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CIPTARI FATMA B. 0711032030. Analisis Kelayakan Teknologi Produksi 
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RINGKASAN 

 

 Mangga podang merupakan salah satu produk unggulan khas Kabupaten 

Kediri. Pada saat panen raya yakni bulan Oktober - Desember produksi mangga 

sangat melimpah dengan total produksi + 569.241 ton. Permasalahan yang terjadi 

adalah melimpahnya mangga podang tidak diimbangi dengan harga yang layak 

dan banyak mengalami kerusakan sebelum dipasarkan. Salah satu alternatif untuk 

mengatasi masalah tersebut adalah mengolahnya menjadi manisan mangga 

podang. Kelompok tani Budidaya adalah salah satu kelompok tani yang 

berkeinginan untuk melakukan upaya pengolahan tersebut, tetapi upaya tersebut 

tidak didukung dengan pemahaman serta skill terhadap teknologi produksi, 

sehingga perlu dilakukan diseminasi teknologi produksi manisan mangga podang. 

Untuk mengupayakan keberhasilan implementasi teknologi produksi tersebut, 

maka diperlukan studi kelayakan dari berbagai aspek baik teknis maupun 

finansial. 

 Metode penelitian ini adalah dengan melakukan studi literatur, observasi, 

percobaan metode produksi, pelaksanaan diseminasi serta melakukan analisis dan 

interpretasi. Terhadap hasil produksi dilakukan uji kimia (Kadar air, Vit C, Total 

Gula) dan uji organoleptik (Rasa, aroma, warna dan tekstur) dengan metode 

hedonic soring skala 1-5, selain itu dalam penelitian ini juga dikaji proses 

diseminasi, proses produksi, kebutuhan utilitas, tenaga kerja, mesin serta peralatan 

produksi. 

 Proses diseminasi dilakukan dengan sistem pengenalan mesin dan 

peralatan, pengenalan proses produksi dan peningkatan kemampuan. Berdasarkan 

uji kimia diketahui bahwa sari buah mangga podang dapat diproduksi sesuai 

dengan SNI serta tingkat kualitas yang seragam. Karakteristik kimia manisan 

mangga podang adalah kadar air sebesar 2,925 %; Vit C sebesar 22,29 mg/100g, 

serta total gula sebesar 32,515 %. Berdasarkan uji organolpetik juga diketahui 

bahwa secara umum konsumen juga menyukai produk manisan mangga podang. 

 Kapasitas produksi manisan mangga podang direncanakan sebesar 45 

Kg/hari atau 400 bungkus @ 100 gr. Setelah dilakukan analisis finansial diketahui 

bahwa prakiraan modal tetap yang dikeluarkan sebesar Rp. 17.327.929,00 dengan 

nilai HPP yang diperoleh sebesar Rp. 1.156,00 serta harga jual per unit Rp. 

1.618,00 sehingga BEPunit 16.677 bungkus dan BEPrupiah sebesar Rp. 

27.074.885,00 R/C ratio (efisiensi usaha) didapatkan nilai 1,40 yang berarti 

produksi manisan mangga podang sudah efisien dan menguntungkan. Sedangkan 

waktu pengembalian investasi (Payback Period) dicapai pada 4 tahun 1 bulan 6 

hari. 

 
Kata Kunci: Diseminasi, Analisis Kelayakan, Manisan Mangga Podang 
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CIPTARI FATMA B. 0711032030. Feasibility Analysis of Technology 

Produce Sweets of Podang Mango At Small Industry (Case Study of 

Technological Dissemination of Unit Mango Whimsical Produce In Sumber 

Bendo, Kediri). 

Consellor : 1. Dr. Ir. Susinggih Wijana, MS. 

 2. Dr. Ir. Imam Santoso MP. 

 

SUMMARY 

 

Podang mango is one of the pre-eminent product typically Sub Province of 

Kediri. Time of great crop is October until December producing mango very 

abundance totally production + 569.241 ton. Problem that happened is abundance 

of podang mango; it does not make balance to at the price of competent and 

experiencing of many damages before marketed. One of the alternatives to solve 

the problem is processing it become Sweets of podang mango. Budidaya farmer 

group is one of the wishful farmer group to strive the processing, but the effort not 

be supported with the understanding and also skill of production technology, so 

that require to be done by dissemination technological production of sweets of 

podang mango. To strive efficacy of technological implementation production, 

hence needed feasibility studying from various technical good aspect and also 

financial. 

The Research method’s are literature studying, observation, attempt of 

production method, execution of dissemination and also analyze and 

interpretation. To result of production  by chemical test ( Water rate, Vitamin C, 

Total Sugar) and test of organoleptic ( Feel, smell, and color of texture) with 

method of hedonic shoring scale 1-5, besides in this research also studied process 

of dissemination, production process, requirement of utilities, labor, machine and 

also equipments of production. 

Process of Dissemination conducted with system recognition of 

equipments and machine, recognition of production process and improvement of 

ability. Pursuant to chemical test known that juice of podang mango can produce 

as according to SNI and also mount the quality of uniform. Chemical 

characteristic of juice of podang mango is rate irrigate equal to 2,925 %; Vitamin 

C equal to 22,29 mg / 100g, and also totalize sugar equal to 32,515 %. Pursuant to 

test of organolpetik also known that in general consumer also take a fancy to juice 

product of podang mango. 

Capacities produce mango manisan of podang planned equal to 45 Kg / 

day or 400 packs @ 100 gr. After financial analyzing is known that predicting 

released fixed capital equal to Rp. 17.327.929,00 with value of HPP obtained 

equal to Rp. 1.156,00 and also price sell per unit of Rp. 1.618,00 so that BEP unit 

16.677 pack and BEP rupiah equal to Rp. 27.074.885,00. R/C ratio (efficiency of 

work) got value 1,40 meaning production of manisan mango of podang has 

beneficial and efficient. While time return of investment (Payback Period) tired at 

4 year 1 month 6 day. 

 

Keywords: Dissemination, Feasibility Analysis, Sweets of Podang Mango  
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Berbagai jenis buah mangga terdapat di Indonesia, diantaranya adalah 

mangga arum manis, golek, gedong, manalagi, dan podang. Mangga podang 

merupakan komoditas unggulan kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sentra produksi 

mangga podang terdapat di Kecamatan Semen, Banyakan, Grogol, Tarokan dan 

Mojo. Jumlah produksi mangga podang ini cukup melimpah. Pada tahun 2005 

jumlah total produksi mangga podang di 5 Kecamatan sentra produksi adalah ± 

569.241 ton, dengan produktivitas 0,61 kw/pohon (Irianta,2006). 

Mangga podang mempunyai keunggulan tersendiri yaitu mempunyai 

senyawa antioksidan terutama betakaroten. Antioksidan adalah senyawa yang 

dapat meluruhkan radikal bebas yaitu senyawa yang menyebabkan penyakit 

jantung koroner, kanker, stroke dan penyakit degeneratif. Ada beberapa 

antioksidan alami yaitu, vitamin E, vitamin C, antosianin dan betakaroten. 

Diantara antioksidan tersebut, betakaroten merupakan jenis yang paling potensial 

dalam melarutkan radikal bebas.  Secara fisik buah mangga podang mempunyai 

keunggulan dalam warna dan bentuk yang menarik, aroma yang khas serta ukuran 

yang tidak terlalu besar 200-250 g/buah (Suharjo dkk, 2007). Dari segi gizi 

mangga podang mengandung kadar gula sebesar 13,95
o
 Brix, kadar asam 0,088% 

dan vitamin C 5,331 mg/100g (Saragih, 2003). 

Dari berbagai macam keunggulan yang dimiliki, mangga podang juga 

memiliki kekurangan, yaitu kurang diminati sebagai buah meja oleh konsumen. 

Selama ini, mangga podang yang dihasilkan hanya dijual dalam bentuk segar, 
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dengan harga jual relatif rendah (Irianta, 2006). Petani pada umumnya menjual 

mangga dalam bentuk segar kepada penebas atau pedagang atau pengumpul. Pada 

saat musim panen, hasil panen mngg podang tidak dapat selururhnya terserap oleh 

pasar sehingga harganya turun drstis. Harga mangga podang di tingkat petani pada 

musim panen adalah Rp600,-/kg dengan harga normal berkisar antara Rp. 1.500,-

/kg sampai Rp.2300,-/kg. Untuk mengatasi lonjakan produksi 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 upaya untuk meningkatkan nilai ekonomis buah mangga terutama pada 

musim panen raya adalah dengan dikembangkannya pengolahan mangga menjadi 

suatu bentuk olahan, misalnya manisan (Anugrahwati dkk, 2005). 

Manisan adalah buah yang diawetkan dengan gula. Tujuan pemberian gula 

dengan kadar yang tinggi pada manisan buah, selain untuk memberikan rasa 

manis, juga untuk mencegah tumbuhnya mikroorganisme (jamur, kapang). Dalam 

proses pembuatan manisan buah ini juga digunakan air garam dan air kapur untuk 

mempertahankan bentuk (tekstur) serta menghilangkan rasa gatal atau getir pada 

buah (Anonymous, 2005). 

Keunggulan olahan manisan adalah bentuknya yang masih utuh dari irisan 

buah-buahan, namun dapat tahan lebih lama, selain pengolahannya sangat mudah 

kandungan gizi dari produk manisan sangat baik. Faktor yang berpengaruh dalam 

produksi manisan mangga adalah penampilan produk (warna, keseragaman bentuk 

dan kemasan); cita rasa dan aroma; daya tahan produk dan kandungan unsur gizi 

dan kalori; serta hygienis (Suprapti, 2003). Pada proses pembuatan manisan ada 

beberapa perlakuan pengolahan yang dilaksanakan, yaitu perendaman dalam 
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kapur/tawas bertujuan untuk memperkeras tekstur daging buah sehingga rasa 

manisan menjadi lebih enak dan penambahan zat warna bertujuan untuk 

mendapatkan warna manisan yang lebih menarik. Penambahan gula dalam 

pembuatan manisan bertujuan sebagai pemanis dan benzoat yang ditambahkan 

berfungsi sebagai pengawet (Satuhu, 1996). 

Aktivitas produksi dalam suatu industri sangat bergantung pada 

perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Dengan demikian dalam setiap 

implementasi teknologi baru perlu untuk dilakukan penilaian terhadap faktor 

kelayakan teknologi baru perlu untuk dilakukan penilaian terhadap faktor 

kelayakan teknologi tersebut. Dalam suatu industri penilaian teknologi akan 

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

Diseminasi teknologi atau alih teknologi merupakan pengenalan dan 

penyebarluasan teknologi yang tepat guna untuk permasalahan UKM yang 

bertujuan untuk memfasilitasi permasalahan UKM dengan bertahap dan cepat 

dengan menterjemahkan nilai-nilai ilmiah penelitian skala laboratorium ke dalam 

teknologi sederhana yang mudah diserap bahkan dikembangkan oleh kelompok 

tani untuk meningkatkan produktivitasnya. Metode diseminasi yang dimaksud 

disini adalah penyebaran informasi teknologi dengan pelatihan dan penyuluhan 

dengan bekerja sama dengan Instansi pemerintahan guna mempercepat adopsi 

teknologi yang diharapkan dapat memperbaiki manajemen usaha tani yang dapat 

meningkatkan pendapatan UKMnya. 

Aspek-aspek yang diterapkan oleh metode diseminasi, TFP (Total Factor 

Productivity) dapat dikaji dengan menggunakan regresi serta menggunakan 

perhitungan ekonometri yaitu perhitungan matematika ekonomi. Adapun 



4 

 

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).  Melalui diseminasi pengolahan hasil 

komoditas spesifik lokasi, diharapkan petani dan pelaku usaha pengolahan dapat 

menilai keunggulan teknologi yang digunakan. Kegiatan ini diharapkan dapat 

diterapkan petani dan mengembangkan usaha agribisnis, sehingga dapat 

meningkantkan pendapatan keluarga. Kegiatan ini menekankan pada sumber daya 

manusia yang ada, untuk dilatih menjadi tenaga kerja yang ahli dalam mengolah 

bahan mentah menjadi suatu produk. 

Salah satu IKM di Kediri yang memproduksi manisan mangga adalah 

IKM Budidaya yang semula terbentuk dari suatu kelompok tani di desa Tiron 

kecamatan Banyakan, Kediri. Permasalahan yang dihadapi oleh IKM Budidaya ini 

adalah teknologi pengolahan manisan mangga masih belum diketahui. Dalam hal 

ini diperlukan suatu proses diseminasi yang sesuai untuk industri manisan mangga 

tersebut. Diseminasi dilaksanakan mulai Oktober 2008 hingga Desember 2008. 

Diseminasi ini melibatkan wanita tani secara partisipatif mulai dari perencanaan 

sampai akhir kegiatan. Teknologi yang diterapkan meliputi teknologi pengolahan 

dodol, sari buah, jelly drink, manisan jeli, manisan, dan manisan mangga hingga 

pengemasan dan pemasaran masing-masing produk olahan. 

Keuntungan menerapkan diseminasi teknologi bagi industri kecil antara 

lain dibutuhkan modal yang rendah, penggunaan semi automatic teknologi tidak 

rumit dan mudah dikontrol oleh tenaga tidak ahli atau semi ahli, pendirian pabrik 
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bisa dipedesaan atau dipinggiran kota, dan memperbanyak kesempatan kerja 

(Benkerrouma dan Tamime, 2003). 

Untuk mengembangkan  industri kecil produk manisan mangga, 

diperlukan analisis kelayakan untuk memberikan masukan terhadap strategi 

implementasi teknologi. Dalam penelitian dikaji analisa kelayakan yaitu aspek 

teknis teknologi dan aspek finansial sehingga dapat dilihat apakah diseminasi 

yang telah dilakukan sudah dapat terserap sepenuhnya oleh SDM di IKM 

Budidaya. 

1.2.Rumusan Masalah 

 Rumusan Masalah dari penelitian adalah: 

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

2. Apakah teknologi proses produksi mangga menjadi manisan mangga layak 

dikembangkan dalam skala industri kecil di IKM Budidaya, Sumber 

Bendo, Kediri. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari  penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis proses diseminasi di IKM Budidaya. 

2. Menganalisis kelayakan teknologi produksi manisan mangga podang pada 

skala industri kecil di IKM Budidaya, Sumber Bendo, Kediri. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian adalah: 

1. Mendapatkan informasi proses diseminasi di IKM Budidaya, Sumber 

Bendo, Kediri. 
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2. Mendapatkan informasi analisis kelayakan teknologi produksi mangga 

podang pada skala industri kecil di IKM Budidaya, Kediri. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Mangga Podang 

Mangga Podang Urang (Mangifera indica L) termasuk buah 

bertempurung, pada bagian yang paling luar terdapat kulit, kemudian disusul 

daging buah yang melekat pada tempurung yang keras (bahasa Jawa disebut 

pelok) dan enak dimakan (Kanisius, 1991). Komposisi gizi yang utama terdiri dari 

air, karbohidrat, bermacam-macam asam, protein, lemak, mineral, zat warna, 

tanin, vitamin dan zat-zat yang mudah menguap yang dapat memberikan bau 

harum. Komponen yang paling banyak adalah air dan mineral (Pracaya, 2006). 

Komposisi kimia dan nilai makanan buah mangga dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi Kimia dan Nilai Makanan Buah Mangga 

Kandungan Gizi 
Nilai Rata-rata Buah Mangga 

Masih Mentah Sudah Masak 

Air 

Protein 

Lipid (Lemak) 

Gula-Gula (Total) 

Serat  

Bahan Mineral 

Kapur 

Fosfor 

Besi 

Vitamin A 

Riboflavin (Vitamin B2) 

Thiamin (Vitamin B1) 

Vitamin C 

Asam Nicotin 

Nilai Kalori stiap 100 g 

90,00% 

0,70% 

0,10% 

8,80% 

 

0,40% 

0,01% 

0,02% 

4,50 mg / g 

150 I.U 

0,03 mg / 100 gr 

 

3 mg / 100 g 

 

39 

86,10% 

0,60% 

0,10% 

11,80% 

1,10% 

0,30% 

0,01% 

0,30 mg / g 

 

4.800 I.U 

0,05 mg / 100 g 

0,04 mg / 100 g 

13 mg / 100 g 

0,30 mg / 100 g 

50-60 
Sumber : Pracaya (2002) 
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Mangga Podang  Urang merupakan salah satu produk buah unggulan lokal 

dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kekhasan yang dimiliki oleh mangga Podang 

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 2. Jumlah Tanaman dan Produksi Mangga Podang di Kabupaten 

Kediri tahun 2007. 

No. 

 

Kecamatan 

 

Jumlah 

tanaman 

(pohon) 

Jumlah panen 

(pohon) 

Produksi (ku) 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Semen 

Tarokan 

Grogol 

Banyakan 

Mojo 

16.596 

217.950 

139.748 

116.750 

33.170 

15.848 

105.150 

49.313 

65.600 

24.094 

7.515 

45.000 

18.150 

28.000 

7.500 

 Jumlah 524.126 260.005 106.165 
Sumber: Balai Pengkajian Teknologi Pertanian  Jawa Timur (2007) 

 

Mangga Podang Urang mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi dan 

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

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

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

dimanfaatkan sebagai buah segar maupun olahan. Mangga Podang dapat diolah 

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

Yuniarti, 2007).  
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Susunan buah mangga yang utama terdiri dari air, karbohidrat, bermacam-

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

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

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

dan kimia buah mangga podang dapat dilihat pada Tabel 3. 

 Tabel 3. Sifat Fisik dan Kimia Buah Mangga Podang 

No. Karekteristik Nilai rata-rata 

1. Berat (g) 221.8 

2. Kandungan Gula (%) 7.3 

3. Kandungan Asam (%) 3.1 

4. Warna Kulit Buah Hijau dan merah dekat tangkainya 

5. Earna Daging Buah Merah Kekuningan 

6. Aroma Kuat  
Sumber : Yuniarti dkk (2001) 

2.2. Manisan Mangga 

Manisan buah adalah buah yang diawetkan dengan gula. Tujuan 

pemberian gula dengan kadar yang tinggi pada manisan buah, selain untuk 

memberikan rasa manis, juga untuk mencegah tumbuhnya mikroorganisme 

(jamur, kapang). Dalam proses pembuatan manisan buah ini juga digunakan air 

garam dan air kapur untuk mempertahankan bentuk (tekstur) serta menghilangkan 

rasa gatal atau getir pada buah. 

Manisan mangga dibuat dari buah mangga yang belum matang benar, 

yaitu buah mangga yang belum masak sebagian atau setengah matang agar 

terkstur asli mangga masih terlihat. Pemilihan bahan baku sangatlah penting, 

karena merupakan salah satu faktor dalam penentu kualitas produk akhir. Seperti 

misalnya pada produk manisan yang mengutamakan penampilan sebagai salah 

satu parameter mutu. Dalam hal ini buah yang dipakai harus memiliki ciri-ciri 

daging buah tebal, sedikit serat atau tidak berserat dan segar (Hambali. dkk, 
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2004). Manisan setengah kering  merupakan bahan  makanan awetan yang 

dikeringkan di atas loyang dalam oven pada suhu 50
o
-60

o 
C, dengan kadar gula 

yang relatif tinggi (± 20 %) dan kadar air 20 % - 25 %, serta memiliki cita rasa 

khas (spesifik) dibandingkan dengan buah aslinya. Di samping itu manisan kering 

ini memiliki tekstur plastis atau dapat dibentuk (Suprapti, 2003). 

Pengolahan buah segar menjadi manisan banyak digemari oleh konsumen, 

karena tekstur sli buah masih terlihat, dan manisan adalah camilan yang bersifat 

aperitif atau sebagai perangsang nafsu makan dan mengilangkan rasa mual, karena 

zat asam yang dimiliki oleh buah-buahan yang diperkuat dengan asam sitrat serta 

cita rasa kesegaran buah asli masih melekat apabila dikomsumsi. Jenis buah segar 

yang umumnya diolah menjadi manisan antara lain pepaya, nanas, cermay, sirsat, 

salak, mangga, dll (Anonymous, 2005). Syarat mutu manisan setengah kering 

ditujukkan pada Tabel 4 
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Tabel 4. Syarat Mutu Manisan ½ Kering Buah-Buahan (SNI.0718-83) 

No. Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1. Keadaan (Kenampakan,bau,rasa 

dan jamur) 

 normal, tidak berjamur 

2. Kadar air (b/b) maksimum 25% 

3. Jumlah gula (dihitung sebagai 

sukrosa) 

(b/b) minimum 40% 

4. Pemanis buatan  tidak ada 

5. Zat warna  yang diizinkan untuk 

makanan 

6. Benda asing daun,tangkai,pasir dll)  tidak ada 

7. Bahan pengawet sulfit (dihitung 

sebagai sulfit SO2) 

mg/kg maksimum 50 

8. Cemaran logam : 

- Tembaga (Cu) 

- Timbal (Pb) 

- Seng (Zn) 

- Timah (Sn) 

 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

 

maksimum 50 

maksimum 2,5 

maksimum 40 

maksimum 150 

9. Arsen mg/kg maksimum 1 

10. Pemeriksaan mikrobiologi : 

- Bakteri gol bentuk koli 

 

- Bakteri Escherrichia koli 

 

APM/ml 

 

sesuai dengan peryaratan 

yang berlaku  

tidak ada 
(Sumber: Dewan Standarisasi Nasional , 1992) 

 

2.3. Proses Pembuatan Manisan Mangga 

Manisan mangga dibuat dari mangga yang mengkal yaitu mangga yang 

tidak terlalu matang dan tidak terlalu mentah agar manisan yang didapatkan tidak 

terlalu hancur saat pada saat proses dilakukan. Pembuatan manisan mangga dapat 

dilakukan dengan proses sebagai berikut (Anonymous, 2005): 

1. Pengupasan  

Persiapan Mangga yang akan dikupas, dilakukan penimbangan terlebih 

dahulu, untuk mendapatkan 15 kg danging mangga yang akan diproses 

menjadi manisan diperlukan 25 kg mangga, dengan diperoleh rendemen 

sebesar 55%, karena tidak semua bagian dari daging buah mangga dapat 
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digunakan menjadi manisan. Pengupasan untuk menghilangkan kulit dan 

hati buah dari daging buahnya. Kemudian dilakukan penyeragaman ukuran 

sebagai salah syarat dari penentu kualitas daripada manisan buah. 

2. Pencucian 

Daging buah dicuci menggunakan air untuk membersihkan kotoran yang 

menempel di daging buah.   

3. Perendaman Na Bisulfit 

Direndam dalam air kapur dengan air secukupnya, atau Sodium 

metabisulfit untuk mempertahankan tekstur mangga selama 15menit, lalu 

ditiriskan. 

4. Pemasakan 1 

Gula pasir 4,5 kg dan bahan tambahan dimasukkan ke dalam 10,5 L air, 

kemudian diaduk sampai rata kemudian ditambahkan garam dan natrium 

benzoat lalu dipanaskan hingga mendidih. Kemudian daging mangga yang 

telah ditiriskan dimasukkan ke dalam larutan air dan gula yang telah diberi 

bahan tambahan, dan dibiarkan hingga mendidih kembali diperlukan 

waktu ±10 menit. 

5. Perendaman I 

Panci kemudian diangkat dari tungku atau kompor dan didiamkan 

(rendam) 12 jam, lalu ditiriskan.  

6. Pemasakan II 

Air gula sisa penirisan dipanaskan dan ditambahkan 3 kg gula pasir, 

kemudian dimasak hingga mendidih, lalu daging buah mangga yang telah 

ditiriskan dimasukkan lagi dibiarkan hingga mendidih ± 10 menit. 
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7.  Perendaman II 

Panci diangkat dari tungku atau kompor dan didiamkan selama 12 jam. 

Paginya ditiriskan.  

8. Pemasakan III 

Air gula sisa penirisan dipanaskan dan ditambahkan 3 kg gula pasir, 

kemudian dimasak hingga mendidih, lalu daging buah mangga yang telah 

ditiriskan dimasukkan lagi dibiarkan hingga mendidih ± 10 menit.  

9. Perendaman III 

Panci diangkat dari tungku atau kompor dan didiamkan selama 12 jam. 

Paginya ditiriskan. Ditambahkan gula ½ kg pada air gula sisa penirisan 

terakhir lalu dipanaskan sampai kental dan dinginkan untuk dijadikan 

sirup. 

10. Pencelupan 

Hasil penirisan buah mangga kemudian dicelupkan ke dalam 1 liter air 

yang telah diberi 15 g tepung jelly, 0,9 g potasium sorbat, dan 15 g 

natrium benzoat yang telah didihkan, pencelupan befungsi sebagai 

pelapisan manisan buah agar terkstur dan permukaan terlihat lebih licin 

dan berkilau. 

11. Pengeringan 

Manisan basah hasil penirisan dijemur hingga kering (± 3 hari) atau 

dimasukkan ke dalam oven selama 12 jam, dengan ketentuan 9 jam 

pertama dengan suhu 60 derajat Celsius, dan 3 jam selajutnya 70 derajat 

celcius. Kemudian manisan tersebut dikemas dan dimasukkan dalam 
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alumunium foil dengan berat 100 g per kemasan, lalu ditutup dengan 

sealler. 

2.4. Bahan Pembantu 

2.4.1.  Gula 

Gula merupakan istilah umum yang sering diartikan bagi tiap karbohidrat 

yang digunakan sebagai pemanis. Daya larut yang tinggi serta kemampuan 

mengurangi keseimbangan kelembaban relatif dan mengikat air adalah sifat gula 

yang menyebabkan gula sering dipakai dalam pengawet bahan pangan. Industri 

pengolahan manisan buah menggunakan gula dalam produknya untuk memberi 

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

berisi pada manisan karena memberikan kekentalan. Komposisi zat gizi gula dapat 

dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Komposisi Zat Gizi Gula tiap 100 gram 

Komposisi Jumlah 

Energi 367,0 kal 

Protein 0 g 

Lemak 0 g 

Karbohidrat 94 g 

Kalsium (Ca) 5,0 g 

Fosfor (P) 1,0 mg 

Besi (Fe) 0,1 mg 

Air 5,5 mg 
Sumber : Lutony (1993) 

Gula dengan air pada proses pemanisan akan mengalami pelelehan dan 

membentuk kristal baru dengan adanya komponen lain, seperti pati dan protein. 

Bertambahnya konsentrasi gula berakibat volume molekul  pada larutan juga 

bertambah dan viskositasnya akan meningkat.  
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2.4.2. Air 

Air berfungsi sebagai bahan yang dapat mendispersikan berbagai senyawa 

yang ada dalam bahan makanan. Air sebagai bahan pelarut dari beberapa 

komponen serta sebagai bahan pereaksi. Air juga dapat melarutkan zat-zat, seperti 

garam, vitamin yang larut dalam air, mineral, dan senyawa citarasa, seperti yang 

terkandung dalam buah-buahan. Dibandingkan dengan cairan lainnya, air adalah 

pelarut yang baik (Purnomo dkk, 1995). 

2.4.3. Asam Sitrat 

Asam Sitrat merupakan asam organik lemah yang ditemukan pada daun 

dan buah genus citrus (jeruk-jerukan) dengan Rumus Kimia C6H8O2. asam sitrat 

adalah asam yang mula-mula digunakan untuk industri makanan dan minuman 

karena membeikan sifat-sifat yang diinginkan yang khusus dan dapat digunakan  

segera dalam komersial dengan harga bersaing. Asam sitrat bertindak sebagai 

penegas rasa dan dapat menutup flavour yang tidak diinginkan pada makanan dan 

minuman. Asam sitrat berfungsi sebagai pemberi rasa asam, mencegah kristalisasi 

gula dan penjernih gel. Asam sitrat juga memberi rasa kekuatan gel yang lebih 

tinggi. Penambahan asam sitrat sampai pH 3-4,7, dapat menghasilkan gel yang 

halus, serta pembentukan gel menjadi lebih cerah. Tujuan ditambah zat pengasam 

ke dalam proses pembuatan manisan adalah sebagai penegas rasa dan warna, atau 

menyelubungi rasa yang tidak disukai. Zat ini dapat pula bertindak sebagai 

pengawet karena sifat asam dapat mencegah pertumbuhan mikroba. Bahan inipun 

dapat mencegah ketengikan dan pencoklatan. Dalam hal ini zat pengasam yang 

ditambahkan adalah asam sitrat (Purnomo dkk, 1995).  
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2.4.4. Benzoat  

Benzoat (C6H5COOH) merupakan bahan pengawet yang luas 

penggunaannya dan sering digunakan pada bahan makanan yang asam. Bahan ini 

digunakan untuk mencegah pertumbuhan khamir dan bakteri. Karena kelarutan 

garamnya lebih besar, maka biasa digunakan dalam bentuk garam Na-Benzoat 

(Winarno, 2002). Benzoat digunakan dalam bentuk sodium benzoat secara utama 

untuk mengawetkan manisan yang akan diproses lebih lanjut. Benzoat melindungi 

produk dari serangan oksidasi, kerusakan enzimatis dan kerusakan secara 

bakterial (fermentasi asam laktat dan asam asetat). Sebagai tambahan, jus buah 

dipasteurisasi untuk menonaktifkan enzim dan mengurangi jumlah mikroba. 

Penggunaan konsentrasi sodium benzoat adalah 0,05 - 0,2 g/liter, tergantung 

panjang waktu yang diinginkan dimana produk seharusnya masih tetap dapat 

diterima (Luck, 1996). 

2.4.5. Asam Sorbat 

Asam sorbat CH3CH=CHCH=CHCOOH atau asam 2,4-hexadienat relatif 

tak berwarna dan tak berbau dibanding asam benzoat. Selain berbentuk asam, 

senyawa sorbat juga dipakai dalam bentuk garam misalnya potassium sorbat 

(potassium-kalium). Sudah sejak tahun 1950-an asam dan kalium sorbat telah 

digunakan untuk mengendalikan pertumbuhan kapang dan khamir pada keju, roti, 

sari buah, buah segar, sayur, anggur, minuman ringan, acar, juga daging dan ikan.  

 

2.5. Industri Kecil 

Indonesia dan negara berkembang lainnya memandang penting keberadaan 

usaha kecil. Hal ini disebabkan 3 alasan utama. Pertama, kinerja usaha kecil 
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cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Kedua, 

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

memiliki fleksibilitas tinggi sehingga mampu hidup disela-sela kehidupan usaha 

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

tidak menguntungkan (Wibowo, 2007). 

Kementrian lingkungan hidup mengklasifikasikan perusahaan menjadi 

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

usaha menengah, dan usaha besar. Pengklasifikasian dari perusahaan tersebut 

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

penjualan dalam setahun. Klasifikasi dari beberapa sumber dapat dilihat dalam 

Tabel 6. 

Tabel 6. Batasan atau Kriteria Usaha Kecil dan Menengah 

Organisasi Jenis Usaha Keterangan Kriteria 

Undang_undang 

No 9/1995 

Tentang Usaha 

Kecil 

Usaha Kecil Aset ≤ Rp 200 juta di luar tanah dan 

bangunan 

- Omset tahunan ≤ Rp 1 Milyar 

- Dimiliki oleh orang Indonesia 

- Independen, tidak terafiliasi 

dengan usaha menengah-besar. 

Boleh berbadan hukum boleh tidak 

Badan Pusat 

Statistik  

(BPS) 

Usaha Mikro Pekerja , 5 orang termasuk tenaga 

keluarga yang tidak dibayar 

Usaha Kecil Pekerja 5 - 19 orang 

Usaha menengah Pekerja 20 - 99 orang 

Menneg 

koperasi dan 

PKM 

Usaha kecil (UU No. 

99/1995) 

Asset ≤ Rp 200 juta diluar tanah dan 

bangunan. Omset tahunan ≤ 1 milyar 

Usaha Menengah 

(Inpres 10 /1999) 

Asset Rp 200 - 10 Milyar 

 

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

daya tarik seperti : 



18 

 

 Fleksibel terhadap bentuk fluktuasi jangka pendek, namun tidak 

memiliki rencana jangka panjang (corporate plan) 

 Independen dalam penentuan harga pokok produksi atas barang dan 

jasanya 

 Mudah dalam proses pendirian 

 Merupakan tipe usaha yang paling cocok untuk mengelola produk, 

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

ada yang mencobanya, sehingga memiliki sedikit pesaing 

 Difersifikasi usaha terbuka luas sepanjang waktu dan pasar konsumen 

senantiasa tergali melalui kreatifitas pengelola 

 Relatif tidak membutuhkan investasi yang terlalu besar, tenaga kerja 

yang tidak berpendidikan tinggi, serta sarana produksi lainnya yang 

terlalu mahal 

Industri kecil juga memiliki kelemahan, pada umumnya dalam masalah 

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

keorganisasian umumnya berupa struktur organisasi yang kurang jelas, pembagian 

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

membuat anggaran, tidak adanya pencatatan dan pembukuan yang memadai. 

Kelemahan di bidang pemasaran lazimnya berupa ketidakserasian antara program 

produksi dan penjualan (Wibowo, 2007). 

 

2.6. Diseminasi Teknologi 

Teknologi adalah segala daya upaya yang dapat dilaksanakan oleh 

manusia untuk mendapatkan taraf hidup yang lebih baik. Sementara itu diseminasi 
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teknologi didefinisikan sebagai perpindahan teknologi yang dihasilkan dan atau 

digunakan disuatu tempat untuk diaplikasikan ke tempat lain sebagai suatu 

teknologi inovasi. Prinsip alih teknologi adalah transmisi pengetahuan serta 

keahlian teknis yang mencakup pengenalan proses produksi, permesinan, 

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

2001). 

Vyas dan Shah (1990) mengemukakan bahwa alih teknologi seharusnya 

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

sebagai berikut: 

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

manusia lainnya tanpa disertai pemindahan ilmu pengetahuan. 

b. Pengenalan proses produksi merupakan tahap dimana beberapa item yang 

dibuat ditempat lain diproduksi setelah menggabungkan beberapa elemen 

desain produksi. 

c. Peningkatan Kemampuan merupakan tahap akhir yang ditandai dengan 

adanya pemindahan keahlian produksi dan teknis yang canggih dan matang. 

Diseminasi teknologi dalam industri kecil memiliki beberapa keuntungan 

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

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

dipinggiran kota serta memperbanyak kesempatan kerja (Benkerrouma dan 

Tamime, 2003). 
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2.7. Analisa 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. 

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

dan Suwarsono, 1999). 

Menurut Soeharto (1997), suatu kelayakan merupakan usaha 

pengembangan ide yang diikuti dengan penyaringan dan pengkajian secara 

berlapis sebelum ide atau gagasan menjadi proyek yang siap untuk dibangun. 

Maksud pengkajian kelayakan ialah menjawab tingkat kelayakan dari suatu usulan 

atau kegiatan untuk mewujudkan menjadi kenyataan. Hal ini berkaitan dengan 

tingkat keberhasilan yang akan diraih. Kelayakan suatu proyek biasanya diukur 

dengan empat macam kelayakan, yaitu: Kelayakan teknis, kelayakan ekonomi dan 

finansial, kelayakan politis, dan kelayakan administratif. Keempat kelayakan ini 

diprediksi sebelum suatu proyek dijalankan. Kelayakan teknis berkaitan dengan 

pertanyaan apakah secara teknis, proyek tersebut dapat dilaksanakan. Kelayakan 

ekonomi dan finansial berkaitan dengan biaya dan keuntungan, sedangkan 

kelayakan politis berkaitan dengan perkiraan pengaruh proyek terhadap berbagai 

peran atau kekuatan politik di masyarakat dan pemerintahan yang terkait dengan 

proyek tersebut. Kelayakan administratif mengukur proyek tersebut dapat 

tidaknya diimplementasikan dalam sistem administrasi pemerintahan yang ada.  
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Analisis aspek teknis akan menentukan jenis teknologi yang tepat. 

Berdasarkan jenis teknologi kemudian pilihan mesin dan peralatan yang 

dierlukan. Pilihan jenis teknologi itu sendiri dipengaruhi oleh tenaga kerja serta 

bahan baku dan bahan pembantu (Sutojo, 1993). Aspek teknis juga dikenal 

sebagai aspek produk. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain penentuan 

lokasi, penetuan mesin dan peralatan dan proses produksinya termsuk pemilihan 

teknologi (Kasmir, 2003). Pengkajian aspek teknis dalam situasi kelayakan 

bermaksud memberikan batasan garis besar parameter-parameter teknis dari suatu 

industri. Analisis aspek teknis meliputi penentuan bahan baku dan bahan 

pembantu, kapasitas produksi, jenis teknologi yang dipakai, penggunaan mesin 

dan peralatan serta tenaga kerja (Sutojo, 1993). 

a. Bahan Baku dan bahan pembantu 

Bahan Baku dan Bahan pembantu dibutuhkan untuk memperlancar jalannya 

proses dalam suatu industri. Bahan-bahan tersebut harus memenuhi standar 

mutu industri, serta dapat tersedia dalam jumlah yang cukup setiap saat 

diperlukan. 

b. Penentuan Kapasitas 

Kapasitas produksi yang dimaksud adalah volume atau jumlah satuan produk 

yang dihasilkan selama satu satuan waktu tertentu. Besarnya kapasitas 

produksi ditentukan berdasarkan perpaduan berbagai komponen yaitu jumlah 

penjualan produk, kemungkinan pengadaan bahan baku. 
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c. Penentuan Teknologi Proses 

Teknologi proses harus sesuai denagn persyaratan yang diperlukan untuk 

mencapai kapasitas produksi yang telah ditentukan. Pilihan teknologi juga 

dipengaruhi oleh tenaga kerja, bahan baku dan bahan pembantu. 

d. Penentuan Mesin dan Peralatan 

Penentuan mesin dan peralatan, serta jenis teknologi mempunyai hubungan 

sangat erat. Mesin dan peralatan juga harus diperhitungkan kapasitas produksi  

dari satu tahap produksi ke tahap produksi yang lain. 

e. Tenaga Kerja 

Tenaga kerja yang diperlukan sesuai dengan jenis teknologi yang digunakan. 

Dua kriteria prinsip yang termasuk dalam katagori teknis adalah: 

efektivitas dan ketercukupan (adequacy). Efektif berarti proyek dapat mencapai 

tujuan yang diharapkan. Tapi, seringkali ketercapaian tujuan tidak selalu dapat 

dilacak hanya karena keberadaan proyek tersebut, sering banyak faktor yang lain 

ikut mempengaruhi. Cara paling langsung dan cepat untuk memprediksi 

kelayakan teknis adalah dengan cara melihat apakah proyek seperti itu secara 

teknis dapat dilaksanakan di tempat lain. Tetapi, perlu diwaspadai faktor-faktor 

lain yang khas di lokasi mungkin sekali ikut mempengaruhi keberhasilan proyek 

di lokasi tersebut. Beberapa dimensi dalam ke-efektivitas-an meliputi: langsung 

atau tidak langsung, jangka panjang atau jangka pendek, bisa dikuantitatifkan atau 

tidak, mencukupi atau tidak.  

Proyek dikatakan berpengaruh langsung bila pengaruh tersebut memang 

menjadi tujuan proyek tersebut. Pengaruh tidak langsung merupakan pengaruh 

ikutan, yang sebenarnya bukan menjadi tujuan proyek tersebut. Katagori pengaruh 
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menjadi jangka panjang dan jangka pendek tergantung macam program. Seberapa 

jauh jangka panjang tersebut, sangat relatif, berbeda dari satu program ke program 

lain. Sebagai rumus umum, jangka panjang berarti jauh ke masa depan, sedangkan 

jangka pendek adalah waktu yang segera tiba. Beberapa pengaruh dapat diukur 

secara kuantitatif, sedangkan sisanya perlu dicari cara lain. Dalam hal 

ketercukupan, proyek mungkin tidak dapat mencukupi hal-hal yang menjadi 

tujuan atau tidak cukup mengatasi permasalahan. Misal: proyek tidak dapat 

membiayai secara penuh semua kegiatan yang diperlukan, jadi harus dipilih 

kegiatan-kegiatan utamanya saja (yang taktis). 

 Aspek keuangan  menyangkut bahasan tentang dana yang diperlukan 

untuk investasi, baik untuk aktiva tetap maupun modal kerja, sumber-sumber 

pembelanjaan yang digunakan, taksiran penghasilan, biaya dan rugi atau laba pada 

berbagai tingkat operasi, manfaat dan biaya dalam artian finansial (Husnan dan 

Suwarsono, 1999). 

 Aspek-aspek yang dikaji dalam suatu kelayakan proyek industri antara lain 

yaitu : 

2.7.1.  Aspek Teknis Teknologi 

Soeharto (1997) menyatakan bahwa pengkajian aspek teknis dimaksudkan 

untuk memberikan batasan garis besar parameter-parameter teknis yang berkaitan 

dengan perwujudan fisik proyek. Pengkajian aspek teknis meliputi penentuan 

kapasitas produksi, pemilihan jenis teknologi dan peralatan, serta penentuan denah 

atau tata letak instalasi. Menurut Sutoyo (1993), dalam aspek teknis harus 

diperoleh informasi tentang jenis dan jumlah bahan baku dan pembantu yang 

dibutuhkan untuk tiap tingkat kegiatan produksi yang direncanakan. 
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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 (1993), 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, 1993). 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). 

c. Pemilihan Jenis Teknologi dan Peralatan 

 Menurut Sutoyo (1993), biasanya suatu produk dapat diproses dengan 

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

adalah : 

1. Teknologi yang diajukan harus dapat menghasilkan standar mutu produk 

yang dikehendaki pasar. 
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2. Teknologi tersebut harus cocok dengan persyaratan yang diperlukan untuk 

mencapai kapasitas produksi ekonomis yang telah ditentukan. 

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

dan pembantu yang diperlukan untuk penerapannya. 

4. Pemilihan teknologi harus dikaitkan dengan jumlah perhitungan jumlah 

dana yang diperlukan untuk pembelian mesin peralatan yang dibutuhkan. 

2.7.2.   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 (Mulyadi, 1997). 

 

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

biayaseluruhJumlah
HPP  
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b. BEP (Break Even Point) 

Menurut Soeharto (1997), 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). Yang 

dimaksud dengan BEP atau Break Event Point adalah dimana pada saat 

pendapatan penjualan cukup untuk menutupi biaya produksi yang dikeluarkan 

akan tetapi tidak ada laba atau keuntungan sedikitpun di dapat. Break Event Point 

merupakan suatu teknik untuk analisa hubungan antara biaya variabel, biaya tetap, 

keuntungan dan volume produksi. 

 
VCP

FC
unitBEP )(       

      
)/(1

)(
PVC

FC
priceBEP             

 Dimana :  

   FC = Fixed cost (Biaya tetap) 

   VC = Variable cost (Biaya variabel) 

      P = Price (Harga jual) 

 

c. Efisiensi Usaha  

Menurut Soeharto (1997), 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 : 
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TC

TR
CR /    

dengan TR = P x Q 

             TC = TFC + TVC  

Dimana : 

TR = Total Revenue (jumlah seluruh penerimaan yang diperoleh) 

P    = Price (harga) 

Q   = Quantity (Jumlah unit) 

TC = Total cost (Jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan) 

 Adapun kriteria pengujian dengan menggunakan R/C ratio adalah 

R/C < 1 : Usaha tidak efisien dan merugikan 

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

R/C > 1 : Usaha efisien dan menguntungkan 

 

d. Payback Period ( PP) 

Payback Period  merupakan penentuan jangka waktu yang dibutuhkan 

untuk menutup initial investment dari suatu proyek dengan menggunakan net cash 

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

dinilai berdasarkan apakah dalam waktu tertentu yang diinginkan, jumlah kas 

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

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

cb
t 12  
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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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II. METODE PENELITIAN 

3.1.  Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

 Penelitian dilakukan pada industri kecil di Desa Tiron, Sumber Bendo, 

Kecamatan Banyakan, RT 03, RW 02, Kabupaten Kediri Jawa Timur dan 

penelitian dilaksanakan mulai bulan Oktober 2008 sampai dengan Desember 

2008. 

 

3.2. Alat dan Bahan 

3.2.1. Alat 

Alat yang digunakan pada industri ini masih sangat sederhana karena 

tergolong industri kecil. Alat-alat yang digunakan dalam pembuatan manisan 

mangga, yaitu, pisau, panci besar, sendok makan, sendok teh, kantong plastik, 

baskom, kompor, oven pengering dan sealler automatic. 

3.2.2. Bahan 

Sedangkan bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan manisan 

mangga adalah Buah mangga podang yang berasal dari desa Sumber Bendo, 

Kediri Jawa Timur, sedangkan bahan pembantu adalah Gula pasir, Asam Sitrat, 

Air bersih, Na-Benzoat, tepung jelly, dan Potasium Sorbat. 

 

3.3  Batasan masalah 

Permasalah yang dikaji dalam penelitian ini dibatasi pada : 

1. Mangga yang digunakan  adalah mangga podang urang. 

2. Kegiatan Diseminasi dilakukan dengan sistem pengenalan mesin dan 

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

kecamatan Banyakan, yang masih dalam tahap pembelajaran. 

4. Aspek teknis yang dikaji meliputi kualitas manisan mangga, kapsitas 

produksi harian, kebutuhan utilitas (Bahan Bakar, listrik, dan air), serta 

kinerja SDM. 

5. Pengujian kualitas  manisan mangga berdasarkan uji kimia yaitu kaar air, 

vitamin C dan total gula. Selain itu juga dilakukan uji organoleptik mengenai 

rasa, aroma, warna, dan tekstur yang dilakukan oleh 5 orang panelis ahli. 

6. Aspek finansial yang dikaji meliputi harga pokok produksi (HPP) dan harga 

jual per kemasan, BEP dan PP. 

 

3.4. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan kegiatan diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

3.4.1 Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan dengan mengkaji beberapa sumber pustaka 

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

bahasan untuk membandingkan hasil yang diperoleh selama penelitian. 

3.4.2 Observasi 

Observasi atau pengamatan langsung ke lapang dilakukan untuk melihat 

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

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

kemampuan produksi. 
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3.4.3 Percobaan Metode Produksi 

Implementasi metode produksi manisan mangga podang mengacu pada 

prosedur teknologi pengolahan manisan mangga menurut Achyadi dan Afiana 

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

pada Gambar 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Alir Pembuatan Manisan Mangga 

 

5 Kg MANGGA PODANG

Dikupas

Direndam ± 12 jam
& Ditiriskan

Daging Mangga

Podang

Direndam dalam Larutan

Natrium Metabisulfit

Ditiriskan

1,5  Kg Gula

3,5  L    Air

0,5  gr   P Sorbat

5     gr   Na Benzoat

8     gr   As Sitrat

Kulit

Dididihkan

1 Kg Gula

Air gula sisa penirisan

Dididihkan

Dituang dalam Daging Mangga

Direndam ± 12 jam
& Ditiriskan

1 Kg Gula

Air gula sisa penirisan

Dididihkan

Dituang dalam Daging Mangga

Direndam ± 12 jam
& Ditiriskan

Air gula sisa penirisan terakhir
ditambah ± 1,5 Kg Gula

dipanaskan sampai kental

Didinginkan

Sirup Mangga

Podang

1     L    Air

5     gr   Tepung jelly

0,3  gr   P Sorbat

5     gr   Na Benzoat

Dididihkan
Daging Mangga

Podang

Dicelup

Dikeringkan ± 12 jam
dengan Oven Pengering

MANISAN MANGGA

PODANG
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3.4.4. Pelaksanaan Diseminasi 

Pelaksanaan pelatiahan mengenai pengenalan teknologi proses pengolahna 

mangga podang yang diberikan oleh Tim pendamping dari Fakultas Teknologi 

Pertanian Universitas Brawijaya yang berkerja sama dengan Departemen 

Pertanian dan JICA, dengan metode diseminasi atau pengenalan teknologi semi 

automatic kepada kelompok tani Budidaya di desa Tiron, Dusun Sumber Bendo, 

Kabupaten Kediri, yang dimulai pada tanggal 19 Oktober 2008.  

Kegiatan produksi pada IKM Budidaya di Kecamatan Banyakan dilakukan 

pada saat mulai pelatihan dengan pengenalan teknologi tepat guna pada kelompok 

tani yaitu pada tanggal 19 Oktober 2008, dan kegiatan dilakukan secara kontinyu 

hingga sekarang. 

Proses pelatihan pertama dilaksanakan dengan pengenalan alat-alat yang 

digunakan untuk produksi manisan mangga, kemudian dijelaskan tentang fungsi 

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

nya. Selanjutnya pelatihan dengan praktek langsung membuat manisan mangga 

mulai dari pengupasan, pemasakan tahap 1-3, perendaman tahap 1-3, pengeringan, 

pencelupan larutan jelly dan pengemasan. 

3.4.5  Pengambilan Sampel 

Tingkat keberhasilan teknologi pengolahan dinilai berdasarkan hasil uji 

kimia dan uji organoleptik, pengambilan sampel dilakukan bersamaan dengan 

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

yang sama. 
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3.4.6. Analisis Interpretasi  

Dalam penelitian ini dikaji aspek teknis dan aspek finansial sesuai dengan 

matriks kebutuhanya (Lampiran 3). Sedangkan secara rinci analisis dan 

interpretasi adalah sebagai berikut: 

A.  Aspek teknis 

Pengkajian aspek teknis dalam produksi manisan mangga ini didasarkan 

penelitian implementasi teknologi pengolahan manisan yang telah dilakukan, 

sehingga dari produk yang dihasilkan dapat diperkirakan beberapa hal sebagai 

berikut: 

 Kualitas 

Produk manisan mangga yang telah dibuat diuji untuk mengetahui 

kualitasnya. 

Pengujian meliputi: 

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

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

Penilaian mutu produk dilakukan secara kimiawi dan organoleptik. Untuk 

mengetahui adanya perbedaan diantara kelompok pengamatan, data hasil uji kimia 

Dianalisa menggunkan uji t berpasangan. Prosedur pengujian kimia di Lampiran 

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 manisan kering di Kota Malang dan Surabaya. Lembar kuisioner uji 

organoleptik penelitian disajikan pada Lampiran 2. 

 Proses dan kapasitas produksi 
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Pembahasan proses produksi dimulai dari persiapan bahan baku hingga 

produk dikemas dalam aluminium foil, sehingga dapat diketahui jumlah bahan 

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

produksi dikaji dan direncanakan berdasarkan jumlah produksi harian selama 

kurun waktu tertentu. 

 Utilitas 

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

produksi. Metode pengamatan dari masing-masing utilitas adalah: 

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

berproduksi dan sesudah produksi. 

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

listrik. 

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

dan volume tandon setelah digunakan untuk produksi manisan mangga.   

 Tenaga kerja produksi 

Kinerja atau skill tenaga kerja dikaji berdasarkan output kemampuan 

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

 Mesin dan peralatan 

Penentuan mesin dan peralatan disesuaikan dengan kebutuhan proses 

produksi serta jumlah tenaga kerja yang diperlukan.  
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B. Aspek finansial 

Metode ananlisis finansial yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

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

Payback Period.  
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Karakteristik Usaha Kecil Menengah (IKM) Budidaya, Desa Tiron,  

 Banyakan, Kediri. 

 

Sejarah didirikannya kelompok ini berawal pada tahun 1986 dengan nama 

HIPA (Himpunan Petani pemakai Air), dan beralih nama menjadi Kelompok tani 

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

organic dengan hasil yang sangat kecil, bahkan tidak sedikit untuk mengalami 

kerugian. Kemudian melalui berbagai kegiatan pembinaan dan pemberdayaan 

yang dilakukan, kelompok Tani Budidaya dapat menjadi kelompok yang mandiri 

serta meningkatkan tingkat pendapatan ekonomi. Berbagai kegiatan kelompok 

Budidaya tersaji pada Tabel 8. 

Permasalahan yang menyebabkan hingga kini IKM Budidaya belum dapat 

mengembangkan unit produksi dan beroperasional secara riil juga kompetitif 

dengan IKM lain adalah: a) Berbagai bantuan alat dan mesin skala mini yang 

tidak lengkap sehingga tidak dapat digunakan untuk produksi; b) Bantuan tidak 

diiringi dengan modal usaha, sehingga setelah praktek produksi tidak dapat 

ditindak lanjuti; c) Pembinaan yang dilakukan oleh instansi terkait tidak 

terstruktur; d) Pembinaan dan inisiasi pemasaran produk belum banyak dilakukan 

sehingga transaksi bisnis belum berjalan, serta e) Pembinaan pasca 

pendampingan produksi tidak dilakukan, sehinga banyak beberapa permasalahan 

tidak terselesaikan.  
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Tabel 8. Kegiatan – kegiatan Kelompok Tani Budidaya 

No. Tahun Kegiatan 

1. 1986 Terbentuknya Himpunan Petani Pemakai Air (HIPA) 

2. 1999 Terbentuknya Kelompok Tani Budidaya, usaha yang ditekuni 

adalah jamu instan dan pupuk 

3. 2005 Kelompok Tani Budidaya mendapat bantuan peralatan 

pengolahan 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 perlatan pembuatan 

tortila jagung skala mini dengan kapasitas 5 kg/hr 

5. 2008 Japan International Corporation Agency (JICA) 

Memberikan bantuan rintisan unit produksi pengolahan mangga 

podang, melalui Deptan Ditjen PPHP, dan pendampigan teknis 

dari Universitas Brawijaya Malang. 

 

Pada tahun 2008 JICA memberikan bantuan rintisan unit produksi 

pengolahan mangga podang, melalui Deptan Ditjen PPHP, dan pendampingan 

teknis dari Universitas Brawijaya Malang dengan cara diseminasi. Kegiatan 

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

saat ini tetap dilakukan konsultasi dengan pendamping teknis dari Universitas 

Brawijaya Malang. Kegiatan dimulai dari surver tempat, pembelian bahan 

pembantu dan pengemas juga mesin peralatan yang dibutuhkan. Kemudian 

diadakan kegiatan pelatihan yaitu mengajarkan cara mengolah mangga podang, 

penggunaan mesin peralatan. 

Salah satu bentuk pengembangan produk adalah diproduksinya manisan 

mangga podang. Pengembangan tersebut dapat dinilai sangat potensial, karena 

keberadaan unit produksi tersebut didukung dengan potensi mangga podang yang 

melimpah. Selain itu pembuatan manisan mangga tidak memerlukan proses dan 

peralatan yang rumit. Oleh karena itu, usaha pembuatan manisan mangga sangat 
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sesuai untuk dikembangangkan pada kelompok-kelompok tani seperti Kelompok 

Tani Budidaya. 

IKM Budidaya selain memproduksi manisan mangga podang, juga 

memproduksi produk olahan lainnya yang berbahan baku mangga podang 

diantaranya adalah dodol, sari buah, kripik, manisan jeli, manisan serta Leather 

buah. Selain memproduksi semua produk tersebut, unit produksi Budidaya juga 

memproduksi puree mangga podang. Tujuan pembuatan puree mangga podang 

adalah sebagai bahan baku produksi apabila masa panen telah habis. Oleh sebab 

itu pembinaan teknologi produksi secara komersial sangat diperlukan guna 

mendukung keberadaan kelompok tersebut. Peran berbagai pihak terkait sangat 

diperlukan guna membina kelompok ini agar dapat mandiri dan meningkatkan 

kemampuan ekonominya. 

Oleh sebab itu pembinaan teknologi tepat guna dan penggunaan peralatan 

semi automatis untuk produksi secara komersial sangat diperlukan guna 

mendukung keberadaan kelompok tersebut. Peran berbagai pihak terkait sangat 

diperlukan guna membimbing kelompok ini agar dapat mandiri dan dapat 

meningkatkan kemampuan ekonomi. 

 

4.2 Diseminasi Teknologi Produksi 

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

Kediri. Masyarakat yang akan dikenalkan pada teknologi produksi pembuatan 

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

latar belakang pendidikan antara SMP sampai setara SMU tanpa keahlian dan 

ketrampilan di bidang industri pengolahan. Menurut Sa,id dkk (2001) diseminasi 
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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 coba terlebih dahulu di 

Laboraturium Rekayasa Produksi Teknologi Industri Pertanian terlebih dahulu 

kemudian di aplikasikan ke IKM Budidaya. Diseminasi dilakukan dengan sistem 

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

dan peningkatan kemampuan serta dilakukan analisis kualitas. 

4.2.1 Pengenalan Mesin dan Peralatan 

Pada pembuatan manisan mangga, mesin dan peralatan yang digunakan  

belum diketahui sepenuhnya oleh Kelompok Tani di Unit Produksi Budidaya. 

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

automatic, dan timbangan digital. Mesin dan peralatan yang dibutuhkan untuk 

pembuatan manisan mangga di datangkan ke IKM Budidaya. Hal ini dilakukan 

agar Kelompok Tani Budidaya dapat melihat secara langsung bentuk dan ukuran 

yang sebenarnya serta dapat mengetahui cara pengoperasian dan perawatan alat-

alat yang digunakan dalam produksi manisan mangga. Selain itu dalam tahap ini, 

kelompok tani dapat mengetahui nama-nama mesin peralatan beserta fungsinya. 

Pada tahap mesin yang sulit dioperasikan bagi Kelompok Tani Budidaya 

adalah mesin oven dan sealer automatic. Kesulitan mengoperasikan mesin oven 

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

pada pengontolan suhu juga pada cara penggunaan mesin saat mengemas yaitu 

pada saat kemasan alumunium foil dimasukkan ke mesin sealer automatic tidak 

sejajar sehingga  kemasan alumunium foil tidak tertutup rapat. 
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4.2.2 Pengenalan Proses Produksi  

 Pengenalan proses produksi pembuatan manisan mangga, diawali  dengan 

membuat diagram alir proses pembuatan manisan mangga lengkap dengan takaran 

bahannya pada ukuran besar (100 cm x 50 cm) kemudian diletakan di dinding 

pabrik. Langkah ini bertujuan agar resep yang digunakan untuk memproduksi 

manisan mangga tidak berubah-ubah. Tahap ini diawali dengan pelatihan 

mengolah mangga menjadi manisan mangga.  

 Proses pelatihan dilakukan pada minggu kedua di bulan Oktober. Tim 

Pendamping memperkenalkan dan mendemonstrasikan proses pembuatan 

manisan mangga, dengan memperlihatkan proses pengolahan secara menyeluruh 

dan higienis, dimulai dari persiapan sebelum mengolah mangga termasuk cara 

penggunaan sarung tangan dan penutup kepala (Cab) untuk meminimalisir 

terjadinya kontaminasi. Serta pengenalan bahan tambahan yang digunakan dalam 

prose pengolahan manisan mangga. Penempelan stiker label nama pada masing-

masing bahan tambahan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam 

mengambil bahan tambahan. Cara ini cukup efektif dan lebih mudah diingat untuk 

memperkenalkan bahan pada Kelompok Tani Budidaya. Selain itu juga 

diperkenalkan nama-nama mesin dan peralatan yang digunakan dalam membuat 

manisan mangga, ditunjukkan cara pemakaian, sistem kerja dan perawatannya. 

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

Kelompok Tani Budidaya praktek langsung membuat manisan mangga dibantu 

oleh Tim Pendamping. Pada tahap ini bertujuan untuk melatih kemampuan 

kelompok dalam proses pembuatan manisan mangga. Kelompok tani Budidaya 

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

tambahan, penggunaan kompor gas pada proses pengukusan, pengaturan suhu 

pada mesin oven dan sealer automatic.  

 Kesalahan yang sering terjadi di IKM Budidaya adalah pada penggunaan 

mesin terutama pada mesin oven dan sealer automatic yaitu tidak dilakukannya 

pengontrolan terlebih dahulu pada mesin yang akan digunakan. Hal ini 

dikarenakan kurangnya ilmu pengetahuan dan belum terbiasa tenaga kerja 

(Kelompok Tani Budidaya) dalam penggunaan mesin dan standarisasi pada proses 

pembuatan manisan mangga. Sedangkan pada proses, kesalahan banyak terjadi 

pada proses adalah pada pemilihan bahan baku dan pengeringan. Hal ini 

dikarenakan banyaknya jumlah peserta pelatihan yang bergantian ingin mencoba 

secara langsung proses pembuatan manisan mangga sehingga didapatkan hasil 

produk yang tidak seragam yaitu dari segi bentuk, aroma dan tekstur. 

4.2.3 Peningkatan Kemampuan 

 Tahap peningkatan kemampuan merupakan tahap akhir yang dilakukan 

dalam proses diseminasi teknologi proses pembuatan manisan mangga. Pada 

tahap ini mulai diterapkan dengan sistem industri pada umumnya. Peningkatan 

kemampuan disini bertujuan untuk melatih Skill SDM lebih dalam dan 

menyeluruh agar Kelompok Tani Budidaya dapat menjadi tenaga kerja yang ahli 

dan terampil.  

Pada bulan Desember, Kelompok Tani Budidaya memulai produksi secara 

mandiri dan dikontrol oleh Tim Pendamping. Seluruh proses sepenuhnya 

dilakukan oleh Kelompok Tani Budidaya. Pada tahap ini dipilih SDM yang tetap 
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untuk dijadikan tanaga kerja yang melakukan proses produksi. Pemilihan tenaga 

kerja dilakukan untuk mempermudah menilai kinerja SDM. Pada bulan ini 

dilakukan tindakan evaluasi, apakah proses diseminasi sudah terserap dengan 

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

kemudian diuji kimia dan organoleptik. Indikator penilaian terhadap keberhasilan 

proses diseminasi adalah produk manisan mangga sesuai dengan SNI, 

menghasilkan produk yang seragam pada setiap kali produksi.   

 Pada bulan Desember juga dinilai kecepatan tenaga kerja. Penilaian 

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

9 kecepatan pada setiap minggu semakin meningkat. Pada proses pengupasan 

didapatkan waktu yang tercepat sebesar 8 detik/buah, pada proses pengemasan 

didapatkan waktu tercepat sebesar 30 detik/bungkus. Peningkatan kecepatan 

produksi disebabkan faktor kebiasaan dan pengalaman yang didapatkan selama 

proses diseminasi. Tenaga kerja yang berasal dari kelompok tani Budidaya 

menjadi terampil sehingga dapat mempersingkat waktu pada proses produksi.   

Tabel 9. Waktu yang dibutuhkan untuk Proses Produksi Manisan Mangga     

Podang  

No. Proses 
Produksi (minggu ke-) 

I II III IV 

1. Pengupasan (detik/buah) 30 18 15 8 

2. Pengemasan (detik/bungkus) 253 137 60 30 

 

4.3 Analisis Kualitas Manisan 

Manisan buah adalah buah yang diawetkan dengan pemberian kadar gula 

yang tinggi. Penambahan gula bertujuan untuk memberikan rasa manis sekaligus 

mencegah tumbuhnya mikrooerganisme seperti jamur. Mikroorganisme ini 
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mempercepat terjadinya perubahan warna, tekstur, cita rasa, dan pembusukan 

pada buah. Peristiwa ini jga dipicu oleh peristiwa fisiks, seperti sinar matahari dan 

pemotongan yang terjadi pada buah. Dalam pembuatan manisan tidak hanya gula 

yang dapat diberikan tetapi juga kapur, garam, dan senawa yang mengadung 

sulfur. Tujuan pemberian ini sama halnya dengan pemberian gula. Dengan 

pemberian bahan-bahan ini, diharapkan buah akan memiliki masa simpan lebih 

lama. 

Kualitas produk olahan buah berupa manisan, baik manisan basah maupun 

kering, sangat menentukan laku tidaknya produk olahan tersebut. Beberapa factor 

yang mempengaruhi kualitas manisan adalah penampilan, cita rasa dan aroma, 

daya tahan, kandungan unsure gizi dan kalori, higienitas, dan hasil rendaman 

pengolahan yang dipeoleh. 

a. Penampilan 

Penampilan merupakan penentu utama kualitas suatu produk. 

Penampilan yang menarik menyebabkan konsumen tertarik unuk 

membelinya. Penampilan suatu produk olahan ditentukan olah factor 

sebagai berikut. 

1. Warna 

Warna yang bagus dan menarik akan diperhatikan calon konsumn, 

warna asli dari buah itu sendiri biasanya lebih diminati. Sayangnya, warna 

asli buah tidak sepenuhnya dapat dipertahankan karena memudar selama 

proses pengolahan. Karena itu, warna dapat dipertajam dengan 

menambahkan bahan pewarna dalam larutan gula ketika sedang diolah. 

Berdasarkan hasil survey di daerah Bogor, para produsen manisan 
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manambahkan bahan pewarna seperti merah atau hijau, dengan harapan 

bias menciptakan daya tarik bagi calon pembelinya. 

2. Keseragaman Bentuk dan Ukuran 

Keseragaman bentu ukuran, terutama dalam satu wadah kemasan 

sangata mempengaruhi penilaian konsumen. Sebaliknya, bentuk dan 

ukuran yang beraneka ragam menimbulkan kesan bahan yang digunakan 

cacat, rusak, dan tidak lolos sortir. 

3. Kemasan  

Manisan yang tidak dikemas dengan n\baik akan mudah tercemar 

debu, kotoran, embun, cairan, dan uapa air dari udara. Apalagi manisan 

kering yang terkena cairan, gulanya akan menempel dan meleleh. 

Akibatnya, penampilan manisan kering menjadi tidak menarik lagi. 

Dengan memempatkannya dalam wadah atau kemasan yan sesuai, rapi, 

dan bersih, produk akan terlihat mengesankan. Kemasan yang dipakai 

sebaiknnya transparan supaya manisn buah yang ada di dalamnya bias 

terlihat. 

b. Cita Rasa dan Aroma 

Cita rasa manisan harus berasal dari cita rasa buah aslinya. Namun, agar 

rasa makin memikat dapat ditambahkan bahan pewangi atau bumbu yang 

sesuai. Sementara itu aroma merupakan unsure yang sangat peka terhadap 

pemanaan, karenanya sulit dipertahankan. Namun, cita rasa yang kompak 

dapat menutup kekurangan dari unsure aroma ini. 
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c. Daya Tahan 

Manisan termasuk produk awetan. Karena itu, dituntut untuk dapat 

disimpan dalam jangka waktu yang relative lama. Daya tahan ini dapat 

diciptakan dengan memperkecil kadar air dalam buah, meningkatkan 

konsentrasi gula dalam buah, memberikan bahan pengawet, serta 

mengemasnya dalam wadah yang tertutup rapat tanpa member kesempatan 

masuknya bahan-bahan pencemar. 

d. Kandungan Unsur Gizi dan Kalori 

Buah mangga memiliki kandungan gizi, mineral, dan kalori. Beberapa 

kandungan gizi biasanya akan hilang karena proses pengolahan. Karena 

itu, proses pengolahan harus memperhatikan teknik atau tata caranya, 

sehingga kandungan gizi dalam buah bias diselamatkan. Untuk menjaga 

kualitas manisan tetap baik, bias dilakukan penambahan vitamin C ke 

dalam manisan. 

e. Higienis 

Pembuatan manisan yang tidak memperhatikan syarat-syarat kesehatan, 

hasil akhirnya akan berkualitas rendah, tampak kotor, daya simpannya 

pendek, dan penampilannya tidak menarik. Karena itu, syarat-syarat 

kesehatan, baik kebersihan alat dan bahan maupun lingkungan pengolahan 

harus benar-benar diutamakan. 

Salah satu parameter yang bias dijadikan ukuran kualitas produksi adalah 

dengan melihat konsistensi kualitas produk manisan dalam setiap kali produksi. 

Oleh karena itu, maka dalam penelitian ini dilakukan pengamatan terhadap 

kualitas produk selama 4 minggu, demgan mengambil sampel yang dilakukan 
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pada hari ke 1, 2, 3, dan 4. Pengamatan tersebut dilakukan baik terhadap 

karakteristik kimia maupun karakteristi sensorik produk. Hasil uji kimia manisan 

mangga podang dapat dilihat pada tabel 10 di bawah ini. 

Tabel 10. Hasil Uji Kimia Manisan Mangga Podang 

No Parameter 
Produksi (minggu ke-) 

Rerata Uji t 
Simpangan 

Baku I II III IV 

1. Kadar Air (%) 2,48 6,17 1,523 1,527 2,925 2,406 1,710 

2. 
Vitamin C 

(mg/100gr) 
23,555 20,17 21,52 21,52 22,29 2,370 4,72 

3. Total Gula (%) 37,97 29,33 29,38 33,38 32,415 2,365 3,175 

 

Analisa kimia terhadap produk manisan digunakan sebagai gambaran dari 

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. Menurut Sugiyono (2006), Dalam hubungannya 

dengan ragam inilah dapat diturnunkan ukuran penyebaran lain diantaranaya 

adalah (Standard Deviasi) simpangan baku untuk menghitung data sampel yang 

ditunjkkan dengan rumus sebagai berikut: 

S = 
)1(

)(

n

XXi

 

Dimana  : 

S : Simpangan Baku (Standard Deviasi) 

Xi : nilai sampel 

X Bar : rata-rata sampel 

N : jumlah sampel 
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Simpangan baku untuk masing-masing pengamatan adalah 1,710 untuk 

kadar air, 4,72 untuk vitamin C, dan 3,17 untuk total gula. Nilai-nilai tersebut 

dapat dijadikan penilaian bahwa manisan mangga podang yang diproduksi 

memiliki tingkat keragaman yang rendah, dengan kata lain produk tersebut 

memiliki tingkat kualitas yang seragam atau kontinyu. 

Berdasarkan tabel 10 didapatkan rerata kadar air sebesar 2,925 %. Kadar 

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

kurangnya ketelitian tenaga kerja untuk mengontrol dan mengoperasikan oven. 

Pintu pada mesin oven tidak tertutup rapat atau tidak terkunci, sehingga suhu di 

dalam oven tidak stabil dan menghasilkan manisan yang masih banyak 

mengandung air.  

Kadar air merupakan komponen penting dalam bahan makanan, karena air 

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

yang dihasilkan. Kandungan air dalam bahan makanan dapat mempengaruhi daya 

tahan makanan terhadap serangan mikroorganisme yang dinyatakan sebagai 

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

mikroorganisme untuk pertumbuhannya. Manisan mangga podang memiliki kadar 

air yang memenuhi standart SNI, yaitu 2,925 % sedangkan standar SNI 

menetapkan kadar air maksimal adalah 25 %.  

Hasil analisa kimia manisan mangga terhadap kandungan vitamin C 

didapatkan rata-rata sebesar 22,29 mg. Kandungan vitamin C pada minggu kedua 

paling rendah yaitu 20.17 mg, dikarenakan kurangnya kontrol dari tenaga kerja 

pada proses pengeringan. Penurunan kandungan vitamin C diduga dikarenakan 

suhu yang tidak stabil di dalam oven dan kadar air yang meningkat. Menurut 
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Winarno (2002) Untuk menjaga kandungan vitamin C yang perlu diperhatikan 

adalah kontrol terhadap suhu pemasakan dan pengeringan. Hal ini disebabkan 

karena sifat dari vitamin C yang mudah teroksidasi baik oleh perlakuan panas 

maupun perlakuan lainnya. 

Dalam satu kemasan 100 gr manisan mangga podang, akan memenuhi 

kebutuhan vitamin C tubuh sebanyak 37%. Angka Kecukupan Gizi (AKG) ini 

dihitung berdasarkan kebutuhan vitamin C yang dianjurkan dikonsumsi dalam 

satu hari, untuk usia di atas 13 – 60 tahun yaitu sebesar 60 mg, dengan asumsi 

kebutuhan energi tiap harinya adalah 2200 – 3600 kkal. Dengan demikian 

manisan mangga podang telah memenuhi angka kecukupan gizi (AKG) yang telah 

ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Repuplik Indonesia. 

Rerata total gula adalah 32,515 %, hasil analisa tersebut menunjukkan 

kesesuaian dengan standar yang ditetapkan SNI yaitu kadar minimal total gula 

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

kedua dan minggu ketiga paling rendah yaitu 29,33 % dan 29,38% dikarenakan 

faktor yang sama, yaitu kurangnya kontrol dari tenaga kerja pada proses 

pengeringan. Nilai total gula pada manisan mangga dipengaruhi oleh kadar air, 

dimana semakin tinggi kadar air manisan mangga maka jumlah total gula yang 

dihasilkan akan semakin rendah. Menurut Fardiaz (1986) Total padatan terlarut 

mengalami penurunan, termasuk total gula karena kadar air meningkat.   

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

disimpulkan bahwa manisan mangga podang memiliki karakteristik kimia yang 

memenuhi standar yang ditetapkan SNI, sehingga manisan mangga podang aman 

untuk dikonsumsi dan layak untuk tetap dikembangan dalam skala industri. 
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Berdasarkan hasil uji kimia, juga diketahui bahwa kualitas produk manisan 

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

terhadap pengamatan hasil produksi manisan buah mangga podang, dengan nilai 

uji t pada kadar air 2,406; vitamin C 2,370; total gula 2,365 yang nilainya lebih 

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

terdapat perbedaan karakteristik kimia diantara kelompok pengamatan manisan 

mangga podang baik pada minggu ke 1,2,3 dan 4. Dengan demikian penyerapan 

teknologi produksi manisan mangga podang dapat diterima dengan baik. Hasil 

perhitungan uji t dapat dilihat pada Lampiran 4. 

Berdasarkan hasil uji kimia diatas, dapat juga diketahui bahwa kualitas 

produk manisan mangga podang memiliki kualitas yang seragam baik vitamin C, 

kadar air, maupun total gula. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi produksi 

manisan mangga podang dapat diterima dengan baik oleh kelompok tani setempat. 

Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t terhadap pengamatan hasil produksi manisan 

mangga podang, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan karakteristik 

kimia diantara kelompok pengamatan manisan mangga podang baik pada hari ke-

1,2,3 dan 4. Dengan deikian penyerapan teknologi produksi manisan mangga 

podang dapat diterima dengan baik. Sementara itu untuk menilai diterimanya 

suatu produk secara sensorik, manisan mangga podang juga diuji secara 

organoleptik. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menguji penerimaan 

konsumen terhadap suatu produk, terlebih lagi manisan mangga podang 

merupakan produk yang baru. Penilaian uji organoleptik dilakukan oleh panelis 

ahli yang dipilih dari unit produksi manisan mangga sejenis yang ada di Kota 

Malang. Karakteristik sensorik yang diuji adalah warna, rasa, aroma dan tekstur. 
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Hasil uji organoleptik manisan mangga podang dapat terlihat pada tabel 11 

dibawah ini. 

Tabel 11. Hasil Uji Organoleptik Manisan Mangga Podang 

No Kriteria 
Produksi (minggu) 

Rerata 
I II III IV 

1. Rasa 4,0 3,6 4,2 4,4 4,05 

2. Aroma 3,2 4 3,1 3,1 3.35 

3. Warna 4,2 3,2 4,2 5,2 4,2 

4. Tekstur 4 2,2 4 5 3.8 

 

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 tapi apabila rasanya tidak disukai maka akan 

membuat produk tersebut sulit diterima. Penilaian panelis terhadap rasa manisan 

mangga podang sebesar 4,05. Uji organoleptik ini menggunakan metode hedonic 

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

manisan 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 manisan mangga podang sebesar 4,2. 

Penilaian panelis terhadap aroma manisan mangga podang sebesar 3,35. Diantara 

karakteristik sensorik lain, aroma manisan mangga podang memiliki penilaian 

yang paling baik. Penerimaan yang baik terhadap aroma manisan 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 
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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. Selain itu, penilaian panelis terhadap tekstur adalah 3.8 

yang mennjukkan bahwa tekstur manisan mangga podang disukai oleh dan dapat 

diterima oleh konsumen. 

Uji sensorik manisan mangga podang, menghasilkan kesimpulan bahwa 

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

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

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

4 dalam uji organoleptik memiliki arti bahwa secara umum produk manisan 

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  

Berkaitan dengan pemilihan lokasi peroyek, jenis mesin, atau peralatan 

lainnya yang sesuai dengan kapasitas produksi, lay out, dan pemilihan teknologi 
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yang sesuai. Aspek teknis dimaksudkan memberikan peniliaian terhadap 

parameter-parameter teknis yang terkait dengan pendirian industri pengolahan 

manisan 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 

Berkaitan dengan adanya peluang pasar untuk suatu produk yang akan di 

tawarkan oleh suatu proyek tersebut: Potensi pasar, Jumlah konsumen potensial, 

konsumen yang mempunyai keinginan atau hasrat untuk membeli, tentang 

perkembangan/pertumbuhan penduduk: Daya beli, kemampuan konsumen dalam 

rangka membeli barang mencakup tentang perilaku, kebiasaan, preferensi 

konsumen, kecenderungan permintaan masa lalu, dll. Pemasaran, menyangkut 

tentang starategi yang digunakan untuk meraih sebagian pasar potensial atau 

pelung pasar atau seberapa besar pengaruh strategi tersebut dalam meraih 

besarnya market share. 

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

penyusunan studi kelayakan. Meskipun secara teknis telah menunjukkan hasil 

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

dengan adanya potensi pasar produk tersebut. Oleh karena itu Wibowo (2007), 

menegaskan bahwa informasi tentang permintaan pasar adalah hal yang 

diinginkan dari aspek pasar. 

Manisan mangga podang adalah termasuk produk baru yang diproduksi di 

wilayah Kabupaten Kediri. Berdasarkan data peramalan permintaan manisan 
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buah, maka pada tahun 2009 terdapat potensi market space sebesar 514.296 kg  di 

Kabupaten tersebut. Diasumsikan market space untuk manisan mangga podang 

sebesar 20% dengan manisan buah lain. Perhitungan ini didasarkan pada jumlah 

penduduk Kabupaten Kediri serta jumlah konsumsi manisan perkapita yaitu 

sebesar 102.859 kg/tahun. 

 

Gambar 3. Proyeksi Konsumsi manisan Tahun 2007 sampai 2011 

Perhitungan proyeksi konsumsi manisan tersebut didasarkan pada 

konsumsi per kapita, maka konsumsi manisan selalu naik sejalan dengan 

pertumbuhan penduduk. Pada aspek pasar perhitungan proyeksi konsumsi 

manisan dihitung berdasarkan laju pertumbuhan penduduk, dan diketahui bahwa 

laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kediri meningkat setiap tahun sebesar 

2,02%. 

Pada tahun 2009 diperoleh proyeksi konsumsi manisan sebesar 514.296, 

hal ini merupakan peluang bahwa pasar akan mampu menyerap produk yang akan 

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

tetapi hasil proyeksi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk meramalkan jumlah 

permintaan pada masa yang akan datang. Hingga saat ini unit produksi manisan 
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mangga podang berhasil memasarkan produknya pada sebagian besar wilayah 

Kabupaten Kediri serta melakukan perluasan pemasaran pada Kabupaten Pare, 

Malang dan Surabaya. Perhitungan konsumsi manisan dan proyeksinya dapat 

dilihat pada Lampiran 5. 

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. Penentuan kapasitas produksi ditentukan oleh 

kapasitas sumber daya yang dimiliki seperti kapasitas mesin, tenaga kerja, bahan 

baku, serta modal. Oleh karena itu penentuan kapasitas produksi manisan mangga 

podang di Unit Produksi Budidaya ditentukan oleh beberapa faktor yaitu: 

- Kapasitas Mesin dan Peralatan 

Kapasitas maksimal pemasakan dalam setiap produksi manisan mangga 

podang adalah sebesar 15 kg yang memerlukan waktu 10 menit untuk setiap kali 

pemasakan, dan dilakukan 3 kali tahap pemasakan. Kapasitas tersebut dibatasi 

oleh kapasitas Panci stainless steel dengan demikian mesin tersebut dapat 

dioperasikan secara maksimal untuk berproduksi 15 kg daging mangga dan 

menghasilkan 13,5 kg manisan mangga/ hari. 

- Potensi Pasar 

Kapasitas produksi manisan mangga podang ditentukan dengan asumsi 

bahwa semua produk yang dihasilkan akan terserap pasar. Berdasarkan data 

konsusi perkapita dapat diperkirakan bahwa permintaan manisan di Kabupaten 

Kediri pada tahun 2009 adalah 102,859 kg. Peningkatan kapasitas produksi pada 
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dasarnya dapat dihitung berdasarkan laju peningkatan jumlah permintaan manisan 

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

potensi ekspansi wilayah pemasaran. 

- Ketersediaan Bahan Baku 

Unit produksi Budidaya dioperasikan dengan bahan baku mangga podang 

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

ketersediaan bahan baku merupakan faktor penting dalam perencanaan dan 

pengembangan kapasitas produksi. Salah satu strategi pengadaan bahan baku 

dalam menunjang keberlangsungan proses produksi adalah melakukan empat kali 

produksi dalam seharinya. Dan dalam satu tahun diperlukan sebanyak 6300 Kg 

buah mangga podang untuk proses pembuatan manisn mangga podang di desa 

Banyakan, Kabupaten Kediri. 

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 manisan mangga 

podang didirikan di Kabupaten Kediri. Berdasarkan perencanaan kapasitas 

produksi akan diproduksi 5.625 kg mangga podang setiap tahunnya. Pada saat 

panen raya yaitu bulan Oktober - Desember kebutuhan bahan baku produksi akan 

dipenuhi dalam bentuk mangga podang dengan kebutuhan tiap harinya sebesar 75 

kg.  

2. Bahan Pembantu 

Bahan pembantu adalah bahan yang digunakan untuk melengkapi bahan 

baku dalam proses produksi, sehingga akan diperoleh produk yang sesuai dengan 
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kualitas dan spesifikasi yang diinginkan. Kebutuhan bahan pembantu ini 

disesuaikan dengan formulasi terbaik dan paling optimal, sedangkan pembelian 

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

Beberapa bahan tambahan dalam proses produksi buah mangga podang adalah: 

a. Air 

Proses Pemasakan manisan mangga memerlukan air untuk digunakan 

sebagai perendaman daging buah agar kotoran sisa-sisa pengirisan hilang 

dari daging buah dan daging buah dapt terendam secara keseluruhan. 

b. Gula 

Gula merupakan istilah umum yang sering diartikan bagi tiap karbohidrat yang 

digunakan sebagai pemanis. Daya larut yang tinggi serta kemampuan 

mengurangi keseimbangan kelembaban relatif dan mengikat air adalah 

sifat gula yang menyebabkan gula sering dipakai dalam pengawet bahan 

pangan. Industri pengolahan manisan buah menggunakan gula dalam 

produknya untuk memberi rasa manis, menyempurnakan rasa asam dan 

rasa lainnya, serta memberi rasa berisi pada manisan karena memberikan 

kekentalan 

c. Asam Sitrat 

Asam Sitrat merupakan asam organik lemah yang ditemukan pada daun 

dan buah genus citrus (jeruk-jerukan) dengan Rumus Kimia C6H8O2. asam 

sitrat adalah asam yang mula-mula digunakan untuk industri makanan dan 

minuman karena membeikan sifat-sifat yang diinginkan yang khusus dan 

dapat digunakan  segera dalam komersial dengan harga bersaing. Asam 

sitrat bertindak sebagai penegas rasa dan dapat menutup flavour yang tidak 
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diinginkan pada makanan dan minuman. Asam sitrat berfungsi sebagai 

pemberi rasa asam, mencegah kristalisasi gula dan penjernih gel. 

d. Natrium Benzoat 

Benzoat (C6H5COOH) merupakan bahan pengawet yang luas 

penggunaannya dan sering digunakan pada bahan makanan yang asam. 

Bahan ini digunakan untuk mencegah pertumbuhan khamir dan bakteri. 

Karena kelarutan garamnya lebih besar, maka biasa digunakan dalam 

bentuk garam Na-Benzoat (Winarno, 2002). Benzoat digunakan dalam 

bentuk sodium benzoat secara utama untuk mengawetkan manisan yang 

akan diproses lebih lanjut. 

e. Asam Askorbat 

Asam sorbat CH3CH=CHCH=CHCOOH atau asam 2,4-hexadienat relatif 

tak berwarna dan tak berbau dibanding asam benzoat. Selain berbentuk 

asam, senyawa sorbat juga dipakai dalam bentuk garam misalnya 

potassium sorbat (potassium-kalium). 

3. Bahan Pengemas 

Kemasan adalah suatu tempat atau wadah yang digunakan untuk 

mengemas suatu produk. Tujuan utama pengemasan adalah untuk menjaga mutu 

bahan pangan selama masa tenggang penggunaannya. Bahan pengemas yang 

digunakan untuk mengemas manisan adalah Alumunium Foil ukuran 0,5 ons. 

Spesifikasi masing-masing bahan pengemas adalah sebagai berikut : 
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- Alumunium Foil 

Alumunium foil digunakan sebagai pengemas primer ukuran 0,5 ons, 

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

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

4.4.2.3  Penjadwalan Produksi 

Penentuan jadwal produksi yang tepat harus memperhatikan waktu yang 

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

menentukan jumlah persediaan yang harus dipersiapkan untuk menjamin 

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

hari yang dimulai pada pukul 07.00-16.00 dalam 6 hari per minggu. Sedangkan 

hari jum’at ditetapkan sebagai hari libur. Keseluruhan waktu yang dibutukan 

untuk satu kali proses dapat dilihat pada Lampiran 6. 

4.4.2.4  Teknologi Proses Produksi Manisan Mangga Podang 

Teknologi produksi manisan mangga podang ini sebelumnya tidak dikenal 

oleh kelompok tani Budidaya.Oleh karena itu pelaksanaan implementasi teknologi 

produksi diawali dengan pelatihan serta pendampingan terhadap pelaksanaannya. 

Pelatihan bertujuan untuk melakukan transfer skill atau keahlian produksi, 

sedangkan pendampingan bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap 

perkembangan skill yang telah diajarkan. 

 Proses produksi manisan mangga podang menggunakan 15 kg daging 

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

kapasitas maksimal peralatan pemasakan. Tahapan proses produksi manisan 

meliputi penimbangan bahan baku utama maupun pembantu, pengirisan buah, 

perendama dengan Na Bisulfit, Pemasakan 1 dan gula serta bahan tambahan, 
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perendaman 1, perendaman 2, pemasakan 2, perendaman 3, kemudian  

pengeringan serta pengemasan. Pada setiap proses produksi, jumlah mangga 

podang yang dibutuhkan sebanyak ± 25kg, dengan jumlah tenaga kerja secara 

keseluruhan sebanyak 2 orang. Peta proses operasi produksi manisan mangga 

podang dapat dilihat di Lampiran 7.  

4.4.2.5  CCP (Critical Contol point) 

Berdasarkan  matriks kebutuhan pada Lampiran 3 CCP pembuatan 

manisan mangga podang, semua tahap atau input pembuatan manisan mangga 

berpeluang menjadi penyebab bahaya yang menjadi salah satu faktor penentu 

keberhasilan suatu IKM menerapkan metode diseminasi. Untuk itu perlu 

ditetapkan CCP pada bahan yang digunakan dan pada setiap tahapan proses 

menggunakan CCP decision tree. Kemudian dari CCP decision tree dapat 

ditentukan CCP pembuatan manisan mangga, yaitu pada proses pengeringan dan 

pengemasan. 

Proses pengeringan manisan mangga yang kering sehingga produk 

menjadi awet. Jika pada proses ini terjadi masalah pada mesin oven atau waktu 

dan suhu yang digunakan tidak tepat, maka produk masih banyak mengandung 

air. Kadar air dalam produk menimbulkan mudahnya mikroba untuk tumbuh dan 

tahap proses selanjutnya tidak dapat menghilangkan atau mengurangi bahaya 

sampai batas aman. Hal tersebut berpengaruh terhadap ketahanan dan keamanan 

produk.  

Pada proses kemasan penyebab adalah bahaya fisik, yaitu pada kemasan 

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

sehingga produk akan terkontaminasi. Hal tersebut menyebabkan produk menjadi 



60 

 

rusak dan tidak dapat dikonsumsi. Critical Control Point (CCP) atau titik 

pengendalian kritis adalah langkah dimana pengendalian dapat diterapkan dan 

diperlukan untuk mencegah atau menghilangkan bahaya atau menguranginya 

sampai titik aman. 

4.4.2.6  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 manisan mangga podang adalah sebagai 

berikut: 

a. Listrik 

Listrik merupakan sarana utama untuk beroperasinya mesin dan peralatan 

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

energi listrik ini digunakan untuk beberapa mesin diantaranya: Semi Automatic 

Sealler, oven pengering, penerangan, serta beberapa peralatan lain. Jumlah 

penggunaan listrik tiap hari sebesar 1,219 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. 

121.485,00. Perincian serta penggunan biaya listrik secara terperinci dapat dilihat 

pada    Lampiran 14. 
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b. Air 

Unit produksi Budiaya berada di daerah pegunungan, sehingga untuk 

memenuhi kebutuhan air sebagai bahan pembantu proses produksi dipenuhi dari 

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

adalah kekeruhan disaat musim hujan. Sehingga air tersebut harus diendapkan 

terlebih dahulu sebelum digunakan. Perencanaan kebutuhan penggunaan air unit 

produksi pengolahan mangga podang dialokasikan pada beberapa operasi 

produksi diantaranya adalah: perendaman irisan daging mangga serta pencucian 

peralatan. Sedangkan biaya yang harus dikeluarkan, dihitung berdasarkan iuran 

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

kebutuhan penggunaan air secara terperinci dapat dilihat pada Lampiran 14. 

c. Gas LPG 

LPG digunakan sebagai bahan bakar pada proses pemaskan. Dalam satu 

hari kebutuhan LPG sebesar 0,88 kg, sehingga dalam satu bulan diperlukan 

sebanyak 22 kg. Ukuran LPG yang digunakan adalah LPG 12 kg dengan harga Rp 

72.000,00. Biaya kebutuhan LPG tiap tahun sebesar Rp. 396.000,00. Sedangkan 

pehitungan penggunaan gas LPG secara terperinci dapat dilihat pada Lampiran 15. 

4.4.2.7  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 manisan mangga 

podang. Berikut disajikan kebutuhan tenaga kerja beserta kualifikasinya pada 

Tabel 12.  
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Tabel 12. Kebutuhan Tenaga Kerja 

No Bagian Pendidikan jumlah 

1 Tenaga kerja langsung Min SMP 1 

2 Pengawas Produksi Min SMU 1 

Total 2 

Unit produksi manisan 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.  

Selanjutnya agar proses alih teknologi berjalan dengan baik, maka setelah 

kegiatan pelatihan juga dilakukan pendampingan. Dalam proses pendampingan 

ditentukan dua orang untuk dinilai kinerjanya. Berdasarkan penilaian terhadap 

proses pendampingan inilah, dilakukan pemilihan tenaga kerja yang disesuaikan 

dengan jumlah dan spesifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan untuk bertanggung 

jawab terhadap proses produksi manisan mangga podang. 

4.4.2.8  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 
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pada modal yang tersedia untuk industri skala kecil. Mesin adalah suatu perangkat 

yang menggunakan atau memanfaatkan daya mekanik, memiliki komponen-

komponen yang masing-masing mempunyai fungsinya sendiri dan secara 

kesatuan berfungsi melakukan pekerjaan dan proses tertentu. Sedangkan peralatan 

merupakan aset-aset pendukung yang berfungsi untuk membantu operasional 

suatu proses.  

Implementasi teknologi pada suatu daerah pada dasarnya tidak dapat 

dipisahkan dari pengenalan dan penggunaan mesin dan peralatan. Beberapa mesin 

dan peralatan yang berperan secara signifikan dalam proses produksi manisan 

mangga podang adalah dan Semi Automatic Sealer dan oven pengering. Dalam 

proses produksi oven pengering berfungsi sebagai alat pengering buah. Dalam 

proses pemasakan manisan mangga podang dibutuhkan kurang lebih 12 jam. 

Penggunaan Semi Automatic Sealer sebagai mesin pengemas juga memerlukan 

keahlian dan ketrampilan dalam mengoperasikannya. Mesin ini didesain untuk 

menutup kemasan dalam bentuk Alumunium Foil maupun plastik. Pada awal 

pengenalan pengunaan teknologi Semi Automatic Sealer banyak tenaga kerja 

mengalami permasalahan diantaranya adalah tidak mengerti suhu yang digunakan 

untuk Sealler dan pengesetan untuk kode dan tanggal kadaluarsa. 

Implementasi teknologi produksi manisan 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. 
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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 kemasan, BEP, analisa efisiensi usaha, dan 

Payback Period (PP). 

 Asumsi-asumsi yang digunakan dalam perhitungan biaya produksi adalah: 

 Produksi dilaksanakan 25 hari per bulan 

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

kerja untuk perhitungan biaya produksi minuman manisan mangga podang 

berlaku pada saat perhitungan pada bulan November-Desember 2008. 

 Industri kecil ini didirikan di Kabupaten Kediri 

 Umur ekonomis proyek adalah 5 tahun 

 Permintaan produk stabil, produk terjual habis setiap akhir tahun dan 

selama umur proyek 

 Sebagai bentuk inisiasi implementasi teknologi, manisan mangga podang 

hanya diprosuksi selama bulan Oktober hingga Maret. 

 Harga pokok produksi dan harga jual produk naik secara proporsional 

setiap tahun sesuai kenaikan komponen biaya tetap dan biaya variabel 

berdasarkan tingkat inflasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada 

bulan Desember 2008 sebesar 1,062 % 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 
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antara 50-100 juta dikenakan pajak 15%, penghasilan antara 100-200 juta 

dikenakan pajak 25% dan penghasilan diatas 200 juta dikenakan pajak 

35%. 

Tabel 13. Ringkasan Biaya Produksi Manisan Mangga Podang 

No. Jenis Jumlah (Rp) 

1. Biaya tetap selama satu tahun (FC) 17.327.929,00 

2. Biaya tidak tetap selama satu tahun (VC) 17.374.096,00 

 Total Biaya Selam Satu Tahun (TC) 34.702.025,00 

4. Jumlah produksi selama satu tahun (@100g) 

(Q) 
30.000 bungkus  

5. Biaya tidak tetap per unit (VC per unit) 579,00 

 

Total biaya produksi selama 1 tahun dari manisan mangga podang adalah 

sebesar Rp. 34.702.025,00 dengan perincian biaya tetap sebesar Rp. 

17.327.929,00 dan biaya tidak tetap sebesar Rp. 17.374.096,00. 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 

baku, bahan pembantu dan pengemas, biaya tenaga kerja, serta biaya overhead 

pabrik. 

4.4.3.1  Harga Pokok Produksi (HPP) 

Harga Pokok Produksi (HPP) sebesar Rp. 1.156,00/bungkus. Harga jual 

yang dihitung ditingkat produsen hingga pengecer Rp. 1.618,00 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. 5.000,00. 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%. 
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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 

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

(Lampiran 20) menunjukkan bahwa titik balik pokok akan dicapai pada volume 

penjualan 16.677 bungkus atau senilai Rp. 27.074.885,00. Apabila unit usaha 

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

unit usaha tersebut mencapai titik dimana usaha tidak mengalami kerugian 

maupun memperoleh keuntungan. 

4.4.3.3  R/C ratio (R/C) 

Perhitungan efisiensi usaha dengan analisis R/C 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 manisan mangga podang skala industri kecil sebesar Rp 

48.540.000,00 dengan total biaya Rp.34.702.025,00 sehingga didapatkan nilai 

efisiensi usaha R/C sebesar 1,40. Hal ini berarti bahwa usaha tersebut sudah 

efisien dan menguntungkan sesuai dengan kritetria efisiensi usaha yaitu bila nilai 

R/C > 1 (Lampiran 20). 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. 
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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 21 menunjukkan bahwa nilai payback period dicapai 

pada 8 tahun 11 hari. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut 

nilai investasi usaha sebesar Rp. 65.244.994,00 telah kembali. Lama payback 

period lebih panjang daripada umur proyek yang direncanakan yaitu selama 5 

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

dikatakan proyek ini layak untuk dilaksanakan. Kembalinya investasi dalam 

waktu yang cukup cepat 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 manisan mangga podang di Unit 

Produksi Budidaya Banyakan, Kediri dapat diterima dengan baik. Diseminasi 

teknologi meliputi pengenalan mesin dan peralatan, pengenalan proses produksi, 

serta peningkatan kemampuan yang mencetak skill tenaga kerja menjadi ahli dan 

terampil. Teknologi tersebut menghasilkan manisan mangga podang dengan 

tingkat kualitas yang seragam dan sesuai dengan standar SNI. Karaktersitik kimia 

manisan mangga podang yang dihasilkan adalah kadar air 2,925%,  kandungan 

Vitamin C sebesar 22,29 mg, serta total gula sebesar  32,515 %. Sedangkan secara 

sensorik produk tersebut juga disukai oleh konsumen atau dierima oleh pasar.  

Produksi manisan mangga podang yang dikembangkan pada IKM 

Budidaya Sumber Bendo,  Kediri,  yang diproduksi selama satu tahun. 

Karakteristik finansial usaha yaitu: HPP sebesar Rp. 1.156,00, sedangkan harga 

jual manisan mangga podang ditetapkan sebesar Rp. 1.618,00.  BEP (unit) 16.677 

bungkus  atau sebesar Rp. 27.074.885,00. R/C (efisiensi usaha) didapatkan nilai 

1,40,  hal tersebut berarti produksi manisani mangga podang telah memenuhi 

standar efisiensi usaha yang menguntungkan, sedangkan waktu pengembalian 

investasi (Payback Period) adalah  4 tahun 1 bulan 6 hari. 
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5.2 Saran 

Perlu adanya peninjauan dan pelatihan lebih lanjut untuk melihat serta  

memperbaiki kekurangan pada penerapan diseminasi teknologi yang digunakan 

sebagai parameter keberhasilan untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja 

SDM, sehingga dapat menjaga kualitas produk.  
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Lampiran 1. 

Prosedur Analisa Kimia 

 

1. Kadar Air (Ranggana, 1977) 

  Sebanyak satu gram contoh dikeringkan di dalam oven pada suhu 100
o
C 

selama 4 jam. Selanjutnya didinginkan dalam desikator dan ditimbang sampi 

diperoleh bobot yang tepat. 

 Kadar organoleptik  

 

2. Kadar Vitamin C (Sudarmadji dkk, 1997) 

a. Bahan ditimbang sebanyak 200-300 gram dan dihancurkan dalam waring 

blender sampai diperoleh bubur. 

b. Bubur ditimbang sebanyak 10-30 gram, kemudian dimasukkan ke dalam 

labu ukur 100 ml dan selanjutnya ditambah aquades sampai tanda batas. 

Filtrat kemudian dihomogenkan dan disaring dengan kertas saring. 

c. Filtrat yang diperoleh diambil 25 ml dan dimasukkan ke dalam erlenmeyer 

100 ml, kemudian 1 ml amilum 1% ditambahkan kedalamnya. 

d. Filtrat yang telah ditambahkan dengan amilum dititrasi dengan larutan 

iodium standard 0,01 N sampai tejadi perubahan warna. 

e. Kadar vitamin C dihitung dengan rumus : 

  Vitamin C (%)  

 

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

 Pembuatan kurva standar 
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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 

e. Tempatkan dalam waterbath 100
o
C 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 

4. 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 suka), 1(tidak suka). 
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Lampiran 2. 

Lembar Kuisioner Uji Organoleptik Manisan Mangga Podang 

 

Uji Organoleptik 

(Hedonic Scale Scoring) 

 

Nama  : ……………………… 

Umur   : … tahun 

Pekerjaan : ……………………… 

  
 

Dihadapan anda telah tersedia sampel manisan mangga podang. Manisan 

mangga podang merupakan produk baru sebagai pengembangan produk dari 

manisan permen. Kami mohon saudara dapat memberikan penilaian terhadap 

produk manisan mangga podang 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  

 

 

 

 

 

 

No Kriteria Penilaian Keterangan 

1 2 3 4 5 

1. Tekstur       

2. Rasa       

3. Aroma       

4. Warna       
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Lampiran 3 

Matriks Kebutuhan Analisa KelayakanAspek Teknis Teknologi Produksi 

Manisan Mangga Podang Pada Industri Kecil. 

 

Kebutuhan Spesifikasi 

1. Kualitas   

 Uji Organoleptik (Panelis ahli) 

 Kadar air 

 Total Gula 

 Vitamin C 

2. Kapasitas 

 Jumlah Produksi 

 Kapasitas Produksi 

 Kapasitas Mesin/Alat 

 

Maksimal, Kg/hari 

Maksimal, Kg/hari 

Daya Tampung Maks, Kg/alat 

3. Utilitas 

 Air 

 Listrik 

 Bahan bakar 

 

per satuan kubik 

per satuan KWH 

Kg/jam 

4. Tenaga kerja 

 SDM 

 Jumlah Yang diperlukan 

 Skill  

 

Pendidikan minimal 

Produksi/orang  

Produk/jam 

5. Biaya Produksi 

 Produk yg Dihasilkan 

 Biaya Total Produksi 

 Harga jual 

 HPP 

 

Kg/hari 

Rp/g 

Rp/kemasan 

Rp/kemasan 
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Lampiran 4. Uji t Berpasangan 

 

A. Kadar air 

Ho = Tidak ada perbedaan nyata kandungan kadar air produk 

Hi = ada perbedaan nyata kandungan kadar air produk 

 

XA 31.33  XA 31.33 

XB 35.04  XC 24.17 

D -3.71  D 7.16 

D
2
 13.7641  D

2
 51.2656 

 

XA 31.33  XB 35.04 

XD 3,300  XC 24.17 

D -0.76  D 10.87 

D
2
 0.5776  D

2
 118.1569 

 

XB 35.04  XC 24.17 

XD 32.09  XD 32.09 

D 2.95  D -7.92 

D
2
 8.7025  D

2
 62.7264 

 

1.432
6

8.59
/

6

1

^

i

nDiD        

 

42.532
5

42.532255.193

1

/22

2

n

nDD
S  

 

2,40
6532.42

1.432

2 nS

D
thit

 

 
025,0

5t 2,571 

 

 

Karena t hit < t
 

s
0,0255

 maka Ho diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa terdapat beda nyata kadar air diantara kelompok pengamatan manisan 

mangga podang. 
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B. Vitamin C 

Ho = Tidak ada perbedaan nyata kandungan vitamin C produk 

Hi = ada perbedaan nyata kandungan vitamin C produk 

 

XA 56.56  XA 56.56 

XB 54.60  XC 55.13 

D 1.96  D 1.43 

D
2
 3.8416  D

2
 2.0449 

 

XA 56.56  XB 54.60 

XD 55.77  XC 55.13 

D 0.79  D -0.53 

D
2
 0.6241  D

2
 0.2809 

 

XB 54.60  XC 55.13 

XD 55.77  XD 55.77 

D -1.17  D -0.64 

D
2
 1.3689  D

2
 0.4096 

 

0.307
6

1.84
/

6

1

^

i

nDiD        

 

1.428
5

1.4288.570

1

/22

2

n

nDD
S  

 

2,48
6428.1

0.307

2 nS

D
thit

 

 
025,0

5t 2,571 

 

 

Karena t hit< t
 

s
0,0255

 maka Ho diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa terdapat beda nyata kandungan vitamin C diantara kelompok pengamatan 

manisan mangga podang. 
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C. Total Gula 

 

Ho = Tidak ada perbedaan nyata total gula produk 

Hi = ada perbedaan nyata total gula produk 

 

XA 39.97  XA 39.97 

XB 24.78  XC 20.38 

D 15.19  D 19.59 

D
2
 230.7361  D

2
 383.7681 

 

XA 39.97  XB 24.78 

XD 36.38  XC 20.38 

D 3.59  D 4.4 

D
2
 12.8881  D

2
 19.36 

 

XB 24.78  XC 20.38 

XD 36.38  XD 36.38 

D -11.6  D -16 

D
2
 134.56  D

2
 256 

 

2.528
6

15.17
/

6

1

^

i

nDiD        

 

172.885
5

172.8851037.312

1

/22

2

n

nDD
S  

 

2,361
6172.885

528.2

2 nS

D
thit  

 
025,0

5t 2,571 

 

 

Karena t hit < t
 

s
0,0255

 maka Ho diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa terdapat beda nyata kadar total gula diantara kelompok pengamatan 

manisan mangga podang. 
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Lampiran 5. 

Perhitungan Konsumsi Manisan Mangga dan Proyeksinya 

 

Tahun Jumlah penduduk Jumlah permintaan 

2003 1.407.952 456.145 

2004 1.421.957 465.359 

2005 1.438.348 474.759 

2006 1.525.231 484.349 
Catatan: jumlah konsumsi manisan mangga sebesar 109,55 kg  perkapita (BPS, 2007) 

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

 

r=

4/1

P

S
-1x100% 

Dimana: 

r = Laju pertumbuhan penduduk rata-rata pertahun 

S = Jumlah penduduk pada tahun ke n 

P = Jumlah penduduk pada tahun dasar 

r = 

4/1

952.407.1

231.525.1
- 1x100% = 2.02% 

Proyeksi penduduk dan Jumlah Permintaan Manisan mangga Tahun 2009-2011 

Tahun Jumlah penduduk Jumlah permintaan 

2007 1.556.041 494.132 

2008 1.587.473 504.113 

2009 1.619.540 514.296 

20010 1.652.255 524.684 

20011 1.685.631 535.282 
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Lampiran 6. 

Perencanaan Jadwal Produksi Harian 

 

 

Jam 

Waktu 

(Menit) 

 

Kegiatan 

Tenaga 

kerja 

07.00 - 07.10 10’ Pengupasan A,B 

07.10 - 07.25 15’ Perendaman larutan Na Bisulfit A 

07.25 - 07.35 10’ Pemasakan I A,B 

07.35 – 19.35 12 jam Perendaman I A 

19.35 – 19.45 10’ Penirisan  B 

19.45 – 19.55 10’ Pemasakan II A,B 

19.55 – 07.55  12 jam Perendaman II B 

07.55 – 08.05 10’ Penirisan A 

08.05 – 08.15 10’ Pemasakan III A,B 

08.15 – 20.15 12 jam Perendaman III A 

20.15 – 20.25 10’ Penirisan  B 

20.25 – 20.30 5’ Pemasakan larutan pencelup  B 

20.30 – 20.35 5’ Pencelupan  A 

20.35 – 08.35 12 jam Pengeringan  A 

 

Keterangan  

Tenaga kerja yang dibutuhkan sebanyak 2 orang, 1 merupakan tenaga 

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

yang juga ikut membantu jalannya proses produksi (dengan keterangan B). 
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Lampiran 7. 

Peta Proses Operasi Pembuatan Manisan Mangga Podang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tpg. Jelly Mangga PodangNa. Metabisulfit / KapurGula PasirAirP. SorbatNa. BenzoatAs. Sitrat Proses Pembuatan

0-1

0-3

0-2

0-4

0-5

0-6

0-7

0-8

0-9

0-10

0-11

0-12

0-13

0-14

0-15

0-18

0-19

0-16

0-20

0-17

0-24

0-23

0-22

0-21

0-25

0-26

0-27

Pendidihan I

Pendidihan II

Pendidihan III

Perendaman I

Perendaman II

Perendaman III

Pendidihan

Pencelupan

Pengeringan

Pengupasan

Perendaman Kapur

Penirisan I

Penirisan II

Penirisan III

Penirisan IV

Penimbangan

Penimbangan

Pengukuran

Penimbangan

Penimbangan

Penimbangan

Penimbangan Penimbangan

Penimbangan

Panci

Kompor Gas

Panci

Kompor Gas

Panci

Kompor Gas

Ember Plastik

Ember Plastik

Ember Plastik

Panci

Kompor Gas

Baskom Plastik

Oven Pengering

0-28
Pengemasan

Aluminium Foil Sealler

Pisau

Baskom Plastik

Baskom Plastik

Baskom Plastik

Timbangan

Timbangan

Gelas Ukur

Timbangan

Timbangan

Timbangan

Timbangan Timbangan

Timbangan

Penimbangan

Timbangan

Penimbangan

Timbangan

Penimbangan

Timbangan

1 Orang

2 Menit

1 Orang

2 Menit

1 Orang

2 Menit

1 Orang

2 Menit

1 Orang

2 Menit

1 Orang

2 Menit

1 Orang

2 Menit

1 Orang

2 Menit

1 Orang

2 Menit

1 Orang

3 Menit

1 Orang

2 Menit

1 Orang

2 Menit

2 Orang

10 Menit

1 Orang

15 Menit

1 Orang

10 Menit

1 Orang

10 Menit Baskom Plastik

Baskom Plastik

Baskom Plastik

1 Orang

10 Menit

1 Orang

10 Menit

1 Orang

10 Menit

1 Orang

10 Menit

1 Orang

12 Jam

1 Orang

10 Menit

1 Orang

5 Menit

1 Orang

5 Menit

1 Orang

12 Jam

1 Orang

12 Jam

1 Orang

12 Jam

2 Orang

20 Menit

 

Total waktu 50 

jam 30 Menit 
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Lampiran 8 Neraca Massa 

 

1. Pengupasan  

Pengupasan

Buah mangga

15 kg

Daging buah

12 kg

Ampas 3 kg

 
2. Perendaman 

Perendaman

mangga 12,4 kg

Lar Natrium

Bisulfit

mangga 12 kg

 
3. Penirisan 

Penirisan

mangga 12,4 kg mangga 12,2 kg

Air

 
4. Perendaman 

Perendaman 1

4,5 kg gula

0,005 kg Na benzoat

0,008 kg As Sitrat

0,0005 kg p sorbat

3,5 liter air

mangga 12,2 kg

mangga 12,8 kg

 
 

 

 

 

 

 



86 

 

5. Penirirsan 

Penirisan

mangga 12,8 kg mangga 12,5 kg

 
6. Perendaman 2 

Perendaman 2

6 kg gula

0,005 kg Na benzoat

0,008 kg As Sitrat

0,0005 kg p sorbat

3,5 liter air

mangga 12,5 kg

mangga 12,85

kg

 
7. Penirirsan 

Penirisan

mangga 12,85

kg mangga 12,8 kg

 
8. Perendaman 

Perendaman 3

7,5 kg gula

0,005 kg Na benzoat

0,008 kg As Sitrat

0,0005 kg p sorbat

3,5 liter air

mangga 12,8 kg

mangga 13 kg

 
9. Penirisan 

Penirisan

mangga 13 kg mangga 12,95 kg
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10. Pencelupan 

Pencelupan

1 liter air

0,005 kg Tepung jelly

0,005 kg N. benzoat

0,0003 kg p sorbat

mangga 13,3 kg

mangga 12,95 kg

 
11. Pengeringan 

Pengeringan

mangga 13,3 kg mangga  kg
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Lampiran 9. 

Matriks CCP (Critical Control Point) Pembuatan Manisan Mangga Podang 

Input  Tahap Bahaya 

Penyebab/ 

Justifikasi 

Bahaya 

Resiko 

(T,S,R) 

Tindakan 

pengendalian/ 

pencegahan 

Mangga - Biologi Kapang R Blanching 

Kimia Pestisida S Pencucian buah 

sebelum dikupas 

Fisik Serangga, kulit 

yang terikut 

S Pemotongan bagian 

yang terkena serangga, 

pengupasan yang 

bersih 

Gula - Biologi - - - 

Kimia - - - 

Fisik Kotoran, kerikil, 

kemurnian 

R Penyaringan 

Tepung 

jeli 

- Biologi Kapang R Tempat penyimpanan 

harus kering 

Kimia - - - 

Fisik Kotoran, kerikil R Menggunakan tepung 

jeli berkualitas baik 

Asam 

sitrat 

- Biologi - - - 

Kimia - - - 

Fisik Kotoran, kerikil R Menggunakan tepung 

asam sitrat berkualitas 

baik 

Garam - Biologi - - - 

Kimia Logam berat  S Menggunakan tepung 

garam berkualitas baik Fisik Kotoran, kerikil R 

- Penimbanga

n 

Biologi Mikroba R Pencucian alat sesudah 

dan sebelum digunakan 

Kimia - - - 

Fisik Debu dari udara R Ruang yang bersih dan 

tertutup 

- Pengupasan Biologi - - - 

Kimia Karat pada pisau R Mengganti pisau yang 

sudah berkarat 

Fisik - - - 

Kimia Residu solvent S Bahan plastik harus 

food grade dan tahan 

panas 

Fisik Plastik yang 

menempel pada 

produk 

S Observasi visual 

dengan teliti 
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Pemasakan  Fisik  

Kimia  

Karat 

Suhu dan Lama 

pemasakan  

S  

S  

Observasi visual 

dengan teliti 

- Pengeringan Biologi Mikroba T Waktu dan suhu untuk 

pengeringan tepat, oven 

dalam kondisi baik 

- Pengemasan Biologi - - - 

Kimia - - - 

Fisik - Debu dari udara 

 

 

 

- Kemasan bocor 

S 

 

 

 

T 

 

- Upayakan waktu 

antara pengisian dan 

penutupan kemasan 

sesingkat mungkin 

- Metode pengemasan 

yang tepat, sealer 

dalam kondisi baik 

 

Keterangan : T = tinggi 

         S = sedang 

         R = rendah 
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Lampiran 10. Penetapan CCP 

CCP DECISION TREE 

Bahan Mentah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCP DECISION TREE 

Setiap Tahap Proses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apakah bahan mentah mungkin 

mengandung/ sensitive bahan 

berbahaya (mikrobiologi/kimia/fisik) 

Apakah penanganan/pengolahan 

(temasuk cara mengkonsumsi) dapat 

menghilangkan atau mengurang 

bahaya     

Ya 

Ya 

Ya Tidak Bukan 

CCP      

Tidak 

Tidak CC

P      

Bukan 

CCP      

Apakah tahap ini khusus ditujukan 

untuk menghilangkan/ mengurangi 

bahaya sampai batas aman     

Apakah kontaminasi bahaya dapat 

terjadi/ meningkat sampai melebihi 

batas     

Apakah tahap proses selanjutnya 

dapat menghilangkan/ mengurangi 

bahaya sampai batas aman     

CC

P      

Ya Tidak 

CC

P      

Bukan 

CCP      

Ya Tidak Bukan 

CCP      
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Lampiran 11.  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 Dapat menimbulkan 

kerusakan produk dan 

umur simpan menjadi 

pendek 

Pengemasan Fisik Kemasan 

bocor 

T Metode 

pengemasan yang 

tepat, sealer dalam 

kondisi baik 

- - Y CCP Dapat menimbulkan 

kerusakan produk dan 

umur simpan menjadi 

pendek 

 

 

Keterangan : T = tinggi 

         S  = sedang 

         R  = rendah 

         P1 = pertanyaan 1 

         P2 = pertanyaan 2 

         P3 = pertanyaan 3 
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Lampiran 12. Jenis Mesin dan Peralatan 

  

 

 

No. Jenis 

Peralatan 

Fungsi ∑ Spesifikasi 

 

1. Kompor gas 

dan tabung 

gas (LPG) 

- pemanas 

- mengukus mangga  

 

3 Bahan besi, ukuran kompor : 

p=72 cm, l=38 cm, t=12 cm, 

ukuran LPG t=55 cm =30 cm 

2. Oven  - alat untuk 

mengeringkan 

Manisan 

1 3 pintu, 60 buah loyang, 

kapasitas basah 60-90 

kg/proses 

5. Sealer 

automatic 

- Alat untuk mengemas 

Manisan 

1 Model FBR-770 I 

220 V, 650 watt 

6. Timbangan 

buah 

 

- menimbang daging 

buah 

- menimbang gula pasir  

1 Bahan besi, ukuran t=29 cm 

dan l9 cm, kapasitas max.10 kg 

7. Timbangan 

digital  

- Menimbang bahan 

pembantu  

1 Bahan besi + aluminium 

ukuran t=30 cm, l=18 cm 

kapasitas max. 2 kg 

8. Panci Stainless 

steal  

- mengukus mangga  2 Bahan aluminium t=30 cm, 

Ø=30 cm, tebal=0,1 cm 

kapasitas 15 lt 
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Lampiran 13. Kebutuhan Bahan Baku 

 

A. Kebutuhan Bahan Baku Utama 

No Bahan 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Kebutuhan 

per hari 

Biaya/hari 

(Rp) 

Kebutuhan 

per bulan 

Biaya 

per bulan 

Kebutuhan 

per tahun 

Biaya/tahun 

(Rp) 

1. Mangga  1.200,00 75 Kg 90.000,00 1.875 Kg 2.250.000,00 5.625 Kg 6.750.000,00 

 TOTAL      Rp . 6.750.000,00 

B. Kebutuhan Bahan baku Pembantu 

No Bahan 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Kebutuhan 

per Produksi 

Biaya/Produksi 

(Rp) 

Kebutuhan 

per bulan 

Biaya 

per bulan 

Kebutuhan 

per tahun 

Biaya/tahun 

(Rp) 

1. Gula pasir 

(kg) 

6500,00 31,5 kg 204.750,00         252 kg 1.638.000,00        756 Kg 4.914.000,00 

2. Potasium 

Sorbat (g) 
24,00             10,8 g 259,00           86,4 g          2.073,00      259,2 g          6.220,00 

3. Natrium 

Benzoat (g) 
28,00        135 g 3.780,00          1.080 g 30.240,00      3.240 g 90.720,00 

4. As Sitrat (g) 18,00 108 g 1.944,00 864 g 15.552,00       2.592 g 46.656,00 

5. Tepung jelly 

(g) 
125,00 45 g 5.625,00 360 g 45.000,00         1.080 g 135.000,00 

TOTAL       Rp 5.192.596,00 

C. Kebutuhan Bahan Pengemas 

No Bahan 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Kebutuhan 

per hari 

Biaya/hari 

(Rp) 

Kebutuhan 

per bulan 

Biaya 

per bulan 

(Rp) 

Kebutuhan 

per tahun 

Biaya/tahun 

(Rp) 

1. Aluminium 

Foil (lembar) 
53,00 400 buah 23.850,00 10.000 buah 596.250,00 30.000 buah 1.590.000,00 

2. Stiker Label 

(lembar) 
100,00 400 buah 40.000,00 10.000 buah 1.000.000,00  30.000 buah 3.000.000,00 

TOTAL     Rp  4.590.600,00 
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 Lampiran 14. Kebutuhan Utilitas 

 

A. Kebutuhan Air 

No. Jenis 

Jml air 

/hari 

(liter) 

 Air 

per hari 

(m
3
) 

Kebt/bln 

(m
3
) 

1. PemasakanManisan 10,5 0,0105  0,084 

2. Pencucian alat 120 0,12 0,96 

3. Lain-lain 100 1 8 

TOTAL           9,044 m
3
  

Asumsi :  

 Biaya iuran pemakaian air/bulan = Rp 10.000,00 

Biaya air/tahun        

    = Rp 30.000,00 

 

B. Kebutuhan Listrik 

No. Peralatan 
Daya 

(kwh) 

Jml/ 

Alat 
Daya total 

Jam / 

hari 

Kebt/hari 

(kwh) 

1. Aluminium 

Sealler 

0,3 1 0,3 0,33 0,99 

2. Oven 0,05 1 0,05 12 0,6 

3. Penerangan 0,02 1 0,02 8 0,16 

4. Lain-lain 0,025 - 0,025 8 0,025 

                                                                                                   Total 1,219 

 

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 

     =  (1,219 x 25 hari x Rp. 495,00) + Rp. 106.400  

                                                      =  Rp. 121.485,00 

Biaya listrik per tahun               =  Rp. 364.455,00 
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Lanjutan Lampiran 15. Kebutuhan Utilitas 

 

C. Kebutuhan Gas Elpiji 

No. Proses 

Waktu 

proses 

(jam) 

Jml 

Alat 

Kebt. 

LPG 

/jam 

Jml proses 

/hari 

Kebt/hari 

(kg) 

1. Pemasakan 

(Pendidihan) 

0,58 2 0,14 2 0,28 

2. Pengeringan 

(Pengovenan) 

12 2 0,14 2 0,84 

Total 1.12 

 

Kebutuhan LPG per bulan  = 1.12 x 25 = 28 

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

1 kg LPG                         ≈ Rp. 6.000,00 

Biaya LPG per bulan  = Rp. 28 x Rp 6.000,00 = Rp 168.000,00 

Biaya LPG per tahun  = Rp. 504.000,00 

 

D. Transportasi 

Jenis 

kebutuhan 

Jml 

pakai/hari 

Jml 

pakai/bulan 

Harga/liter 

(Rp) 

Biaya/bln (Rp) 

Transportasi 1 liter 25 Liter 4500 112.500,00 

 

Biaya bensin per tahun   = Rp. 337.500,00 

 

 

E. Biaya Tenaga Kerja 

 

 

Jenis Pekerjaan 
Jml 

(org) 

Gaji 

orang/bln 

Biaya/bulan 

(Rp) 

Biaya/thn 

(Rp) 

Tenaga kerja bagian 

produksi (Tk.langsung) 

4 600,000,00 2,400,000,00 7,200,000 

Pengawas produksi 1 850,000,00 850,000,00 2,550,000 

TOTAL      Rp 9,750,000 
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 Lampiran 16. Rincian Modal Tetap 

No. Jenis Jumlah 
Harga/satuan 

(Rp) 
Biaya (Rp) 

1. Persiapan dan perijinan   300.000,00 

2. Sewa Bangunan/tahun   2.000.000,00 

3. Pemasangan instalasi    

 Air   750.000,00 

 Listrik   650.000,00 

4. Peralatan produksi    

 Timbangan 1 150.000,00 150.000,00 

 Timbangan digital 1 300.000,00 300.000,00 

 Pisau  2 6.000,00 12.000,00 

 Drum Besar 6 10.000,00 60.000,00 

 Baskom  2 10.000,00 20.000,00 

 Sendok (lusin) 1 5000,00 5.000,00 

 Sealler Foil 1 8.000.000,00 8.000.000,00 

 Loyang 8 6000,00 48.000,00 

 Oven Pengering 2 25.000.000,00 50.000.000,00 

 Kompor Gas 1 150.000,00 150.000,00 

 Meja produksi 1 80.000,00 80.000,00 

 Tabung LPG 1 200.000,00 200.000,00 

 Gunting 3 4.000,00 12.000,00 

5. Peralatan kantor    

 Peralatan dan perlengkapan 

administrasi 

1 50.000,00 50.000,00 

6. Alat Transportasi 

Sepeda Motor 

1 13.000,00 13.000,00 

7. Sub total   62.800.000,00 

          Biaya tak terduga 10% dari subtotal 6.280.000,00 

TOTAL      Rp. 69.080.000,00 
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 Lampiran 17 Biaya Penyusutan per Tahun 

 

No. Jenis ∑ 
Harga/Unit 

(Rp) 

Biaya 

(Rp) 
Umur 

Nilai sisa 

/ unit (Rp) 

Depresiasi 

(Rp/Thn) 

1. Peralatan 

Produksi 

      

 Timbangan  1 150.000,00 150.000,00 3 50,000 16,667 

 Timbangan Digital 1 300.000,00 300.000,00 2 100.000,00 50,000 

 Pisau  6 3.000,00 18.000,00 5 0 3,600 

 Drum Besar 6 10.000,00 60.000,00 3 0 6.666 

 Baskom 2 10.000,00 20.000,00 3 0 6.666 

 Sendok (Lusin) 1 5.000,00 5.000,00 3 0 1.700 

 Aluminium Foil 

Sealler 

1 8.000.000,00 8.000.000,00 5 3,000,000,00 600.000 

 Oven Pengering 2 25.000.000,00 25.000.000 3 11.000.000,00 3,666,667 

 Kompor gas 1 150.000,00 150.000,00 5 75.000,00 45.000 

 Tabung LPG 1 250.000,00 250.000,00 5 0 0 

 Pengaduk Besar 2 50.000,00 100.000,00 3 0 3.333 

 Meja Produksi 1 80.000,00 80.000,00 5 15,000 6,000 

2. Peralatan Kantor       

3. Alat Transportasi 

Sepeda Motor 
1 13,000,000 13,000,000 8 7,000,000 875,000 

 Peralatan dan 

Perlengkapan 

Administrasi 

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

TOTAL        Rp. 5.331.299,00     
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Lampiran 18. Modal Kerja Per 3 Bulan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Jenis Biaya 
Jumlah per 3 

Bulan 

Harga per Satuan 

(Rp) 

Biaya per 3 Bulan 

(Rp) 

1. Gaji Tenaga Kerja    9750000 

2. Bahan Baku & Bahan 

Pembantu 

   

 Mangga Podang 2800 Kg 1200,00 6750000 

 Gula Pasir (Kg) 787,5 Kg 7.000,00 4914000 

 P. Sorbat (g) 57,69  g 24,00 6220 

 Na. Benzoat (g)  720 g 28,00 90720 

 As. Sitrat (g) 576 g 18,00 46656 

 Tepung Jelly (g) 720 g 125,00 135000 

3.  Bahan Pengemas    

 Aluminium Foil (Lb) 30.000 53,00 1590000 

 Sticker Label (Lb) 30.000 100,00 3000000 

4. Utilitas    

 Air   30000 

 Listrik   364455 

 LPG   504000 

 Bensin   337500 

5. Pemeliharaan     

 Bangunan (2,5% dr nilai awal)    50000 

 Alat Pabrik (2,5% dr nilai awal)   1475925 

 Alat kantor (2,5% dr nilai awal)   1250 

6. Alat Transportasi(2,5% dr nilai 

awal) 

  325000 

6. Sub Total    29.370.726,0

0 

7. Biaya Tak Terduga  

(2,5% dr Sub Total) 

  734.268,00 

 TOTAL    Rp. 30.104.994,00 
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 Lampiran 19. Biaya Tetap dan Tidak Tetap per Tahun 

 

Rincian Biaya Tetap Selama Satu Tahun 

No. Jenis Biaya (Rp) 

1. Gaji Tenaga Kerja 9750000 

2. Pemeliharaan Alat dan Bangunan 1852175 

3. Penyusutan (depresiasi) 5331299 

4. Biaya Air 30000 

5. Biaya Listrik 364455 

TOTAL     Rp.17.327.929,00   

 

 

Rincian Biaya Tidak Tetap Selama Satu Tahun 

No. Jenis Biaya (Rp) 

1. Bahan Baku  

 Mangga Podang 6750000 

2. Bahan Pembantu  

 Gula Pasir (Kg) 4914000 

 P. Sorbat (g) 6220 

 Na. Benzoat (g) 90720 

 As. Sitrat  46656 

 Tepung Jelly 135000 

3. Kemasan  

 Aluminium Foil (Lb) 1590000 

 Sticker Label (Lb) 3000000 

4. Utilitas  

 LPG 504000 

 Bensin 337500 

TOTAL     Rp. 17.374.049,00 
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Lampiran 20. Harga Pokok Produksi dan Harga Jual 

 

Pada Kapasitas Normal Diketahui 

No. Jenis Jumlah (Rp) 

1. Biaya tetap selama satu tahun (FC) 17.327.929,00 

2. Biaya tidak tetap selama satu tahun (VC) 17.374.096,00 

 Total Biaya Selam Satu Tahun (TC) 34.702.025,00 

4. Jumlah produksi selama satu tahun (@100g) 

(Q) 
30.000 bungkus  

5. Biaya tidak tetap per unit (VC per unit) 579,00 

 

A. Perhitungan Hagra Pokok Produksi dan Harga Jual 

 

HPP/unit     = Rp. 1.156,00 

Mark up = 40 % 

Harga jual / unit  = (Mark Up x HPP) + HPP 

 = (40% x Rp. 1.156,00) + Rp. 1.156,00 

 = Rp. 1.618,00  

 

B. Perhitungan Break Even Point (BEP) 

 

BEP (unit)   = FC / (P – VC / Unit) 

 = 16.677 bungkus 

BEP (Rp) = FC / 1 – (VC per unit /P) 

 = Rp. 27.074.885,00 

 

C. Perhitungan Efisiensi Usaha 

 

Total Penerimaan = P x Q 

 = Rp 48.540.000,00 

 

Total Biaya = FC + VC 

 = Rp. 34.702.025,00 

 

R/C = Total Penerimaan / Total Biaya 

  = 1,40 

R/C < 1, maka usaha dikatakan sudah efisien dan menguntungkan 

R/C =  1, maka usaha dikatakan tidak untung dan tidak rugi  

R/C  > 1, maka usaha dikatakan tidak efisien bahkan merugikan 
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D. Perhitungan Keuntungan Usaha 

 

Laba  = Total Penerimaan – Total Biaya 

 = Rp 48.540.000,00 – Rp. 34.702.025,00 

 = Rp. 13.837.975,00 / Tahun 

 = Rp. 4.612.658,00/ Bulan 

  = Rp. 184.506,00 / Hari 
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Lampiran 21. Perhitungan Payback Period 

Tahun 1 2 3 4 5 

Jumlah produksi                     30,000                      30,000                     30,000                     30,000                     30,000  

Harga jual                       1,618                        1,718                       1,825                       1,938                       2,058  

Hasil penjualan              48,540,000               51,549,480              54,745,548              58,139,772              61,744,438  

Total biaya pengeluaran              34,702,025               36,853,551              39,138,471              41,565,056              44,142,089  

Laba sebelum pajak            13,837,975              14,695,929              15,607,077              16,574,716              17,602,348  

Pajak 15%                2,075,696                 2,204,389                2,341,062                2,486,207                2,640,352  

Laba setelah pajak              11,762,279               12,491,540              13,266,016              14,088,508              14,961,996  

Depresiasi                5,331,299                 5,661,840                6,012,874                6,385,672                6,781,583  

Net cash flow                6,430,980                 6,829,700                7,253,142                7,702,837               8,180,413  

Total cash flow                6,430,980               13,260,680              20,513,822              28,216,659              36,397,072  

 

 

 

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

                                         = (Rp. 17.327.929,00 + Rp. 17.374.096,00) 

                                         = Rp. 34.702.025,00 
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Lanjutan Lampiran 21. Perhitungan Payback Period 

 

 Payback Period   = bulanx
cd

cb
t 12  

 

 Payback Period  = bulanxtahun 12
17.374.096 - 28.216,659

096.374.17025.702.34
4  

                                              

  = 4 tahun 1 bulan 6 hari 
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Lampiran 22. Dokumentasi Penelitian 

 

 

                  
 

     Perkebunan Mangga Podang     Unit Produksi Budidaya 

 

                    
     

        Pengupasan        Daging Buah Mangga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pemasakan Manisan    Perendaman 12 jam 
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             Oven       Pengeringan 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sealer       Pengemasan 

 

 

 

 

             
                         Pendingin                  Manisan Mangga 
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