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RINGKASAN 

 

Pisang (Musa paradisiaca L.) adalah jenis buah yang mudah untuk 

diperoleh, akan tetapi pemanfaatan pisang belum banyak diketahui masyarakat 

terutama di daerah penghasil pisang. Hal ini menyebabkan saat pisang tidak 

terjual, para petani tidak dapat memperoleh keuntungan maksimal, padahal buah 

pisang dapat diolah menjadi bentuk bahan makanan lain yang memiliki nilai 

ekonomis lebih tinggi. Salah satu bentuk pemanfaatan dari buah pisang adalah 

dengan menjadikannya sebagai tepung. Tepung pisang dapat digunakan sebagai 

bahan dasar brownies, Pada penelitian ini brownies diolah dengan cara di kukus, 

hal ini dikarenakan sifat tepung pisang yang tidak mengandung gluten.Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mendapatkan proporsi tepung pisang dan tepung terigu 

yang tepat dalam pembuatan “brownies” pisang yang secara kualitas dapat disukai 

oleh konsumen dan untuk mengetahui unit pengolahan “brownies” pisang 

berdasarkan perlakuan terbaik yang meliputi kapasitas produksi dan penentuan 

mesin peralatan serta secara teknis dan finansial layak pada skala industri kecil. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2009. Penelitian pembuatan 

“brownies” pisang terdiri dari 6 jenis perlakuan dengan 3 kali ulangan. Data 

pengamatan terdiri dari uji organoleptik (rasa, aroma, warna, tekstur) dan uji 

kimia (kadar serat kasar, kadar air, dan karbohidrat). Pemilihan perlakuan terbaik 

didasarkan pada hasil pengujian organoleptik  yaitu perlakuan yang memiliki skor 

tertinggi. 

Kesimpulan yang didapat perlakuan terbaik dengan perlakuan proporsi 

tepung pisang 70% dan tepung terigu 30%. “brownies” pisang memiliki kadar 

karbohidrat  sebesar 38. 499 %, kadar serat kasar 1.042 %, dan kadar air 10,962 

%. Uji organoleptik terhadap rasa memiliki rerata skor rasa 2.714, rerata warna 

2.85, rerata skor aroma 1.86, dan rerata skor tekstur 2.43. dan Hasil perhitungan 

kelayakan finansial diperoleh HPP sebesar Rp. 5,087.83 - per kemasan dengan 

harga jual sebesar Rp. 7,122- per kemasan, sehingga diperoleh BEP (unit) 

15,996.22 kemasan dan BEP (rupiah) sebesar Rp. 113,807,876.5. Proyek 

pendirian industri “brownies” pisang ini layak secara finansial untuk didirikan 

dengan payback period selama 1 tahun 26 hari. 

 

 

 

 

Kata Kunci : Perencanaan unit pengolahan,Pisang, skala industri kecil  

 

 



1 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pisang (Musa paradisiaca L.) adalah jenis buah yang mudah untuk 

diperoleh, akan tetapi pemanfaatan pisang belum banyak diketahui masyarakat 

terutama di daerah penghasil pisang. Hal ini menyebabkan saat pisang tidak 

terjual, para petani tidak dapat memperoleh keuntungan maksimal, padahal buah 

pisang dapat diolah menjadi bentuk bahan makanan lain yang memiliki nilai 

ekonomis lebih tinggi. Salah satu bentuk pemanfaatan dari buah pisang adalah 

dengan menjadikannya sebagai tepung.  

Pada dasarnya semua jenis pisang dapat diolah menjadi tepung pisang. 

Untuk memperoleh tepung yang baik diperlukan buah pisang yang cukup tua 

(Anonymous, 2004) dan cukup baik untuk diolah menjadi berbagai jenis kue 

(Anonymous, 2005). Tepung pisang memiliki karbohidrat yang tinggi dibanding 

tepung terigu, namun proteinnya lebih rendah dibanding tepung terigu (Santoso, 

1995) dan mempunyai rasa dan aroma khas sehingga kemungkinan dapat 

memberikan pengaruh terhadap rasa dan aroma yang berbeda pada produk yang 

dibuat. 

Pisang yang digunakan dalam penelitian ini adalah pisang kepok putih. 

Pisang kepok putih ini dipilih karena pada penelitian sebelumnya yaitu pembuatan 

tepung pisang dari pisang kepok memiliki mutu yang lebih baik dari pada tepung 

pisang  yang terbuat dari jenis pisang lain. Menurut Tridjaja (2004) tepung pisang 

yang terbuat dari pisang kepok warna tepungnya putih dan menarik. 
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Brownies merupakan salah satu jenis pastry yang bahan dasarnya adalah 

tepung terigu. Di Indonesia brownies mulai populer pada awal tahun 2000, namun 

yang dikenal saat itu brownies panggang yang dimasak dengan oven, sesuai resep 

aslinya (Indriani, 2006). Tepung terigu yang digunakan dalam pembuatan 

brownies adalah jenis terigu kadar protein rendah (soft flour) dengan kandungan 

protein 7-8,5%. Tepung pisang dapat digunakan sebagai bahan dasar brownies, 

karena menurut Santoso (1995) tepung pisang memiliki kadar protein yang 

rendah, yaitu 4,4%. Pada penelitian ini brownies diolah dengan cara di kukus, hal 

ini dikarenakan sifat tepung pisang yang tidak mengandung gluten. Tepung pisang 

jika dipanaskan dengan cara dioven, maka tepung pisang akan mengikat air dan 

jika air menguap maka membentuk remah. Sedangkan jika melalui proses 

pengukusan tepung pisang  akan mengikat air dan mengalami gelatinisasi. 

Dalam pembuatan ”brownies” dengan tepung pisang, unsur penting yang 

perlu diperhatikan adalah faktor organoleptiknya, yaitu warna, rasa, aroma dan 

tekstur. Selain sebagai penambah nilai gizi dari ”brownies”, penambahan tepung 

pisang ini diharapkan dapat menggantikan peran dari tepung terigu sebagai bahan 

baku utama yang selama ini masih diimpor dan tidak akan merusak faktor 

organoleptiknya, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dalam 

menentukan proporsi pisang yang tepat agar dihasilkan “brownies” yang disukai 

oleh konsumen. Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan diperoleh 

proporsi yang tepat yaitu 70% tepung pisang dan 30% tepung terigu. 

Untuk mendirikan industri kecil “brownies” diperlukan perencanaan unit 

proses pengolahan yang meliputi kapasitas produksi, penentuan mesin dan 

peralatan. Untuk menentukan kapasitas produksi suatu unit pengolahan harus 
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dilakukan penelitian lebih lanjut, agar jumlah produksi yang dihasilkan tidak 

terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit.  Dengan adanya perencanaan unit proses 

pengolahan diharapkan akan dapat mempermudah dalam upaya pendirian industri 

kecil nantinya. 

 

1.2. Rumusan masalah 

1. Berapa proporsi tepung pisang dan tepung terigu yang tepat dalam 

pembuatan “brownies” agar dapat diterima oleh konsumen? 

2. Bagaimana perencanaan unit pengolahan yang tepat dalam pengolahan 

“brownies” pisang yang layak secara teknis dan finansial pada skala 

industri kecil? 

  

1.3. Tujuan 

1. Untuk mendapatkan proporsi tepung pisang dan tepung terigu yang 

tepat dalam pembuatan “brownies” pisang yang secara kualitas dapat 

disukai oleh konsumen. 

2. Untuk mendapatkan unit pengolahan “brownies” pisang berdasarkan 

perlakuan terbaik yang meliputi kapasitas produksi dan penentuan 

mesin peralatan serta secara teknis dan finansial layak pada skala 

industri kecil. 

 

1.4. Manfaat 

1. Diharapkan pemanfaatan pisang  dapat meningkatkan nilai gizi dari 

“brownies”  
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2. Sebagai informasi perencanaan unit pengolahan “brownies” pada 

industri industri kecil.  

 

1.5. Hipotesis 

Diduga bahwa proporsi tepung pisang dan tepung terigu yang tepat 

dapat menghasilkan “brownies”  yang dapat diterima konsumen agar secara teknis 

dan finansial layak pada skala industri kecil. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pisang 

Pisang (Musa paradisiaca L.) adalah tanaman buah berupa herba yang 

berasal dari kawasan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pisang berasal dari 

Asia Tenggara, Brasil, dan India. Pisang berkembang subur pada daerah tropis 

yang lembab, terutama di dataran rendah. Karena itu, di daerah hujan turun merata 

sepanjang tahun, produksi pisang dapat berlangsung tanpa mengenal musim. 

Indonesia, Kepulauan Pasifik, dan Brasil terkenal sebagai negara pengekspor 

pisang (Anonymous, 2007) 

Berdasarkan data pada tahun 1999 jumlah produksi pisang secara nasional 

sebanyak 3.376.661 ton. Di Indonesia terdapat daerah penghasil pisang terbesar 

yaitu  Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, 

Nusa Tengara Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Timur dan Bali. 

Produksi pisang menduduki peringkat pertama di Indonesia dibandingkan dengan 

buah-buahan lainnya (Anonymous, 2004). 

Pisang mempunyai kandungan gizi sangat baik, antara lain menyediakan 

energi cukup tinggi dibandingkan dengan buah-buahan lain. Pisang kaya mineral 

seperti kalium, magnesium, fosfor, besi, dan kalsium. Pisang juga mengandung 

vitamin, yaitu C, B kompleks, B6, dan serotonin yang aktif sebagai 

neurotransmitter dalam kelancaran fungsi otak (Anonymous, 2007).  

Menurut Gardjito (2005), Ada dua jenis pisang yang dikonsumsi yaitu 

pisang plantain dan pisang meja atau di negara barat biasa dikenal dengan banana. 

Pisang plantain yaitu pisang yang tidak biasa dimakan dalam keadaan masak, 
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mempunyai kandungan air rendah sehingga terasa lebih kering dan lebih berpati. 

Biasanya pisangnya masih hijau langsung dibuat tepung, keripik, dan lain-lain. 

Jenis pisang ini misalnya: pisang tanduk, pisang oli, pisang bangkahulu, dan 

pisang kapas. Sedangkan pisang banana, yaitu pisang yang dimakan dalam 

keadaan masak Misalnya saja pisang raja, pisang ambon, pisang susu, pisang 

barangan, pisang mas. 

Sedangkan jenis pisang lainnya adalah Pisang berbiji, yaitu M. 

brachycarpa yang di Indonesia dimanfaatkan daunnya. Contohnya: Pisang Batu 

dan Pisang Klutuk. Serta pisang yang diambil seratnya, contohnya Pisang Manila 

atau Abaca (Anonymous, 2007). Pisang kaya mineral seperti kalium, magnesium, 

fosfor, kalsium, dan besi. Bila dibandingkan dengan jenis makanan nabati lain, 

mineral pisang, khususnya besi, hampir seluruhnya dapat diserap tubuh 

(Anonymous, 2007) 

Menurut Astawan (2004) buah pisang mentah dapat diolah menjadi 

gaplek, keripik, pati, sirop glukosa, tape, dan tepung. Buah pisang matang dapat 

diolah menjadi sale, selai, dodol, sari buah, anggur, pure, saus, nectar, pisang 

goreng, pisang epe, pisang rebus, kolak, getuk, ledre, pisang panggang keju, serta 

aneka kue lainnya. 

 

 

 

 

 

http://www.rusnasbuah.or.id/www.rusnasbuah.or.id
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Buah pisang mengandung energi, protein, lemak, berbagai vitamin, dan 

kalsium seperti yang dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi Zat Gizi Pisang per 100 Gram 

Kandungan Gizi Jumlah 

Kalori (kal)    88,00k 

Protein (gram)    1,20 

Lemak (gram)    0,20 

Karbohidrat (gr)   23,00 

Kalsium (mg)    8,00 

Besi (mg)    0,60 

Fosfor     28,00 

Vitamin A (SB)    439,00 

Vitamin B1 (mg)   0,04 

Vitamin C (mgram)   78,00 

Sumber: Deputi Menteri Negara Ristek dan Teknologi (2002) 

2.2. Tepung Pisang 

Berdasarkan kadar karbohidrat yang cukup tinggi, buah pisang berpeluang 

untuk diolah menjadi tepung. Pisang yang digunakan adalah yang tua, sebab 

kandungan patinya maksimal. Kriterianya adalah apabila dalam satu tandan 

terdapat satu atau dua pisang yang mulai menguning (Anonymous, 2005). Semua 

jenis pisang dapat diolah menjadi tepung pisang. Cara membuatnya mudah dan 

sederhana. Tepung yang baik terbuat dari buah pisang yang cukup tua tetapi 

belum masak. Tepung pisang dari jenis pisang kepok warna tepungnya putih 

(Anonymous, 2004). 

Tepung pisang cukup baik untuk diolah menjadi berbagai jenis kue. Proses 

pembuatan tepung pisang tak begitu rumit. Bahan baku dari pisang tua tapi masih 

mentah, yang nantinya akan melalui proses perendaman garam, sitrat dan kapur 

(Anonymous, 2005). Menurut Murdijati (2005), tepung pisang mempunyai aroma 

khusus yang khas, sehingga bisa dikampanyekan sebagai sumber karbohidrat 

alternatif yang aman untuk pencernaan dan bisa lebih awet. Bila penyimpanan 
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dilakukan di tempat yang kering, tepung pisang dapat tahan sekitar sembilan 

bulan. Tepung pisang dapat diolah lebih lanjut menjadi produk cake, roti kering, 

kue apem, bubur bayi, biskuit bayi, dan sebagainya. Di samping itu, pemanfaatan 

tepung pisang menjadi makanan olahan dapat mensubstitusi penggunaan terigu 

sampai 50-100 % tergantung produknya. 

Menurut Winarno (2002) karotenoid merupakan kelompok pigmen yang 

berwarna kuning kemerahan. Pisang yang memiliki warna kuning karena β-

karoten dan reaksi browning menyebabkan tepung pisang menjadi krem. Menurut 

Munadjim (1998), pisang mengandung senyawa fenol yang terdapat pada buah 

pisang. Menurut Muchtadi (1992) umumnya buah muda mengandung tanin, tanin 

merupakan senyawa turunan fenol. Tanin menyebabkan rasa sepet pada pisang. 

Jika fenol bereaksi dengan udara akan terjadi browning enzimatis (Munadjim, 

1998). Pada saat proses pembuatan tepung pisang senyawa fenol diduga 

mengalami reaksi browning enzimatis. Menurut Winarno (2002), reaksi browning 

enzimatis menghasilkan bau yang kuat. Flavour tepung pisang diduga merupakan 

bau yang dihasilkan oleh peristiwa tersebut. Perbandingan komposisi kimia 

tepung pisang dan tepung terigu dapat dilihat  pada Tabel 2. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. Perbandingan Komposisi Kimia Tepung Pisang dan Tepung Terigu 

Komposisi Kimia Tepung pisang  Tepung Terigu 
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Komposisi Kimia Tepung pisang  Tepung Terigu 

Air (%)   3,00 12,00 

Karbohidrat (%) 88,60 77,3 

Serat kasar (%) 2,00 - 

Protein (%) 4,40 8,99 

Lemak (%) 0,80 1,3 

Abu (%) 3,20 - 

Kalsium (ppm)  32,00 16,0 

Fosporus (ppm)  104,00  106,0 

Sodium (ppm)   4,00 - 

B-karotin (ppm)  760,00 - 

Thiamine (ppm)  0,18 - 

Riboflavin (ppm) 0,24 - 

As.askorbat (ppm) 7,00 - 

Kalori (ppm) 340,00 365,00 

Sumber: Santoso (1995) dan daftar kandungan gizi bahan pangan (1987) 

Langkah-langkah pembuatan tepung pisang: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan Proses Pembuatan Tepung Pisang 

 

2.3. Brownies 

“Brownies” merupakan cake yang termasuk dalam jenis butter cake. 

Menurut Charley (1982), disebut juga shortened cake karena adanya lemak berupa 

margarin didalam adonan cake tersebut. Cake dari jenis ini dikatakan berkualitas 

tinggi jika memiliki kriteria sebagai berikut, permukaan atas yang datar, kulit 

dengan butiran yang baik dan berwarna kuning kecoklatan, sel-sel berukuran kecil 

Pemilihan Bahan 

Pengupasan 

Pengeringan pada suhu 70ºC 

Penghancuran 

Pengayakan 

Tepung Pisang 

  Pemotongan daging buah 
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dan seragam, berdinding sel tipis, serta remah yang lentur, halus dan lembut.cake 

dari jenis ini harus memiliki cita rasa manis yang dapat diterima dan memiliki 

flavor yang baik. Bahan-bahan yang digunakan pada formula cake adalah tepung, 

gula, lemak, bahan cair, telur, leavening agent (bahan pengembang) dan flavoring 

(bahan pemberi rasa), emulsifier, terutama mono dan diglisera yang sering kali 

terkandung dalam seasoning mungkin juga digunakan pada adonan cake. 

(Bennion,1980). 

 “Brownies” asal mulanya adalah kue cokelat yang biasanya dipanggang 

bantat sehingga menghasilkan tekstur yang agak keras (Anonymous, 2007).  

Menurut Anonymous (2005), nama ”brownies” diambil dari the deep brown color 

of cookie. ”Brownies” memang memiliki warna cokelat tua kehitaman. Kue ini 

tercipta justru karena kelalaian, yakni lupa menambahkan baking powder (bubuk 

pengembang kue) ke dalam adonan chocolate cake butter recipe. Akibatnya, kue 

itu tidak mengembang alias bantat. Biar bantat, kue itu ternyata disukai banyak 

orang. Menurut situs The Amazing of “Brownies”, resep ”brownies” pertama kali 

dipublikasikan tahun 1897 di Sears, Roebuck Catalogue, kue kecil ini berbahan 

dasar tepung, rasanya manis, dengan tekstur lembut dan renyah. Di Indonesia, 

”brownies” tak sekadar kue cokelat yang dipanggang, namun ada yang dikukus. 

Dalam perkembangannya ”brownies” juga ditambah dengan keju, almond maupun 

kismis sebagai variasi rasanya.  

Menurut Indriani (2006) resep Brownies pertama diterbitkan di tahun 1897 

dalam Sears, Roebuck Catalogue. Di Indonesia brownies mulai populer diawal 

tahun 2000, namun yang dikenal saat itu adalah brownies panggang yang dimasak 

dengan oven, sesuai resep aslinya. Brownies merupakan pilihan dessert sebagai 
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teman minum kopi atau teh. Nama brownies diambil dari the deep brown color of 

cookie. Brownies memang memiliki warna cokelat tua kehitaman. Brownies kini 

tidak hanya diproses dengan pengovenan atau dipanggang, namun kini muncul 

brownies yang melalui proses pengukusan.  

  

2.4. Bahan Baku pembuatan “Brownies” 

2.4.1. Tepung Terigu 

Jenis gandum menurut kekerasannya dikenal pula sebagai gandum jenis 

keras dan gandum jenis lunak. Tipe gandum sangat berpengaruh terhadap 

karakteristik tepung yang dihasilkan. Tepung gandum jenis lunak menghasilkan 

adonan yang cenderung lebih sedikit air, lebih lunak dan kurang elastis. Gandum 

jenis keras umumnya mempunyai kandungan protein yang tinggi, cenderung 

mengabsorbsi sejumlah besar air dan lebih elastis (Matz, 1992). Menurut 

Anonymous (2002), dalam pembuatan kue cake, jenis tepung terigu biasanya 

digunakan tepung terigu yang mengandung kadar protein sedang (sekitar 8%-

10%).  Penggunaan tepung terigu dalam pembuatan “brownies” sekitar 17 % dari 

berat bahan (Marahimin, 2001) 

2.4.2.  Telur 

Dalam pembuatan cake, telur bertindak sebagai komponen pengencang 

adonan cake (Bennion,1980). Telur utuh mengandung 8 –11 % albumen (putih 

telur) dan 27 – 32 % kuning telur. Albumen berfungsi sebagai agensia pengeras, 

sedangkan kuning telur sebagai agensia pengempuk (Smith, 1991). Telur dapat 

mengembangkan struktur sel produk dalam pembuatan cake, memiliki 

kemampuan sebagai pengembang 5 sampai 6 kali berat mereka dari bahan – 
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bahan yang lain. Proporsi penggunaan telur dalam pembuatan “brownies” sekitar 

30% dari total berat bahan (Marahimin, 2001). 

2.4.3. Gula Pasir  

Selama pemasakan gula pasir atau sukrosa mengalami perubahan, mula-

mula mencair dengan adanya pemanasan suhu tinggi yang melebihi titik lebur 

sukrosa. Kemudian membentuk karamel yang teksturnya liat dan cepat keras. 

Selain itu gula pasir mempunyai sifat humektan yang dapat mengikat air sehingga 

dengan banyaknya gula pasir yang ditambahkan kedalam campuran maka semakin 

banyak pula air yang diikatnya, akibatnya kadar air produk menjadi rendah yang 

berpengaruh pada tekstur produk sekaligus sebagai bahan pengawet. (Kisman, 

Anjarsari dan Sumiarsih., 2000). Pada proses pembuatan “brownies” gula yang 

dibutuhkan berkisar 200 gram atau 15% dari berat bahan  (Marahimin,2001). 

2.4.4. Margarin 

Margarin merupakan pengganti mentega dengan bau, rupa, konsistensi, 

rasa dan nilai gizi yang hampir sama. Margarin juga merupakan emulsi air dalam 

minyak dengan persyaratan kandungannya tidak kurang 80% lemak. Margarin 

harus bersifat plastis, padat pada suhu ruang, agak keras pada suhu rendah dan 

segera mencair dalam mulut (Winarno,1992). Margarin juga berfungsi untuk 

memperkuat aroma produk yang dihasilkan. Biasanya penggunaan margarin 

dalam “brownies” mencapai 20% dari bahan secara keseluruhan (Marahimin, 

2001). 
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2.5. Proses Pembuatan Brownies Kukus Tepung Pisang 

1. Persiapan Bahan 

Bahan untuk pembuatan brownies kukus tepung pisang dipersiapkan 

dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan resepnya. Persiapan bahan ini 

meliputi pelelehan margarine. hal ini bertujuan agar mempermudah proses 

pencampuran adonan, margarine leleh sudah dalam keadaan dingin pada saat 

pencampuran. 

2. Pencampuran Bahan 

Pencampuran dilakukan untuk mendapatkan subtansi semi padat yang 

homogen. Pencampuran dilakukan terhadap semua bahan yang sudah ditentukan 

beratnya menurut formulasi sampai terbentuk sebuah adonan yang merata 

(Susanto dan Saneto, 1994). Selama pencampuran bahan-bahan tersebut dilakukan 

pengadukan. Pengadukan dilakukan untuk membuat pati tergelatinisasi, pada 

kondisi tanpa pemanasan pati akan menyerap cairan kurang lebih 30%. (Winarno, 

1992). 

3. Pengadukan 

Pengadukan dilakukan dengan metode melipat (folding). Pengadukan ini 

berfungsi untuk menangkap gelembung-gelembung udara disekitar adonan 

sehingga menjadikan brownies kukus lebih ringan dan tidak terlalu padat 

(Debotchka, 2006). 

4. Pencetakan Bahan 

Pencetakan bahan dilakukan pada loyang yang telah dioles margarine 

(Debotchka, 2006). Tujuan pencetakan ini adalah untuk mendapatkan bentuk 

produk yang sesuai dengan keinginan. Pencetakan dilakukan dengan sesuai selera, 
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namun perlu diperhatikan ukuran agar tidak terlalu kecil atau tipis karena dapat 

mempengaruhi bentuk maupun rasa dari produk tersebut, hal ini juga diakibatkan 

kandungan air dalam produk. 

5. Pengukusan 

Pengukusan dilakukan pada dandang selama 45 menit. Pengukusan adalah 

proses pemasakan dengan menggunakan uap panas. 

6. Pengemasan 

Pengemasan merupakan proses terakhir dari seluruh rangkaian proses 

produksi suatu bahan pangan dengan tujuan untuk menjamin keamanan produk 

yang dihasilkan sampai kepada tangan konsumen (Susanto dan Saneto, 1994). 

Menurut Desrosier (1988), pengaruh lingkungan luar sering kali menghasilkan 

pengurangan kualitas atau membatasi daya simpan produk. Resistensi terhadap 

air, korosi dan kebocoran kemasan memerlukan perhatian agar tahan terhadap 

pengaruh suhu dan kelembaban tinggi.  

 

2.6. Uji Penerimaan Produk 

Uji penerimaan produk merupakan pengujian dan penilaian yang bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana sebenarnya persepsi konsumen terhadap suatu 

produk atau jasa yang diminati oleh konsumen.  Diminati disini dapat diartikan 

konsumen memiliki preferensi tertentu terhadap suatu produk. Seperti diketahui 

bahwa, produk tidak saja terdiri dari komponen-komponen fisik penyusunnya, 

namun lebih merupakan kumpulan dari berbagai atribut yang sering menjadi 

faktor penentu bagi konsumen dalam memilih produk (Suharjo,2004) 
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Teknik untuk pengukuran penerimaan konsumen terhadap produk dapat 

menggunakan pengukuran secara langsung dengan pertanyaan atau pernyataan 

mengenai seberapa besar mengharapkan suatu atribut tertentu dari seberapa besar 

yang dirasakan, responden menilai antara kesesuaian antara apa yang diharapkan 

dan apa yang didapatkan dari pelayanan perusahaan (Tjiptono, 1997). Menurut 

Tsui (1981), Menyatakan bahwa tingkat penerimaan konsumen lebih banyak 

ditentukan oleh kenampakan fisik (segi organoleptik) daripada komposisi kimia. 

2.6.1. Uji Organoleptik 

Penilaian dengan panca indra (Penilaian Organoleptik) banyak digunakan 

untuk menilai mutu dari komoditi hasil pertanian dan makanan. Penilaian cara ini 

banyak disenangi karena dapat dilaksanakan dengan cepat dan langsung. Kadang-

kadang penilaian ini dapat memberikan hasil yang sangat teliti. Dalam beberapa 

hal penelitian dengan panca indra bahkan melebihi ketelitian alat yang paling 

sensitif (Soekarto, 1985), selanjutnya juga dikatakan bahwa sistem penilaian 

organoleptik telah dapat dibakukan dan dijadikan alat penelitian dalam 

laboratorium, dunia usaha, dan perdagangan. Penelitian organoleptik telah pula 

digunakan sebagai metode dalam penelitian dan pengembangan. Dalam hal ini 

prosedur penilaian memerlukan pembakuan baik dalam cara penginderaan dalam 

analisis data.  

2.6.2. Panel Konsumen 

Panel konsumen biasanya mempunyai anggota yang besar jumlahnya, dari 

30-100 orang. Pengujiannya biasanya mengenai uji kesukaan (Preference Test) 

dan dilakukan sebelum pengujian pasar. Hasil uji kesukaan dapat digunakan untuk 

menentukan apakah suatu jenis makanan dapat diterima masyarakat. Tetapi uji 
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dengan panel konsumen tidak menggambarkan kesediaan konsumen untuk 

membeli makanan itu. Sampai sekarang belum ada prosedur pengujian  yang 

sederhana yang dapat menentukan apakah komoditi dipasaran akan dibeli 

(Soekarto, 1985). 

2.7. Industri Kecil 

 Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil menggolongkan 

industri kecil dalam batasan usaha kecil. Berdasarkan UU ini, maka industri kecil 

didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau 

rumah tangga maupun suatu badan, bertujuan untuk memproduksi barang ataupun 

jasa untuk diperniagakan secara komersial, yang mempunyai kekayaan paling 

banyak Rp 200 juta, dan mempunyai nilai penjualan per tahun sebesar Rp 1 

milyar atau kurang. Berdasarkan skala usaha menurut BPS, yang menggolongkan 

skala industri berdasarkan kriteria jumlah tenaga kerja yang juga mulai dicobakan 

di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), industri kecil 

tergolong dalam Industri dan Dagang Kecil (ID-Kecil) dan memiliki tenaga kerja 

5 – 19 orang (Anonymous
 
, 2002).    

Industri kecil juga memiliki banyak kelemahan, pada umumnya dalam 

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

Kelemahan keorganisasian umumya berupa tidak jelasnya struktur organisasi, 

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. Dengan ukurannya yang kecil, pengusaha 

kecil seringkali mengabaikan hal-hal prinsip dalam pengoperasian usaha. Banyak 
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kebijaksanaan persahaan yang dibuat berdasarkan kira-kira, kebiasaan, dan naluri 

(Wibowo, 2002).   

2.8. Analisa Kelayakan 

2.8.1. Aspek Teknis  

 Aspek teknis mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkiraan biaya 

dan jadwal, karena akan memberikan batasan-batasan lingkup proyek secara 

kuantitatif. Menurut Soeharto (2002), pengkajian aspek teknis meliputi hal-hal 

yaitu : menentukan letak geografis lokasi, mencari dan memilih teknologi proses 

produksi, menentukan kapasitas produksi dan membuat bangunan instalasi (plant 

building). 

 

 

 

2.8.2. Aspek Finansial 

1. Pay Back Period (Periode Waktu Pengembalian) 

Pay Back Period (PBP) adalah jangka waktu tertentu yang menunjukkan 

terjadinya arus penerimaan (cash in flows) secara kumulatif sama dengan jumlah 

investasi dalam bentuk Present Value. Analisis Pay Back Period dalam studi 

kelayakan perlu juga ditampilkan untuk menguasai berapa lama usaha/proyek 

yang dikerjakan baru dapat mengembalikan investasi. Semakin cepat dalam 

pengembalian biaya investasi sebuah proyek, semakin baik proyek tersebut karena 

semakin lancar perputaran modal (Ibrahim, 1998). 

2. Break Event Point (BEP) 
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Break Event Point adalah titik pulang pokok dimana total revenue = total 

cost. Dilihat dari jangka waktu pelaksanaan sebuah proyek, Terjadinya titik pokok 

atau TR=TC tergantung pada lama arus penerimaan sebuah proyek dapat 

menutupi segala biaya operasi dan pemeliharaan  beserta biaya modal lainnya 

(Ibrahim, 1998). 
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 III. METODE PENELITIAN 

 

3.1  Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Rekayasa Proses dan Sistem 

Produksi Jurusan Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian, 

Universitas Brawijaya, Malang pada bulan April 2009. 

 

3.2  Bahan dan Alat 

3.2.1  Bahan 

Bahan yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu, tepung pisang dan tepung 

terigu, bahan-bahan pembantu yang digunakan adalah gula, telur, margarine, dan 

dark chocolate. Bahan yang digunakan untuk analisa kimia antara lain  alkohol, 

H2SO4 1,25%. 

3.2.2  Alat 

Alat yang digunakan pada penelitian yaitu, loyang, mixer, pengocok 

kawat, panci, spatula, oven, timbangan, baskom, kompor gas, mesin penepung 

dan ayakan 80 mesh. Alat yang digunakan untuk analisa kimia adalah elenmeyer, 

oven, desikator, kertas saring dan timbangan.  
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3.3  Batasan Masalah 

Penelitian yang dilakukan ini dibatasi pada : 

1. Aspek teknis 

- Bahan baku dan bahan tambahan 

Bahan baku utama yang digunakan untuk memproduksi 

“brownies“ pisang adalah pisang yang dapat diperoleh di wilayah 

Malang. untuk bahan tambahan yang lainnya dapat diperoleh di toko 

bahan kue yang ada. 

- Proses produksi “Brownies“ pisang 

Ketersediaan bahan baku merupakan faktor yang paling penting 

untuk menentukan kelangsungan proses produksi.Mesin dan peralatan 

yang digunakan. Mesin dan peralatan adalah salah satu faktor penting 

dalam melaksanakan dan memperlancar kegiatan produksi 

- Penghitungan kapasitas produksi 

Perencanaan jumlah produksi untuk usaha kecil produksi 

”brownies” pisang ini ditetapkan dengan mempertimbangkan kapasitas 

alat dan mesin yang digunakan serta kebutuhan modal untuk skala 

usaha yang dipilih yaitu industri kecil. 

2. Aspek finansial 

- BEP (Break Even Point) 

- PP (Payback Period) 
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3.4  Tahapan Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan antara lain : 

1. Pengumpulan data  

2. Pelaksanaan penelitian 

3. Pengujian produk 

4. Pemilihan perlakuan terbaik  

5. Perencanaan unit pengolahan 

Diagram alir tahapan penelitian dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram Alir Tahapan Penelitian 

 

Karakteristik Produk yang Diinginkan 

Penelitian Pendahuluan 

 

Pelaksanaan Penelitian : 

Pembuatan tepung pisang 

Pembuatan “brownies” pisang 

Perencanaan Unit PengolahanUnit Pengolahan : 

1. Penentuan Kapasitas Produksi 

2. Penentuan Mesin dan Alat 

3. Analisis Biaya (Break Even Point) dan Payback Period) 

Kesimpulan 

Pengujian Produk: 

Uji Organoleptik  

Penentuan Perlakuan Terbaik dan 

Uji Kimia 

Karakteristik Produk yang Diinginkan 
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3.4.1 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian pembuatan “brownies” pisang terdiri dari 6 jenis perlakuan 

dengan 3 kali ulangan. Adapun perlakuan-perlakuan yang diterapkan pada 

pembuatan “brownies” pisang, yaitu:  

K1        = Tepung pisang : Tepung terigu (100% : 0%) 

K2        = Tepung pisang : Tepung terigu (90% : 10%) 

K3        = Tepung pisang : Tepung terigu (80% : 20%) 

K4        = Tepung pisang : Tepung terigu (70% : 30%) 

K5        = Tepung pisang : Tepung terigu (60% : 40%) 

K6        = Tepung pisang : Tepung terigu (50% : 50%) 

 

3.4.1.1 Pembuatan Tepung Pisang 

Tahap pembuatan tepung pisang meliputi perendaman, pengukusan, 

pengeringan, penghalusan dan pengayakan.  

 Pada pembuatan tepung pisang, bahan baku yang digunakan yaitu pisang 

yang dikupas kulitnya terlebih dahulu kemudian daging pisang dipotong 

tipis. 

 Setelah dipotong tipis, dilakukan pengeringan dengan suhu kurang lebih 

65
o
C. 

 Pisang yang telah kering tersebut dihaluskan untuk dijadikan tepung 

kemudian diayak dengan ayakan  80 mesh hingga dihasilkan tepung 

pisang siap pakai. 
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3.4.1.2 Pembuatan “Brownies” Pisang 

Tahap pembuatan “brownies” pisang meliputi penimbangan bahan, 

pencampuran bahan sehingga terbentuk adonan, pencetakan adonan dan 

pengukusan. Diagram pembuatan kue brownies pisang ini dapat dilihat pada 

gambar 3. 

a. Persiapan Bahan 

Bahan untuk pembuatan brownies kukus tepung pisang dipersiapkan dengan 

jumlah yang sesuai dengan kebutuhan resepnya. Persiapan bahan ini meliputi 

pelelehan margarine, hal ini bertujuan agar mempermudah proses 

pencampuran adonan, margarine leleh sudah dalam keadaan dingin pada saat 

pencampuran. 

b. Pencampuran Bahan 

Dalam pembuatan brownies kukus tepung pisang ini pencampuran bahan tidak 

dilakukan secara langsung, namun melalui proses pengocokan telur engan 

gula yang kemudian ditambahkan tepung pisang dan tepung maizena sambil 

ditambahkan margarin yang sudah dicairkan..  

c. Pengadukan 

Pengadukan dilakukan dengan metode melipat (folding). Pengadukan ini 

berfungsi untuk menangkap gelembung-gelembung udara disekitar adonan 

sehingga menjadikan brownies kukus lebih ringan dan tidak terlalu padat 

(Sedap Sekejap, 2003) 
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d. Pencetakan Bahan 

Pencetakan bahan dilakukan pada loyang yang telah dioles margarine 

(Debotchka, 2006). 

e. Pengukusan 

Pengukusan dilakukan pada dandang selama 45 menit. Pengukusan adalah 

proses pemasakan dengan menggunakan uap panas. 
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Gambar 3. Diagram Alir Proses Pembuatan “Brownies” Pisang 

 

3.4.2 Pengujian Produk “Brownies” Pisang 

Produk “brownies” pisang yang dibuat lalu diuji untuk mengetahui 

kualitasnya. Pengujian yang dilakukan meliputi : 

1. Uji Organoleptik (Warna, aroma, rasa dan tekstur) 

Prosedur pengujian dapat dilihat pada lampiran 2. 

2. Uji Kimia (Kadar serat kasar, kadar air, dan karbohidrat) 

 

 

Dicampur dengan Mixer 

Direbus sampai mencair  

Telur  3 butir 

Gula 100 gram 

 

di mixer sampai 

berwarna putih  

dicetak dalam Loyang 

Ditambahkan susu bubuk full cream 

50 gram 

Adonan “brownies” pisang 

dikukus Selama 45 menit 

Didinginkan ± 10 menit 

“Brownies”  

Pisang 

Uji Organoleptik: (Tekstur, Rasa, Aroma 

dan Warna)  

Analisis Kimia : 

(Kadar serat kasar, Kadar air, dan 

Karbohidrat) 

 

Margarine 150 gram 

 

 

 

Tepung Pisang : Tepung Terigu 

(100%:0%, 90%:10%,80%:20% 

70%:30%, 60%:40%,50%:50%) b/b 
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3.4.3 Pemilihan Perlakuan Terbaik 

Pemilihan perlakuan terbaik didasarkan pada hasil pengujian organoleptik 

(warna, aroma, rasa, dan tekstur) yaitu perlakuan yang memiliki skor tertinggi. 

Penilaian uji organoleptik dilakukan dengan menggunakan panelis ahli yaitu 

produsen  dari ”brownies” Di Kota Malang. Data hasil pengujian organoleptik 

dianalisis dengan uji Friedman. Jika pada masing-masing perlakuan terdapat beda 

nyata maka dilanjutkan dengan uji lanjut Friedman. Selanjutnya dilakukan uji kimia 

terhadap perlakuan terbaik dan dibuat perencanaan unit pengolahannya serta analisis 

biaya untuk mengetahui kelayakannya secara finansialnya.  

3.4.4 Perencanaan Unit Pengolahan 

1) Perencanaan Unit Pengolahan 

Berdasarkan data alternatif terbaik, dilakukan perencanaan unit 

pengolahan “brownies” dengan skala industri kecil. Perencanaan unit pengolahan 

ini meliputi penentuan kapasitas produksi, perencanaan proses pengolahan, 

penentuan kebutuhan mesin dan peralatan. 

2) Analisis Biaya Produksi 

Perencanaan unit pengolahan yang dihasilkan selanjutnya dianalisis 

aspek finansialnya. Aspek ini perlu dikaji karena terkait dengan kemampuannya 

menjelaskan kondisi keuangan perusahaan. Pada aspek ini, dilakukan perhitungan 

terhadap biaya investasi yang dibutuhkan untuk mendirikan perusahaan 

menggunakan perhitungan Break Even Point (BEP). BEP dicapai bila total biaya 

produksi sama dengan pendapatan. Untuk menghitungnya, yaitu dengan 

menggunakan rumus 
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 BEP (unit)  = FC + (P – VC) 

 BEP (price)  = FC + ( 1 – (VC + P)) 

 Dimana :  FC = Fixed Cost ( Biaya Tetap) 

 VC  = Variable Cost ( Biaya Variabel) 

 P = Price (Harga Jual (Rupiah)) 

Sedangkan untuk kelayakan investasi dinilai dengan menggunakan 

teknik Payback Period (PP). Teknik PP ini dilakukan dengan membandingkan 

antara waktu pengembalian jumlah dan investasi dengan umur ekonomis 

proyek. Cara menghitungnya adalah dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

PP =  T p-1 + 
∑ I 

i 
- ∑ B 

p – i 

   
B

p 

Keterangan  : PP  = Payback Period 

    T  = tahun sebelum terdapat PP 

    B p – i = jumlah laba sebelum PP 

    B p = jumlah laba pada PP berada.  
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Uji Organoleptik 

Pada penelitian ini dihasilkan 6 perlakuan “brownies” pisang. Parameter 

uji organoleptik yang digunakan meliputi warna, aroma, rasa dan tekstur 

“brownies”. Rerata nilai parameter-parameter dari semua perlakuan dapat dilihat 

pada Tabel 3. berikut : 

Tabel 3.Rerata Nilai Uji Organoleptik dari Semua Perlakuan 

No. Kode Perlakuan             

tepung pisang : tepung terigu 

Parameter Uji Organoleptik 

Warna Aroma Rasa Tekstur 

1. K1 100%:0% 1,428 1,57 1,14   b 1,86 
2. K2 90%:10% 1,57 1,57 1,28   b 1,86 
3. K3 80%:20% 1,85 1,714 1,428 b 2 
4. K4 70%:30% 2,85 1,86 2.714 a 2.14 

5. K5 60%:40% 2.14 1,86 2,571 a 2 

6. K6 50%:50% 1,714 1,714 2         a 2 

Keterangan : 

- Notasi yang berbeda menunjukkan ada beda nyata 

- Angka yang dicetak tebal menunjukkan rerata skor tertinggi 

 

4.1.1 Warna 

Berdasarkan Tabel 3. dapat diketahui rerata nilai kesukaan panelis 

terhadap warna “brownies” berkisar antara 1,428 (sangat tidak suka- tidak suka) 

sampai 2.85 (tidak suka – suka). Nilai rerata paling tinggi diperoleh pada 

perlakuan proporsi dengan 70% tepung pisang dan 30% tepung terigu yang 

menunjukkan bahwa perlakuan tersebut menghasilkan warna “brownies” yang 

paling disukai panelis. Sedangkan nilai rerata terendah diperoleh pada perlakuan 

proporsi dengan 100% tepung pisang dan 0% tepung terigu yang menunjukkan 

ketidaksukaan panelis terhadap warna “brownies”.  
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Hasil uji non parametrik Friedman yang dilakukan menunjukkan bahwa 

faktor proporsi tepung pisang dan tepung terigu tidak memberikan pengaruh yang 

berbeda terhadap warna “brownies” pisang. Hal ini dikarenakan selain warna 

tepung pisang yang dihasilkan berwarna kecokelatan, “brownies” juga secara 

umum memiliki warna yang cokelat akibat proses pengukusan dan adanya bahan 

tambahan berupa dark cokelat (cokelat masak) yang memberikan warna cokelat 

yang dominan pada “brownies”. Hasil uji organoleptik dan Friedman dapat dilihat 

pada Lampiran 3. 

4.1.2 Aroma 

 Berdasarkan Tabel 3. rerata nilai hasil uji organoleptik untuk parameter 

aroma berkisar antara 1.57 sampai 1.86 (sangat tidak suka- tidak suka). Perlakuan  

proporsi dengan 70% tepung pisang dan 30% tepung terigu serta proporsi dengan 

60% tepung pisang dan 40% tepung terigu menghasilkan “brownies” dengan nilai 

rerata tertinggi yang menunjukan bahwa perlakuan tersebut menghasilkan aroma 

“brownies” yang paling disukai oleh panelis. Sedangkan nilai terendah diperoleh 

pada perlakuan proporsi dengan 100% tepung pisang dan 0% tepung terigu dan 

proporsi dengan 90% tepung pisang dan 10% tepung terigu yang menunjukkan 

ketidaksukaan panelis terhadap aroma “brownies”.  

Berdasarkan uji non parametrik Friedman menunjukkan bahwa faktor 

perlakuan proporsi tepung pisang dan tepung terigu tidak memberikan pengaruh 

yang berbeda terhadap aroma pada “brownies” pisang. Hal ini disebabkan karena 

aroma khas dari tepung pisang terpengaruh oleh bahan – bahan tambahan seperti 



 

30 

 

cokelat dan susu sehingga aroma tersebut yang lebih dominan. Hasil uji 

organoleptik dan Friedman dapat dilihat pada Lampiran 3. 

4.1.3 Rasa 

Berdasarkan Tabel 3. nilai rerata hasil uji organoleptik oleh panelis 

terhadap rasa “brownies” pisang berkisar mulai 1,14 (sangat tidak suka - tidak 

suka) sampai 2,714 (tidak suka-suka). Nilai rerata paling tinggi diperoleh pada 

proporsi dengan 70% tepung pisang dan 30% tepung terigu yang menunjukkan 

bahwa perlakuan tersebut menghasilkan rasa “brownies” yang paling disukai 

panelis. Sedangkan nilai rerata terendah diperoleh pada perlakuan (proporsi 

dengan 1000% tepung pisang dan 0% tepung terigu) yang menunjukkan 

ketidaksukaan panelis terhadap rasa “ brownies” pisang. Pengaruh perlakuan 

terhadap rasa “brownies” dapat dilihat pada Tabel 4. 

Berdasarkan Tabel 4. dapat diketahui bahwa Hasil uji non parametrik 

Friedman menunjukkan bahwa faktor proporsi tepung pisang dan tepung terigu 

memberikan pengaruh beda nyata. Seiring bertambahnya proporsi penambahan 

tepung terigu, terjadi peningkatan nilai kesukaan terhadap rasa “brownies”.. Hasil 

uji organoleptik dan Friedman dapat dilihat pada Lampiran 3. 

4.1.4 Tekstur 

Berdasarkan Tabel 3. rerata nilai hasil uji organoleptik untuk parameter 

tekstur “brownies” pisang berkisar antara 1.86 (sangat tidak suka- tidak suka) 

sampai 2.43 (tidak suka-suka). Perlakuan  dengan proporsi 70% tepung pisang 

dan 30% tepung terigu menghasilkan “brownies” dengan nilai rerata paling tinggi 

yang menunjukkan bahwa perlakuan tersebut menghasilkan tekstur “brownies” 
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yang paling disukai. Rerata terendah diperoleh pada proporsi 100% tepung pisang 

dan 0% tepung terigu serta 90% tepung pisang dan 10% tepung terigu yang 

menunjukkan tekstur “brownies” yang paling tidak disukai.  

Berdasarkan hasil Uji non parametrik Friedman menunjukkan bahwa 

faktor proporsi tepung pisang dan tepung terigu tidak memberikan pengaruh yang 

berbeda. Dapat diketahui bahwa seiring dengan bertambahnya proporsi tepung 

terigu maka terjadi peningkatan nilai tekstur “brownies”, hal ini disebabkan 

karena kandungan karbohidrat yang terdapat pada pisang maupun tepung terigu 

yang terdapat dalam “brownies”. Hasil uji organoleptik dan Friedman dapat 

dilihat pada Lampiran 3. 

 

4.2 Pemilihan Perlakuan Terbaik 

Pemilihan perlakuan terbaik pada “brownies” pisang berdasarkan pada uji 

organoleptik yang menunjukan tingkat kesukaan konsumen terhadap produk 

“brownies”. Berdasarkan hasil perhitungan, perlakuan terbaik yang diperoleh 

terdapat pada perlakuan proporsi tepung pisang 70% yang menghasilkan rerata 

skor sebagai berikut, untuk warna produk  yaitu “brownies” pisang memiliki 

rerata skor 2.85 (tidak suka-suka), rerata skor aroma produk 1.86 (sangat tidak 

suka – tidak suka) sedangkan rerata skor untuk rasa 2.714 (tidak suka-suka) dan 

rerata skor dari tekstur 2.43 (tidak suka-suka). Data dan hasil uji organoleptik ini 

dapat dilihat pada Lampiran 3.  

Adapun hasil pengujian kimia produk “brownies” pisang pada perlakuan 

terbaik diperoleh kadar karbohidrat sebesar 38,499 %; kadar serat kasar 1.042 %, 
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dan kadar air 10,962 %, Selanjutnya perlakuan terbaik yaitu “brownies” dengan 

penggunaan tepung pisang 70%  dan 30% tepung terigu digunakan untuk 

merencanakan unit pengolahan “brownies” pisang skala industri kecil. Hasil 

analisa “brownies” pisang pada perlakuan terbaik dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Hasil Analisa “Brownies” Pisang (Perlakuan Terbaik) 

No. Parameter “Brownies” Pisang 

1 Organoleptik 

Warna 2.85 

Aroma 1.86 

Rasa 2.714 

Tekstur/Kenampakan 2.43 

2 Kimia 

karbohidrat 38,499 % 

Kadar serat 1,042 % 

Kadar air 10,962 % 

 

4.3 Kelayakan Aspek Teknis 

 Aspek teknis dimaksudkan untuk memberikan batasan garis besar 

parameter-parameter teknis yang berkaitan dengan perwujudan fisik proyek. 

Pengkajian aspek teknis meliputi penentuan jenis dan jumlah bahan baku dan 

pembantu yang diperlukan untuk tiap tingkat kegiatan produksi yang 

direncanakan, kapasitas produksi, pemilihan jenis teknologi dan equipment. 

4.3.1 Bahan Baku dan Bahan Tambahan 

Ketersediaan bahan baku merupakan faktor yang paling penting untuk 

menentukan kelangsungan proses produksi. Bahan baku utama yang digunakan 

untuk memproduksi “brownies“ pisang adalah pisang yang dapat diperoleh di 

wilayah Malang. Pisang yang dipilih adalah pisang yang masih mentah tapi sudah 

siap panen. Pisang paling banyak diperoleh Di Kabupaten Malang, sedangkan 
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untuk bahan tambahan yang lainnya dapat diperoleh di toko bahan kue yang ada 

Di Kota Malang. 

a. Pisang 

Pisang sebagai bahan utama yang terlebih dahulu dibuat tepung dalam 

pembuatan adonan “brownies”. Pisang ini dapat diperoleh di Pasar Besar 

Malang dengan harga Rp. 5000,-/kg. 

b. Dark cokelat 

Dark cokelat ini berfungsi sebagai bahan pengembang dan perenyah 

biskuit. Dark cokelat dapat dibeli ditoko bahan kue di kota Malang dengan 

harga Rp. 10.000,-/ kg 

c. Margarin 

Margarin berfungsi sebagai pembentuk sifat fisik atau tekstur dari 

”brownies”. Margarin dapat dibeli ditoko bahan kue di kota Malang 

dengan harga Rp. 9.000,-/kg. 

d. Telur Ayam 

Telur berfungsi sebagai pembentuk cita rasa, sebagai bahan pengempuk, 

bahan pembentuk struktur, dan menambah nutrisi. Telur dapat dibeli di 

pasar dengan harga Rp.8000/kg. 

e. Gula Halus 

Gula berfungsi untuk memberi rasa manis dan mempengaruhi tekstur. 

Gula dapat dibeli di toko bahan kue di kota Malang dengan harga Rp. 

5500,-/kg 
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4.3.2  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 “brownies“ pisang adalah kotak karton dan kertas kue 

yang berada di dalam kotak karton. Spesifikasi masing-masing bahan pengemas 

adalah sebagai berikut : 

1. Kotak karton 

Kotak karton sebagai pengemas primer digunakan untuk mengemas 

“brownies” pisang agar lebih mudah dalam hal transportasi dan distribusi, 

selain itu kotak karton juga bertujuan agar “brownies” tidak mudah rusak. 

Kotak karton yang akan digunakan berukuran  panjang  30 cm x  lebar 11 cm 

x  tinggi 5 cm. Harga kotak karton adalah Rp. 800/buah dengan pembelian 

minimum order sebanyak 100 karton. Biaya untuk cetak desain kemasan 

sebesar Rp. 20,-/lembar 

2. Kertas Kue 

Kertas kue digunakan sebagai alas dari “brownies“ pisang didalam 

kotak dengan dimensi  panjang 30 cm x  lebar 11 cm. Kertas ini diperoleh dari 

supplier plastik Di Malang dengan harga Rp. 262.500,-/rim atau berisi ± 500 

lembar. 

4.3.3 Kapasitas Produksi 

Perencanaan jumlah produksi untuk usaha kecil produksi ”brownies” 

pisang ini ditetapkan dengan mempertimbangkan kapasitas alat dan mesin yang 
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digunakan serta kebutuhan modal untuk skala usaha yang dipilih yaitu industri 

kecil. Menurut Umar (2003), aktivitas produksi hendaknya direncanakan dengan 

baik, agar jumlah produksi yang dihasilkan tidak terlalu banyak dan tidak terlalu 

sedikit. 

Kapasitas produksi “brownies” pisang yang direncanakan 135 

kemasan/hari yang dilakukan dalam tiga kali proses produksi (satu kali produksi 

45 kemasan), dengan kebutuhan tepung pisang sebesar 13.5 kg/hari atau sekitar  

27,8 kg pisang/hari. “Brownies” pisang dikemas dalam kotak karton ukuran 

panjang 30cm x lebar 11cm x  tinggi 5cm dengan berat ± 475 gr/kemasan. 

Kapasitas ini juga ditetapkan berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu 

keterbatasan modal, “brownies” pisang merupakan pengembangan produk baru, 

konsumen sasaran adalah masyarakat Kota Malang dan sekitarnya, serta 

kemungkinan adanya perubahan  teknologi  produksi   di masa yang akan datang. 

Penentuan kapasitas produksi dapat dilihat pada Lampiran 5. 

4.3.4    Penentuan Mesin dan Peralatan Produksi 

Mesin dan peralatan adalah salah satu faktor penting dalam melaksanakan 

dan memperlancar kegiatan produksi. Pada proyek pengolahan “brownies” pisang 

ini mesin dan alat yang digunakan adalah mesin sederhana namun aplikatif karena 

menyesuaikan investasi dan kondisi nyata tentang kedudukan “brownies” di 

pasaran. Mesin dan peralatan beserta spesifikasinya dan fungsinya yang digunakan 

untuk produksi “brownies” pisang disajikan pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Spesifikasi Mesin dan Peralatan 

No 
Nama 

Mesin/Peralatan 
Jmlh Fungsi Spesifikasi 

1. Pemotong pisang 2 Memotong pisang 

sebelum dikeringkan  

Berbahan 

stainless steel 

2. Timbangan kue 2 Menimbang bahan-

bahan  

Kapasitas 3 Kg 

3. Mesin Penepung 

atau  

mesin hummer mill 

1 Digunakan untuk 

menepungkan pisang 

kering 

Berpenggerak 

motor 3,5 PK; 

kapasitas  

50 kg/jam. 

4. Panci Kukus 1 Digunakan untuk 

tempat mengukus 

Dari aluminium, 

kapasitas 20 kg 

5. Kompor gas 1 Digunakan untuk 

mengukus dan 

mengetim coklat, 

margarin 

Berbahan 

Aluminium  

6. Oven  1 Digunakan untuk 

mengeringkan 

pisang 

Model RFL - 26 

Power : listrik 

120 watt, LPG 

45.000 BTU 

Kapasitas 

produksi : 60 kg / 

jam 

Berat : 250 kg 

7. Mixer  Roti / Kue 1 Digunakan untuk 

mengaduk bahan/ 

produk makanan, 

mencampur (mixer) 

adonan  

Tipe I/BSP – 

BM10 

Bowl Capacity: 

10 Kg 

Listrik : 600 watt. 

220 volt, 50 Hz 

8. Loyang  24 Sebagai wadah 

dalam proses 

pencetakan dan 

pengeringan pisang 

Ukuran: 

30cmx10cmx4cm 

9. Ayakan  2 Digunakan untuk 

mengayak bahan  

Ukuran 80 mesh 

10. Panci sedang 

Panci kecil  

2 

2 

Tempat untuk 

mengetim cokelat 

dan margarin 

Berbahan 

stainless steel  

11. Spatula  2 Digunakan untuk 

meratakan adonan  

Bahan plastik 
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4.3.5 Proses Produksi / Perencanaan Proses Pengolahan 

Produk yang dikembangkan dalam unit pengolahan ini dipilih berdasarkan 

hasil pemilihan alternatif terbaik. Proses pengolahannya terdiri dari dua tahapan 

utama yaitu pembuatan tepung pisang dan pembuatan “brownies” pisang. Pada 

proses penepungan, pisang melalui beberapa tahap yang meliputi  pencucian, 

pemotongan dan pengeringan. Sedangkan tahapan pembuatan “brownies” pisang 

meliputi pengayakan tepung, pencampuran dengan bahan – bahan tambahan yang 

diperlukan (pembuatan adonan), pencetakan. pengkukusan dan pengemasan. 

Gambar flow chart “brownies” pisang dapat dilihat pada lampiran 5. 

Tahap I. Pembuatan Tepung Pisang 

a. Persiapan Bahan 

Persiapan bahan dimulai dengan cara pencucian yang  bertujuan untuk 

menghilangkan kotoran yang menempel pada pisang.  

b. Pemotongan dan pengeringan 

 Proses pemotongan bertujuan untuk memudahkan proses pengeringan 

pisang. Pisang dipotong setebal ± 0,2 cm, pisang yang sudah dipotong 

selanjutnya dikeringkan dengan menggunakan oven selama ± 24 jam dengan 

suhu 65˚C. Pengeringan pisang bertujuan menurunkan kadar air sehingga 

produk akan lebih awet dan mempermudah proses selanjutnya. 

c. Penepungan  
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Pada tahap penepungan dikerjakan menggunakan mesin penepung 

bertenaga motor. Desain mesin yang digunakan untuk penepungan ini 

dipilih dari model yang sama dengan mesin penepung untuk beras 80 mesh. 

Proses ini dilakukan pada hari berikutnya karena menyesuaikan waktu 

pengeringan yang mengkondisikan penepungan tidak dapat dilakukan satu 

hari proses.  

Tahap II. Pembuatan “Brownies” Pisang 

a. Persiapan bahan 

Persiapan bahan dilakukan dengan cara menimbang bahan baku serta 

bahan tambahan yang diperlukan dengan tujuan memperoleh komposisi 

yang tepat dari bahan-bahan sesuai dengan resep yang telah ditetapkan. 

Penimbangan dilakukan dengan timbangan kue dengan kapasitas 3 Kg. 

Bahan baku berupa tepung pisang selanjutnya diayak dengan ayakan kue 

agar tepung yang digunakan benar-benar halus dan mengurangi gumpalan 

dalam tepung.  

b.    Pembuatan adonan 

Pembuatan adonan dilakukan dengan cara mencampurkan bahan-

bahan yang telah dipersiapkan, pertama kali masukkan telur dan gula pasir 

halus kedalam mixer dan kocok selama ± 10 menit dengan kecepatan rendah 

(speed 1), hal ini bertujuan agar telur dan gula tercampur merata, setelah itu 

masukan bahan – bahan yang meliputi tepung pisang, tepung terigu dan 

cokelat serta margarin yang telah direbus sebelumnya dengan cara sedikit 

demi sedikit agar semua bahan tercampur merata dalam adonan, kemudian 
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dicampur dengan menggunakan mixer dengan kecepatan sedang selama ± 

20 menit dan diperoleh adonan yang merata. 

 

c. Pencetakan dan pengukusan 

Adonan yang telah tercampur tersebut kemudian dicetak ke dalam 

loyang-loyang yang berukuran 27 cm x 10cm x 4cm dimana loyang terlebih 

dahulu diolesi dengan margarin yang bertujuan agar “brownies” mudah 

dikeluarkan dari loyang. Proses pencetakan ini bertujuan untuk 

menghasilkan produk “brownies” yang seragam. Pada proses pengukusan  

adonan dikukus ± 45 menit. 

d. Pengemasan  

“Brownies” yang telah matang dikeluarkan dari loyang dan didiamkan 

selama ± 15 menit sebelum dikemas hal ini bertujuan agar produk tidak 

mudah rusak saat proses pengemasan berlangsung. Pengemasan dilakukan 

dengan menggunakan kotak karton berukuran 30 cmx11cmx 5cm yang 

didalamnya dilapisi kertas kue sebagai alas dari produk. Jenis kemasan ini 

diperlukan untuk menjaga produk dari kerusakan fisik, selain itu juga untuk 

mempermudah dalam penanganan produk saat dipasarkan. 

4.3.6 Tenaga Kerja 

 Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi terpenting dalam 

pelaksanaan suatu proses produksi. Menurut Prawirosentono (1997) tenaga kerja 

bertindak sebagai operator yang mengoperasikan mesin-mesin produksi untuk 
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mengolah bahan baku menjadi barang jadi sehingga untuk melakukan proses 

produksi diperlukan tenaga kerja yang mencukupi kebutuhan. 

 Tenaga kerja yang dibutuhkan akan diambil dari masyarakat sekitar, 

sehingga diharapkan dapat membuka lapangan kerja. Jumlah tenaga kerja yang 

dibutuhkan adalah 4 orang, yaitu untuk bagian produksi dibutuhkan 3 orang, dan 

bagian administrasi 1 orang. Perencanaan jadwal produksi dapat dilihat pada 

Lampiran 4.  

Tabel 6.  Kebutuhan Tenaga Kerja 

No Bagian Pendidikan Jumlah 

1 

2 

 

Administrasi 

Produksi 

SMU/Sederajat 

Min. SD/sederajat 

1 

4 

Total 5 

  

4.4 Kelayakan Aspek Finansial 

Perhitungan biaya produksi dilakukan berdasarkan perlakuan terbaik yaitu 

“brownies” dengan perbandingan 70% tepung pisang dan 30% tepung terigu. 

Analisa biaya pada industri “brownies” pisang dibatasi hanya pada perhitungan 

harga jual per kemasan, Break Event Point (BEP) dan Payback Period (PP).  

Asumsi- asumsi yang digunakan dalam perhitungan biaya tersebut adalah: 

 Kapasitas produksi tetap selama umur ekonomis proyek dengan kapasitas 

perhari 135 loyang “Brownies” pisang  

 Umur ekonomis proyek adalah 5 tahun 

 Produksi dilakukan 24 hari per bulan 
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 Harga bahan baku, mesin, peralatan, kebutuhan utilitas, bangunan, tenaga 

kerja untuk perhitungan biaya produksi brownies pisang berlaku pada saat 

perhitungan ini yakni pada bulan maret-april 2009. 

 Industri didirikan pada skala kecil dengan aset ≤ 200 juta di luar tanah dan 

bangunan yang berasal dari modal sendiri 

 Industri ini didirikan di kota malang 

 Harga pokok produksi dan harga jual naik secara proporsional setiap tahun 

sesuai kenaikan komponen biaya berdasarkan tingkat pertumbuhan inflasi 

menurut bank indonesia yakni sebesar 8,5% per tahun dan diasumsikan 

tetap selama pengujian. 

 

4.4.1 Prakiraan Harga Pokok Produksi dan Break Event Point 

Produk “brownies” ini dikemas dalam kotak karton yang berukuran 

panjang 30 cm x  lebar 11 cm x  tinggi 5cm dengan kapasitas produksi perbulan 

3.240 kemasan atau 38.880 kemasan pertahun. Harga pokok produksi (HPP) 

setiap kemasan “brownies” pisang adalah Rp. 5,180.42 per kemasan. Dari 

perhitungan HPP tersebut, dengan margin keuntungan sebesar 40% atau Rp. 

2,072.16 maka didapatkan harga jual sebesar Rp. 7,252.58 atau 7,300 per kemasan.  

Nilai Break Event point (BEP) dalam rupiah yang diperoleh produk 

“brownies” pisang yaitu, sebesar Rp. 119,011,371.61 dan BEP dalam unit 

diperoleh sebanyak 16,421.77 atau 16,422 kemasan. Nilai tersebut menunjukan 

titik impas yang merupakan volume penjualan minimum dimana perusahaan tidak 
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menderita kerugian tetapi juga belum memperoleh laba. Untuk mengetahui lebih 

jelas mengenai perhitungan BEP dapat dilihat pada Lampiran 11.  

Nilai R/C didapatkan dengan membandingkan penerimaan usaha dengan 

biaya total yang dikeluarkan. Pada Tabel 7 diketahui total penerimaan per bulan 

yang didapat dari industri kecil “brownies” pisang sebesar Rp. 23,498,359.2  

dengan total biaya perbulan Rp. 16,784,569,75 sehingga didapatkan nilai R/C 

sebesar 1,4 dengan asumsi produk terjual 100%. Hal ini menyatakan bahwa 

industri kecil “brownies” pisang sudah efisien dan menguntungkan dengan nilai 

R/C >1 sehingga industri ini layak didirikan.  

Tabel 7. Analisa Sensitifitas Penjualan “Brownies” Pisang 

 

Penjualan “Brownies” 

Pisang 

Total Penerimaan/ 

bulan 

Biaya Produksi/ 

bulan 

Nilai 

(R/C) 

Asumsi terjual   80%  Rp     18.798.687,42 Rp  16,784,569,75 1.12 

Asumsi terjual 77,5%  Rp     18.211.228,42 Rp  16,784,569,75 1,08 

Asumsi terjual 75%  Rp     17.623.769,42 Rp  16,784,569,75 1,04 

Asumsi terjual 72,5%  Rp     17.036.310,42 Rp  16,784,569,75 1,01 

Asumsi terjual   70% Rp     16,448,851.42 Rp  16,784,569,75 0.97 

 

Keterangan: Asumsi harga jual “brownies” Rp. 5.180 per kemasan  

Sebagai produk baru, “brownies” pisang memiliki kemungkinan produk 

tidak terjual 100%, untuk tetap memperoleh untung, maka tingkat penjualan 

produk “brownies” minimal sebesar 72,5% dan akan mengalami kerugian serta 

tidak layak untuk didirikan jika produk yang terjual hanya 70% karena nilai R/C < 

1 yaitu sebesar 0,97. Dalam industri roti atau cake, produk yang tidak terjual dan 

telah melewati masa simpan dapat diolah kembali dengan cara dikeringkan, 

sehingga produk tetap memiliki nilai jual, meskipun harga jualnya menurun. 
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4.4.2 Penetapan Payback Period (PP) 

 Pada perencanaan ini, salah satu cara perhitungan untuk menentukan layak 

tidaknya proyek investasi dilakukan dengan perhitungan payback period (PP). 

Perhitungan aliran kas tiap tahun pada perhitungan proyeksi rugi laba dapat 

dipakai sebagai dasar untuk menilai kelayakan investasi. Berdasarkan hasil 

perhitungan tersebut, diperoleh payback period yaitu usaha pengembalian 

investasi sebesar 1 tahun 26 hari. Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa 

payback period lebih pendek daripada umur ekonomis proyek. Menurut Susanto 

dan Saneto (1994) payback period harus lebih kecil dari nilai ekonomis proyek, 

untuk industri pertanian diharapkan nilai tersebut lebih kecil 10 tahun. Dapat 

diketahui bahwa usulan investasi ini layak untuk dilakukan. Perhitungan payback 

period  dapat dilihat pada (Lampiran 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Berdasarkan penelitian diperoleh perlakuan terbaik dengan perlakuan 

proporsi tepung pisang 70% dan tepung terigu 30%. “brownies” pisang 

memiliki kadar karbohidrat  sebesar 38. 499 %, kadar serat kasar 1.042 %, 

dan kadar air 10,962 %. Uji organoleptik terhadap rasa memiliki rerata 

skor rasa 2.714, rerata warna 2.85, rerata skor aroma 1.86, dan rerata skor 

tekstur 2.43. 

2. Kapasitas produksi “brownies” pisang yang direncanakan adalah sebesar 

135 kemasan/hari atau 38880 kemasan/ tahun. Mesin dan peralatan yang 

digunakan untuk proses penepungan pisang adalah panci kukus, pengering 

kabinet dan mesin penepung. Sedangkan untuk pembuatan “brownies” 

meliputi mixer, ayakan, timbangan kue, panci, loyang, oven dan kompor 

gas. Hasil perhitungan kelayakan finansial diperoleh HPP sebesar Rp. 

5,087.83 - per kemasan dengan harga jual sebesar Rp. 7,122- per kemasan, 

sehingga diperoleh BEP (unit) 15,996.22 kemasan dan BEP (rupiah) 

sebesar Rp. 113,807,876.5. Proyek pendirian industri “brownies” pisang 

ini layak secara finansial untuk didirikan dengan payback period selama 1 

tahun 26 hari.  

 

 

 

 



5.2 Saran 

1. Sebaiknya dicari lagi proporsi yang tepat untuk bahan tambahan yang 

digunakan agar didapat rasa brownies  pisang yang sempurna. 
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Lampiran 1. Prosedur Analisis 

 

1a. Penentuan Kadar Serat (Sudarmadji dkk, 1997) 

  Perhitungan kadar serat dengan menggunakan metode asam. Sebanyak 5 

gram contoh ditimbang, dimasukkan kedalam Erlenmeyer 750 ml, ditambahkan 

beberapa tetes alkohol. Ditambahkan 50 ml HSO 4 1,25%. Dipasangkan pada 

pendingin terbalik, dididihklan selama 30 menit. Disaring panas-panas dengan 

corong buchner yang berisi kertas saring yang telah diketahui berat atapnya. 

Endapan dicuci berturut-turut dengan air panas, H 2 SO 4 1,25% dan alcohol 36 

%. Kertas saring dengan isinya diangkat dan dikeringkan ke dalam oven pada 

suhu 105
o
C selama 3 jam atau sampai berat tetap, disimpan ke dalam desikator, 

setelah dingin ditimbang. 

Perhitungan: 

 Serat Kasar (%bk) = 
Contoh Berat 

Kasar   Serat Berat 
 x 100%  bk = berat kering 

 

 

1b. Pengukuran Kadar Air (Sudarmadji, 1997) 

1. Sampel yang telah ditimbang sebanyak 2 gram dalam cawan petri yang 

telah diketagui beratnya. 

2. Sampel dikeringkan dalam oven pada suhu 105
0
 C selama 3-5 jam. 

3. Sampel didinginkan dalam desikator dan ditimbang. 

4. Pengurangan massa merupakan banyaknya air dalam bahan 

Perhitungan : 

 Kadar Air = 
lMassasampe

MassaakhirMassaawal 
 x 100 % 
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1c. Analisis Kadar Karbohidrat 

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

1:1. 

2. Hancurkan sampel dengan menggunakan waring blender sampai semua 

gula terekstrak. 

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

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

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

gula terlarut dalam filtrat. 

5. Hilangkan alkohol dengan memanaskan filtart pada penangas air yang 

suhunya dijaga 85
o
c 

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

tercampur merata. 

7. Larutan siap untuk penetapan gula. 
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Lampiran 2. Contoh Blanko Uji Organoleptik 

 

UJI KESUKAAN 

 

 

Nama Panelis : 

Tanggal  : 

Nama Peneliti : 

Produk : 

 

Dihadapan Saudara/i terdapat produk “brownies”, Anda dimohon untuk 

memberikan penilaian terhadap warna, aroma, rasa, dan teksturnya menurut 

tingkat kesukaan, dengan memberikan nilai pada kolom yang tersedia sesuai 

dengan kriteria nilai yang tersedia. Mohon penilaian dilakukan dengan sejujur-

jujurnya. Atas bantuannya  saya ucapkan terima kasih.   

 

Kode Warna Aroma Rasa Tekstur  

10     

91     

82     

73     

64     

55     

 

Kriteria penilaian : 

1. Sangat tidak suka 

2. Tidak suka 

3. Suka  

4. Sangat suka  

 

 

Komentar/saran:…………………………………………………………………… 

 

     Panelis  

 

 

(Tanda Tangan) 
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Lampiran 3. Data Uji Organoleptik dengan Menggunakan Uji Friedman 

 

1. Hasil Uji Organoleptik Rasa dan Friedman 
 

Panelis K1 r K2 r K3 r K4 r K5 r K6 r 

1 1 1 2 3 2 3 3 5,5 3 5,5 2 3 

2 1 2 1 2 1 2 3 5,5 3 5,5 2 4 

3 1 2,5 1 2,5 1 2,5 3 6 2 5 1 2,5 

4 2 3 1 1 2 3 3 5,5 2 3 3 5,5 

5 1 2 1 2 1 2 2 4 3 5,5 3 5,5 

6 1 2,5 1 2,5 1 2,5 2 5.5 3 5.5 1 2,5 

7 1 1 2 3 2 3 3 5,5 3 5,5 2 3 

Jumlah  8 14 9 16 10 18 19 37.5 18 35.5 14 26 

rerata  196  256  324  1406.25  1260.25  676 

Skor rata-rata 1,14  1,28  1,428  2,714  2.571  2  

 

Uji Friedman rasa 

 

X 
2 

hit
 
=  

 

 

X²hit =  

 

= 21.10204 

X 
2
 tabel = 11,070 X 

2
 hitung > X 

2 
tabel ,  

Jika X 
2
 hitung lebih besar dari X 

2 
tabel, berarti ada beda nyata antar perlakuan  

Uji Lanjut Friedman 

 

'RjRj   ≥ 
k

kkbZ )1(. 
 

 

 

 

 

     

 

Pemberian notasi 
 37.5 35.5 26 18 16 14 

37.5 0 2 11.5 19.5 21.5 23.5 

35.5  0 9.5 17.5 19.5 21.5 

26   0 8 10 12 

18    0 2 4 

16     0 2 

14      0 

Notasi  a a a b b b 

 

 

   12 

7.6 (7) 
. 4118.5- 3.7(7) 

   12 

bt(t+1) 
Σ r

2 
t – 3b(t+1) 

6 

) ( . 
'   

  7 6 7 1,96  
Rj Rj 

≥ 13,72 
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2. Hasil Uji Organoleptik Warna dan Friedman 
Panelis K1 r K2 r K3 r K4 r K5 r K6 r 

1 2 2 2 2 3 4 3 4 2 2 3 4 

2 2 3,5 2 3,5 2 3,5 3 6 2 3,5 1 1 

3 1 2,5 1 2,5 1 2,5 3 6 1 2,5 2 5 

4 1 2 2 4,5 1 2 2 4,5 3 6 1 2 

5 1 2 1 2 2 4 3 5,5 3 5,5 1 2 

6 1 1 2 3,5 2 3,5 3 6 2 3,5 2 3,5 

7 2 3,5 1 1 2 3,5 3 6 2 3,5 2 3,5 

Jumlah  10 16,5 11 19 13 23 20 38 15 26,5 12 21 

rerata  272,25  361  529  1444  702,25  441 

Skor rata-rata 1,428  1,57  1,85  2,85  2,14  1,714  

 

Uji Friedman Warna 

 

X 
2 

hit
 
=  

 

 

X 
2 

hit
 
= 6, 0408  

X 
2
 tabel = 11,070,  X 

2 
hit < X 

2 
tabel , 

Jika X 
2 

hit lebih kecil dari X 
2 

tabel, berarti tak  ada beda nyata antar perlakuan 

 

3. Hasil Uji Organoleptik Aroma dan Friedman 
Panelis K1 r K2 r K3 r K4 r K5 r K6 r 

1 1 1,5 2 4,5 2 4,5 1 1,5 2 4,5 2 4,5 

2 1 1,5 2 4 1 1,5 2 4 3 6 2 4 

3 2 3,5 1 1 2 3,5 3 6 2 3,5 2 3,5 

4 2 4,5 1 1,5 2 4,5 2 4,5 2 4,5 1 1,5 

5 1 2 2 5 2 5 2 5 1 2 1 2 

6 2 4,5 2 4,5 1 1,5 1 1,5 2 4,5 2 4,5 

7 2 4,5 1 1,5 2 4,5 2 4,5 1 1,5 2 4,5 

Jumlah  11 22 11 22 12 25 13 27 13 26,5 12 24,5 

rerata  484  484  625  729  702,25  600,25 

Skor rata-rata 1,57  1,57  1,714  1,86  1,86  1,714  

 

Uji Friedman Aroma 

 

X 
2 

hit
 
=                                                               = 

 

 

X 
2 

hit
 
= 0,938  

X 
2
 tabel = 11,070,  

X 
2 

hit < X 
2 

tabel, berarti tak ada beda nyata antar perlakuan 

 

 

   12 

bt(t+1) 
Σ r

2 
t – 3b(t+1)           = 

   12 

bt(t+1) 
Σ r

2 
t – 3b(t+1) 

   12 

7.6 (7) . 3749,5 – 3.7(7) 

   12 

7.6 (7) 

. 3624,5 - 147 
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4. Hasil Uji Organoleptik Tekstur dan Friedman 

 
Panelis K1 r K2 r K3 r K4 r K5 r K6 r 

1 2 3 2 3 2 3 3 6 2 3 2 3 

2 2 5 1 2 1 2 2 5 1 2 2 5 

3 1 1,5 1 1,5 2 4,5 2 4,5 2 4,5 2 4,5 

4 1 1 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 

5 3 5 2 2 2 2 3 5 3 5 2 2 

6 2 3,5 2 3,5 3 5,5 1 1,5 3 5,5 1 1,5 

7 2 3 3 5,5 2 3 2 3 1 1 3 5,5 

Jumlah  13 21,5 13 22 14 24,5 15 33 14 25,5 14 25,5 

rerata  484  506,25  484  900  676  702,25 

Skor rata-rata 1,86  1,86  2  2,14  2  2  

 

 

Uji Friedman Tekstur 

 

X 
2 

hit
 
=  

 

 

X 
2 

hit
 
= 6,16  

 

X 
2
 tabel = 11,070   

X 
2 

hit < X 
2 

tabel ,  berarti  tak ada beda nyata antar perlakuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   12 

bt(t+1) 
Σ r

2 
t – 3b(t+1)            =  

 

   12 

  294 

. 3752,5 - 147 
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Lampiran 4.  Perencanaan Jadwal Produksi Harian 
 

Jam Waktu 

(menit) 

Proses Peralatan Tenaga 

Kerja 

Keteranga

n 

07.30 - 07.50 20 Penepungan dan pengayakan Mesin 

penepung 

A,B Produksi 

sebelumny

a 

Pencucian pisang Ember  C,D Produksi 1 

07.50 – 08.00 10 Penirisan  Ember  C,D Produksi 1 

08.00 – 08.30 30 Pemotongan  pisang Pemotong 

pisang 

C,D Produksi 1 

07.50 – 08.05 15 Penimbangan  Timbangan kue A, B,D Produksi  

1,2 dan 3 

08.05 – 08.30 25 Pencampuran gula dan telur Mixer  A,B,C Produksi 1 

Pengetiman  Kompor gas, 

Panci 

08.30 – 09.30 

 

60 Pencampuran bahan-bahan Mixer  A,B,D Produksi 1 

Pencetakan  Loyang  C,D Produksi 1 

09.30 – 09.35 5 Meletakkan Pisang di mesin 

pengering 

Kabinet dryer C,D ± 24 jam 

 

09.30  - 10.15 45 Pengkukusan Panci  kukus A, B,D Produksi 1 

10.15 – 10.35 25 Pendinginan Loyang   A,B, C Produksi 1 

Pengemasan  

09.30 – 09.55 25 Pencampuran gula dan telur Mixer A,B,C Produksi 2 

Pengetiman Kompor gas, 

Panci 

09.55 – 10.55 

 

60 Pencampuran bahan-bahan Mixer  A, B,D Produksi 2 

Pencetakan  Loyang  C,D Produksi 2 

10.55 – 11.40 45 Pengkukusan Panci  kukus A, B,D Produksi 2 

11.40 – 12.10 30 Istirahat  

Pendinginan “brownies” 

   

12.10 – 12.15 

 

5 Pengemasan Loyang A,B C Produksi 2 

12.15 – 12.40 25 Pencampuran gula dan telur Mixer A,B,C Produksi 3 

Pengetiman Kompor gas, 

Panci 

12. 40 –13.00 60 Pencampuran bahan-bahan Mixer A, B,C Produksi 3 

Pencetakan Loyang 

13.00 – 13.45 45 Pengkukusan Panci  kukus A,D Produksi 3 

13.00 - 13.20 20 Penepungan dan pengayakan Mesin 

penepung 

B, C,D Produksi 

sebelumny

a 

13.20 – 13.40  20 Pendinginan Loyang A,B,C,D Produksi 3 

Pengemasan  

Total Jam Kerja 

07.30 - 13.40 

 A,B,C,D 3 proses 

produksi 
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Lampiran 5. Peta Proses Operasi 

 

Pekerjaan : Pembuatan “Brownies” Pisang 

Nomor Peta : 1 

Dipetakan Oleh : Aldila Yoga P. 

Tanggal Dipetakan : 10 September 2009 

15 menit

1 orang

10 menit

2 orang

Telur dan

Gula

0-9

5 menit

2 orang

Pencampuran

Mixer

Penimbangan

Timbangan

Pencampuran

Mixer

Pencetakan

Loyang

20 menit

2 orang

Pengukusan

Panci besar

10 menit

1 orang

Pendinginan

Meja

Pengemasan

meja, kursi

15 menit

3 orang

45 menit

1 orang

Penimbangan

Timbangan

Dark cokelat dan

Margarin

07

0-5

5 menit

2 orang

0-1

0-1

0-2

Tepung pisang dan

tepung terigu

0-3

0-4

0-6

10 menit

1 orang

Pengetiman

Panci,Kompor gas

0-6

Penimbangan

Timbangan

5 menit

2 orang
1-1

1-2

1-31-4

Peta Proses Operasi “Brownies” pisang

Kegiatan Jumlah Waktu (Menit)

10 140

4 30

Total 14 170
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Lampiran 6. Perhitungan dan Penentuan Kapasitas Produksi 

 

 

Penentuan kapasitas produksi berdasarkan banyaknya konsumen yang 

mengkonsumsi produk cake yang berusia antara 4 - 50 tahun Di Malang Raya 

(Kab.Malang, Kota malang, Kota Batu) sejumlah 1.578.918 jiwa (BPS, 2007). 

Diasumsikan 10% dari jumlah penduduk usia 4-50 tahun tersebut mengkonsumsi 

cake per hari 45 gr, maka kebutuhan per hari Di Malang Raya adalah 10% x 

1.578.918 = 157.892 orang. Apabila 0,9 % dari jumlah tersebut mengkonsumsi 

produk “brownies” pisang yang akan diproduksi, maka kebutuhan”brownies” 

pisangyang direncanakan sebanyak 0,9% x 157.892 = 1421 orang. Sehingga 

kebutuhan per hari adalah 45 gr x 1421 = 63.945 gr,   

1 kemasan produk “brownies” = 475gr.  

Kapasitas produksi per hari = 63.945 gr   = 134,62 atau 135 kemasan/hari 

                                                  475 gr 
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Lampiran 7.  Kebutuhan Bahan Baku dan Tenaga Kerja 
A.Kebutuhan Bahan Baku      

Bahan Jml/hari (kg) Jml/bulan (kg) Jml/tahun (kg) Harga/kg Biaya/bulan Biaya /tahun 

Pisang 27,808 834,25 10.011  Rp        4.000,00   Rp3.337.000.00   Rp      40.044.000,00  

     Total       Rp      40.044.000,00 

 

B.Kebutuhan Bahan Pembantu     

Bahan Jml/hari (kg) Jml/bulan (kg) Jml/tahun (kg) Harga/kg Biaya/bulan Biaya /tahun 

Telur 10,8 259,2 3.110,4  Rp        8.000,00   Rp2.073.600,00   Rp      24.883.200,00  

Margarin 7,2 172,8 2.073,6  Rp        9.000,00   Rp1.555.200,00   Rp      18.662.400,00  

Gula 5,4 129,6 1.555,2  Rp        5.500,00   Rp   712.800,00   Rp        8.553.600,00  

Tepung Terigu 5,8 139,2 1.670,4  Rp        5.500,00  Rp   765.600,00  Rp        9.187.200,00 

Total   Rp      61.286.400,00  

       

C. Kebutuhan Bahan Pengemas     

Bahan 

Jml/hari 

(Kemasan) 

Jml/bulan 

(Kemasan) 

Jml/tahun 

(Kemasan) Harga/Kemasan Biaya/bulan Biaya /tahun 

Kotak karton dan cetak 135 3.240 38.880  Rp           750,00   Rp2.430.000,00   Rp      29.160.000,00  

Kertas kue 135 3.240 38.880  Rp             15,00   Rp     48.600,00   Rp           583.200,00  

Total   Rp      29.743.200,00  

 
D. Kebutuhan Tenaga Kerja 

No Jenis Jml/bulan 
Biaya/bulan setiap 

Pekerja Biaya/bulan Biaya/th (Rp) 

1 Produksi 4  Rp        450.000,00   Rp      1.800.000,00   Rp       21.600.000,00  

2 Administrasi 1  Rp        500.000,00   Rp         500.000,00   Rp         6.000.000,00  

           Rp         27.600.000,00  

Lampiran 8. Kebutuhan Utilitas 
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Biaya Listrik 

Mesin Peralatan Daya (Kwh) Jml Daya Total Jam/hari Kebthan/hari Kebthan/bln 

Mixer 0,6 1 0,6 4,5 2,7 64,8 

Oven 0,12 1 0,12 3 0,36 8,64 

Lampu 0,01 2 0,02 12 0,24 5,76 

Total 79,2 

Biaya Listrik/Kwh = Rp                     495,00  
 

Biaya Listrik/bulan  

39,104.00 +9900 

= 
Rp                49.104,00  
 

Biaya Listrik/bulan  

Rp.495 x 79.2 

= 
Rp                39.204,00  
 

Biaya Listrik/tahun = Rp              589.248,00  
 

Biaya beban/bulan  

Rp.11xdaya terpasang (900) 

= Rp                  9.900,00  
 

   

 Kebutuhan Air (m3)         

No Jenis Jml/hari (ltr) Jml/hari  (m3) Jml/bln Jml/th Harga Satuan Biaya/th (Rp) 

1 Pencucian 240 0,24 5,76 69,12 Rp         1.750,00 Rp         120.960,00 

2 Toilet 1000 1,00 24,00 288,00 Rp         1.750,00 Rp         504.000,00 

3 Proses 80 0,08 1,92 23,04 Rp         1.750,00 Rp           40.320,00 

Total Rp         665.280,00 

Kebutuhan Telepon    

Biaya abonemen Rp. 32.000  Biaya telepon/tahun = 12 x 92.000   =        Rp.1.104.000 

Biaya telepon/bulan = Rp.60.000 + 32.000  = Rp.92.000 

 

Kebutuhan Bahan Bakar      

Bahan Jml/hari (kg/liter) Jml/bulan Jml/tahun Harga Satuan Biaya/bulan Biaya /tahun 

Gas elpiji 2 48 576  Rp        4.500,00   Rp   216.000,00   Rp        2.592.000,00  

Bensin 5 120 1440  Rp        4.500,00   Rp   540.000,00   Rp        6.480.000,00  

 Total   Rp        9.072.000,00  



59 

 

 

Lampiran 9. Modal Tetap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis Jumlah Harga Biaya 

Sewa Bangunan      Rp          3.500.000,00  

Mesin dan Peralatan       

Oven 2 rak 1  Rp    12.000.000,00   Rp          12.000.000,00  

Mixer  Roti / Kue 1  Rp    3.750.000,00   Rp          3.750.000,00  

Mesin hummer mill 1  Rp    2.250.000,00   Rp          2.250.000,00  

Panci Kukus 1  Rp         80.000,00   Rp              80.000,00  

Kompor gas 1  Rp       175.000,00   Rp             175.000,00  

Loyang  24  Rp          6.000,00   Rp             144.000,00  

Panci sedang 2  Rp         17.500,00   Rp              35.000,00  

Panci kecil  2  Rp         10.000,00   Rp              20.000,00  

Spatula  2  Rp          3.000,00   Rp                6.000,00  

Ayakan  2 Rp          5.000,00  Rp              10.000,00  

Timbangan kue 2  Rp         15.000,00   Rp              30.000,00  

Peralatan Kantor     Rp                          -    

Meja dan kursi 1  Rp       150.000,00   Rp             150.000,00  

Alat tulis (1 set) 1  Rp         35.000,00   Rp              35.000,00  

Alat Transportasi 1  Rp    5.000.000,00   Rp          5.000.000,00  

Sub Total      Rp     27.185.000,00  

Biaya tak terduga 5% dari sub 

total      Rp          1.360.750,00  

Total      Rp        28.545.750,00  
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Lampiran 10 . Biaya Penyusutan Per Tahun 

 

Jenis Jumlah Harga Biaya Umur Nilai sisa 

Depresiasi 

(Rp/thn) 

Mesin Peralatan            

Oven 2 rak 1  Rp 12.000.000,00   Rp 12.000.000,00  5  Rp 7.500.000,00   Rp     500.000,00  

Mixer  Roti / Kue 1  Rp 3.750.000,00   Rp  3.750.000,00  3  Rp 2.600.000,00   Rp     164.285,71  

Mesin hummer mill 1  Rp 2.250.000,00   Rp  2.250.000,00  5  Rp 1.500.000,00   Rp       75.000,00  

Panci Kukus 1  Rp      80.000,00   Rp      80.000,00  1  Rp      30.000,00   Rp       16.666,67  

Kompor gas 1  Rp    175.000,00   Rp    175.000,00  3  Rp    100.000,00   Rp       15.000,00  

Loyang  24  Rp        6.000,00   Rp    144.000,00  1  Rp                 -     Rp       48.000,00  

Panci sedang 2  Rp      17.500,00   Rp      35.000,00  1  Rp      15.000,00   Rp       20.000,00  

Panci kecil  2  Rp      10.000,00   Rp      20.000,00  1  Rp      10.500,00   Rp         9.500,00  

Spatula  2  Rp        3.000,00   Rp        6.000,00  1  Rp                 -     Rp         6.000,00  

Ayakan  2  Rp        5.000,00   Rp      10.000,00  1  Rp                 -     Rp       10.000,00  

Timbangan kue 2  Rp      15.000,00   Rp      30.000,00  1  Rp      25.000,00   Rp         5.000,00  

Peralatan Kantor           

Meja dan kursi 1  Rp    150.000,00   Rp    150.000,00  2  Rp                 -     Rp       21.428,57  

Alat tulis 1  Rp      35.000,00   Rp      35.000,00  1  Rp                 -     Rp         4.375,00  

Alat Transportasi 1  Rp 5.000.000,00   Rp  5.000.000,00  5  Rp 4.250.000,00   Rp     150.000,00  

Total  Rp   1.045.255,95  
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Lampiran 11 . Biaya Tetap dan Biaya Tidak Tetap Selama  1 Tahun 

 

1. Biaya Tetap Selama  1 Tahun 

 

NO Uraian Rincian 

1 Gaji Tenaga Kerja  

 Produksi Rp21.600.000,00 

 Administrasi Rp 6.000.000,00 

2 Biaya Utilitas  

 Beban Air Rp      66.000,00 

 BebanListrik Rp    589.248,00 

 Beban Telepon Rp    384.000,00 

3 Pemeliharaan Alat dan Bangunan  

 Alat Transportasi Rp    125.000,00 

 Alat kantor Rp        4.625,00 

 Bangunan Rp      87.500,00 

 Alat Pabrik Rp    463.250,00 

4 Permodalan Rp28.545.750,00 

5 Depresiasi Rp 1.045.255,95 

   

Total Rp 58.910.628,95 

 

2. Biaya Tidak Tetap Selama  1 Tahun 

 

No  Jenis  Biaya (Rp)  

1 Bahan baku   

  Pisang                 40.044.000,00  

2 Bahan pembantu   

  Telur                 24.883.200,00  

  Gula                   8.553.600,00  

  Tepung Terigu                   9.187.200,00 

  Margarin                 18.662.400,00  

3 Bahan pengemas    

  Kertas kue                      583.200,00  

  Kotak karton                 29.160.000,00  

4 Utilitas   

   Air (m3)                      665.280,00  

   Listrik                      589.248,00  

  Gas (kg)                   2.592.000,00  

  Telepon                   1.104.000,00  

5 Bahan Bakar   

 Bensin           6.480.000,00 

  Total                 142.504.208,00  
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Lampiran 12. Penentuan Harga Pokok Penjualan dan BEP 

 

Jenis Jumlah (Rp.) 

Biaya tetap selama 1 tahun (FC)            58.910.628,95 

Biaya tidak tetap selama 1 tahun (VC)          142.504.208,00 

Total Biaya selama 1 tahun (TC)         201.414.836,95 

Jumlah Produksi selama 1 tahun (Q) 38.880 Unit 

Biaya tidak tetap per unit (VC per unit)                    3.665,23  
 

Perhitungan Harga Pokok Produksi dan Harga Jual 

 

HPP Per Unit= TC/Q 5.180,42 

Mark Up 40.00% 

Harga Jual Per Unit (P)                 7.252,58 

Keuntungan Per Produk                   2.072,16 

Perhitungan BEP (Break Even Point)  

BEP (Unit) = FC/ (P-VC per Unit) 16.421,77 

BEP (Rp) = FC / 1-(VC per Unit/P)     119.011.371,61 

Perhitungan Efisiensi Usaha  

Total Penerimaan/ tahun = P x Q 281.980.310,4 
 

Total Biaya/ tahun = FC + VC         201.414.836,95  
 

Total Penerimaan / bulan = P x Q          23.498.359,2  
 

Total Biaya / bulan = FC + VC           16.784.569,75  
 

R/C = Total Penerimaan / Total biaya 1,4 
 

Kriteria Efisiensi usaha  adalah bila : 

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

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

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

  

Perhitungan Keuntungan Usaha  

Laba/tahun   = Total penerimaan - Total biaya Rp           80.565.473,45 
 

Laba/bulan   = Total penerimaan - Total biaya Rp             6.713.789,45  
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Lampiran 13. Modal Kerja per 3 bulan 

 

No. Jenis Biaya Jumlah/3 bulan Harga/Sat (Rp) 

Biaya/3 bulan 

(Rp) 

1  Gaji tenaga kerja :    

  Administrasi  1 500.000,00 1.500.000,00 

  Produksi  3 500.000,00 4.500.000,00 

2  Bahan baku dan bahan pembantu    

  Bahan baku pisang (kg) 1.095 kg 5.000,00 5.475.000,00 

  Tepung terigu (kg) 417,6 kg 5.500,00 2.296.800,00 

  Dark cokelat (kg) 453,6 kg 10.000,00 4.536.000,00 

  Telur (kg) 777,6 kg 8.000,00 6.220.800,00 

  Margarine (kg) 518,4 kg 9.000,00 4.665.600,00 

  Gula (kg) 388,8 kg 5.500,00 2.138.400,00 

3  Bahan pengemas    

  Kotak karton (kemasan) 9.720 750,00 7.290.000,00 

  Kertas kue (lembar) 9.720 15,00 145.800,00 

4  Kebutuhan utilitas    

  Listrik  - - 147.312,00 

  Air - - 166.320,00 

  Telepon - - 276.000,00 

  LPG - - 648.000,00 

  Bensin - - 1.620.000,00 

5  Pemeliharaan alat    

  Alat pabrik (2,5% dari nilai awal)   4.625.000,00 

  Alat kantor (2,5 % dari nilai awal)   46.250,00 

  Alat transportasi (2,5 % dari nilai awal)   125.000,00 

6  Subtotal   46.422.282,00 

7  Biaya tak terduga (2,5 % dari subtotal)   11.605.570,00 

 Total   58.027.852,00 
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Lampiran 14. Aliran Arus Kas Selama 5 Tahun 

 

Jenis 1 2 3 4 5 

Jumlah produksi (kemasan) 38.880 38.880 38.880 38.880 38.880 

Harga Jual (Rp/kemasan) Rp. 7.252,58 Rp. 7.869,04 Rp. 8.537,90 Rp. 9.263,63 Rp. 10.051,03 

Hasil penjualan (Rp) Rp. 281.980.310,4 Rp. 305.948.275,2 Rp. 331.953.878,6 Rp. 360.169.958,3 Rp. 390.784.404,7 

PPn (10%) Rp. 28.198.031 Rp. 30.594.827,52 Rp. 33.195.387,86 Rp. 36.016.995,83 Rp. 39.078.440,47 

Penjualan bersih (Rp) Rp. 253.782.279,4 Rp. 275.353.447,7 Rp. 298.758.490,7 Rp. 324.152.962,4 Rp. 351.705.964,3 

HPP (Rp/kemasan) Rp. 5.180,42 Rp. 5.620,75 Rp. 6.098,51 Rp. 6.616,89 Rp. 7.179,33 

Total pengeluaran (Rp) Rp. 201.414.837 Rp. 218.535.098,1 Rp. 237.110.581,4 Rp. 257.264.980,8 Rp. 279.132.504,2 

Pendapatan Bersih (Rp) Rp. 52.367.442,45 Rp. 56.818.675,06 Rp. 61.648.262,44 Rp. 66.888.364,75 Rp. 72.573.875,75 

Depresiasi (Rp) Rp. 1.045.255 Rp. 1.045.255 Rp. 1.045.255 Rp. 1.045.255 Rp. 1.045.255 

Laba kotor (EBIT) (Rp) Rp. 51.322.187,45 Rp. 55.773.420,06 Rp. 60.603.007,44 Rp. 65.843.109,75 Rp. 71.528.620,75 

EBT (Rp) Rp. 51.322.187,45 Rp. 55.773.420,06 Rp. 60.603.007,44 Rp. 65.843.109,75 Rp. 71.528.620,75 

PPh :           

0 - 50 juta (10%) (Rp)           

50 - 100 juta (15%) (Rp) Rp. 7.698.328,12 Rp. 8.366.013,009 Rp. 9.090.451,11 Rp. 9.876.466,462 Rp. 10.729.293,11 

>100 juta (30%) (Rp)           

EAT (Rp) Rp. 43.623.859,33 Rp. 47.407.407,05 Rp. 51.512.556,32 Rp. 55.966.643,28 Rp. 60.799.327,64 

Depresiasi (Rp) Rp. 1.045.255 Rp. 1.045.255 Rp. 1.045.255 Rp. 1.045.255 Rp. 1.045.255 

Net Cash Flow (Rp) Rp. 44.669.114,33 Rp. 48.452.662,05 Rp. 52.557.811,32 Rp. 57.011.898,28 Rp. 61.844.582,64 

Total Cash Flow Rp. 44.669.114,33 Rp. 93.121.776,38 Rp. 145.679.587,7 Rp. 202.691.486 Rp. 264.536.068,6 
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Lampiran  15. Perhitungan Payback Period 

Initial Investment(b) =  (Modal Tetap + Modal Kerja 3 bulan)  

     =  (Rp  28,545,750.00 + Rp  58,027,852.00)  

 =   Rp  86,573,602.00  

 

Total Net Cast Flow tahun ke1 ( c ) 

 

=  Rp     44.669.114,33 

Total Net Cast Flow tahun ke2 ( d ) = Rp     93.121.776,38 

 















cd

cb
tiodePaybackPer x 12 bln 

Dimana : 

t : Tahun terakjir saat jumlah cash flow belum menutup initial investment 

b : Initial investment 

c : Kumulatif cash flow pada tahun ke-t 

d : Jumlah kumulatif pada tahun ke- t+1 

 

 

 

               = 1 Tahun 26 hari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PayBack Period = 1 Tahun +  
Rp     86,573,602.00  -  Rp  44.669.114,33 

Rp  93.121.776,38 -   Rp  44.669.114,33 
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