syarat Mutu Dodol SNI ............................................................................  11 

4. Batasan atau Kriteria Usaha Kecil dan Menengah.....................................  15 

5. Kegiatan Pembinaan Kelompok Tani Budidaya ........................................  34 

6. Data Peningkatan Waktu Tenaga Kerja .....................................................  40 

7. Hasil Uji Kimia Dodol Mangga Podang ....................................................  41 

8. Hasil Uji Organoleptik Dodol Mangga Podang.........................................  43  

9. Kebutuhan Tenaga Kerja ...........................................................................  58 

10. Ringkasan Biaya Produksi Dodol Mangga Podang ...................................  62 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



DAFTAR GAMBAR 
 
 
No. Teks                               Hal 

1. Diagram Alir Proses Pembuatan Dodol Mangga ......................................  12 

2. Diagram Alir Proses Pembuatan Dodol Mangga pada IKM Budidaya .....  30 

3. Proyeksi Konsumsi Dodol tahun 2007 sampai 2009 .................................  46 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DAFTAR LAMPIRAN 
 
 
No. Teks                               Hal 
             
1. Prosedur Analisa Kimia .............................................................................  70 

2. Lembar Uji Organoleptik ...........................................................................  72 

3. Uji t Berpasangan.......................................................................................  73 

4. Perhitungan Konsumsi Dodol dan Proyeksinya.........................................  75 

5. Neraca Massa Proses Produksi Dodol Mangga .........................................  76 

6. Peta Proses Operasi Pembuatan Dodol Mangga ........................................  77 

7. Matriks CCP (Critical Control Point) .......................................................  78  

8. Penetapan CCP...........................................................................................  80 

9. Lembar Penentuan CCP .............................................................................  81 

10. Jenis Mesin dan Peralatan ..........................................................................  82 

11. Kebutuhan Bahan Baku .............................................................................  83 

12. Kebutuhan Utilitas .....................................................................................  85 

13. Rincian Modal Tetap..................................................................................  87 

14. Biaya Penyusutan Per Tahun .....................................................................  88 

15. Modal Kerja per 3 Bulan............................................................................  89 

16. Biaya Tetap dan Tidak Tetap .....................................................................  90 

17. Harga Pokok Produksi (HPP) dan Harga Jual ...........................................  91 

18. Perhitungan Payback Period ......................................................................  93 

19. Dokumentasi ..............................................................................................  94 

 
 



I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

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 (Baswarsiati dan Yuniarti, 2001).  

Petani pada umumnya menjual mangga podang dalam bentuk segar kepada 

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

mangga podang tidak dapat seluruhnya terserap oleh pasar sehingga harganya 

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

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

Untuk mengatasi lonjakan produksi berlimpah pada saat panen raya dan sifat 

mudah rusak, maka dapat dilakukan pengolahan mangga podang menjadi berbagai 

jenis olahan sehingga dapat menyelamatkan hasil panen yang berlimpah pada saat 

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

menjadi lebih luas dengan resiko kerusakan yang lebih kecil. Salah satu contoh 

pengolahan mangga podang yaitu membuatnya menjadi dodol. 
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Dodol mangga merupakan  salah  satu  jenis  produk  olahan  buah 

mangga  yang  bersifat  semi basah,  berwarna  orange,  dibuat  dari  campuran  

tepung  ketan,  gula,  dan  santan dengan atau tanpa bahan pengawet.  Pengolahan 

dodol sudah cukup lama dikenal masyarakat, prosesnya sederhana, murah dan 

banyak menyerap tenaga kerja sehingga usaha ini berbentuk usaha industri kecil.  

Salah satu IKM di Kediri yang memproduksi dodol mangga adalah IKM 

Budidaya yang semula terbentuk dari suatu kelompok tani di desa Tiron 

kecamatan Banyakan, Kediri. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh IKM 

Budidaya ini adalah teknologi pengolahan dodol masih belum diketahui. Dalam 

hal ini diperlukan suatu diseminasi yang sesuai untuk industri dodol tersebut. 

Keuntungan menerapkan deseminasi teknologi bagi industri kecil antara 

lain dibutuhkan modal yang rendah, penggunaan semi automated 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 dodol buah mangga diperlukan 

suatu analisis kelayakan untuk menerapkan rancangan dan mengkaji rancangan ini 

menguntungkan atau tidak bagi industri kecil tersebut. Oleh sebab itu penelitian 

ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di IKM 

Budidaya tersebut. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: 

1. Apakah proses diseminasi sudah dapat terserap dengan baik pada IKM 

Budidaya? 

2. Apakah teknologi produksi dodol mangga podang, layak untuk 

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 dodol mangga podang pada skala 

industri kecil di IKM Budidaya, Sumber Bendo, Kediri. 

 

1.4 Manfaat 

Memberikan dari penelitian adalah : 

1. Mendapatkan infomasi proses diseminasidi IKM Budidaya, Sumber Bendo, 

Kediri. 

2. Mendapatkan informasi informasi analisis kelayakan teknologi produksi dodol 

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 (kw) 

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 

 
 

4



yang segarmanis dan banyak mengandung air maka mangga Podang Urang dapat 

dimanfaatkan sebagai buah segar maupun olahan. Mangga Podang dapat diolah 

menjadi beberapa produk seperti jus, sirup, dodol, dan puree (Baswarsiati dan 

Yuniarti, 2007).  

Buah mangga Podang Urang mempunyai ciri khas, yaitu penampilan 

sangat mencolok dan menarik konsumen dengan warna kulit buahnya yang merah 

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

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

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

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

banyak konsumen diluar negeri (Purwanto 2000). 

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

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

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

paling banyak adalah air dan karbohidrat (Pracaya, 2006) 

a. Karbohidrat 

Karbohidrat daging buah mangga terdiri dari gula sederhana, tepung dan 

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

tersebut memberikan rasa manis dan tenaga yang dapat segera digunakan 

oleh tubuh. Zat tepung mangga masak lebih sedikit dibandingkan mangga 

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

Selulosa dan pektin mangga memudahkan pembuangan kotoran. 
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b. Tanin  

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

bermacam-macam mangga mungkin ada hubungannya dengan campuran 

gula, asam dan tanin yang terdapat di dalam buah. Warna hitam sewaktu 

buah mangga diiris, penyebabnya adalah tanin, kadang-kadang tanin 

memberikan rasa pahit. 

c. Asam 

Rasa asam pada buah mangga mungkin disebabkan adanya asam sitrat. 

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

disebabkan adanya vitamin C. 

d. Protein 

Protein pada mangga terdapat dalam enzim. Enzim dalam buah mangga 

menyebabkan perubahan kimia dan metabolisme. Enzim sering berefek 

tidak baik pada warna daging buah selama disimpan atau dikalengkan. 

Warna alaminya akan berubah jadi coklat atau hitam. 

e. Vitamin 

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

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

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

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

C mudah sekali rusak kalau berhubungan dengan zat asam. Ketika 

memproses mangga untuk dikalengkan atau keperluan lain, jangan terlalu 

lama berhubungan dengan udara. Selama proses masaknya buah, 
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pembentukan gula dan karoten (provitamin A) lebih besar dan lebih cepat 

dibanding buah yang belum masak. Hasil pengamatan sifat fisik dan kimia 

buah mangga Podang disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Sifat Fisik dan Kimia Buah Mangga Podang Urang Dua Hari 
Setelah Panen. 
No. Karakter Nilai rata-rata 
1. Berat (g) 221,8 
2. Kandungan gula (%) 7,3 
3. Kandungan asam (%) 3,1 
4. Warna kulit buah Hijau dan merah dekat tangkainya 
5. Warna daging buah Merah kekuningan 
6. Aroma Lemah 

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

2.2 Dodol Mangga 

Dodol termasuk salah satu jenis makanan traditional yang tergolong ke 

dalam produk pangan semi basah. Dodol merupakan sejenis makanan yang terbuat 

dari tepung ketan, santan kelapa, dan gula dengan atau tanpa penambahan bahan 

lainnya yang diizinkan (Dewan Standarisasi Nasional, 1992). Astawan dan 

Astawan (1991) menambahkan bahwa dodol adalah jenis makanan yang terdiri 

atas campuran ketan dan gula yang dimasak, biasanya dikonsumsi sebagai 

makanan selingan. Sebagai salah satu jenis pangan semi basah, dodol memiliki 

tingkat keawetan tertentu yang dipengaruhi oleh komposisi bahan penyusun, 

aktivitas air, teknologi pengolahan, pengemasan dan kandungan bahan pengawet 

(Rahmi, 1998). 

Dodol mangga dibuat dari mangga matang dan penambahan bahan-

bahan pembantu lainnya. Pembuatan dodol mangga dapat dilakukan dengan 

proses sebagai berikut (Astawan dan Astawan 1991): 
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1. Mangga matang yang mempunyai rasa dan aroma yang khas sebanyak 1 

kg dihilangkan kulit dan bijinya, kemudian dipotong kecil-kecil.  

2. Potongan buah mangga kemudian dihancurkan dengan blender untuk 

mendapatkan bubur buah.  

3. Kedalam bubur buah kemudian ditambahkan bahan pembantu seperti 

santan kelapa 1 butir, gula merah 500 gram, gula pasir 700 gram, mentega 

putih 50 gram, tepung jeli 20 gram, garam 5 gram, serta penambahan 

tepung beras ketan sebanyak 400 gram.  

4. Adonan dimasak sampai mencapai kekentalan tertentu dan kalis (tidak 

lengket), setelah itu diambil dan dituangkan diatas loyang.  

5. Adonan selanjutnya dilakukan pemekatan dalam oven yang bersuhu 70oC 

selama antara 6 sampai 7 jam.  

6. Setelah itu angkat dan keluarkan adonan dodol tersebut serta dinginkan di 

udara terbuka, dan setelah dingin dapat diiris-iris sesuai selera. Diagram 

alir proses pembuatan dodol mangga dapat dilihat pada Gambar 1. 

     

2.3 Bahan Tambahan 

2.3.1 Santan Kelapa 

Santan kelapa merupakan cairan hasil ekstraksi dari kelapa parut dengan 

menggunakan air. Santan  kelapa  dalam  pembuatan  dodol  berfungsi  untuk  

memperoleh  kekenyalan tertentu,  rasa maupun aroma. Komposisi santan kelapa 

pada umumnya  terdiri  dari air sekitar 52%, protein 4%, lemak 27%, dan 

karbohidrat/gula 15%. Tinggi rendahnya komposisi tersebut sangat  dipengaruhi  
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oleh  varietas  kelapa,  cara  pemasarannya  dan  volume  air  yang ditambahkan 

(Anonymusa, 2007).  

2.3.2 Gula Pasir 

Dalam  proses  pembuatan  dodol  digunakan  dua  jenis  gula,  yaitu  gula  

pasir  dan  gula merah.    Fungsi  gula  tersebut  antara  lain  untuk  memberikan  

aroma,  rasa  manis  sebagai pengawet  dan  untuk  memperoleh  tekstur  tertentu.    

Penggunaan  kedua  jenis  gula  tersebut sangat berpengaruh terhadap 

pembentukan lapisan keras dari dodol.  Menurut  Pancoast dan Junk (1980)  

kandungan sakarosa dan  kadar laktosa di  dalam pengolahan pangan  semi basah 

cenderung  akan  membentuk  lapisan  keras  dan  dapat  dihambat  pertumbuhan 

mikroba dengan penambahan glukosa disirup (Anonymusa, 2007). 

2.3.3 Gula Merah 

Gula kelapa atau gula merah adalah gula yang dihasilkan dari penguapan 

nira pohon kelapa. Gula kelapa atau dalam perdagangan disebut gula jawa, gula 

merah atau gula nira, biasanya dijual dalam bentuk setengah mangkok atau 

setengah elip. Bentuk demikian ini dihasilkan dari cetakan yang digunakan berupa 

setengah tempurung kelapa (jawa:bathok), adapula yang menggunakan cetakan 

bambu, sehingga bentuknya bulat silindris.  

Gula kelapa masih banyak digunakan khususnya masyarakat jawa sebagai 

bumbu masak karena memiliki aroma dan rasa yang khas karamel palma. 

Disamping itu, gula kelapa juga digunakan untuk pemanis minuman, bahan 

pembuat kecap, bahan pembuat dodol, dan pembuat kue serta bahan penambah 
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cita rasa pada makanan. Selain gula kelapa dalam setengah tempurung kelapa dan 

bulat silindris, adapula dalam bentuk gula semut (Anonymus, 2007).  

2.3.4 Tepung Ketan 

Beras  ketan  (Oryza  sativa  qlutinous)  mengandung karbohidrat  yang  

cukup  tinggi,  yaitu  sekitar  80%. Selain karbohidrat, kandungan dalam beras 

ketan adalah lemak sekitar 4%,  protein  6%,  dan  air  10%. Di  dalam proses  

pembuatan    dodol  selain  tepung  beras  ketan  dalam adonan tepung beras ketan 

ditambahkan tepung terigu dengan maksud agar sifat gel dari dodol dapat bertahan 

cukup lama (Anonymusa, 2007). 

2.3.5 Asam Sitrat 

Asam sitrat berfungsi sebagai penambah rasa asam pada dodol agar 

menambah citarasa mangga podang yang rasanya agak asam. Asam sitrat 

ditambahkan pada proses pemasakan. Asam sitrat dapat memberikan hasil 

memuaskan jika dicampur dengan aroma lain yang lebih kuat. Jumlah asam sitrat 

yang dtambahkan dalam proses produksi dodol mangga podang sebanyak 0,3 

gram/kg daging mangga. 

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

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

Sehingga suhu pasteurisasi yang dibutuhkan juga akan lebih rendah dan 

kemungkinan tumbuhnya mikroba berbahaya akan lebih kecil (Winarno, 2002). 
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2.3.6 Natrium Benzoat 

Na benzoat ditambahkan pada saat tahapan akhir pemasakan dan berfungsi 

sebagai pengawet dodol, tingkat penggunaan Na benzoat per kg adalah 0,5 g, 

sedangkan harga Na benzoat per kg berkisar Rp. 20.000,00. Benzoat melindungi 

produk dari serangan oksidasi, kerusakan enzimatis dan kerusakan secara 

bakterial (fermentasi asam laktat dan asam asetat). Adapun syarat mutu dodol 

sesuai SNI 01-2986-1992 disajikan dalam Tabel 3. 

Tabel 3. Syarat mutu dodol sesuai SNI  

No Kriteria uji Satuan Persyaratan 
1. 
 
 
 
2. 
3. 
4 . 
5. 
6. 
 
7. 
8. 
 
 
 
9. 
. 

Keadaan : 
1.1 Bau 
1.2 Rasa 
1.3 Warna 
Air 
Jumlah gula sebagai sakarosa 
Protein (N x 6,25) 
Lemak 
Bahan Tambahan Makanan 
 
7.1 Pemanis Buatan 
Cemaran Logam : 
8.1. Timbal (Pb) 
8.2. Tembaga (Cu) 
8.3. Seng (Zn) 
Arsen (As) 
 

 
 
 
 
%, b/b 
%, b/b 
%, b/b 
%, b/b 
 
 
 
 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
 

 
Normal 
Normal, khas 
Normal 
Maks.20 
Min. 45 
Min.3 
Min.7 
Sesuai SNI.0222-M dan Peraturan 
Men Kes. No.722/Men.Kes/Per/IX/88  
Tidak ternyata 
 
Maks.1,0 
Maks. 10,0 
Maks. 40,0 
Maks. 0,5 

(Sumber: Badan Standarisasi Nasional , 1992) 
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Mangga matang 1 kg 

Kupas dan buang bijinya 

Dipotong-potong 

Santan kelapa1 butir 
Gula merah 500gr Penghancuran  Tepung ketan 1kg 
Garam 5 gram 

Diaduk sambil dipanaskan 

Asam sorbat 1gr 

Setelah kekentalan tertentu,   
dicetak dalam loyang 

Pemekatan dalam oven 70oC 
selama 6-7 jam 

Dodol mangga 

 

Gambar 1. Diagram Alir Proses Pembuatan Dodol Mangga 
(Astawan dan Astawan 1991) 
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2.4 Industri Kecil 

Undang-undang No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil menggolongkan 

industri kecil dalam batasan usaha kecil. Berdasarkan Undang-undang ini, maka 

industri kecil didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh 

perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan, bertujuan untuk 

memproduksi barang ataupun jasa untuk diperniagakan secara komersial, yang 

mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta, dan mempunyai nilai 

penjualan per tahun sebesar Rp. 1 milyar atau kurang. 

 Bila ditinjau dari jumlah tenaga kerja yang tersedia, maka perusahaan 

industri pengolahan dibagi dalam 4 kategori menurut Anonymous c (2004), yaitu : 

1. Industri besar : tenaga kerja 100 orang atau lebih 

2. Industri Sedang : tenaga kerja 20-99 orang 

3. Industri kecil : tenaga kerja 5-19 orang 

4. Industri kerajian rumah tangga  : tenaga kerja 1-4 orang 

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 
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− 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 

− 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, Mardinah dan Fawzya, 2002). 

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 4. 
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Tabel 4. 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 

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

Usaha Kecil  Pekerja 5 19 orang 

Badan Pusat 
Statistik (BPS) 
 

Usaha menengah  Pekerja 20 99 orang 
Usaha kecil (UU No. 
99/1995) 
 

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

Menneg koperasi 
Dan PKM 
 

Usaha Menengah 
(Inpres 
10 /1999) 

Asset Rp 200 10 Milyar 
 

Sumber : Anonim (2001) 

 

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 (Said, 2001). 

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

transmisi pengetahuan serta keahlian teknis yang mencakup pengenalan proses 

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

baru tersebut. Sedangkan Vyas dan Shah (1990) mengemukakan bahwa alih 
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teknologi seharusnya dilakukan dalam sebuah sistem yang tersusun. Sistem 

tersebut meliputi tiga hal sebagai berikut: 

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

buatan manusia lainnya tanpa disertai pemindahan ilmu pengetahuan. 

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

yang dibuat ditempat lain diproduksi secara local setelah menggabungkan 

beberapa elemen desain. 

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

ditandai dengan adanya pemindahan keahlian produksi dan teknis yang canggih 

dan matang. 

Diseminasi teknologi dalam industri kecil memiliki beberapa keuntungan 

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

oleh tenaga ahli maupun semi ahli, pendirian pabrik bisa dipedesaan atau 

dipinggiran kota serta memperbanyak kesempatan kerja (Benkerrouma dan 

Tamime, 2003). 

 

2.6 Analisis Kelayakan 

 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 

dengan berhasil dan menguntungkan atau tidak. Jenis aspek yang dikaji 

tergantung pada besar kecilnya dana yang tertanam dalam investasi tersebut. 
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Semakin besar dana yang ditanam, semakin banyak aspek yang dikaji (Husnan 

dan Suwarsono, 1999). 

 Kegiatan proyek dapat diartikan sebagai satu kegiatan sementara yang 

berlangsung dalam jangka waktu terbatas, dengan alokasi sumber daya tertentu 

dan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas dan sasarannya telah digariskan 

dengan jelas. Studi kelayakan proyek adalah pengkajian yang bersifat menyeluruh 

dan mencoba menyoroti segala aspek kelayakan proyek atau investasi (Soeharto, 

1997). 

 Studi kelayakan proyek merupakan penelitian tentang dapat tidaknya suatu 

proyek (biasanya merupakan proyek investasi) dilaksanakan dengan berhasil 

(Jihadi, 2001). Menurut Wibowo (2007), tindakan yang dilakukan dalam studi 

kelayakan adalah mengadakan studi kelayakan untuk meneliti apakah usaha yang 

direncanakan secara teknis, ekonomis, dan komersial cukup menguntungkan 

untuk dilaksanakan. Sedangkan tahapan untuk membuat studi kelayakan adalah 

sebagai berikut: 

1 Mempelajari berbagai hal yang berkenaan dengan jenis rencana dan penelitian 

masalah 

2  Menyusun rencana studi kelayakan secara terinci dan berurutan 

3 Mengumpulkan data dan informasi dari lapangan atau instansi yang 

berhubungan dengan rencana usaha 

4  Menganalisis informasi yang diperoleh, kemudian menuangkannya dalam 

bentuk laporan tertulis 

5 Membuat kesimpulan 
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2.6.1. Aspek Teknis 

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). 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 

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 
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mempertimbangkan kapasitas teknis dari peralatan yang dimiliki (Husnan dan 

Suwarsono, 1994). 

Pemilihan mesin dan peralatan serta teknologi yang akan diterapkan 

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

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

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

dalam pemilihan jenis teknologi adalah seberapa jauh derajat mekanisasi yang 

diinginkan dan manfaat ekonomi yang diharapkan.  

Salah satu jenis penilaian yang dilakukan terhadap implementasi teknologi 

adalah pemantauan berupa penilaian berjalan mengenai penerapan suatu 

teknologi, serta melakukan koreksi agar teknologi tersebut berjalan dengan baik 

(Said, dkk, 2001). Sudana (2005) menyatakan bahwa faktor dominan yang 

mendorong  petani dalam mengadopsi suatu teknologi adalah:  1) menguntungkan 

dari usahatani sebelumnya; 2) produktivitasnya meningkat; 3) sumber pendapatan 

lebih banyak; 4) meningkatkan kesuburan tanah;  5) meningkatkan lapangan kerja.   

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 (Suharto, 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 : 

a. Teknologi yang diajukan harus dapat menghasilkan standar mutu produk 

yang dikehendaki pasar. 

b. Teknologi tersebut harus cocok dengan persyaratan yang diperlukan untuk 

mencapai kapasitas produksi ekonomis yang telah ditentukan. 

c. 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. 

2.6.2. Aspek Finansial 

 Pada segi finansial akan membahas tentang perhitungan biaya produksi. 

Biaya produksi merupakan jumlah keseluruhan dari biaya tetap dan tidak tetap 

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

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

termasuk dalam pengeluaran tambahan pabrik dikelompokkan menjadi beberapa 

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

yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai (Suadi, 2000). 
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a. Harga Pokok Produksi (HPP) 

 Harga Pokok Produksi (HPP) menunjukkan biaya yang dimasukkan 

kedalam proses produksi selama satu periode ditambah biaya persediaan awal 

barang dalam proses pada awal periode berikutnya. HPP merupakan akumulasi 

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

dapat dihitung menggunakan rumus : 

dihasilkanyangbarangJumlah
biayaseluruhJumlahHPP =  

b. BEP (Break Even Point) 

BEP adalah titik dimana total biaya produksi sama dengan pendapatan. 

Titik impas memberikan petunjuk bahwa tingkat produksi telah menghasilkan 

pendapatan yang sama besarnya dengan biaya produksi yang dikeluarkan. Untuk 

analisis titik impas, biaya operasi produksi dikelompokkan menjadi biaya tetap 

dan biaya tidak tetap (variabel) (Soeharto, 1997). 

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

Break Event Point adalah dimana pada saat pendapatan penjualan cukup untuk 

menutupi biaya produksi yang dikeluarkan akan tetapi tidak ada laba atau 

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

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

produksi. 
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 Dimana :  

   FC = Fixed cost (Biaya tetap) 

   VC = Variable cost (Biaya variabel) 

      P = Price (Harga jual) 

c. Efisiensi Usaha  

Menurut Soekartawi (1995), analisis efisiensi usaha adalah perhitungan 

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

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

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

TC
TRCR =/    

dengan TR = P x Q 

 TC = TFC + TVC  

Dimana : 

TR = Total Revenue (jumlah seluruh penerimaan yang diperoleh) 

P    = Price (harga) 

Q   = Quantity (Jumlah unit) 

TC = Total cost (Jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan) 

 Adapun kriteria pengujian dengan menggunakan R/C ratio adalah 

R/C < 1 : Usaha tidak efisien dan merugikan 

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

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

Payback Period  merupakan penentuan jangka waktu yang dibutuhkan 

untuk menutup initial investment dari suatu proyek dengan menggunakan net cash 

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

dinilai berdasarkan apakah dalam waktu tertentu yang diinginkan, jumlah kas 

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

direncanakan. Payback period method digunakan untuk mengukur jangka waktu 

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

menghitung PP adalah sebagai berikut : 

PP = bulanx
cd
cbt 12⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

−
−

+  

Keterangan : 

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

b = initial investment (modal awal) 

c = kumulatif net cash inflow pada tahun ke t 

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

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilakukan pada industri kecil di Poktan Dusun Sumber Bendo, 

Desa Tiron Kecamatan Banyakan, Kediri Jawa Timur dan dilaksanakan mulai 

bulan Oktober 2008 sampai selesai. 

 

3.2 Bahan dan Alat 

 Bahan yang digunakan dalam pembuatan dodol mangga ini adalah mangga 

podang yang berasal dari desa Banyakan, Kediri Jawa Timur dan bahan pembantu 

yaitu gula pasir, gula merah, tepung ketan, santan kelapa, mentega putih dan 

garam. 

Alat-alat yang digunakan dalam pembuatan dodol mangga pada industri 

kecil antara lain yaitu wajan tembaga/besi, pisau stainless stell  bervariasi,  pengaduk  

(terbuat  dari  kayu  aren atau dari pelepah kelapa), blender , baskom, loyang sebagai 

tuangan, ember, kompor atau tungku kayu bakar, saringan santan, parutan kelapa, 

mika plastik/kertas/sebagai pembungkus. 

 

3.3 Batasan Masalah 

 Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Mangga yang digunakan dalam pembuatan dodol mangga ini adalah 

mangga podang yang berasal dari desa Tiron, kecamatan Banyakan. 
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2. Sumber Daya Manusia adalah masyarakat pedesaan Sumber Bendo, 

Kecamatan Banyakan, yang masih dalam tahap pembelajaran. 

3. Aspek teknis yang dikaji meliputi kualitas dodol mangga, kapasitas 

produksi harian, kapasitas mesin dan peralatan, kebutuhan utilitas (bahan 

bakar, listrik dan air), serta kinerja SDM. 

4. Kualitas  dodol mangga yang diuji adalah kadar air dan  total gula 

(sakarosa) yang dibandingkan dengan SNI. Selain itu juga dilakukan uji 

organoleptik mengenai rasa, aroma, warna dan tekstur yang dilakukan oleh 

5 panelis ahli. 

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

kemasan, BEP dan efisiensi usaha.  

 

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

kemampuan produksi. 

3.4.3 Percobaan Metode Produksi 

Implementasi metode produksi dodol mangga podang mengacu pada 

prosedur teknologi pengolahan dodol mangga menurut Paket Teknologi 

Budidaya Pertanian Dan Pengolahan Buah Mangga Dan Pisang (Susanto dan 

Masyrofie, 1997).  Diagram alir proses pengolahan dodol mangga podang dapat 

dilihat pada Gambar 3. 

3.4.4 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, 3dan 4. 

3.4.4.1. Aspek teknis 

Pengkajian aspek teknis dalam produksi dodol ini didasarkan penelitian 

implementasi teknologi pengolahan dodol yang telah dilakukan, sehingga dari 

produk yang dihasilkan dapat diperkirakan beberapa hal sebagai berikut: 

a.  Kualitas dodol mangga 

 Pemenuhan terhadap standar SNI dan kontinuitas kualitas dodol mangga 

selama beberapa waktu produksi. Produk dodol yang telah dibuat diuji untuk 

mengetahui kualitasnya. 

Pengujian meliputi : 

1. Uji kimia (kadar air dan total gula) 

2. Uji organoleptik (rasa, warna, tekstur dan aroma) 
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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 1. 

Uji organoleptik menggunakan metode hedonic scale scoring dengan skor 

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

pengolahan dodol di kota Malang. Lembar kuisioner uji organoleptik penelitian 

disajikan pada Lampiran 2. 

b. Proses dan kapasitas produksi 

Pembahasan proses produksi dimulai dari persiapan bahan baku hingga 

produk dikemas, 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. 

c. Utilitas 

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

listrik yang digunakan dalam proses pembuatan meliputi penggunaan blender, 

penerangan dan lain-lain serta air yang digunakan untuk pencucian alat dan lain-

lain) dikaji dalam satuan waktu produksi. Metode pengamatan dari masing-

masing utilitas adalah : 

1.  Gas elpiji, dilakukan dengan menimbang gas sebelum digunakan produksi 

dan sesudah produksi. 

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

listrik. 
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3.  Air, dilakukan dengan menghitung volume awal tandon air dan 

menghitung volume tandon setelah digunakan proses pembuatan dodol 

mangga. 

d. Tenaga kerja produksi 

Tenaga kerja dianalisa kemampuannya dalam menerima transfer skill 

apakah sudah dapat menerima dengan baik atau belum dengan indikator 

peningkatan waktu yang digunakan tenaga kerja dalam proses pengirisan dan 

pengemasan. 

e. Mesin dan peralatan 

 Pada penelitian ini diketahui kapasitas mesin, spesifikasi mesin dan 

peralatan yang digunakan. 

 

3.4.4.2. Aspek finansial 

Metode ananlisis finansial yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

yaitu harga pokok produksi (HPP), BEP (Break Event Point), BCR (Benefit Cost 

Ratio), serta Payback Period. 
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Kelapa 3 buah Mangga matang 22kg 

 

Gambar 2. Diagram Alir Proses Pembuatan Dodol Mangga 

(Susanto dan Masyrofie, 1997) 

 

 

 

Dikupas  

Dipotong-potong 

Penghancuran  

Dodol mangga 11,25kg 

Pemekatan dalam oven 70oC 
selama 6-7 jam 

Setelah kekentalan tertentu, 
dicetak dalam loyang 

Dimasak  

     Dipotong-potong 

Dikupas  

Dihancurkan  
Air 3lt 

Diperas 

Tepung ketan 2kg 
Gula merah 0,5kg 
Gula pasir 4,5kg 
Mentega putih0,5kg 
Na benzoat 7,5gr 
Asam sitrat 4,5gr 
Essence 5ml 

           Dikemas  

 
 

30



3.5 Pelaksanaan Penelitian 
 

Pelaksanaan pelatihan dan diklat mengenai pengenalan teknologi proses 

pengolahan mangga podang yang diberikan oleh Fakultas Teknologi Pertanian  

Universitas Brawijaya yang bekerja sama dengan Departemen Pertanian dan 

JICA, dengan metode diseminasi  pada IKM Budidaya di desa Tiron, dusun 

Sumber Bendo, Kabupaten Kediri, yang dimulai pada tanggal 19 Oktober 2008. 

Tabel 3 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 dodol 
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 

‐ Peserta kelompok wanita 
tani Budidaya 

‐ Bupati Kab Kediri 
‐ Ditjen PPHP Deptan 
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Kegiatan produksi  pada IKM Budidaya di Kecamatan Banyakan 

dilakukan pada saat mulai pelatihan dengan pengenalan teknologi tepat guna pada 

IKM Budidaya 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 dodol mangga, kemudian dijelaskan tentang fungsi 

masing-masing alat dan mesin, seperti penggunaan oven dan mesin pendingin. 

Selanjutnya pelatihan langsung proses pembuatan dodol mangga mulai dari 

pengupasan, pemasakan, pengeringan dan pengemasan. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

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

Sejarah didirikannya kelompok ini berawal pada tahun 1986 dengan 

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

HIPPA tersebut berkembang dengan membentuk Kelompok Budidaya yang 

didalamnya terdapat Kelompok Wanita Tani PKK serta beralih nama menjadi 

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

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

Akan tetapi melalui berbagai kegiatan pembinaan dan pemberdayaan yang 

dilakukan, kelompok tersebut lambat laun menjadi kelompok yang mandiri serta 

meningkatkan tingkat pendapatan ekonomi kelompoknya. Berbagai kegiatan 

pembinaan kelompok tani Budidaya tersaji pada Tabel 5.  

Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh kelompok untuk dapat 

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

mesin skala mini yang tidak lengkap sehingga tidak dapat digunakan untuk 

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

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

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

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

pasca pendampingan produksi tidak dilakukan, sehinga banyak permasalahan 

tidak terselesaikan. Berbagai kendala inilah yang menyebabkan hingga kini belum 

beropersional secara riil dan kompetitif dengan IKM lain. 
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Tabel 5. Kegiatan Kegiatan Pembinaan Kelompok Tani Budidaya 

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

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

pengolahan keripik buah (vacum fryer) dari Dinas 
Kabupaten Kediri 

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

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

 

Pada tahun 2008 JICA memberikan bantuan rintisan unit produksi 

pengolahan mangga podang, melalui Deptan Ditjen PPHP, dan pendampingan 

teknis dari Universitas Brawijaya, Malang. Salah satu bentuk pengembangan 

produk adalah diproduksinya dodol mangga podang. Pengembangan tersebut 

dapat dinilai sangat potensial, mengingat keberadaan unit produksi tersebut 

didukung dengan potensi mangga podang yang melimpah. Selain itu pembuatan 

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

dodol sangat sesuai untuk dikembangkan ditengah-tengah kelompok tani 

sebagaimana kelompok tani Budidaya.  

Unit produksi Budidaya selain memproduksi dodol mangga podang, juga 

memproduksi produk olahan lainnya yang berbasis mangga podang diantaranya 

adalah sari buah, leather, kripik, manisan jeli, serta manisan buah. Selain 
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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 Unit Produksi Budidaya, Desa Tiron, 

Banyakan, Kediri. Masyarakat yang akan dikenalkan pada teknologi produksi 

pembuatan dodol mangga ini adalah Kelompok Tani dengan latar belakang 

pendidikan SMP sampai SMU tanpa keahlian dan ketrampilan di bidang industri 

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

sebagai perpindahan teknologi yang dihasilkan dan atau digunakan disuatu 

tempat untuk diaplikasikan ke tempat lain sebagai suatu teknologi inovasi. 

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

Produksi Teknologi Industri Pertanian terlebih dahulu kemudian di aplikasikan 

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

yaitu pemindahan alat-alat (material transfer), pemindahan desain (design 

transfer) dan pemindahan kemampuan (capacity transfer). 
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4.2.1 Pengenalan mesin dan peralatan (material transfer) 

Pada pembuatan dodol mangga, mesin dan peralatan yang digunakan  

belum diketahui sepenuhnya oleh Kelompok Tani di Unit Produksi Budidaya. 

Beberapa mesin dan peralatan yang belum diketahui adalah mesin oven,  mesin 

pendingin dan timbangan digital. Mesin dan peralatan yang dibutuhkan untuk 

pembuatan dodol mangga didatangkan atau dipindahkan ke Unit Produksi 

Budidaya. Hal ini dilakukan agar Kelompok Tani Budidaya dapat melihat secara 

langsung dalam bentuk dan ukuran yang sebenarnya. Selain itu diberi pengertian 

nama-nama mesin dan peralatan beserta fungsinya, cara kerja mesin, dan juga 

perawatan dan penggunaan mesin. 

Salah satu alat dalam pengolahan dodol mangga yang memerlukan 

pengetahuan lebih adalah oven. Penggunaan  oven sebagai pengering tidak terlalu 

rumit, hanya perlu sesekali mengontrol suhu dalam oven. Pengontrol suhu inilah 

yang menentukan kinerja oven. Untuk mengontrol suhu ini perlu sedikit keahlian 

yang bisa didapatkan setiap pekerja dengan sedikit belajar. 

Adapun penggunaan pendingin prinsipnya sama dengan kulkas rumah 

tangga pada umumnya, hanya saja kapasitasnya lebih besar. Dalam pengenalan 

mesin pendingin ini tidak mengalami kesulitan seperti pada oven karena 

prinsipnya yang sederhana.  

Setelah dilakukan pengenalan terhadap mesin dan peralatan, para pekerja 

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

frekuensi perawatan mesin. Untuk oven, perawatan dilakukan 2 minggu sekali 

dengan cara membersihkan loyang-loyang oven dan dilakukan pengecekan 
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terhadap pengatur suhu, pemanas dan sebagainya. Begitu juga untuk mesin 

pendingin, dilakukan 2 minggu sekali dengan cara membersihkan bagian dalam 

mesin dan dilakukan pengecekan terhadap pengatur suhu, tempat pembuangan 

limbah dan sebagainya. Sedangkan untuk mesin dan peralatan lain cukup 

dibersihkan setelah pemakaian. 

4.2.2 Pengenalan teknologi (design transfer)  

 Pada sistem ini dikenalkan proses produksi pembuatan dodol mangga 

dengan cara membuat poster diagram alir skala produksi dengan takaran bahannya 

yang sesuai kemudian diletakan di dinding pabrik. Langkah ini bertujuan agar 

resep yang digunakan untuk membuat dodol mangga tidak berubah-ubah. Pada 

tahap ini diawali dengan pelatihan mengolah mangga menjadi dodol mangga.  

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

Pendamping dari Universitas Brawijaya mendemonstrasikan proses pembuatan 

dodol mangga. Kelompok Tani Budidaya dikenalkan dengan proses pembuatan 

dodol mangga, mulai dari persiapan sebelum mengolah mangga yaitu dilatih 

dengan membiasakan menggunakan sarung tangan dan penutup kepala agar 

meminimalisir terjadinya kontaminasi. Kemudian mengenalkan bahan tambahan 

yang digunakan untuk membuat dodol mangga. Untuk menghindari terjadinya 

kesalahan dalam mengambil bahan tambahan, maka pada tempat bahan 

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

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

mudah dihafal. Selain itu dikenalkan juga nama-nama mesin dan peralatan yang 
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digunakan dalam membuat dodol mangga, ditunjukkan cara pemakaian, sistem 

kerja dan perawatanya. 

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

Kelompok Tani Budidaya praktek langsung membuat dodol mangga dibantu oleh 

Tim Pendamping. Pada tahap ini bertujuan untuk melatih kemampuan kelompok 

dalam proses pembuatan dodol mangga. Kelompok Tani Budidaya mulai 

beradaptasi dengan teknologi produksi pembuatan dodol mangga ditunjukkan 

dengan penggunaan timbangan analitik untuk menimbang bahan tambahan, 

penggunaan kompor gas pada proses pemasakan, pengaturan suhu pada mesin 

oven, pemotongan dan pengemasan yang cukup rumit dalam memenuhi standar 

agar menghasilkan produk dengan bentuk dan ukuran yang seragam. 

 Kesalahan yang sering terjadi di Unit Produksi Budidaya adalah pada 

penggunaan mesin terutama pada mesin oven sedangkan pada proses adalah pada 

tahap pemasakan dan pengemasan. Hal ini dikarenakan kurang terbiasa dalam 

penggunaan mesin dan standarisasi pada proses pembuatan dodol mangga.   

4.2.3 Pemindahan kemampuan (capacity transfer) 

 Pada tahap ini merupakan tahap akhir yang dilakukan dalam proses 

diseminasi teknologi proses pembuatan dodol mangga. Pada tahap ini mulai 

diterapkan dengan sistem industri pada umumnya. Mulai dari pengadaan bahan 

baku utama dan bahan baku pengganti, pengolahan dodol mangga sesuai prosedur 

pengolahan, pengemasan yang memerlukan ketepatan dan kecepatan, dan juga 

pemasaran produk semuanya diajarkan pada tenaga kerja. Pemindahan 

 
 

38



kemampuan disini bertujuan untuk melatih lebih dalam dan menyeluruh agar 

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

  Pada bulan tahap ini, Kelompok Tani Budidaya memulai produksi secara 

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

seluruh proses sepenuhnya dilakukan oleh Kelompok Tani Budidaya. Kemudian 

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

dengan cara mengambil sampel secara acak pada setiap minggunya kemudian 

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

mangga sesuai dengan SNI.      

 Adapun indikator lain yaitu berdasarkan penilaian kecepatan tenaga kerja. 

Penilaian dilakukan pada 1 tenaga kerja yang sama pada saat produksi. Penilaian 

dilakukan pada proses pengirisan dan pengemasan karena pada proses pengirisan 

memerlukan ketelitian agar produk dodol yang dihasilkan bisa seragam sedangkan 

pada proses pengemasan dibutuhkan kecepatan dan ketepatan. Selain itu proses ini 

memakan waktu dan tenaga yang cukup banyak. Berdasarkan Tabel 6 kecepatan 

pada setiap minggu semakin meningkat. Pada proses pengirisan didapatkan waktu 

tercepat sebesar 10 menit/loyang dan pada proses pengemasan didapatkan nilai 

tercepat sebesar 60 menit/kg. 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. 
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Tabel 6. Data Peningkatan Waktu Tenaga Kerja Pada Proses Produksi 
Dodol Mangga Podang  

Produksi (minggu) No. Proses I II III IV 
1. Pengirisan (menit/loyang) 25 17 13 10 
2. Pengemasan (menit/kg) 125 105 75 60 

 
 

4.3 Analisis Kualitas Produk 

Dodol adalah jenis makanan yang terdiri atas campuran ketan dan gula 

yang dimasak. Sebagai salah satu jenis pangan semi basah, dodol memiliki 

tingkat keawetan tertentu yang dipengaruhi oleh komposisi bahan penyusun, 

aktivitas air, teknologi pengolahan, pengemasan dan kandungan bahan pengawet 

(Rahmi, 1998). Secara umum proses pengolahan dodol mangga podang adalah 

penghancuran, pemasakan, pengeringan dan pengemasan. Salah satu parameter 

yang dijadikan penilaian kualitas produk dalam proses produksi adalah dengan 

melihat konsistensi kualitas produk dalam setiap produksi. Oleh karena itu, 

maka dalam penelitian ini dilakukan pengamatan terhadap kualitas produk 

selama 4 minggu, dengan pengambilan sampel yang dilakukan pada minggu ke-

I, II, III dan IV. Pengamatan tersebut dilakukan baik terhadap karakteristik kimia 

maupun karakteristik sensorik produk. Hasil uji kimia dodol mangga podang 

dapat dilihat pada Tabel 7 dibawah ini. 
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Tabel 7. Hasil Uji Kimia Dodol Mangga podang 

Produksi Minggu ke- 
No Parameter 

I II III IV 
Rerata Uji t Simpangan 

baku 

1. Kadar air (%) 21,708 19,405 18,675 18,032 19,455 5,18 1,603313 

2. Total Gula(%) 47,807 48,235 48,972 49,124 48,535 5,34 0,621255 

Sumber : Hasil Analisa Laboratorium 

Analisa kimia terhadap produk dodol mangga podang digunakan sebagai 

gambaran terhadap evaluasi subyektif sehingga kita bisa mengetahui mutu produk 

melalui penerimaan panelis dengan mutu produk berdasarkan hasil analisa kimia. 

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 diantaranya adalah simpangan baku  

(Sugiyono, 2006).  

Kadar air merupakan komponen penting dalam bahan makanan, karena air 

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

yang dihasilkan. Kandungan air yang ada di dalam bahan makanan itu sendiri 

dapat juga ditambahkan dari luar bahan selama proses pengolahan bahan makanan 

tersebut. 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. Dodol mangga podang memiliki kadar air yang sesuai 

dengan SNI, yaitu 19,455 % sedangkan standar SNI menetapkan kadar air 

maksimal adalah 20 %.  
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Hasil uji t dari kadar air didapatkan nilai sebesar 5,18 sedangkan t tabel 

sebesar 2,571. Jika t hitung lebih besar dari t tabel maka kesimpulan yang didapat 

adalah tolak Ho yang berarti ada beda nyata diantara data pengamatan (Lampiran 

3). Bisa juga dikatakan bahwa data tidak seragam, hal ini berarti ketrampilan para 

pekerja masih belum bisa kontinyu, tetapi bisa dikatakan baik dalam menerima 

diseminasi yang diterapkan. Dapat dilihat pada minggu pertama kadar air masih 

sangat tinggi, tetapi cenderung menurun pada minggu berikutnya.  

Hasil analisa total gula dodol mangga menunjukkan kesesuaian dengan 

standar yang ditetapkan SNI. Rerata total gula dodol mangga podang sebesar 

48,535%, sedangkan SNI menetapkan bahwa kadar minimal dodol mangga adalah 

minimal 45%. Sedangkan hasil uji t yang didapat sebesar 5,34 yang juga lebih 

besar dari t tabel sebesar 2,571 yang berarti data masih belum seragam, dapat 

dilihat bahwa total gula meningkat pada setiap minggunya. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dodol mangga podang 

memiliki karakteristik kimia yang sesuai dengan standar yang ditetapkan SNI dan 

diseminasi dapat diterima dengan baik oleh para tenaga kerja, sehingga dodol 

mangga podang layak untuk tetap dikembangan dalam skala industri. Berdasarkan 

hasil uji kimia diatas, dapat juga diketahui bahwa kualitas produk dodol mangga 

podang  masih belum memiliki kualitas yang seragam. Hal ini dibuktikan dengan 

hasil uji t terhadap pengamatan hasil produksi dodol mangga podang, yang 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik kimia diantara kelompok 

pengamatan dodol mangga podang baik pada kadar air maupun total gula. Untuk 

selanjutnya, diperlukan ketrampilan dan ketelatenan para tenaga kerja agar dapat 
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memenuhi kualitas yang seragam. Hasil perhitungan uji t dapat dilihat pada 

Lampiran 3. 

Sementara itu untuk menilai diterimanya suatu produk secara sensorik, 

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

dilakukan untuk menguji penerimaan konsumen terhadap suatu produk, terlebih 

lagi dodol mangga podang merupakan produk yang baru. Penilaian uji 

organoleptik dilakukan oleh 5 panelis ahli yang dipilih dari unit produksi dodol 

sejenis yang ada di Kota Malang dan Ponorogo. Karakteristik sensorik yang diuji 

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

podang dapat terlihat pada Tabel 8 dibawah ini. 

Tabel 8. Hasil Uji Organoleptik Dodol Mangga podang 

Produksi Minggu ke- 
No 

 
Kriteria 

 I II III IV 
Rerata 

1. Rasa 5 5 5 5 5 
2. Aroma 4,5 5 4,75 5 4,8 
3. Warna 5 4,5 5 5 4,9 
4. Tekstur  4,75 5 5 4,75 4,9 
 

Produk makanan dan minuman, pada umumnya tidak hanya terdiri dari 

satu kelompok rangsangan saja, tetapi merupakan gabungan berbagai rasa yang 

terpadu sehingga menimbulkan rasa makanan yang utuh. Rasa adalah parameter 

yang menentukan penerimaan produk pada konsumen. Meskipun suatu produk 

memiliki aroma yang menarik tetapi apabila rasanya tidak disukai maka akan 

membuat produk tersebut sulit diterima. Penilaian panelis terhadap rasa dodol 

mangga podang sebesar 5. Uji organoleptik ini menggunakan metode hedonic 
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scoring dengan skala 1-5. Sehingga nilai 5 dalam metode ini menunjukkan bahwa 

dodol mangga podang disukai oleh panelis. 

Warna merupakan salah satu faktor visual yang tampil lebih dahulu dan 

kadang-kadang sangat menentukan daya peneriman konsumen terhadap suatu 

produk. Penilaian panelis terhadap warna dodol mangga podang sebesar 4,9. 

Warna dodol ini dihasilkan oleh warna asli mangga podang yaitu kuning cerah 

sewaktu diolah dodol matang warnanya menjadi kuning kecoklatan. Warna ini 

disukai oleh panelis.  

Penilaian panelis terhadap aroma dodol mangga podang sebesar 4,8. 

Penerimaan yang baik terhadap aroma dodol mangga podang, memang ditunjang 

dengan keunggulan mangga podang sebagai buah yang memiliki aroma khas dan 

tajam. Baswarsiati dan Yuniarti, (2007) menjelaskan bahwa kekhasan yang 

dimiliki oleh mangga Podang Urang terutama adalah pada penampilan warna kulit 

buah merah jingga menarik, daging buah jingga, ukuran buah tidak terlalu besar 

(sekitar 200-250 g/buah), rasa buah manis, aroma buah tajam, serat halus, dan 

cukup banyak mengandung air sehingga sesuai untuk buah segar maupun olahan. 

Adapun untuk penilaian tekstur dodol mangga podang didapat nilai 

sebesar 4,9. Tekstur ini juga disukai oleh panelis karena cenderung lebih kering 

sehingga lebih awet. Tekstur seperti ini jarang terdapat pada dodol yang pada 

umumnya lebih basah dan tidak tahan lama.  

Uji sensorik dodol mangga podang, menghasilkan kesimpulan bahwa 

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

berdasarkan nilai rata-rata uji organoleptik produk dalam tiap-tiap minggu, yakni 
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5 untuk rasa, 4,8 untuk aroma, 4,9 untuk warna dan 4,9 untuk tekstur. Nilai 4,8 

dan 4,9 mendekati 5 jadi dalam uji organoleptik dapat diartikan bahwa secara 

umum produk dodol 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 

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 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 dodol mangga 

podang. Pengkajian aspek teknis meliputi penentuan kapasitas produksi, jenis dan 

jumlah bahan baku serta bahan pembantu yang diperlukan untuk setiap tingkat 

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

kerja yang dibutuhkan. 

4.4.1 Aspek Pasar 

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

penyusunan studi kelayakan. Meskipun secara teknis telah menunjukkan hasil 

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

 
 

45



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

menegaskan bahwa informasi tentang permintaan pasar adalah hal yang 

diinginkan dari aspek pasar. 

Dodol mangga podang adalah termasuk produk baru yang diproduksi di 

wilayah Kabupaten Kediri. Berdasarkan data peramalan permintaan dodol secara 

umum, maka pada tahun 2009  didapatkan permintaan dodol sebesar 324.693 kg 

atau 2.020.312 pack/tahun di Kabupaten Kediri. Perhitungan ini didasarkan pada 

jumlah penduduk Kabupaten Kediri serta jumlah konsumsi dodol perkapita yaitu 

sebesar 289,98 kg/orang/tahun (BPS,2007). 

 

Gambar 3. Proyeksi Konsumsi Dodol Tahun 2007 sampai 2011 

Perhitungan proyeksi konsumsi dodol tersebut didasarkan pada konsumsi 

per kapita, maka jumlah konsumsi dodol selalu naik sejalan dengan pertumbuhan 

penduduk. Pada aspek pasar perhitungan proyeksi konsumsi dodol dihitung 

berdasarkan laju pertumbuhan penduduk, dan diketahui bahwa laju pertumbuhan 

penduduk Kabupaten Kediri meningkat setiap tahun sebesar 2,02%. 
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Permintaan dodol ini dibagi menjadi 40% dodol ketan dan 60% dodol 

buah. Dodol buah dibagi menjadi dodol waluh, nangka, apel, durian, salak dan 

mangga yang masing-masing menapat nilai 10%, sehingga dodol mangga 

mempunyai market space yaitu sebesar 32.469 kg atau 451.743 pack/tahun. Hal 

ini berarti peluang bahwa pasar akan mampu menyerap produk yang akan 

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

tetapi hasil proyeksi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk meramalkan jumlah 

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

mangga podang berhasil memasarkan produknya pada sebagian besar wilayah 

Kabupaten Kediri serta melakukan perluasan pemasaran pada Kabupaten Pare, 

Malang, Madiun dan Surabaya. Perhitungan konsumsi dodol dan proyeksinya 

dapat dilihat pada Lampiran 4. 

4.4.2 Aspek Teknis 

4.4.2.1 Kapasitas Produksi 

Kapasitas produksi merupakan volume atau jumlah satuan produk yang 

dihasilkan selama satu satuan waktu tertentu dan dinyatakan dalam bentuk 

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

penentuan kapasitas produksi ditentukan oleh kapasitas sumber daya yang 

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

Penentuan kapasitas produksi dodol mangga podang di IKM Budidaya 

ditentukan oleh kapasitas mesin peralatan dan keterbatasan modal. Kapasitas 

maksimal pemasakan dalam setiap produksi dodol mangga podang adalah sebesar 

15 kg daging buah. Dalam setiap harinya dilakukan dua kali produksi. Hal ini 
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dikarenakan produksi dodol dilakukan secara manual, sehingga memakan waktu 

dan tenaga yang tidak sedikit. Selain itu juga wajan yang digunakan kapasitas 

maksimalnya hanya 15 kg, sehingga hanya bisa memproduksi sesuai kapasitas 

tersebut. Sedangkan keterbatasan modal mengakibatkan pengadaan mesin 

penggiling tidak bisa dilakukan. Sehingga kapasitas produksi yang didapat sebesar 

160 pack/hari.  

4.4.2.2. Bahan Baku 

1. Bahan baku utama 

Ketersediaan bahan baku merupakan faktor yang paling penting untuk 

menentukan kelangsungan proses produksi. Unit produksi dodol mangga podang 

didirikan di Kabupaten Kediri. Berdasarkan perencanaan kapasitas produksi akan 

diproduksi 6750 kg dodol mangga podang setiap tahunnya. Perencanaan 

kebutuhan baku dibuat dalam dua bentuk yakni buah 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 1100 kg. Sedangkan selama bulan Januari hingga September 

kebutuhan bahan baku produksi akan dipenuhi dalam bentuk puree.  Puree 

mangga diproduksi pada saat panen raya, kemudian puree disimpan dalam mesin 

pendingin. Puree mangga dapat bertahan hingga 1 tahun  tetapi dalam hal ini 

puree mangga hanya digunakan selama 9 bulan karena musim mangga berikutnya 

akan tiba kembali. Dengan demikian, kebutuhan bahan baku sepanjang tahun 

masih bisa dipenuhi. 
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Berdasarkan perencanaan diatas, maka dalam satu bulan akan dibutuhakan 

1100 kg mangga setiap bulannya atau dalam 13200 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 dodol mangga podang hanya dibutuhkan 2,3 x10-3 % dari total 

produksi mangga podang Kabupaten Kediri. Berdasarkan total rata-rata total 

produksi mangga podang tiap tahun, maka potensi pengembangan unit produksi 

dodol mangga podang sangat terbuka lebar dan layak untuk dikembangkan. 

2. Bahan Pembantu 

Kebutuhan bahan pembantu ini disesuaikan dengan formulasi terbaik dan 

paling optimal, sedangkan pembelian bahan pembantu dapat dilakukan setiap satu 

bulan yang tersedia di Kota Kediri. Beberapa bahan tambahan dalam proses 

produksi dodol mangga podang adalah: 

a. Santan Kelapa 

 Santan ditambahkan pada saat proses pemasakan dengan jumlah 3 liter yang 

didapat dari 3 buah kelapa/15 kg daging mangga. Kelapa diperoleh dari pasar 

terdekat dengan harga Rp. 3500,00/buah. Santan  kelapa  dalam  pembuatan  

dodol  berfungsi  untuk  memperoleh  kekenyalan tertentu, rasa maupun aroma.   

b. Gula Pasir 

Gula ditambahkan pada proses pemasakan dengan jumlah 30% (b/b). Gula 

didapat dari pasar terdekat dengan harga berkisar Rp. 6.500,00/kg. Dalam  proses  

pembuatan  dodol  digunakan  dua  jenis  gula,  yaitu  gula  pasir  dan  gula merah.    
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Fungsi  gula  tersebut  antara  lain  untuk  memberikan  aroma,  rasa  manis  

sebagai pengawet  dan  untuk  memperoleh  tekstur  tertentu.   Penggunaan  kedua  

jenis  gula  tersebut sangat berpengaruh terhadap pembentukan lapisan keras dari 

dodol (Anonymusa, 2007).  

c. Gula Merah 

Penambahan ini dilakukan pada saat proses pemasakan namun terlebih 

dulu dihancurkan untuk memudahkan pelarutan. Jumlah yang ditambahakan yaitu 

3,3 % (b/b). Gula kelapa didapat dari pasar terdekat dengan harga Rp. 7000,00/kg. 

Penambahan gula kelapa berfungsi untuk menimbulkan cita rasa yang khas pada 

dodol.  

d. Tepung Ketan 

Tepung ketan ditambahkan pada saat proses pemasakan dengan jumlah 

13% (b/b) yang didapat dari pasar terdekat dengan harga Rp. 9000,00/kg. Di  

dalam proses  pembuatan  dodol, tepung beras ketan ditambahkan dengan maksud 

agar sifat gel dari dodol dapat bertahan cukup lama (Anonymusa, 2007).  

e. Mentega 

Mentega ditambahkan pada saat proses pemasakan dengan jumlah 3,3% 

(b/b). Mentega didapatkan dari pasar terdekat dengan harga Rp. 14.000/kg. 

Tujuan ditambahkannya mentega adalah agar tekstur dodol lebih halus 

(Anonymusa, 2007). 

f. Asam Sitrat 

Asam sitrat ditambahkan pada proses pemasakan. Jumlah asam sitrat yang 

dtambahkan dalam proses produksi dodol mangga podang sebanyak 0,3 gram/kg 
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daging mangga. Asam sitrat dapat dibeli ditoko-toko maupun pasar terdekat 

dengan harga Rp. 900/bungkus (@ 50 gr). Asam sitrat berfungsi sebagai 

penambah rasa asam pada dodol agar menambah citarasa mangga podang yang 

rasanya agak asam. Asam sitrat dapat memberikan hasil memuaskan jika 

dicampur dengan aroma lain yang lebih kuat.  

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

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

Sehingga suhu pasteurisasi yang dibutuhkan juga akan lebih rendah dan 

kemungkinan tumbuhnya mikroba berbahaya akan lebih kecil (Winarno, 2002). 

g. Natrium Benzoat 

Na benzoat ditambahkan pada saat tahapan akhir pemasakan dan berfungsi 

sebagai pengawet dodol, tingkat penggunaan Na benzoat per kg adalah 0,5 g, 

sedangkan harga Na benzoat per kg berkisar Rp. 20.000,00. Benzoat melindungi 

produk dari serangan oksidasi, kerusakan enzimatis dan kerusakan secara 

bakterial (fermentasi asam laktat dan asam asetat). 

h. Essence 

Essence ditambahkan saat dodol sudah mendidih agar aromanya tidak 

menguap karena pemanasan yang terlalu lama. Jumlah yang ditambahkan 

sebanyak 5 ml/15 kg daging mangga yang didapat dengan harga Rp.200,00/ml. 

Essence adalah bahan tambahan pangan yang tergolong flavor. Tujuan 

penambahan essence dalam pembuatan dodol mangga podang adalah untuk 

menguatkan rasa dan aroma produk, sehingga produk dapat lebih menarik dan 

diterima oleh konsumen.  
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3. Bahan Pengemas 

Tujuan utama pengemasan adalah untuk menjaga mutu bahan pangan 

selama masa tenggang penggunaannya. Bahan pengemas yang digunakan untuk 

mengemas dodol adalah kertas minyak sebagai pengemas primer, sedangkan 

pengemas sekunder berupa kardus ukuran 7 x11 x 2,5 cm. Spesifikasi masing-

masing bahan pengemas adalah sebagai berikut : 

a. Kertas minyak  

Kertas minyak digunakan sebagai pengemas primer. Bentuknya mudah sobek, 

menyerap minyak, tipis dan berwarna putih agak tembus pandang. Kertas minyak 

ini diperoleh dengan harga Rp. 700,00/lembar, sedangkan tiap lembar dapat 

digunakan untuk mengemas 100 biji dodol. Sehingga didapat harga kertas Rp. 

7,00/biji dodol. 

b. Kardus  

Kardus sebagai pengemas sekunder dengan ukuran 7 x 11 x 2,5 cm yang berisi 

@ 14 biji dodol. Kardus ini diperoleh dengan cara dipesan khusus pada 

percetakan kardus di Malang dengan harga @ Rp. 250,00. 

4.4.2.3. Teknologi Proses Produksi Dodol Mangga Podang 

Teknologi produksi dodol mangga podang ini sebelumnya tidak dikenal 

oleh kelompok tani Budidaya. Oleh karena itu pelaksanaan implementasi 

teknologi produksi diawali dengan pelatihan serta pendampingan terhadap 

pelaksanaannya. Pelatihan bertujuan untuk melakukan transfer skill atau keahlian 
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produksi, sedangkan pendampingan bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap 

perkembangan skill yang telah diajarkan. 

Tahapan proses produksi dodol mangga meliputi penimbangan bahan baku 

utama maupun pembantu, penghancuran buah, pemerasan santan, penambahan 

bahan tambahan, pemasakan, pendinginan, pengirisan, pengeringan dalam oven 

dan pengemasan. Pada setiap proses produksi, jumlah mangga podang yang 

dibutuhkan sebanyak ± 22 kg, dengan jumlah tenaga kerja secara keseluruhan 

sebanyak 3 orang. Peta proses operasi produksi dodol mangga podang dapat 

dilihat di Lampiran 6. Sedangkan secara rinci dodol mangga podang diproduksi 

dengan tahapan sebagai berikut : 

1. Persiapan Bahan 

Persiapan bahan dimulai dengan penimbangan daging buah sebanyak ± 22 

kg, kemudian mangga dikupas untuk dimanfaatkan dagingnya. Mangga podang 

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

membutuhkan waktu ± 15 menit. Rendemen pengupasan mangga adalah ± 70 %, 

sehingga dari 22 kg mangga podang akan diperoleh ± 15 kg daging buah. Sebagai 

bahan baku dalam pembuatan dodol mangga podang, buah yang dipilih adalah 

buah yang matang, segar dan tidak busuk. 

2. Penghancuran buah 

Penghancuran mangga podang dilakukan dengan menggunakan blender. 

Hasil penghancuran mangga adalah bubur buah atau slurry. Dalam satu siklus 

produksi diperlukan 15 kg daging buah yang diproses dengan dua mesin blender. 

Penghancuran ini membutuhkan waktu ± 10 menit. 
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3. Penghancuran dan pemerasan santan 

 Penghancuran kelapa dimaksudkan untuk memudahkan pada saat 

pemerasan santan dan juga agar santan yang diperoleh lebih banyak. 

Penghancuran kelapa dilakukan dengan blender agar lebih cepat. Dalam satu 

siklus diperlukan 3 butir kelapa. Kemudian kelapa yang sudah hancur ditambah 

dengan air ± 3 liter lalu diperas. Penghancuran dan pemerasan santan ini 

dilakukan oleh 1 orang yang membutuhkan waktu ±10 menit. 

4. Pemasakan 

Tahap ini dilakukan selama ± 4 jam dengan suhu pemasakan ± 80-85o C, 

bahan-bahan yang dicampurkan meliputi santan, tepung ketan, gula, dan mentega. 

Sedangkan untuk asam sitrat,  Natrium benzoat dan essence dicampurkan pada 

saat adonan sudah mendidih. Pada proses pemasakan ini harus dilakukan 

pengadukan secara terus menerus dari awal sampai akhir agar adonan 

menghasilkan tekstur yang bagus dan tidak gosong Pada tahap ini juga dilakukan 

Quality Control dengan membandingkan rasa terhadap produk sebelumnya. 

Tujuan dari pengontrolan ini adalah untuk menghasilkan produk agar sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan. 

5. Pendinginan   

 Proses pendinginan ini bertujuan untuk lebih memekatkan dodol sehingga 

pada waktu pengirisan akan lebih mudah. Proses pendinginan ini tak lain adalah 

juga merupakan proses pencetakan dalam loyang. Pada proses ini dodol yang 

sudah dicetak dalam loyang cukup dibiarkan dan simpan pada suhu ruang. Selain 
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itu harus dihindarkan dari kontaminasi dengan cara ditutup dengan plastik. Proses 

pendinginan ini membutuhkan waktu ± 12 jam. 

6. Pengirisan 

 Proses pengirisan ini dilakukan sebelum proses pengeringan dengan tujuan 

agar proses pengeringan terjadi secara sempurna. Setelah diiris dodol diletakkan 

langsung diatas loyang oven. Proses pengirisan ini membutuhkan waktu ±27 

menit yang dilakukan oleh 3 orang. Waktu ini diperoleh dari 1 loyang 

membutuhkan waktu ±10 menit, sedangkan satu siklus produksi menghasilkan 8 

loyang. Dapat dihitung waktu yang diperlukan untuk mengiris semua dodol 

adalah 80 menit. Waktu 80 menit ini dibagi dengan jumlah orang yang bekerja 

yaitu 3 orang, sehingga didapat hasil akhir 27 menit. 

7. Pemekatan dalam oven 

 Tahap ini berfungsi untuk membuat tekstur dodol lebih kering, sehingga 

dodol juga lebih tahan lama. Pada proses ini dodol diletakkan dalam oven dengan 

suhu 60-80o C. Proses ini membutuhkan waktu ± 6 jam.  

8. Pengemasan 

 Pengemasan ada 2 macam, pengemas primer dan sekunder. Pengemas 

primer menggunakan kertas minyak, sedangkan pengemas sekunder 

menggunakan kardus. Pengemasan ini membutuhkan waktu ± 4 jam. Waktu ini 

diperoleh dari setiap 1 kg bungkus dodol membutuhkan waktu 1 jam, sedangkan 

tiap satu siklus didapat 11,25 kg dodol. Untuk membungkus 11,25 kg dodol 

diperlukan waktu 11,25 jam. Sedangkan pekerjaan ini dilakukan oleh 3 orang 

sehingga tiap-tiap orang membutuhkan waktu ±3,75 ≈ 4 jam. 
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4.4.2.4 CCP (Critical Control Point) 

Berdasarkan matriks CCP pembuatan dodol mangga podang (Lampiran 7), 

semua tahap atau input pembuatan dodol mangga berpeluang menjadi penyebab 

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

setiap tahapan proses menggunakan CCP decision tree (Lampiran 8). Kemudian 

dari CCP decision tree dapat ditentukan CCP pembuatan dodol mangga, yaitu 

pada proses pengeringan dan pengemasan. 

Proses pengeringan kan mengurangi kadar air dodol mangga menjadi agak 

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 tidak rapat. 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. 
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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. Dalam studi kelayakan utilitas produksi harus 

direncanakan penggunaan serta analisis biaya penggunaanya. Beberapa utilitas 

yang digunakan dalam proses produksi dodol mangga podang adalah sebagai 

berikut: 

a. Listrik 

Listrik merupakan sarana utama untuk beroperasinya mesin dan peralatan 

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

energy listrik ini digunakan untuk beberapa mesin dan peralatan diantaranya: 

Blender, oven, pendingin, penerangan, serta beberapa peralatan lain. Jumlah 

penggunaan listrik tiap hari sebesar 13,34 kwh, sehingga berdasarkan tarif dasar 

penggunaan listrik, maka beban biaya yang ditanggung setiap bulannya adalah 

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

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

271.532,00. Perincian serta penggunan biaya listrik secara terperinci dapat dilihat 

pada Lampiran 12. 

b. Air 

Unit produksi Budidaya berada di daerah pegunungan, sehingga untuk 

memenuhi kebutuhan air sebagai bahan pembantu proses produksi dipenuhi dari 

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

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

produksi pengolahan mangga podang dialokasikan pada beberapa operasi 

produksi diantaranya adalah: pencucian peralatan dan kebutuhan lain. Sedangkan 

biaya yang harus dikeluarkan, dihitung berdasarkan iuran yang disepakati 

didaerah tersebut yaitu Rp.10.000,00 tiap bulan. Pehitungan kebutuhan 

penggunaan air secara terperinci dapat dilihat pada Lampiran 12. 

c. Gas LPG 

LPG digunakan sebagai bahan bakar pada operasi pemasakan dan 

pengeringan pada oven. Dalam satu hari kebutuhan LPG sebesar 1,4 kg, sehingga 

dalam satu bulan diperlukan sebanyak 35 kg. Ukuran LPG yang digunakan adalah 

LPG 12 kg dengan harga Rp 72.000,00. Biaya kebutuhan LPG tiap tahun sebesar 

Rp.2.520.000,00. Sedangkan pehitungan penggunaan gas LPG secara terperinci 

dapat dilihat pada Lampiran 12. 

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 dodol mangga podang. 

Berikut disajikan kebutuhan tenaga kerja beserta kualifikasinya pada Tabel 9. 

Tabel 9. Kebutuhan Tenaga Kerja 

No Bagian Pendidikan Jumlah 
 

1. Tenaga kerja langsung Min. SMP 5 
2. Pengawas Produksi Min. SMU 1 
  Total 6 
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Unit produksi dodol mangga podang didirikan di daerah Sumber Bendo. 

Dusun sumber bendo merupakan wilayah pedesaan dengan karakteristik tingkat 

pendidikan penduduknya yang rendah. Pada saat ini jumlah anggota kelompok 

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

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

pada awal proses alih teknologi diawali dengan pelatihan terhadap teknologi 

produksi. Tujuan dari kegiatan pelatihan adalah untuk melakukan transfer 

knowledge serta skill dengan tujuan agar sumber daya manusia kelompok tani 

Budidaya memiliki skill yang diperlukan untuk melakukan proses produksi 

sehingga nilai tambah (added value) dari suatu produk dapat ditingkatkan.  

Berdasarkan analisa kimia produk yang masih belum seragam dapat 

disimpulkan bahwa diseminasi dapat diterima dengan baik, namun ketrampilan 

para tenaga kerja masih perlu ditingkatkan lagi. Tenaga kerja masih perlu belajar 

tentang penggunaan alat dan mesin seperti oven dan mesin pendingin juga pada 

proses pengemasan masih memerlukan ketepatan dan kecepatan. 

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 

 
 

59



melakukan pekerjaan dan proses tertentu. Sedangkan peralatan merupakan aset-

aset pendukung yang berfungsi untuk membantu operasional suatu proses. Mesin 

dan peralatan beserta spesifikasi dan fungsinya dapat dilihat pada Lampiran 10.  

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 dodol 

mangga podang adalah blender, pendingin dan oven. Dalam proses produksi 

Blender berfungsi sebagai alat penghancur buah. Unit produksi dodol mangga 

podang memiliki dua mesin blender yang dioperasikan oleh dua tenaga kerja. 

Kapasitas maksimal blender adalah 1,5 liter, sehingga untuk menghancurkan 15 

kg mangga podang, setiap mesin akan dibebankan 7,5 kg buah, dengan jumlah 1,5 

kg untuk setiap operasi. Setiap operasi memerlukan waktu 2 menit. 

 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. Penggunaan mesin ini sangat 

sederhana, hanya saja ada beberapa hal yang harus diperhatikan misalnya pada 

pengontrolan suhu agar tetap stabil, dan menjaga kebersihan bahan sebelum bahan 

dimasukkan dalam mesin. 

Oven berfungsi untuk mengurangi kadar air pada dodol 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. Penggunaan  oven 

sebagai pengering tidak terlalu rumit, hanya perlu sesekali mengontrol suhu dalam 
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oven. Pengontrol suhu inilah yang menentukan kinerja oven. Untuk mengontrol 

suhu ini perlu sedikit keahlian yang bisa didapatkan setiap pekerja dengan sedikit 

belajar.  

Implementasi teknologi produksi dodol mangga podang ini, merupakan 

upaya inisiasi untuk menguji tingkat kelayakan implementasi teknolgi produksi 

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

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

dikehendaki pengembangan kapasitas produksi, maka pengembangan tersebut 

perlu diimbangi dengan peningkatan jumlah mesin serta peralatan produksi. 

4.4.3 Aspek Finansial 

Pengkajian aspek finansial dilakukan untuk mengetahui besarnya biaya 

operasional yang dikeluarkan untuk memproduksi. Perkiraan finansial meliputi 

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

Payback Period (PP). Ringkasan hasil perkiraan biaya produksi dodol mangga 

podang dapat dilihat pada Tabel 10. 

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 dodol mangga podang berlaku 

pada saat perhitungan pada bulan November-Desember 2008. 

• Industri kecil ini didirikan di Kabupaten Kediri 

• Umur ekonomis proyek adalah 5 tahun 
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• 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 tingkat inflasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada 

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

pengujian 

• Pajak penghasilan dihitung berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Pasal 

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

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

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

dikenakan pajak 25% dan penghasilan diatas 200 juta dikenakan pajak 

35%. 

Tabel 10. Ringkasan Biaya Produksi Dodol Mangga Podang 

No. Jenis Jumlah (Rp) 
1. Biaya tetap selama 1 tahun (FC) 47,418,384.00 
2. Biaya tidak tetap selama 1 tahun (VC) 84,146,100.00 
  Total biaya selama 1 tahun (TC) 131,564,484.00 
3. Jumlah produksi selama 1 tahun 48000 
4. Biaya tidak tetap per unit (VC per unit) 1753.04375 

 

Total biaya produksi selama 1 tahun dari dodol mangga podang adalah 

sebesar Rp.131,564,484.00 dengan perincian biaya tetap sebesar Rp. 

47,418,384.00 dan biaya tidak tetap sebesar Rp. 84.146.100,00. Perhitungan biaya 

produksi dilakukan dalam periode 1 tahun yang merupakan jumlah keseluruhan 

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

pabrik. 

4.4.3.1. Harga Pokok Produksi (HPP) 

Harga Pokok Produksi (HPP) sebesar Rp. 2740/pack. Harga jual yang 

dihitung ditingkat produsen hingga pengecer Rp. 4.000,00 dengan asumsi 

pengambilan 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 

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

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

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

akhir mark up yang ditetapkan bisa mencapai 70%. 

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 

(Lampiran 17) menunjukkan bahwa titik balik pokok akan dicapai pada penjualan 

21.103 pack atau senilai Rp. 47.418.383. Apabila unit usaha tersebut telah 

mencapai angka penjualan tersebut di atas, maka dapat diartikan unit usaha 
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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 merupakan perbandingan 

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

menunjukkan keberhasilan usaha untuk mencapai laba. Total penerimaan yang 

didapat dari unit produksi dodol mangga podang skala industri kecil sebesar Rp 

192.000.000,00 dengan total biaya Rp.131,564,484.00 sehingga didapatkan nilai 

efisiensi usaha R/C sebesar 1,45. Hal ini berarti bahwa usaha tersebut sudah 

efisien dan menguntungkan sesuai dengan kritetria efisiensi usaha yaitu bila nilai 

R/C > 1 (Lampiran 17). 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 18 menunjukkan bahwa nilai payback period dicapai 

pada 2 tahun 9 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut 

nilai investasi usaha sebesar Rp 98,321,895.90 telah kembali. Kembalinya 

investasi dalam waktu yang lebih pendek dari umur proyek yaitu 5 tahun ini 

menunjukkan bahwa proyek sangat menguntungkan atau layak untuk 

dikembangkan. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Program diseminasi teknologi produksi dodol mangga podang di Unit 

Produksi Budidaya Banyakan, Kediri dapat diterima dengan baik. Hal ini 

ditunjukkan dengan indikasi yang pertama dilihat dari aspek teknologi yaitu 

bahwa kualitas dodol mangga podang yang dihasilkan telah memenuhi standar 

SNI. Dan karaktersitik kimia dodol mangga podang yang dihasilkan masih 

belum seragam sehingga masih diperlukan ketrampilan dan keuletan yang lebih 

dari para pekerja. Sedangkan secara sensorik produk tersebut juga disukai oleh 

konsumen atau diterima oleh pasar. 

Indikasi yang kedua dilihat dari aspek finansial industri ini layak 

untuk dikembangkan karena memiliki karakteristik finansial usaha yaitu: HPP 

sebesar Rp. 2740/pack, sedangkan harga jual dodol mangga podang ditetapkan 

sebesar Rp. 4.000,00. BEP (unit) 21.103 pack atau senilai Rp. 47.418.383. R/C 

(efisiensi usaha) didapatkan nilai 1,45, hal tersebut berarti produksi dodol 

mangga podang telah memenuhi standar efisiensi usaha yang menguntungkan, 

sedangkan waktu pengembalian investasi (Payback Period) adalah 2 tahun 9 

bulan. 
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5.2 Saran 

1. Penelitian tentang kualitas produk hanya meliputi kadar air dan total gula 

sedangkan penelitian tentang umur simpan produk belum dilakukan. 

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

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

A. Kadar Air (Slamet, 1990)  

1. Timbang sekitar 2gr bahan yang akan diuji. Sampel dimasukkan dalam 

cawan yang sudah diketahui beratnya. 

2. Masukkan kedalam oven dan keringkan pada suhu 100-150o C selama 3 

jam. 

3. Dinginkan dalam desikator dan kemudian timbang. 

4. Masukkan kembali kedalam oven 100-150o C selama 1 jam. 

5. Dinginkan dalam desikator dan timbang kembali. 

6. Lakukan tahap 2-5 kali sehingga dicapai bobot yang tetap. 

Kadar air (gr/100gr) = 100%
12

B3-B2 x
BB −

     

B1 = berat cawan kosong 

B2 = berat cawan dengan berat sampel sebelum dikeringkan. 

B3 = berat cawan dengan berat sampel setelah dikeringkan. 

 
B. Total Gula  (Metode Anthrone; Apriyantono dkk, 1989) 

 Pembuatan kurva standar 

a. Pipet dalam tabung reaksi o,o (blangko); 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 dan 1,0 ml 

larutan glukosa standar 

b. Tambahkan air sampai total volume masing-masing tabung reaksi 1,0 ml 

c. Tambahkan dengan cepat 5 ml pereaksi Antrone ke dalam masing-masing 

tabung reaksi 

d. Tutup tabung reaksi (dapat digunakan kelereng) campur merata 
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Lanjutan Lampiran 1. Prosedur Analisa Kimia 
 

e. Tempatkan dalam waterbath 100oC selama 12 menit (rendam dalam air 

mendidih) 

f. Dinginkan dengan cepat menggunakan air mengalir 

g. Pindahkan ke dalam kurva, baca absorbansinya 630 nm 

 Penentuan sampel 

a. Masukkan 1 ml sampel (dari persiapan sampel) ke dalam tabung reaksi 

b. Selanjutnya lakukan tahap sama seperti pada pembuatan kurva standar 

c. Tentukan konsentrasi total gula dalam sampel 

 

C. Uji Organoleptik (Soekarto, 1997) 

Uji yang dilakukan terhadap rasa, aroma, warna dan tekstur secara panel 

test menggunakan uji sensoris. Daftar pertanyaan diajukan menurut cara 

Hedonic Scale Scoring. Hasil dinyatakan dalam angka 5(suka), 4(agak suka), 

3(netral), 2(agak tidak suka), 1(tidak suka). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Minggu : . . . 

Lampiran 2. Lembar Uji Organoleptik 
 

Uji Organoleptik 

(Hedonic Scale Scoring) 

 

Nama  : ……………………… 

Umur   : … tahun 

Pekerjaan : ……………………… 
  
 

Dihadapan anda telah tersedia sampel dodol mangga. Kami mohon 

saudara dapat memberikan penilaian terhadap produk dodol mangga yang tersedia 

berdasarkan skala yang tercantum di bawah. Kami mengharapkan kesungguhan 

anda demi keakuratan hasil penelitian. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima 

kasih. 

Nilai Keterangan 

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

Penilaian No Kriteria 1 2 3 4 5 Keterangan 

1. Rasa       
2. Aroma       
3. Warna       
4. Tekstur        

  

Panelis 

 

 

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

A. Kadar air 

Ho = Tidak ada perbedaan nyata kandungan kadar air produk 

Hi = ada perbedaan nyata kandungan kadar air produk 

XA 21,708  XA 21,708 
XB 19,405  XC 18,675 
D 2,303  D 3,033 
D2 5,303  D2 9,199 

 

XA 21,708  XB 19,405 
XD 18,032  XC 18,675 
D 3,676  D 0,73 
D2 13,51  D2 0,53 

 

XB 19,405  XC 18,675 
XD 18,032  XD 18,032 
D 1,373  D 0,643 
D2 1,885  D2 0,413 

 

1,959
6

11,758/
6

1

^
=== ∑

=i
nDiD        

 

14,5
5

14,530,84
1

/22
2 =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

=⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

−

−
= ∑

n
nDD

S  

18,5
614,5

1,959
2

===
nS

D
t hit  

 
=025,0

5t 2,571 
 

Karena t hit < t 
s
0,025 maka Ho ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

terdapat beda nyata kadar air diantara kelompok pengamatan dodol mangga 

podang. 
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Lanjutan Lampiran 3. Uji t Berpasangan 

B. Total Gula 
 
Ho = Tidak ada perbedaan nyata kandungan total gula produk 

Hi = ada perbedaan nyata kandungan total gula produk 
XA 47,807  XA 47,807 
XB 48,235  XC 48,972 
D -0.428  D -1,165 
D2 0,183  D2 1,357 

 

XA 47,807  XB 48,235 
XD 49,124  XC 48,972 
D -1.317  D -0,737 
D2 1,734  D2 0,543 

 

XB 48,235  XC 48,972 
XD 49,124  XD 49,124 
D -0.89  D -0,152 
D2 0,7921  D2 0,023 

 

782,0
6

4,689-/
6

1

^
−=== ∑

=i
nDiD        

 

0,772
5

0,772-4,6321
1

/22
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⎜
⎝

⎛

−

−
= ∑

n
nDD

S  

34,5
6772,0

782,0
2

===
nS

D
t hit  

 
=025,0

5t 2,571 
 

Karena t hit> t 
s
0,0255 maka Ho ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa terdapat beda nyata total gula diantara kelompok pengamatan dodol 

mangga podang. 
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Lampiran 4. Perhitungan Konsumsi Dodol dan Proyeksinya 

Tahun 
Jumlah 

Penduduk (Jiwa) 

Jumlah 

Permintaan (kg) 

2005 1.407.952 287.980 

2006 1.421.957 293.797 

2007 1.438.348 299.732 

2008 1.525.231 305.786 

Catatan: jumlah konsumsi dodol sebesar 289,98 perkapita (BPS, 2009) 

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

%1001
1

x
P
Sr

n
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=  

Dimana: 

r  = Laju pertumbuhan penduduk rata-rata pertahun 

S = Jumlah penduduk pada tahun ke n 

P = Jumlah penduduk pada tahun dasar 

%02,2%1001
952.407.1
231.525.1 4

1

=−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= xr  

Proyeksi penduduk dan Jumlah Permintaan Dodol Tahun 2009-2011 

Tahun 
Jumlah 

Penduduk (Jiwa) 

Jumlah 

Permintaan (kg) 

2007 1.556.041 311.963 

2008 1.587.473 318.264 

2009 1.619.540 324.693 

2010 1.652.255 331.252 

2011 1.685.631 337.943 
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Lampiran 5. Neraca Massa Proses Produksi Dodol Mangga Podang 

 

0,0075 kg Na benzoat
0,0045 kg As Sitrat

0,0069 kg Essence

Pengupasan

4,5 kg gula pasir
0,5 kg gula merah
3, 225 kg Santan

15 kg Daging buah

Mangga 22 kg Ampas 7 kg 

0,5 kg Mentega
2 kg Tepung ketan Pemasakan

13,52 kg Dodol mangga

13,52 kg Dodol mangga

15 kg Slurry

11,25 kg Dodol mangga

Pendinginan

Pengirisan

Pengeringan

Uap air 

Uap air 

Penghancuran
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0-13 0-12 0-11 0-10

M entegaEssence As. S itrat

Penim bangan
tim bangan

1 orang
2'

1 orang
2'

1 orang
1'

1 orang
2'

RINGKASAN

KEG JUM LAH
W AKTU
(MENIT)
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Na benzoat
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Penimbangan
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0-14
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Penimbangan
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0-9
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600

Lampiran 6. Peta Proses Operasi Pembuatan Dodol Mangga Podang 

Nama obyek  : Pembuatan Dodol Mangga Podang 

 

Nomor peta  : 1 
Dipetakan oleh : Risa Karina   
Tanggal dipetakan : 05 Juni 2009  
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Lampiran 7. Matriks CCP (Critical Control Point) pada Pembuatan Dodol 
Mangga Podang 

Input  Tahap Bahaya 
Penyebab/ 
Justifikasi 

Bahaya 

Resiko 
(T,S,R) 

Tindakan pengendalian/ 
pencegahan 

Biologi Ulat  R Pemilihan mangga yang 
teliti 

Kimia - - - 

Mangga - 

Fisik Serangga, kulit 
yang terikut 

S Pemotongan bagian yang 
terkena serangga, 
pengupasan yang bersih 

Biologi Penggumpalan R Tempat penyimpanan 
harus kering 

Kimia - - - 

Gula 
Pasir 

- 

Fisik Kotoran, kerikil,  R Penyaringan 
Biologi Penggumpalan  R Tempat penyimpanan 

harus kering 
Kimia - - - 

Gula 
merah 

- 

Fisik Kotoran,kerikil R Penyaringan 
Biologi Kapang  S Tempat penyimpanan 

harus tertutup 
Kimia - - - 

Mentega  - 

Fisik - - - 
Biologi Kapang  S Pemilihan kelapa yang 

teliti 
Kimia - - - 

Kelapa  - 

Fisik Kotoran,kulit R Puncucian dan 
pengupasan yang teliti 

Biologi - - - 
Kimia - - - 

Tepung 
ketan 

- 

Fisik Kotoran,kerikil  R Penyaringan  
Biologi - - - 
Kimia - - - 

Asam 
sitrat 

- 

Fisik Kotoran, kerikil R Tempat penyimpanan 
harus kering dan rapat 

Biologi - - - 
Kimia Logam berat  S 

Natrium 
benzoat 

- 

Fisik Kotoran, kerikil R 
Tempat penyimpanan 
harus kering dan rapat 

Biologi Mikroba  S Tempat penyimpanan 
harus kering dan rapat 

Kimia - - - 

Essence   

Fisik - - - 
Biologi Mikroba R Pencucian alat sesudah 

dan sebelum digunakan 
Kimia - - - 

- Penimbangan 

Fisik Debu dari udara R Ruang yang bersih dan 
tertutup 
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Biologi - - - 
Kimia Karat pada pisau R Mengganti pisau yang 

sudah berkarat 

 
 

Pengupasan 

Fisik - - - 
Biologi Mikroba R Pencucian alat sesudah 

dan sebelum digunakan 
dan dibilas dengan air 
panas saat akan 
digunakan 

Kimia Residu detergen R Pembilasan yang cukup 

- Penghancuran 

Fisik - - - 
Biologi Mikroba  R Waktu dan suhu untuk 

pemasakan yang tepat 
Kimia -  - 

- Pemasakan 

Fisik - - - 
Biologi Mikroba, kapang S Wadah pembentukan 

harus bersih, kering 
dan tertutup 

Kimia Residu solvent S Bahan plastik harus 
food grade dan tahan 
panas 

- Pencetakan 

Fisik - - - 
Biologi - - - 
Kimia Karat pada pisau R Mengganti pisau yang 

sudah berkarat 

- Pengirisan 

Fisik - - - 
Biologi Mikroba T Waktu dan suhu untuk 

pengeringan tepat, oven 
dalam kondisi baik 

Kimia - - - 

- Pengeringan 

Fisik - - - 
Biologi Kapang  T Harus dipastikan 

bahwa kemasan benar-
benar tertutup. 
Metode pengemasan 
yang tepat. 

Kimia - - - 

- Pengemasan 

Fisik - - 
 

- 

 
Keterangan : T = tinggi 
         S = sedang 
         R = rendah 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 8. Penetapan CCP 

CCP DESSISSION TREE 
Bahan Mentah 

 
 
 
 

Tidak Ya 

Ya

Tida

Ya

Ya

(

Apakah bahan mentah mungkin 
mengandung/ sensitive bahan 

berbahaya (mikrobiologi/kimia/fisik) 
Apakah penanganan/pengolahan 
temasuk cara mengkonsumsi) dapat 

menghilangkan atau mengurang 
 
CCP DESSISSION TREE 

Setiap Tahap Proses 

 

Ya 

Tidak 

k 

 Tidak 

Tidak  
Bukan 
CC
Bukan 
Apakah tahap ini khusus ditujukan 
untuk menghilangkan/ mengurangi 

bahaya sampai batas aman    
Apakah kontaminasi bahaya dapat 
terjadi/ meningkat sampai melebihi 
Apakah tahap proses selanjutnya 
dapat menghilangkan/ mengurangi 

bahaya sampai batas aman    
CC
CC
Bukan 
Bukan 
 80



 

Lampiran 9. Lembar Penentuan CCP 

Tahap/ Bahaya 
Penyebab/ 
justifikasi 

bahaya 

Resiko 
(T,S,R)

Tindakan 
pengendalian/ 
Pencegahan 

P1 P2 P3 CCP
/CP Alasan Keputusan 

Pengeringan       Biologi mikroba T Waktu dan suhu 
untuk pengeringan 
tepat, oven dalam 
kondisi baik 

- Y Y CCP Bila tidak dikendalikan 
menimbulkan bahaya 

Pengemasan Biologi Kapang  T Harus dipastikan 
bahwa kemasan 
benar-benar 
tertutup. 
Metode 
pengemasan yang 
tepat. 

Y   - - CCP Bila tidak dikendalikan 
akan menimbulkan bahaya

Keterangan : T = tinggi 
          S = sedang 
          R = rendah 
          P1 = pertanyaan 1 
          P2 = pertanyaan 2 
          P3 = pertanyaan 3 
    

 
  

 



 

Lampiran 10. Jenis Mesin dan Peralatan 

No. Jenis 
Peralatan 

Fungsi ∑ Spesifikasi 
 

1. Wajan  - memasak dodol 1 Bahan aluminium, d= 65cm 
2. Kompor gas 

dan tabung 
gas (LPG) 

- pemanas 
- memasak dodol  
 

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

3. Meja Produksi - tempat peralatan 
produksi 

1 Bahan kayu, ukuran 2 m x 4 m 

4. Kursi Produksi  - tempat duduk pekerja  2 Bahan plastik, 
ukuran 50 cm x 46 cm 

5. Oven  - alat untuk 
mengeringkan dodol 

1 Bahan besi, ukuran 1 x 2 m, 
isi=12 loyang, watt=250 

6.  Pendingin  - Tempat untuk 
menyimpan puree 

1 LY 350 SC p=1040 mm l=845 
mm t=854mm, isi= 300lt, 
watt= 187 

7. Blender  - menghancurkan buah  2 Philips BL-101-GS 
Bahan plastik, kaca, kapasitas 
1,5 L 

14. Timbangan 
buah 
 

- menimbang daging 
buah 
- menimbang gula pasir 

1 Bahan besi, ukuran t= 29cm 
dan l9 cm, kapasitas max 15kg 

15. Timbangan 
digital  

- Menimbang Bahan 
Tambahan  

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

 



Lampiran 11. Kebutuhan Bahan Baku 

A. Kebutuhan Bahan Baku Utama 

Harga Satuan Kebutuhan Biaya/hari Kebutuhan Biaya Kebutuhan Biaya/tahun No Bahan 
(Rp) per hari (Rp) per bulan per bulan per tahun (Rp) 

1.     Mangga 1.200,00 44 52.800,00 1100 1.320.000,00 3300 3.960.000,00
2.     Puree 2.250,00 30 67.500,00 750 1.687.500,00 6750 15.187.500,00

TOTAL 19.147.500,00 
 

B. Kebutuhan Bahan baku Pembantu 

Harga Satuan Kebutuhan Biaya/hari Kebutuhan Biaya Kebutuhan Biaya/tahun No Bahan 
(Rp) per hari (Rp) per bulan per bulan per tahun (Rp) 

1. Gula pasir (kg) 6500 9 58.500,00 225 1.462.500,00 2700 17.550.000,00 
2. Gula merah 7000 1 7000 25 175.000,00 300 2.100.000,00 
3. Kelapa  3500 6 21.000,00 150 525.000,00 1800 6.300.000,00 
4. Mentega  14.000,00 1 14000 25 350.000,00 300 4.200.000,00 
5. Tepung ketan 9000 4 36.000,00 100 900.000,00 1200 10.800.000,00 
6.    Na Benzoat (kg) 28.000,00 0,015 420 0,375 10.500,00 4,5 126.000,00
7.    Asam sitrat (kg) 18.000,00 0,009 162 0,225 4.050,00 2,7 48.600,00
8.    Essence (lt) 200.000,00 0,01 2000 0,25 50.000,00 3 600.000,00

TOTAL 41.724.600,00 
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Lanjutan Lampiran 11. Kebutuhan Bahan Baku 

C. Kebutuhan Bahan Pengemas 

Harga Satuan Kebutuhan Biaya/hari Kebutuhan Biaya Kebutuhan Biaya/tahun No Bahan 
(Rp) per hari (Rp) per bulan per bulan 

(Rp) 
per tahun (Rp) 

1. Kertas (lembar) 7 2240 15680 56000 392.000,00 672000 4.704.000,00 
2.    Kardus 250 160 40000 4000 1.000.000,00 48000 12.000.000,00

TOTAL 16.704.000,00 
 
 
 
 
 

 



Lampiran 12. Kebutuhan Utilitas 

A. Kebutuhan Air 

No. Jenis Jml air /hari 
(liter) 

Σ Air per hari 
(m3) 

Kebt/bln 
(m3) 

1. Pencucian alat 400 0,4 10 
2. Lain-lain 200 0,2 5 

TOTAL 15 
Asumsi : 

 Biaya iuran pemakaian air/bulan  = Rp 10.000,00 

 Biaya air/tahun                             = Rp 120.000,00 

B. Kebutuhan Listrik 

Jml/ Kebt/hari No. Peralatan Daya (kwh)
Alat 

Daya total Jam / hari 
(kwh) 

1. Blender 0,35 2 0,7 0,32 0,224 
2. Oven 0,05 1 0,05 12 0,6 
3 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 13,344 
 

Biaya listrik per kwh                = Rp. 495,00 

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

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

     = Rp 106.400,00 

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

  =  (13,344 x 25 hari x Rp. 495,00) + Rp.106.400 

  =  Rp. 271.532,00 

Biaya listrik per tahun =  Rp. 3.258.384,00 
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Lanjutan Lampiran 12. Kebutuhan Utilitas 

C. Kebutuhan Gas Elpiji 
Jml  Kebt. LPG Jml proses No. Proses Waktu 

proses 
(jam) 

Alat  /jam  /hari 
Kebt/hari 

(kg) 

1. Pemasakan 4 1 0,07 2 0,56 
2. Pengeringan 6 1 0,07 2 0,84 

Total 1,4 
 
Kebutuhan LPG per bulan  = 1,4 kg x 25 = 35 kg 

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

1 kg LPG                         ≈ Rp. 6.000,00 

Biaya LPG per bulan   = 35 x Rp. 6.000  = Rp. 210.000,00 

Biaya LPG per tahun   = Rp. 2.520.000,00 

 
D. Bensin 

Jenis 
kebutuhan 

Jml pakai/hari Jml pakai/bulan Harga/liter 
(Rp) 

Biaya/bln 
(Rp) 

Transportasi 3 25 liter 4500 337.500,00 
 
Biaya bensin per tahun = Rp. 4.050.000,00 
 
 
E. Biaya Tenaga Kerja 
 

Jml 
 (org) 

Biaya/thn  
(Rp) 

Jenis Pekerjaan 
 

  

Gaji 
orang/bln 

 

Biaya/bulan 
(Rp) 

  
Tenaga kerja bagian 
produksi 
(Tk.langsung) 

5 450.000,00 2.250.000,00 27.000.000,00

Pengawas produksi 1 600.000,00 600.000,00 7.200.000,00

TOTAL 34.200.000,00
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Lampiran 13. Rincian Modal Tetap 5 Tahun 

No. Jenis Jumlah Harga/satuan 
(Rp) 

Biaya (Rp) 

1. Persiapan dan perijinan     300.000,00
2. Investasi      
  Tanah 100 m2@Rp150.000     8.000.000,00

  Bangunan  60 m2@Rp 500.000     20.000.000,00
3. Pemasangan instalasi      
  Air     500.000,00
  Listrik     650.000,00
4. Peralatan produksi      
  Timbangan 3 150.000,00 450.000,00
  Timbangan digital 3 300.000,00 900.000,00
  Blender 15 200.000,00 3.000.000,00
  Kompor gas 2 550.000,00 1.100.000,00
  Tabung LPG 2 200.000,00 400.000,00
  Pengaduk besar 30 5000 150.000,00
  Wajan 5 250.000,00 1.250.000,00
  Loyang 80 6000 480.000,00
  Kursi produksi 1 35.000,00 35.000,00
  Meja produksi 1 80.000,00 80.000,00
  Sendok (1 lusin) 5 5.000,00 25000
  Pisau 30 6.000,00 180.000,00
  Solet 20 3.000,00 60.000,00
  Ember plastic 30 10.000,00 300.000,00
  Gunting 15 4.000,00 60.000,00
  Oven 1 15.000.000,00 15.000.000,00
  Mesin pendingin 1 6.000.000,00 6.000.000,00
5. Peralatan kantor      
  Peralatan dan perlengkapan 

administrasi 
5 100.000,00 500.000,00

8. Sub total     59.420.000,00
Biaya tak terduga 10% dari subtotal 5.942.000,00

TOTAL 65.362.000,00
 
 
 

87 
 



Lampiran 14. Biaya penyusutan per Tahun 
 

No Jenis Σ 
Harga/unit 

(Rp) Biaya (Rp) Umur Nilai sisa 
/unit (Rp) 

Depresiasi 
(Rp/thn) 

1. Peralatan produksi             
  Timbangan 1 150.000,00 150.000,00 2 0 75.000,00
  Timbangan digital 1 300.000,00 300.000,00 2 150.000,00 75.000,00
  Blender 3 200.000,00 600.000,00 1 60.000,00 420.000,00
  Kompor gas 2 550.000,00 1.100.000,00 5 150.000,00 160.000,00
  Tabung LPG 2 200.000,00 400.000,00 0 0 0
  Pengaduk besar 6 5.000,00 30.000,00 1 0 30.000,00
  Wajan 1 250.000,00 250.000,00 1 100.000,00 150.000,00
  Loyang 16 6.000,00 96.000,00 1 0 96.000,00
  Kursi produksi 1 35.000,00 35.000,00 5 15.000,00 4.000,00
  Meja produksi 1 80.000,00 80.000,00 5 40.000,00 8.000,00
  Sendok (1 lusin) 1 5.000,00 5.000,00 1 0 5.000,00
  Pisau 6 6.000,00 36.000,00 1 0 36.000,00
  Solet 4 3.000,00 12.000,00 1 0 12.000,00
  Ember plastic 6 10.000,00 60.000,00 1 0 60.000,00
  Gunting 3 4.000,00 12.000,00 1 0 12.000,00
  Oven 1 15.000.000,00 15.000.000,00 5 5.000.000,00 2.000.000,00
  Mesin pendingin 1 6.000.000,00 6.000.000,00 5 2.000.000,00 800.000,00
2. Peralatan kantor         
  Peralatan dan 

perlengkapan 
admistrasi 

1 100.000,00 100.000,00 1 0 100.000,00

           Total   4.043.000,00
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Lampiran 15. Modal kerja per 3 bulan 

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

Biaya/3 bln 
(Rp) 

1. Gaji tenaga kerja  2.850.000,00   8.550.000,00

        
2. Bahan baku dan Pembantu     
  Bahan baku puree (kg) 2.250 2.250,00 5.062.500,00
  Gula pasir (kg) 675 6500 4.387.500,00
  Gula merah (kg) 75 7000 525.000,00
  Kelapa (buah) 450 3500 1.575.000,00
  Mentega (kg) 75 14.000,00 1.050.000,00
  Tepung ketan (kg) 300 9000 2.700.000,00
  Na Benzoat (kg) 1,125 28.000,00 31.500,00
  Asam sitrat (per kg) 0,675 18.000,00 12.150,00

  Essence (lt) 0,75 200.000,00 150.000,00
        
3. Bahan pengemas     
  Kertas (lembar) 168000 7 1.176.000,00
  Kardus   12000 250 3.000.000,00
         
4. Kebutuhan utilitas      
  Air - - 30.000,00
  Listrik - - 814.596,00
  LPG - - 630.000,00
  Bensin     1.012.500,00
        
5. Pemeliharaan alat dan bangunan     
  Bangunan (2,5% dr nilai awal) - - 700.000,00
  Alat pabrik (2,5% dr nilai awal) - - 736.750,00

  Alat kantor (2,5% dr nilai awal) - - 12,500.00
        
6. Subtotal     32,155,996.00
        
7. Biaya tak terduga (2,5% dr subtotal)     803,899.90

Total 32,959,895.90
 

89 
 



Lampiran 16. Biaya Tetap dan Tidak Tetap Selama 1 Tahun 

Rincian Biaya Tetap Selama 1 Tahun 
No. Jenis Biaya (Rp) 
1. Gaji tenaga kerja 34,200,000.00 
2. Pemeliharaan alat dan bangunan 5,797,000.00 
3. Penyusutan (depresiasi) 4,043,000.00 
4. Biaya air 120,000.00 
5. Biaya listrik 3,258,384.00 

Total 47,418,384.00 
 

 
Rincian Biaya Tidak Tetap Selama 1 Tahun 

No. Jenis Biaya (Rp) 
1. Bahan baku   
  Mangga podang (kg) 3.960.000,00 

  Puree (kg) 15.187.500,00 
      
2. Bahan pembantu   

  Gula pasir (kg) 17.550.000,00 
  Gula merah (kg) 2.100.000,00 
  Kelapa (buah) 6.300.000,00 

  Mentega (kg) 4.200.000,00 
  Tepung ketan (kg) 10.800.000,00 

  Na Benzoat (kg) 126.000,00 
  Asam sitrat (per kg) 48.600,00 
  Essence (lt) 600.000,00 
      
3. Kemasan   
  Kertas (lembar) 4.704.000,00 
  Kardus  12.000.000,00 
      
4. Utilitas   
  LPG 2.520.000,00 

  Bensin  4.050.000,00 
Total 84.146.100,00 
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Lampiran 17. Harga Pokok Produksi (HPP) dan Harga Jual 

Pada kapasitas normal diketahui : 

No. Jenis Jumlah (Rp) 
1. Biaya tetap selama 1 tahun (FC) 47,418,384.00 
2. Biaya tidak tetap selama 1 tahun (VC) 84,146,100.00 
  Total biaya selama 1 tahun (TC) 131,564,484.00 
3. Jumlah produksi selama 1 tahun 48000 
4. Biaya tidak tetap per unit (VC per unit) 1753.04375 

 
A. Perhitungan Harga Pokok Produksi dan Harga Jual 
 

HPP per unit = TC/Q  : Rp. 2740 

Mark up   : 40 % 

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

    : (40 % x Rp. 2740) + Rp. 2740 

    : Rp. 4000 

 

B. Perhitungan BEP (Break Even Point) 

BEP (unit)  = FC/ (P-VC per unit) :    21.103 pack 

BEP (Rp)  = FC/ 1-(VC per unit/P) :    Rp. 47.418.383 

 

C. Perhitungan Efisiensi Usaha     

Total Penerimaan = P x Q 

   = Rp. 4.000,00 x  48000 

   = Rp. 192.000.000 
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Lanjutan Lampiran 17. Harga Pokok Produksi (HPP) dan Harga Jual 

Total Biaya  = FC + VC 

   = Rp. 131,564,484.00 

R/C   = 
BiayaTotal

PenerimaanTotal
 

   = 1,45 

 

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  

 
 
C. Perhitungan Keuntungan Usaha  

 
Laba      =     Total penerimaan - Total biaya           = Rp. 60.435.516/ tahun 

 Rp.  5.036.293/ bulan 

 Rp.  201.452/ hari 
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Lampiran 18. Perhitungan Payback Period 

Tahun 1 2 3 4 5 
Jumlah 
produksi 48000 48000 48000 48000 48000
Harga jual 4000 4248 4511,376 4791,081312 5088,128353
Hasil 
penjualan 

192.000.000 203.904.000 216.546.048 229.971.902,98 244.230.160,96

Ppn 10 % 19.200.000 20.390.400 21.654.605 22.997.190,30 24.423.016,10
Penjualan 
bersih 

172.800.000 183.513.600 194.891.443 206.974.713 219.807.145

Total  biaya 
pengeluaran 

131,564,484 139,721,482.01 148,384,213.89 157,584,035.15 167,354,245.33

Laba 
sebelum 
pajak 

41,235,516.00 43,792,117.99 46,507,229.31 49,390,677.52 52,452,899.53

Pph 10 % 4,123,551.60 4,379,211.80 4,650,722.93 4,939,067.75 5,245,289.95
Laba 
setelah 
pajak 

37,111,964.40 39,412,906.19 41,856,506.38 44,451,609.77 47,207,609.58

Depresiasi 4,043,000 4,293,666 4,559,873.29 4,842,585.44 5,142,825.73
Net Cash 
Flow 33,068,964.40 35,119,240.19 37,296,633.08 39,609,024.34 42,064,783.84
Total Cash 
flow 33,068,964 68,188,205 105,484,838 145,093,862 187,158,646

 

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

= (Rp. 65.362.000,00 + Rp. 32,959,895.90) 
 
= Rp 98,321,895.90 

Payback Period    = bulanx
cd
cbt 12⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

−
−

+  

 

Payback Period  = bulanx12
205.188.68838.484.105
205.188.68895.321.982 ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

−
−

+  

 
=  2 tahun + 9 bulan +17 hari 
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Lampiran 19. Dokumentasi 
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