
ANALISIS NILAI TAMBAH DAN 
EFISIENSI USAHA PADA INDUSTRI 
RAMBAK SKALA RUMAH TANGGA 
(Studi Kasus di Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, 

Kabupaten Mojokerto) 
 

 

 

SKRIPSI 
Oleh: 

Harista Weni Jayanti 

NIM. 0710530012 

 

 
 

 

PROGRAM STUDI PETERNAKAN 
FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
MALANG 

2012



ANALISIS NILAI TAMBAH DAN 
EFISIENSI USAHA PADA INDUSTRI 
RAMBAK SKALA RUMAH TANGGA 
(Studi Kasus di Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, 

Kabupaten Mojokerto) 
 
 
 

SKRIPSI 
 

Oleh: 
Harista Weni Jayanti 

NIM. 0710530012 
 

 
 

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar 
Sarjana pada Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

 

PROGRAM STUDI PETERNAKAN 
FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
MALANG 

2012



ANALISIS NILAI TAMBAH DAN EFISIENSI USAHA 
PADA INDUSTRI RAMBAK SKALA RUMAH TANGGA 

(Studi Kasus di Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten 
Mojokerto) 

 
SKRIPSI 

Oleh : 
Harista Weni Jayanti 
NIM. 0710530012 

 
Telah dinyatakan lulus dalam ujian Sarjana 

Pada Hari/Tanggal : ………………… 
 

 Tanda Tangan Tanggal 
Pembimbing Utama 
Ir. Hari Dwi Utami, MS, M.Appl.Sc., Ph D ……………… ………..      
NIP. 19610311 198601 2 001    
Pembimbing Pendamping 
Prof. Dr. Ir. Budi Hartono, MS ……………… ……….. 
NIP. 19600128 198701 1 001         
Penguji: 
Dedes Amertaningtyas, S.Pt., MP ……………… ………..       
NIP. 19740430 200801 2 007 
Ir. Umi Wisaptiningsih, MS ……………… ……….. 
NIP. 19561015 198103 2 001 
Prof. Dr. Ir. Mochamad Yunus, MS ……………… ……….. 
NIP. 19550302 198103 1 004  
 
 
 
 

Mengetahui, 
Dekan 

 
 

Prof. Dr. Ir. Kusmartono 
NIP. 19590406 1985 03 1005�



��

RIWAYAT HIDUP 
 

Penulis dilahirkan di Jember pada tanggal 2 Januari 
1990 dengan nama Harista Weni Jayanti sebagai anak pertama 
dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Sunoto Harjowijoyo 
dan Ibu Dewi Amini. Pada tahun 2001 penulis lulus 
pendidikan dasar SDN Mayangan 3 Gumukmas Jember. 
Kemudian melanjutkan pendidikan lanjutan tingkat pertama di 
MTsN 1 Jember hingga tahun 2004. Pendidikan tingkat 
menengah atas diselesaikan di SMAN 1 Arjasa Jember dari 
tahun 2004-2007. 

Pada tahun 2007 penulis diterima sebagai salah satu 
mahasiswa pada Program Studi Peternakan, Fakultas 
Peternakan, Universitas Brawijaya melalui jalur Seleksi 
Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). 

 
 
 

Agustus 2012 
 
 

          Penulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



���

KATA PENGANTAR 
 

Assalamualaikum Wr,Wb. 
Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-

Nya,  sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan 
penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Nilai Tambah 
Dan Efisiensi Usaha Pada Industri Rambak Skala Rumah 
Tangga (Studi Kasus di Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, 
Kabupaten Mojokerto)”.  Skripsi ini disusun penulis dalam 
rangka menyelesaikan pendidikan untuk program sarjana (S1) 
pada Program Studi Peternakan, Fakultas Peternakan, 
Universitas Brawijaya Malang. 
 Pokok-pokok bahasan dari skripsi ini adalah mengenai 
nilai tambah, keuntungan, dan efisiensi usaha rambak skala 
rumah tangga di Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, 
Kabupaten Mojokerto. Analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini menggunakan analisis nilai tambah metode 
Hayami, analisis keuntungan, BEP dan analisis R/C ratio 
untuk mengetahui apakah usaha rambak skala rumah tangga 
layak untuk dikembangkan. 
 Penulis menyadari bahwa selama mempersiapkan, 
melaksanakan, dan menyelesaikan skripsi ini, penulis 
senantiasa mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai 
pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis ingin 
menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang 
dalam kepada: 
1) Orang tua, Bapak dan Ibu, yang tak kenal lelah 

memberikan motivasi berupa semangat dan doa yang tulus 
serta dukungan baik moral maupun spiritual serta kasih 
sayang yang tidak dapat dinilai dengan apapun juga. 

2) Yang terhormat Ir. Hari Dwi Utami, MS., M.Appl.Sc., 
Ph.D., selaku pembimbing utama dan Prof. Dr. Ir. Budi 
Hartono, MS., selaku pembimbing pendamping atas saran, 
solusi dan bimbingannya. 

3) Yang terhormat Prof. Dr. Ir. Kusmartono., selaku Dekan 
Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 



����

4) Yang terhormat Dr. Ir. Sucik Maylinda, MS., selaku Ketua 
Program Studi Peternakan yang telah banyak membina 
kelancaran proses studi. 

5) Yang terhormat Dedes Amertaningtyas, S.pt. MS, Ir. Umi 
Wisaptiningsih, MS, dan Prof. Dr. Ir. Mochamad Yunus, 
MS, selaku penguji atas masukan dan saran selama Ujian 
Sarjana. 

6) Kakek dan Nenek atas doa dan dukungannya selama ini.  
7) Teman-teman seperjuangan Fakultas Peternakan 2007, 

teman-teman kost KS 11, serta sahabat-sahabat yang selalu 
memberi dukungan dan membantu dalam proses 
penyelesaian tugas akhir ini. Terimakasih atas 
kebersamaannya yang terjalin selama ini. 

8) Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang 
telah membantu penulis, baik langsung maupun tidak 
langsung dalam menyelesaikan kegiatan dan penulisan 
skripsi ini. 
Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat dan dapat dijadikan salah satu referensi dalam 
menentukan kebijakan terkait efisiensi usaha rambak. Amin 
Wassalamualaikum Wr,Wb. 
 
 
 

Malang, Agustus 2012 
       
 

Penulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



���
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Jayanti, H. W1); Utami H. D2); and Hartono, B3) 

 
ABSTRACT 

Research�was conducted in December 2011 at Bangsal 
Village, Bangsal Sub-District, Mojokerto Regency, East Java. 
The research objective was to determine the value added, 
profitability, and efficiency of the home industry of “rambak” 
(The HIR). The results  expected to be used as information 
about the great value added, profitability, and efficiency of 
home industry of “rambak”. Respondents were “rambak” 
entrepreneurs in the Bangsal Village, Bangsal Sub-District, 
Mojokerto Regency which  divided into 3 groups, group I who 
processed from cattle skin to “krecek” (dry cattle skin thas has 
been seasoned), group II who processed from “krecek” to 
“rambak”, and group III who processed from cattle skin to 
processed “rambak”. 41 respondents of group I were collected 
by purposive sampling, 10 respondents of group II were 
obtained by purposive sampling, and 3 respondents of group 
III were selecetd by total sampling methods. Data were 
analysed using descriptive analysis, namely value added 
analysis, profit, BEP, and R/C ratio. Result showed that the 
HIR who processed from cattle skin to rambak more 
profitable. It was based on the following criteria, Rp. 85.028 / 
kg (62,8%) of  value added, Rp. 21.178,- / kg of profit, and 1.3 
of R/C ratio.   

 
Key words : value added, efficiency, “rambak”, and cattle 
skin. 
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RINGKASAN 

 
Berdasarkan komposisi kimia dan kandungan nutrisi, 

kulit sapi mempunyai prospek sebagai pangan dengan 
kandungan protein ± 28%. Sebagai sumber pangan kulit dapat 
dibuat menjadi berbagai macam olahan, salah satunya yang 
banyak digemari oleh masyarakat adalah diolah menjadi 
kerupuk rambak. Adanya kemajuan teknologi pengolahan 
pangan mulailah berkembang produk olahan rambak yang 
menjadi makanan khas daerah Mojokerto. Industri skala 
rumah tangga memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat 
Mojokerto salah satunya industri rambak. Terciptanya 
lapangan kerja baru dan perbaikan distribusi pendapatan 
industri rumah tangga akan menciptakan perekonomian yang 
dapat menjamin kesejahteraan masyarakat secara lebih 
mandiri. 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2011 di 
Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, 
Jawa Timur. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara 
sengaja (purposive) pada sentra industri rambak yang terletak 
di Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, 
yang kemudian dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok I 
merupakan pengusaha rambak yang mengolah kulit sapi 
menjadi krecek rambak. Kelompok II adalah pengusaha 
rambak yang mengolah krecek menjadi kerupuk rambak. 
Kelompok III adalah pengusaha rambak yang mengolah kulit 
sapi menjadi kerupuk rambak. Metode penentuan responden 
pada kelompok I secara Purposive sampling sebanyak 41 
orang. Metode penentuan responden kelompok II 
menggunakan metode purposive sampling sebanyak 10 orang. 
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Metode penentuan responden kelompok III menggunakan 
metode sensus sebanyak 3 orang. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui nilai 
tambah, keuntungan, dan efisiensi usaha rambak skala rumah 
tangga di Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten 
Mojokerto. Hasil penelitian diharapkan dapat dipakai sebagai 
bahan informasi tentang besar nilai tambah, keuntungan, dan 
efisiensi industri rambak skala rumah tangga. Kegunaan 
penelitian ini adalah (1) Sebagai masukan dan bahan 
pertimbangan bagi perusahaan yang menjadi objek penelitian 
dalam menentukan kebijakan terkait efisiensi usaha rambak. 
(2) Salah satu bahan pustaka atau referensi terhadap penelitian 
selanjutnya. 

Data yang diperoleh berupa data primer dan data 
sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara 
langsung dari lokasi penelitian. Data sekunder data yang 
diperoleh dari pustaka dan instansi terkait yang berhubungan 
dengan penelitian ini yang dapat menunjang dan melengkapi 
data primer. Metode analisis data menggunakan analisis nilai 
tambah metode hayami, analisis keuntungan, BEP (Break 
Even Point), dan R/C ratio. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai tambah dari 
masing-masing kelompok usaha rambak adalah kelompok I 
sebesar Rp. 7.030,4 per kg bahan baku, kelompok II nilai 
tambah sebesar Rp. 73.152,2 per kg bahan baku dan kelompok 
III nilai tambah sebesar Rp. 85.027,5 per kg bahan baku. 
Keuntungan rata-rata per kg bahan baku yang diperoleh pada 
kelompok I sebesar Rp. 3.669; kelompok II Rp.20.174; dan 
kelompok III Rp. 21.178. Nilai BEP harga dan BEP hasil 
(kemasan) berturut-turut pada usaha kelompok I Rp.22.559 
dan 488 kemasan, kelompok II Rp. 4.285,93 dan 33,29 
kemasan, kelompok III Rp. 8.077,27 dan 2498 kemasan. Nilai 
R/C ratio pada kelompok I, kelompok II, dan kelompok III 
berturut-turut sebesar 1,1 ; 1,2 ; dan 1,3. 

Disimpulkan bahwa usaha rambak kelompok III 
memberikan nilai tambah, keuntungan, dan efisiensi usaha 
yang lebih tinggi dari usaha rambak kelompok I dan kelompok 
II. Saran yang dapat diberikan kepada pengusaha rambak di 
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Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto 
yaitu untuk menjaga kontinyuitas produksi disarankan untuk 
menggunakan oven sebagai pengganti sinar matahari untuk 
mengeringkan kulit sapi pada saat musim hujan dan sebaiknya 
dilakukan pencatatan terhadap berbagai macam input dan 
output yang berhubungan dengan proses produksi, sehingga 
dapat diketahui sejauh mana perusahaan mendapat keuntungan 
atau mengalami kerugian. 

. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Kulit mentah sebagai hasil samping atau ikutan dari 
pemotongan hewan terutama sapi masih dapat digunakan 
sebagai sumber pangan yang mempunyai nilai gizi. 
Berdasarkan komposisi kimia dan kandungan nutrisi, kulit sapi 
mempunyai prospek sebagai pangan dengan kandungan 
protein ± 28% (Amertaningtyas, Mustakim, Aris dan 
khothibul, 2009). Sebagai sumber pangan kulit dapat dibuat 
menjadi berbagai macam olahan, salah satunya yang banyak 
digemari oleh masyarakat adalah diolah menjadi kerupuk 
rambak.  

Selama ini kulit sapi dari rumah pemotongan hewan 
hanya dikenal sebagai bahan baku pembuatan cecek.  Bagi 
warga di Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten 
Mojokerto, Jawa Timur tidak demikian. Dengan kemajuan 
teknologi pengolahan pangan mulailah berkembang produk 
olahan rambak yang menjadi makanan khas daerah 
Mojokerto.  Pengolahan rambak juga bertujuan untuk 
menambah keanekaragaman produk olahan serta 
memperpanjang umur simpan produk tanpa harus 
menggunakan bahan pengawet.  

Rambak adalah kerupuk yang terbuat dari kulit sapi 
yang biasa dihidangkan sebagai pelengkap makanan utama, 
misalnya dihidangkan dengan soto ayam atau soto daging . 
Proses pembuatanya menggunakan cara yang masih 
tradisional dan dijamin kehalalannya. Kerupuk rambak 
memiliki cita rasa yang sedap dan tidak berbau amis. Rambak 
atau kerupuk kulit ini juga bisa menjadi makanan cemilan saat 
dalam perjalanan atau saat santai. Rambak merupakan salah 
satu produk makanan yang digemari oleh berbagai masyarakat 
mulai dari masyarakat desa sampai masyarakat kota. Hal ini 
disebabkan tidak hanya karena rasanya yang enak, tetapi juga 
cara penyajiannya yang dapat disajikan dengan makanan lain 
dan dalam berbagai suasana. Sehingga berpotensi membuka 
peluang usaha sebagai industri rumah tangga. 
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Industri skala rumah tangga memberikan kesempatan 
kerja bagi masyarakat Mojokerto salah satunya industri 
rambak dapat menyerap tenaga kerja ±250 orang. Keberadaan 
industri rumah tangga diharapkan mampu meningkatkan 
pendapatan masyarakat melalui keterkaitan yang saling 
menguntungkan antara produsen dengan industri. Terciptanya 
lapangan kerja baru dan perbaikan distribusi pendapatan 
industri rumah tangga akan menciptakan perekonomian yang 
dapat menjamin kesejahteraan masyarakat secara lebih 
mandiri.  

Proses pengolahan bahan baku berupa kulit sapi 
menjadi rambak memerlukan bahan-bahan lain atau tambahan 
sebagai pendukung untuk menjadi kerupuk rambak. Pemberian 
perlakuan terhadap kulit berupa pengolahan dan pengemasan 
mengakibatkan nilai jual produk menjadi lebih tinggi karena 
produk tersebut mempunyai nilai tambah dari sebelumnya. 
Nilai jual yang lebih tinggi diharapkan mampu mendatangkan 
keuntungan yang lebih bagi produsen pengolahnya. Dari 
besarnya nilai tambah, keuntungan, dan tingkat efisiensi 
usahanya maka dapat diketahui sejauh mana industri tersebut 
efisien dalam kegiatan usahanya. 

Nilai tambah merupakan selisih nilai komoditas yang 
mendapat perlakuan pada tahap tertentu dengan pengorbanan 
yang digunakan selama proses produksi berlangsung (Burhan, 
2006). Penanganan dan pengolahan hasil ternak memang 
penting untuk meningkatkan nilai tambah, terutama pada saat 
produksi melimpah dan harga produk rendah, juga untuk 
produk yang mudah rusak atau bermutu rendah. Mutu produk 
olahan yang baik dapat meningkatkan nilai jual dan 
memperluas pasar. Penggunaan tingkat teknologi dalam proses 
produksi menentukan kualitas produk yang dihasilkan. 
Semakin tinggi tingkat kualitas produk yang dihasilkan maka 
akan meningkatkan harga jual dari produk tersebut, sehingga 
akan mempengaruhi penerimaan keuntungan serta efisiensi 
usaha rambak.  

Efisiensi merupakan penggunaan sumber daya secara 
minimum guna pencapaian hasil yang optimum 
(Sukirno,1997). Efisien atau tidaknya suatu usaha akan 
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ditentukan oleh besar kecilnya biaya yang diperlukan untuk 
mendaptkan produksi yang optimal. Penggunaan sumber daya 
yang terbatas pada industri skala rumah tangga akan 
berpengaruh terhadap output yang dihasilkan serta berakibat 
pula terhadap efisiensi usahanya. Usaha yang efisien akan 
memberikan keuntungan bagi produsen, sehingga usaha 
tersebut layak untuk dijalankan atau dikembangkan.  

Berdasarkan uraian di atas perlu diadakan penelitian 
untuk mengetahui seberapa besar nilai tambah, keuntungan 
dan efisiensi pada usaha rambak skala rumah tangga di Desa 
Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran 
tentang kondisi industri rambak dan memberikan informasi 
bagi pengusaha industri rambak. Besar nilai tambah yang 
diberikan dan kelayakan usaha bagi pengusaha dalam 
meningkatkan produksi serta pengembangan usahanya, 
sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan 
perekonomian desa. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 
1. Berapa besar nilai tambah yang diperoleh pada industri 

rambak skala rumah tangga di Desa Bangsal, Kecamatan 
Bangsal, Kabupaten Mojokerto ? 

2. Berapa tingkat keuntungan yang diperoleh pada industri 
rambak skala rumah tangga di Desa Bangsal, Kecamatan 
Bangsal, Kabupaten Mojokerto ? 

3. Apakah industri rambak di Desa Bangsal, Kecamatan 
Bangsal, Kabupaten Mojokerto sudah efisien? 
 

1.3 Tujuan 
1. Menganalisis nilai tambah usaha industri rambak skala 

rumah tangga di Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, 
Kabupaten Mojokerto. 

2. Menganalisis besarnya keuntungan pada usaha industri 
rambak skala rumah tangga di Desa Bangsal, Kecamatan 
Bangsal, Kabupaten Mojokerto. 
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3. Menganalisis tingkat efisiensi pada usaha industri rambak 
skala rumah tangga di Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, 
Kabupaten Mojokerto. 

 
1.4 Kegunaan Penelitian 
1. Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi perusahaan 

yang menjadi objek penelitian dalam menentukan 
kebijakan terkait efisiensi usaha rambak. 

2. Salah satu bahan pustaka atau referensi terhadap penelitian 
selanjutnya. 

 
1.5 Kerangka Pikir 

Tingkat kegiatan dan perkembangan industri mencirikan 
suatu ciri khusus mengenai keberlangsungan kegiatan industri. 
Kita dapat mengamati bagaimana industri berperan dalam 
kehidupan dari skala yang masih sederhana hingga mencapai 
kegiatan yang kompleks. Diawali dari kegiatan home industri 
(industri rumah tangga) yang bertujuan awal didirikannya 
belum bersifat komersil, tetapi lambat laun perkembangan dari 
industri rumah tangga pun mulai terlihat. Adanya keinginan 
kemajuan dari beberapa orang dengan bekal keterampilan serta 
kemampuan pengorganisasian yang mencukupi, membuat 
kegiatan industri rumah tangga terus berkembang. Hal ini 
tentu memberikan peluang usaha yang besar bagi setiap 
individu untuk menunjukkan kemampuannya dalam kegiatan 
industri. Walaupun ditengah usaha tersebut, berbagai macam 
kendala sering muncul. Seperti persaingan harga, kemampuan 
menarik konsumen dalam menarik minat daya beli masyarakat 
dan krisis finansial.   

Industri rambak skala rumah tangga yang ada Desa 
Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto 
merupakan industri yang bergerak di bidang pangan yaitu 
mengolah bahan baku berupa kulit sapi untuk dijadikan 
rambak yang dapat dikonsumsi sebagai makanan ringan 
ataupun makanan pelengkap. Industri rambak di Desa Bangsal 
telah ada sejak tahun 1992. Keuntungan yang diberikan dari 
industri rambak membuat produsen rambak semakin 
bertambah di Desa Bangsal. 
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Industri rambak yang tedapat di Desa Bangsal, 
Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto terdapat tiga 
kelompok pengolahan produksi yaitu kelompok I adalah pola 
produksinya mulai dari mengolah bahan baku berupa kulit sapi 
hingga menjadi krecek (rambak siap goreng). Kelompok II 
adalah pola produksinya mulai dari mengolah krecek (rambak 
siap goreng) hingga menjadi kerupuk rambak (rambak siap 
konsumsi). Kelompok III adalah kelompok yang pola 
produksinya merupakan gabungan dari kelompok I dan 
kelompok II yaitu mengolah bahan baku berupa kulit sapi 
menjadi krecek kemudian diolah lagi hingga menjadi kerupuk 
rambak. 

Tiga jenis atau kelompok produsen rambak yang 
berbeda di Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten 
Mojokerto, menggunakan proses produksi yang berbeda pula. 
Proses produksi yang berbeda akan menyebabkan perbedaan 
besarnya nilai tambah yang diberikan kepada hasil produk itu 
sendiri. Kelompok usaha atau produsen rambak mana yang 
paling memberikan nilai tambah tertinggi belum diketahui, 
oleh sebab itu penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
informasi mengenai besarnya nilai tambah pada masing-
masing kelompok usaha. 

Perbedaan kelompok usaha juga akan mempengaruhi 
besarnya penerimaan yang diterima oleh masing-masing 
produsen sehingga akan mempengaruhi efisiensi dari usaha 
tersebut. Efisiensi menunjukkan bahwa input-input yang 
digunakan dalam proses produksi, penggunaanya telah 
digunakan secara maksimal dalam menghasilkan output. 
Usaha yang efisien, berarti usaha tersebut layak untuk 
dijalankan atau diusahakan. 

Upaya pengembangan usaha rambak untuk memperoleh 
hasil yang optimal, maka dirasa perlu untuk mengkaji secara 
mendetail tentang tingkat keuntungan, efisiensi usaha dan nilai 
tambah. Selain itu juga dapat diketahui bahwa besarnya nilai 
tambah dan keuntungan yang diperoleh dalam proses 
produksinya dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang 
berbeda. 
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Analisis keuntungan dipengaruhi oleh total penerimaan 
dan total biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. 
Dalam hal ini jika penerimaan perusahaan lebih besar dari 
pada biaya yang dikeluarkan maka industri itu dalam usahanya 
memperoleh keuntungan, dan dari hasil analisis keuntungan 
dapat diketahui sejauh mana tingkat efisiensi usaha rambak. 
Soekartawi (1995) mengemukakan untuk mengetahui tingkat 
efisiensi usaha rambak salah satunya menggunakan return per 
cost ratio (R/C ratio), yaitu imbangan antara penerimaan usaha 
rambak dengan total biaya produksinya. Suatu usaha dikatakan 
efisien apabila nilai R/C ratio > 1, sedangkan nilai R/C ratio = 
1 menunjukkan bahawa usaha tersebut tidak mengalami 
untung atau rugi (impas), dan apabila R/C ratio < 1 maka 
usaha itu tidak efisien (merugi), semakin tinggi nilai R/C ratio 
maka semakin efisien dan menguntungkan usaha tersebut. 
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Gambar 1 Skema kerangka pemikiran Analisis Nilai 

Tambah dan Efisiensi Usaha Pada Industri 
Rambak Skala Rumah Tangga di desa Bangsal 
kecamatan Bangsal kabupaten Mojokerto. 

 
Keterangan : 
Kelompok I :  Usaha rambak dari mengolah bahan baku  

(kulit sapi) � krecek 
Kelompok II : Usaha rambak dari mengolah krecek �  

kerupuk rambak 
Kelompok III : Usaha rambak dari mengolah bahan baku 

(kulit sapi) � krecek � kerupuk rambak  
�
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu  
Zufrida (2011), dalam penelitiannya mengenai analisis 

nilai tambah dan efisiensi usaha Agroindustri Rengginang 
merupakan studi kasus pada agroindustri rengginang di desa 
Candi, Kecamatan Candi, kabupaten Sidoarjo menyatakan 
bahwa rata-rata nilai tambah agroindustri rengginang sebesar 
Rp. 4.995,622/ kg atau sekitar 26,96% yang berarti nilai 
tambah produk rengginang adalah sedang. Alat analisis yang 
digunakan untuk mengukur nilai tambah rengginang dengan 
menggunakan analisis nilai tambah metode hayami. Analisis 
lebih lanjut yaitu analisis keuntungan menunjukkan bahwa 
besarnya keuntungan rata-rata yang diterima agroindustri 
rengginang adalah Rp. 1.700,63/kg atau sebesar 32,794% yang 
berarti agroindustri rengginang di dasa candi layak untuk 
dikembangkan. Analisis efisiensi usaha berdasarkan R/C ratio  
menghasilkan angka 1,32 atau angka >1, yang berarti bahwa 
usaha rengginang di Desa Candi, Kecamataan Candi, 
Kabupaten Sidoarjo telah efisien. 

Hasil penelitian Putri (2011) tentang Analisis Nilai 
Tambah dan Efisiensi Usaha Agroindustri Minyak Cengkeh 
Studi Kasus Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk 
menunjukkan bahwa rata-rata nilai tambah pada agroindustri 
minyak cengkeh dalam satu kali proses produksi yaitu adalah 
sedang yang berkisar antara 15%-40% yaitu sebesar Rp. 
904,76,- / Kg bahan baku cengkeh kering. Keuntungan rata-
rata dalam satu kali proses produksi sebesar Rp. 603.414,65,- / 
23,76 Kg minyak cengkeh. Analisis R/C ratio pada 
agroindustri minyak cengkeh di kecamatan Sawahan, 
Kabupaten Nganjuk adalah sebesar 1,23 atau lebih dari 1. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh 
Juremi (2004), tentang Analisis Nilai Tambah dan Efisiensi 
Agroindustri Cuka Apel Studi Kasus di Kelurahan Semampir, 
Kecamatan Kota, Kota Kediri menyatakan bahwa dari hasil 
penelitian ini dapat diperoleh data sebagai berikut: dengan 
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menggunakan bahan baku yang berupa apel segar sebanyak 
384,35 kg dapat dihasilkan apel cuka sebanyak 2.065,22 botol.  
Jumlah hari kerja 600 dibagi dengan jumlah bahan baku yang 
digunakan, maka dapat koefisien tenaga kerja sebanyak 1,58. 
Dari harga produk cuka apel yang dijual ke pasaran rata-rata 
Rp. 15.434,78/botol. Untuk sumbangan input yang lainnya 
sebesar Rp. 3.413,04/kg. Maka dapat diketahui besarnya nilai 
tambah dalam penelitian ini sebesar Rp. 73.152,78/kg bahan 
baku, sedangkan R/C ratio yang ada di usaha maka 
agroindustri tersebut menerima penerimaan sebesar Rp. 202 
pada akhir usahanya. 

Selain itu menurut Sulistiawan (2002), dalam 
penelitiannya tentang Agroindustri Pemanfaatan Ubi Kayu 
Menjadi Kerupuk Samiler di Desa Kemasan Tani, Kecamatan 
Gondang, Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan analisis 
nilai tambah metode Hayami diperoleh hasil bahwa 
dibandingkan dengan penjualan secara mentah yang dihargai 
Rp.375,-/kg, bahan baku ubi kayu setelah mengalami proses 
pengolahan menjadi kerupuk samiler akan memberikan nilai 
tambah Rp.596,24,-. Adanya agroindustri kerupuk samiler 
yang jumlahnya mencapai 114 sedemikian banyaknya, telah 
memberikan peluang kerja yang cukup besar khususnya bagi 
penduduk setempat. Baik itu sebagai pengolah, pekerja, 
penjual maupun penyalur. Dengan koefisien 0,052 
menunjukkan bahwa usaha ini mampu menyerap tenaga kerja 
5 orang untuk setiap 100 kg. Sebagai usaha yang masih 
tergolong agroindustri skala rumah tangga pengolahan 
kerupuk samiler mampu memberikan tingkat keuntungan yang 
tinggi. Dari kapasitas olah bahan baku akan diperoleh hasil 
15,26 kg produk siap jual dengan harga Rp. 3000,-/kg. Dari 
nilai tersebut seorang pengolah agroindustri akan 
mendapatkan keuntungan bersih Rp. 18.340,16/proses 
produksi atau Rp. 6.419.056,52/tahun. Dengan menggunakan 
analisis R/C ratio didapatkan nilai 1,67, artinya setiap 
pengeluaran Rp. 1 akan mendapat pengembalian sebanyak Rp. 
1,67. Jumlah pengeluaran agroindustri sebesar Rp. 27.442,44 
untuk setiap kali proses produksi, pengolah akan mendapat 
penerimaan  Rp. 45.782,6 atau pengeluaran sebanyak Rp. 
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9.604.856,52 akan mendapat penerimaaan Rp. 16. 023.913,04 
pertahunnya. Dengan menggunakan analisis BEP, didapatkan 
hasil bahwa pada agroindustri ini titik impasnya telah terlewati 
pada produksi 19,35 kg yang setara dengan Rp. 59.061,26 
dimana produksi riil telah tercapai 5.341,304 kg dengan nilai 
Rp. 16.023.913,04. 

Menurut Oktaviani (2009) dalam penelitiannya yang 
berjudul Analisis Kelayakan Usaha Pembuatan Kerupuk 
Rambak Menggunakan Bahan Baku Kulit Sapi dan Kulit 
Kerbau (Studi Kasus: Usaha Pembuatan Kerupuk Rambak di 
Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, Jawa Tengah) 
didapatkan hasil analisis finansial usaha pembuatan kerupuk 
rambak kulit sapi menunjukkan  nilai NPV yaitu Rp 
271.883.775,00. Nilai IRR sebesar 67,81 %. Nilai Net B/C 
sebesar 5,09. Payback Period (PBP) selama 2,83 tahun. 
Berdasarkan kriteria kelayakan investasi usaha kerupuk 
rambak kulit sapi layak diusahakan. Berdasarkan hasil analisis 
switching value, perubahan terhadap penurunan penjualan 
kerupuk rambak kedua jenis kemasan secara serentak. 
Sedangkan analisis kelayakan finansial kerupuk rambak kulit 
kerbau menunjukkan nilai NPV yaitu Rp 89.836.846,00. Nilai 
IRR sebesar  27,48 persen. Nilai Net B/C sebesar 2,16. 
Payback Period (PBP) selama 5,30 tahun. Berdasarkan kriteria 
kelayakan investasi usaha pembuatan kerupuk rambak yang 
menggunakan bahan baku kulit kerbau layak diusahakan. 
Berdasarkan hasil analisis switching value, perubahan 
terhadap penurunan penjualan kerupuk rambak kedua jenis 
kemasan secara serentak dikatakan berpengaruh paling besar 
diantara kondisi lainnya terhadap kelayakan usaha.  

Dilihat dari penelitian terdahulu dapat disimpulkan 
bahwa terdapat persamaan pandangan dari beberapa peneliti 
mengenai metode yang digunakan untuk menghitung besarnya 
nilai tambah maupun efisiensi usahanya, yakni dengan 
menggunakan metode hayami, R/C ratio, BEP, dan anliasis 
keuntungan. Penelitian ini memfokuskan kepada hal yang 
belum diteliti dari industri rambak dengan produksi yang 
berbeda. Oleh karena itu penelitian tentang analisis nilai 
tambah  dan efisiensi usaha pada industri rambak skala rumah 
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tangga merupakan hal baru yang belum diteliti khususnya 
industri rambak di Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, 
Kabupaten Mojokerto. 

2.2 Industri Rumah Tangga (Home Industry) 
Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan 

bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi, 
barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan 
keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga 
reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya 
berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa. 

Industri rumah tangga pada umumnya berawal dari 
usaha keluarga yang turun temurun dan pada akhirnya meluas 
ini secara otomatis dapat bermanfaat sebagai mata pencaharian 
penduduk kampung di sekitarnya. Sifat dari industri rumah 
tangga ini biasanya menggunakan teknologi sederhana atau 
tradisional, mempekerjakan anggota keluarga juga warga 
sekitar dan berorientasi pada pasar lokal. Industri rumah 
tangga sendiri termasuk dalam katagori  Small Medium 
Enterprise atau SME (Masithoh, 2008). 

Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang digunakan 
industri rumah tangga adalah industri yang menggunakan 
tenaga kerja � 4 orang. Ciri industri ini memiliki modal yang 
sangat terbatas, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, dan 
pemilik atau pengelola industri biasanya kepala rumah tangga 
itu sendiri atau anggota keluarganya. Misalnya: industri 
anyaman, industri kerajinan, industri tempe/tahu, dan industri 
makanan ringan. 

Abdurachmat dan Maryani (1997) dalam Anonimous 
(2010) mengungkapkan jika dilihat berdasarkan modal, tenaga 
kerja dan teknologinya industri rumah tangga dapat dicirikan 
sebagai berikut: 

a. Modal yang dipergunakan tidak terlalu besar 
b. Jumlah tenaga kerja umumnya kurang dari 50 orang 
c. Teknologi yang digunakan masih sederhana  
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Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah 
sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang 
memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha 
yang berdiri sendiri. Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 
pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat 
yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara 
mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu 
dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak 
sehat” (Anonimous, 2011). 

Mulyawan (2008) dalam Anonimous (2010) 
menjelaskan bahwa beberapa manfaat dan keutamaan nyata 
yang dapat diperoleh dari pertumbuhan industri rumah tangga 
secara khusus untuk tingkat kesejahteraan masyarakat adalah 
sebagai berikut: 
a. Membuka lapangan kerja baru 
b. Pembentuk dan penguat jaringan sosial budaya dan 

ekonomi lokal 
c. Pendorong percepatan siklus finansial 
d. Memperpendek kesenjangan sosial masyarakat 
e. Mengurangi tingkat kriminalitas 
f. Alat penganekaragaman sumber daya alam dan manusia 

2.3 Nilai Tambah 
Ilmu ekonomi mengenal empat cara yang dapat 

menciptakan nilai tambah suatu benda (Burhan, 2006). (1) 
Nilai tambah yang disebabkan perubahan tempat (place 
utility), misalnya harga pisang di desa sangat rendah, namun 
setelah dibawa ke kota harganya menjadi tinggi. (2) Nilai 
tambah yang disebabkan perubahan waktu (time utility), 
sebagai contoh harga ayam menjelang lebaran jauh lebih 
tinggi jika dibandingkan dengan hari-hari biasa. (3) Nilai 
tambah yang disebabkan beralihnya kepemilikan suatu benda 
dari seseorang ke orang lain (possession utility), misalnya nilai 
guna buku menjadi lebih tinggi setelah buku tersebut 
berpindah tangan dari toko buku ke mahasiswa. (4) Nilai 
tambah yang disebabkan perubahan bentuk (form utility), 
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misalnya nilai guna tembakau meningkat setelah diproses 
menjadi rokok. 

Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menciptakan 
nilai tambah jenis keempat (form utility). Industri pengolahan 
hasil peternakan dapat menciptakan nilai tambah karena 
mengolah suatu benda menjadi benda lain. Nilai tambah yang 
diperoleh dari pengolahan adalah selisih nilai komoditas yang 
mendapat perlakuan pada tahap tertentu dengan pengorbanan 
yang digunakan selama proses produksi berlangsung. Nilai 
tambah menunjukkan balas jasa untuk modal tenaga kerja dan 
manajemen perusahaan, salah satu kegunaan menghitung nilai 
tambah adalah untuk mengukur besarnya jasa pemilik faktor 
produksi. 

Hayami, et al (1987) dalam Kusumawardani (2009) 
menyatakan, proses pengolahan yang baik akan menghasilkan 
nilai tambah yang besar. Terdapat dua cara untuk menghitung 
nilai tambah yaitu nilai tambah untuk pengolahan dan nilai 
tambah untuk pemasaran. Dalam penelitian ini hanya dibatasi 
pada perhitungan nilai tambah untuk pengolahan yang 
dikategorikan menjadi dua yaitu faktor teknis dan faktor pasar. 
Faktor teknis yang berpengaruh adalah kapasitas produksi, 
jumlah bahan baku yang digunakan, dan upah tenaga kerja. 
Sedangkan faktor pasar yang berpengaruh adalah harga output, 
upah kerja, harga bahan baku, dan nilai input lain (selain 
bahan bakar dan tenaga kerja).  

Hayami menjelaskan dalam analisis nilai tambah 
terdapat tiga komponen pendukung yaitu faktor konversi, 
faktor koefisien tenaga kerja, dan nilai produk. Informasi yang 
dihasilkan melalui analisis nilai tambah metode Hayami yang 
digunakan pada subsistem pengolahan ini berupa nilai tambah, 
rasio nilai tambah, balas jasa tenaga kerja, keuntungan, tingkat 
keuntungan, dan marjin. 

Nurjanah (2007) dalam Zufrida (2011) menjelaskan, 
dalam industri yang berbasis teknologi proses peningkatan 
nilai tambah akan berlangsung pada setiap tahapan proses. 
Proses peningkatan nilai tambah merupakan serangkaian 
upaya yang dilakukan untuk meningkatkan hasil (output) dari 
input atau menurunkan nilai input sebelumnya. Artinya kinerja 
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proses peningkatan nilai tambah ditunjukkan oleh 
perbandingan output dan input dari proses sebelumnya jika 
nilai perbandingan tersebut lebih besar dari 1, maka terjadi 
proses peningkatan nilai tambah dan sebaliknya. Secara 
matematik, nilai tambah dapat dirumuskan sebagai berikut: 

VA = OUTPUT / INPUT   

Keterangan: 
VA : (Value Added) 
VA > 1, peningkatan nilai tambah 
VA < 1, penurunan nilai tambah 
VA = 1, tidak terjadi perubahan nilai tambah 

Berdasarkan persamaan tersebut nilai tambah dapat 
dilakukan dengan tiga strategi, yaitu: (1) Peningkatan output 
(kualitas, kuantitas atau nilai output) dengan input yang tetap, 
(2) Penurunan input (kuantitas, kualitas atau penurunan input) 
dengan output yang tetap, atau (3) Peningkatan output dan 
input secara bersamaan, namun nilai peningkatan output lebih 
besar dari peningkatan input. Karena peningkatan nilai tambah 
sangat terkait dengan efisiensi, produktifitas dan kualitas 
produk maka peningkatan nilai tambah tidak terlepas dari jenis 
teknologi. 

Besarnya nilai tambah karena proses pengolahan 
didapatkan dari pengurangan biaya bahan baku dan input 
lainnya terhadap nilai produk yang dihasilkan, tidak termasuk 
tenaga kerja. Nilai tambah yang besar dapat menjadi parameter 
untuk pengembangan usaha. Apabila produk mempunyai nilai 
tambah yang tinggi artinya produk layak untuk dikembangkan 
dan berarti pula keuntungan bagi pengusaha serta memberikan 
lapangan kerja baru. Nilai tambah yang tinggi juga dapat 
digunakan sebagai informasi bagi pengusaha lain untuk 
menanamkan modal pada usaha tersebut dan menjadi peluang 
kerja bagi masyarakat (Sonhaji,2000). 

2.4 Kulit Sapi 
Sunarto (2001) dalam Suryani (2007) menyatakan kulit 

adalah lapisan luar tubuh ternak yang merupakan suatu 
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kerangka luar. Tempat bulu binatang itu tumbuh yang 
berfungsi sebagai indera perasa, pelindung tubuh dari luar, 
tempat pengeluaran hasil pembakaran, dan penyaringan sinar 
matahari. 

Kulit adalah hasil samping/ hasil ikutan dari 
pemotongan ternak sapi terutama untuk diambil dagingnya 
yang diperoleh dengan cara melakukan pengulitan secepatnya 
setelah ternak sapi itu mati. Kandungan kulit dalam keadaan 
segar umumnya mengandung air ± 64%, protein ± 28%, lemak 
± 7%, mineral ± 0,5% dan bahan-bahan lain seperti 
karbohidrat dan vitamin ± 0,5% (Amertaningtyas, dkk. 2009).  

Kulit dalam keadaan segar / normal akan mudah 
mengalami kerusakan terutama oleh adanya mikroorganisme 
yang tumbuh sangat cepat setelah hewan / ternak tersebut 
mati, yang pada akhirnya akan timbul bau busuk yang dapat 
mencemari lingkungan sekitarnya, oleh karena itu segera 
dilakukan penanganan untuk mencegah kebusukan / kerusakan 
kulit yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Kulit 
sebagai hasil samping / limbah dari pemotongan ternak sapi 
masih dapat digunakan sebagai sumber pangan yang 
mempunyai nilai gizi cukup tinggi terutama kandungan 
proteinnya, karena dalam kulit mengandung asam amino baik 
esensial maupun non esensial kecuali tryptophan dan sistein. 
Sebagai sumber bahan pangan kulit dapat dibuat menjadi 
cecek, kikil, kecap, terasi, atau kerupuk rambak. 

2.5 Rambak 
Rambak adalah kerupuk yang terbuat dari kulit kerbau 

atau kulit sapi. Proses pembuatannya dilakukan dengan 
pemanasan kulit dalam air mendidih, bulunya dibersihkan, 
diberi bumbu, dipotong-potong, dan dikeringkan. Setelah itu 
baru siap untuk digoreng. Wahyono (2000) menjelaskan 
bahwa kerupuk rambak kulit terbuat dari kulit sapi, kulit 
kambing, ataupun kulit kerbau yang ditambah dengan bumbu-
bumbu, namun kualitas kerupuk rambak kulit akan cukup baik 
apabila dibuat dari kulit sapi. 
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Kerupuk kulit yang biasa dikenal dengan nama kerupuk 
“rambak”  merupakan produk pangan hasil olahan dari kulit 
sapi yang diolah dengan menambahkan bumbu-bumbu dapur 
lainnya sehingga menghasilkan cita rasa yang gurih dan lezat. 
Sebagian orang tidak mau makan panganan tersebut dengan 
alasan mengandung bahan-bahan yang berbahaya, padahal 
kerupuk rambak tidak berbahaya untuk dikonsumsi. Kerupuk 
rambak dianggap berbahaya apabila bahan yang digunakan 
sebagai bahan pokok pembuatan krupuk  ini berasal dari 
limbah pembuatan tas dan sepatu kulit (Anonimous, 2011).  
 
Tabel 1 Kandungan zat gizi krupuk kulit sapi (krecek) mentah. 
No Kandungan Gizi Prosentase (%) 
1 Protein 82,91 
2 Lemak 3,84 
3 Mineral 0,04 
4 Natrium glutamate 

(MSG atau NaG bebas) 0,8 – 5,3  

5 Zat pewarna 0 
6 Hidrogen Peroksida (H2O2) 0 
7 Timbal, Krom dan Arsenik 0 

Sumber : Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur 
 
2.6 Konsep Biaya 

Mulyadi (1993), mendefinisikan biaya dengan dua 
pengertian yakni dalam arti luas adalah pengorbanan sumber 
ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi 
untuk mecapai tujuan tertentu. Biaya dalam arti sempit adalah 
pengorbanan sumber ekonomi yang secara langsung untuk 
memperoleh penghasilan dalam periode yang sama dengan 
terjadinya pengorbanan tersebut. Burhan (2006) menyatakan 
hal yang sama yaitu biaya merupakan setiap pengorbanan 
untuk menghasilkan sesuatu, baik yang berwujud uang 
maupun bukan. 

Biaya merupakan suatu akibat langsung dari pengertian 
bahwa sumber daya adalah langka dan karena itu berharga. 
Jadi dalam penggunaannya untuk menghasilkan sesuatu, 
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Perusahaan–perusahaan menggunakan faktor yang mempunyai 
nilai. Ditinjau dari sudut suatu perusahaan yang ingin 
memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya maka 
keuntungan dari produksi terdiri dari selisih antara nilai yang 
dihasilkan dari nilai masukan (Lipsey, 1995). 

McEachern (2001) menyatakan untuk dapat 
menggunakan sumber daya, produsen harus membayar kepada 
pemilik sumber daya paling tidak opportunity cost dari sumber 
daya tersebut bagi pemiliknya. Opportunity cost dari sumber 
daya merupakan sesuatu yang dapat dihasilkan oleh sumber 
daya melalui alternatif penggunaan yang terbaik. Sumber daya 
dapat dibeli di pasar sumber daya, Disebut dengan 
pengeluaran biaya eksplisit yaitu pembayaran tunai untuk 
sumber daya yang dibeli di pasar contohya seperti upah, sewa, 
pajak dan sejenisnya. Biaya implisit, merupakan opportunity 
cost dari penggunaan sumber daya milik perusahaan atau 
pemilik perusahaan namun biaya ini tidak memerlukan 
pembayaran tunai dan biasanya tidak dimasukkan dalam 
laporan keuangan perusahaan, contohnya penggunaan 
bangunan milik perusahaan atau waktu dari pemilik 
perusahaan. 

Sifat-sifat biaya dalam hubunganya dengan penggunaan 
faktor-faktor produksi dapat digolongkan dalam berbagai 
klasifikasi biaya. Penggolongan biaya ini bertujuan untuk 
menghubungkan antara jumlah output yang dihasilkan dengan 
besarnya biaya. Apabila hubungan tersebut diketahui, maka 
akan dapat ditetapkan besarnya output dengan biaya yang 
paling efisien. Beberapa versi dalam penggolongan biaya 
tersebut, diantaranya menurut akuntansi dan menurut teori 
ekonomi. 

Burhan (2006) berpendapat dalam ekonomi perusahaan, 
khususnya dalam akuntansi biaya, biaya digolongkan menjadi 
biaya langsung, biaya tidak langsung, dan biaya umum. Biaya 
langsung ialah biaya yang langsung menjadi bagian dari 
output, misalnya bahan baku dan upah langsung; biaya tidak 
langsung adalah biaya yang tidak langsung menjadi bagian 
dari output, tetapi harus dibebankan pada output, misalnya 
biaya bahan pembantu, upah mandor, dan penyusutan mesin; 
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sedangkan biaya umum merupakan biaya yang tidak hanya 
menyangkut bagian produksi, tetapi keseluruhan perusahaan, 
misalnya biaya kantor, pajak dan penyusutan gedung kantor. 

Biaya berhubungan erat dengan teori produksi, sehingga 
biaya digolongkan menjadi biaya tetap (fixed cost) dan biaya 
variabel (variable cost). Soehardi (1993), mengemukakan 
biaya tetap adalah jenis-jenis biaya yang selama satu periode 
kerja adalah tetap jumlahnya dan tidak mengalami perubahan, 
jika periode kerja itu adalah bulan, jika dihitung tahunan biaya 
tetap saja tidak berubah meskipun dari bulan ke bulan atau 
minggu ke minggu volume kegiatan tidak berubah. Biaya 
variabel adalah jenis-jenis biaya yang naik turunnya bersama-
sama dengan volume kegiatan. Secara sederhana Burhan 
(2006) menyatakan bahwa biaya tetap adalah jenis biaya yang 
besarnya tidak berubah meskipun jumlah output berubah, 
sedangkan biaya variabel adalah jenis biaya yang besarnya 
mengikuti perubahan jumlah output.  

2.7 Analisis BEP 
Analisa Break Even Point (BEP) adalah salah satu cara 

untuk mengetahui berapa volume penjualan minimum agar 
perusahaan tidak mengalami kerugian juga tidak memperoleh 
laba. Analisa ini merupakan salah satu bentuk analisa yang 
mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, 
keuntungan dan volume kegiatan. Manajemen harus paham 
bahwa: (Riyanto, 1990) 

1) Perubahan biaya variabel per unit akan mengubah rasio 
margin kontribusi dan titik impas 

2) Perubahan harga jual akan merubah rasio marjin kontribusi 
dan titik impas. 

3) Perubahan biaya tetap akan mengubah titik impas tetapi 
tidak mengubah angka margin kontribusi. 

4) Perubahan gabungan biaya tetap dan biaya variabel akan 
mengakibatkan perubahan mencolok pada titik impas. 

BEP adalah suatu keadaan dimana penghasilan tepat 
dengan biaya. Dua cara untuk menentukan BEP, yaitu 
(Prawirokusumo, 1990) :  
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1) Berdasarkan Unit Produksi 
Digunakan untuk mencari volume produk yang dihasilkan 
pada saat penerimaan sama dengan biaya total yang 
dikeluarkan. 
 
BEPhasil =  �����������

	�
��������
  

   
2) Berdasarkan Hasil Penjualan 

Digunakan untuk menetapkan berapa tingkat penjualan 
yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. 
 
BEPharga = �����������

�	��������������
����
   

2.8 Konsep Keuntungan 
Keuntungan merupakan selisih dari penerimaan dengan 

total biaya, semakin tinggi harga jual akan memberikan 
keuntungan yang semakin tinggi pada saat biaya konstan atau 
dapat ditekan. Faktor lain yang berpengaruh terhadap 
keuntungan adalah penggunaan biaya variabel dan biaya tetap. 
Biaya variabel meliputi biaya pembelian bahan baku, biaya 
tenaga kerja maupun biaya penggunaan bahan penunjang, 
sedangkan biaya tetap meliputi biaya penyusutan peralatan 
yang digunakan, biaya sewa bangunan, dan biaya sewa tanah. 
Pengalaman usaha akan berpengaruh terhadap manajemen 
pengelolaan industri sehingga diasumsikan semakin lama 
usaha akan semakin banyak pengalamanya baik masalah 
teknis, administrasi, maupun pemasarannya. Berdasarkan hal 
tersebut diatas, maka diasumsikan faktor yang berpengaruh 
terhadap keuntungan adalah harga jual, biaya bahan baku, 
biaya tenaga kerja, biaya bahan penunjang dan pengalaman 
usaha. Faktor lain yang juga mempengaruhi adalah modal. 
Semakin banyak modal yang ditanam akan memberikan 
peluang yang besar juga untuk memperbesar skala usaha dan 
dapat berproduksi sepanjang tahun.  
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Secara sistematis dapat ditulis sebagai berikut: 
� = TR – TC 
� = Pq x Q – (TFC + TVC) 
Keterangan: 
� = keuntungan 
TR = total revenue 
TC = total Cost 
Pq = harga per satuan 
Q = total Produksi 
TFC = total fixt cost 
TVC = total variabel cost  

 
McEachern (2001) berpendapat bahwa perusahaan 

memaksimalkan laba ekonomi dengan menentukan tingkat 
output yang menyebabkan penerimaan total melebihi biaya 
total dalam jumlah yang paling besar. Pembandingan 
penerimaan total dan biaya total adalah salah satu cara untuk 
menentukan tingkat output yang memaksimalkan laba atau 
keuntungan. Keuntungan menjadi maksimum pada tingkat 
output yang megakibatkan penerimaan total melebihi biaya 
total dengan jumlah yang paling besar. 

2.9 Efisiensi Usaha 
Efisiensi merupakan salah satu parameter kinerja yang 

secara teortis merupakan salah satu kinerja yang mendasari 
seluruh kinerja sebuah organisasi. Kemampuan menghasilkan 
output yang maksimal dengan input yang ada, adalah 
merupakan ukuran kinerja yang diharapkan (Irawati, 2011). 

Anthony (1989) dalam Putri (2011), mengemukakan 
pengertian efisiensi usaha adalah gambaran beberapa masukan 
(input) yang diperlukan untuk menghasilkan suatu unit 
keluaran (output). Unit organisasi yang paling efisien adalah 
unit yang dapat memproduksi sejumlah keluaran dengan 
penggunaan masukan yang minimal atau menghasilkan 
keluaran  terbanyak dari masukan yang tersedia. 

Efisiensi adalah upaya untuk menggunakan input yang 
sekecil-kecilnya untuk menghasilkan produk yang sebesar-
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besarnya. Soekartawi (1995) menjelaskan bahwa efisien 
tidaknya suatu usaha ditentukan oleh besar kecilnya biaya 
yang diperlukan untuk mendapatkan hasil itu. Efisiensi suatu 
usaha dapat ditentukan dengan menghitung per – cost ratio 
yaitu imbangan antara penerimaan usaha dengan toatal biaya 
produksinya. Efisiensi usaha suatu produk dipengaruhi oleh 
total penerimaan dan total biaya yang digunakan dalam proses 
produksi. Semakin besar total penerimaan yang diterima oleh 
suatu usaha tersebut semakin efisien dan menguntungkan. 

Soekartawi (2000) menyatakan bahwa prinsip 
optimalisasi penggunaan faktor produksi pada prinsipnya 
adalah bagaimana menggunakan faktor produksi tersebut 
seefisien mungkin. Dalam teknologi ilmu ekonomi, pengertian 
efisiensi ini dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu 
efisiensi teknis, efisiensi alokatif, dan efisiensi ekonomi. Suatu 
penggunaan faktor produksi dikatakan efisien secara teknis 
(efisiensi teknis) apabila faktor produksi yang digunakan 
menghasilkan produksi maksimum. Dikatakan efisiensi 
alokatif jika nilai dari produk marjinal sama dengan harga 
faktor produksi yang bersangkutan, dan dapat dikatakan 
efisiensi ekonomi bila usaha pertanian tersebut mencapai 
efisiensi teknis dan juga mencapai efisiensi alokatif.  

Kondisi efisiensi alokatif yang sering dipakai sebagai 
patokan yaitu bagaimana mengatur penggunaan faktor 
produksi sedemikian rupa, sehingga nilai produk marjinal 
suatu input sama dengan harga faktor produksi atau input 
tersebut (Soekartawi, 2000). Soekartawi (1995) 
mengemukakan analisis efisiensi ditujukan melalui 
perbandingan antara penerimaan dan biaya produksi dengan 
rumus:  

 
R/C ratio = ����
�� ���

�������������
������
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Analisis ini menunjukan tingkat efisiensi ekonomi dan 
daya saing dari produksi yang dihasilkan. Dari hasil 
perbandingan didapatkan: 
Jika R/C ratio > 1,  usaha dikatakan efisien 
Jika R/C ratio = 1,  usaha dikatakan impas atau tidak untung 

dan tidak rugi 
Jika R/C ratio < 1,  usaha dikatakan tidak efisien. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Metode Penentuan Lokasi 
Pengambilan data dilakukan di Desa Bangsal, 

Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto pada bulan 
Desember 2011. Penentuan daerah penelitian dilakukan secara 
sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa di Desa 
Bangsal merupakan sentra usaha kerupuk rambak  skala rumah 
tangga yang terkenal di Kabupaten Mojokerto. Kerupuk 
rambak dari Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten 
Mojokerto sudah dikirim atau dipasarkan keluar daerah Jawa 
Timur. 

3.2 Metode Penentuan Sampel 
Tiga macam penentuan sampel yaitu:  

a) Penentuan sampel untuk pengusaha yang pada proses 
produksinya mengolah kulit sapi menjadi krecek 
(kerupuk kulit sapi setengah jadi) yang kemudian disebut 
“kelompok I”. Responden sebagai sampel diambil secara 
sengaja (purposive) sejumlah 41 orang dengan kriteria 
yang masih berproduksi.  

b) Penentuan sampel untuk pengusaha yang pada proses 
produksinya mengolah krecek menjadi rambak (kerupuk 
kulit sapi siap konsumsi), yang kemudian disebut “usaha 
rambak kelompok II”. Populasi pengusaha rambak 
kelompok II di desa Bangsal tidak diketahui atau tidak 
ada catatan pasti mengenai populasi pengusaha rambak 
kelompok II sehingga penentuan sampelnya 
menggunakan metode purporsive sampling sebanyak 10 
responden.  Kriteria dari responden adalah dengan tempat 
usaha terletak di sisi kanan atau sisi kiri jalan raya Desa 
Bangsal, masing-masing sisi jalan diambil 5 pengusaha. 

c) Penentuan sampel untuk pengusaha yang pada proses 
produksinya mengolah mulai dari kulit sapi dijadikan 
krecek lalu diolah lagi menjadi rambak, yang kemudian 
disebut “kelompok III”. Metode yang digunakan adalah 
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metode sensus artinya semua populasi yang ada diambil 
sebagai responden. Di desa Bangsal pengusaha rambak 
yang memenuhi kriteria pengusaha rambak kelompok III 
terdapat 3 orang pengusaha dan ketiga pengusaha ini akan 
diambil sebagai responden.  

3.3  Metode Pengambilan Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

digolongkan menjadi dua yaitu: 
1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung 

dari lokasi penelitian, yang meliputi karakteristik 
responden, karakteristik industri rambak, dan proses-
proses produksi. Pengambilan data secara langsung ini 
dapat dilakukan dengan cara: 
a) Wawancara 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang 
diinginkan melalui berkomunikasi langsung dengan 
responden atau pengusaha rambak, sedangkan alat yang 
dipakai yakni menggunakan kuisioner yang terdapat pada 
Lampiran 23. Data yang didapatkan dengan cara ini 
meliputi karakteristik pengusaha rambak, kebutuhan 
bahan per satu kali proses produksi, jumlah output yang 
dihasilkan per satu kali proses produksi, total biaya yang 
digunakan per satu kali proses produksi, total penerimaan, 
total keuntungan yang berhasil diperoleh per satu kali 
proses produksi serta proses pembuatan rambak dan 
jumlah tenaga kerjanya. 
b) Observasi 

Dalam teknik ini penulis mengadakan pengamatan 
secara langsung terhadap kegiatan – kegiatan proses 
produksi rambak yang dilakukan di lokasi penelitian. 
c) Dokumentasi 

Kegiatan dokumentasi ini digunakan untuk 
pengambilan gambar proses produksi rambak di tempat 
penelitian. 

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pustaka 
dan instansi terkait yang berhubungan dengan penelitian 



�	�

ini yang dapat menunjang dan melengkapi data primer. 
Data tersebut meliputi keadaan umum Desa Bangsal, 
keadaan penduduk Desa Bangsal, dan data mengenai 
produk industri rumah tangga yang diteliti. 

3.4 Metode Analisis Data 
 Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis deskriptif. Analisis ini digunakan untuk 
mendeskripsikan keadaan sosial ekonomi yang ada di Desa 
Bangsal yang menjadi daerah penelitian, dan untuk 
mendeskripsikan karakteristik produsen rambak. Penjabaran 
analisis deskriptif dengan menggunakan rumus-rumus meliputi 
perhitungan biaya, penerimaan, keuntungan, nilai tambah, 
sedangkan untuk perhitungan efisiensi usaha  menggunakan 
analisis R/C ratio dan break even point (BEP). 
 
3.4.1 Perhitungan Biaya, Penerimaan, dan Keuntungan 

Industri rumah tangga Rambak 
Biaya terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel, dimana 

biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan 
dengan besaran yang tetap, biaya tetap tidak dipengaruhi 
terhadap banyaknya volume penjualan, sedangkan biaya 
variabel adalah biaya yang sifatnya berubah-ubah tergantung 
dari volume produksi yang ada. 
a. Biaya tetap 

Besarnya biaya tetap dapat dihitung  dengan cara sebagai 
berikut: 
 
TFC = � ���

���   (Burhan, 2006) 
Keterangan:  
TFC  = Total biaya tetap (Rp) 
FC  = Biaya tetap untuk biaya input (Rp) 
n  = Banyaknya input 

Biaya yang diperhitungkan sebagai biaya tetap adalah 
biaya penyusutan alat sewa lahan dan sewa tempat. Biaya 
penyusutan alat adalah biaya pengalokasian biaya 
investasi suatu alat setiap proses produksi sepanjang umur 
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ekonomis alat tersebut. Nilai penyusutan dapat dihitung 
dengan cara sebagai berikut: 

 
D = �����

�
   (Burhan, 2006) 

Keterangan: 
D  =Penyusutan alat (Rp/tahun) 
Pb  =Harga beli (Rp) 
Ps  =Harga jual (Rp) 
t  =Lama pemakaian/umur ekonomis (tahun) 
 
 

b. Biaya Variabel 
Bahan baku dan bahan penolong, tenaga kerja serta 
pemasarannya. Besarnya biaya variabel ini dapat dihitung 
menggunakan rumus sebagai berikut : 
 
VC = Pxi . Xi  (Burhan, 2006) 

TVC = � ���
���  

Keterangan: 
VC  = Biaya variabel (Rp/Satuan) 
Pxi  = Harga input ke I (Rp/Satuan) 
Xi  = Jumlah input ke 1 (satuan) 
n  = Banyaknya input 
 

c. Biaya Total 
Biaya total merupakan penjumlahan dari biaya tetap dan 
biaya variabel biaya total dapat di hitung  menggunakan 
rumus sebagai berikut: 
 
TC = TFC + TVC  (Sukirno, 1997) 
Keterangan: 
TC  = Total biaya (Rp) 
TFC  = Total biaya tetap(Rp) 
TVC  = Total biaya Variabel (Rp) 
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d. Penerimaan 
Penerimaan merupakan hasil perkalian dari harga dangan 
total input, penerimaan dapat dihitung nenggunakan 
rumus sebagai berikut: 
 
TR = Pq x Q   (Sukirno, 1997) 
Keterangan: 
TR = Total revenue/ Penerimaan (Rp) 
Pq = Harga per kemasan (Rp) 
Q = Total produksi(kemasan) 

e. Keuntungan 
Keuntungan merupakan selisih antara total penerimaan 
dan total biaya yang dikeluarkan selama proses produksi, 
rumus untuk mencari keuntungan  adalah sebagai berikut: 
 
� = TR – TC   (Boediono, 1991) 
Keterangan: 
� = Keuntungan (Rp) 
TR = Total revenue / total penerimaan 
TC = Total cost / total biaya 

3.4.2. Analisis Nilai Tambah 
Analisis nilai tambah ini digunakan untuk mengetahui 

besarnya nilai tambah dari kulit sapi yang diolah menjadi 
produk rambak. Besarnya nilai tambah didapat dari 
pengurangan biaya bahan baku ditambah input lainnya 
terhadap nilai produk yang dihasilkan, tidak termasuk tenaga 
kerja. Nilai tambah merupakan imbalan bagi tenaga kerja dan 
keuntungan pengolah. Kelebihan dari analisis nilai tambah 
metode Hayami adalah: 
a. Dapat diketahui besarnya nilai tambah, nilai output, dan 

produktivitas 
b. Dapat diketahui besarnya balas jasa terhadap pemilik-

pemilik faktor produksi 
c. Prinsip nilai tambah Hayami dapat diterapkan pula untuk 

subsistem lain di luar pengolahan, misalnya untuk 
kegiatan pemasaran. 
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Analisis nilai tambah pada Metode Hayami juga memiliki 
kelemahan, yaitu : 
a. Pendekatan rata-rata tidak tepat jika diterapkan pada unit 

usaha yang menghasilkan banyak produk dari satu jenis 
bahan baku. 

b. Tidak dapat menjelaskan produk sampingan. 
c. Sulit menentukan pembanding yang dapat digunakan 

untuk menyimpulkan apakah balas jasa terhadap pemilik 
faktor produksi tersebut sudah layak. 

Tabel 2.  Format nilai tambah pada industri rambak 
skala rumah tangga di Desa Bangsal 
Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto. 

No Keterangan Rumus 
1 Bahan baku (Kg/hari) A 
2 Harga bahan baku (Rp/kg) B 
3 Hasil Produksi (Kg/hari) C 
4 Faktor Konversi (3/1) C/A = H 
5 Harga Produk rata-rata (Rp/Kg) D 
6 Tenaga Kerja (HK/hari) E 
7 Koefisien tenaga kerja (6/1) E/A = I 
8 Upah rata-rata (Rp/HK) F 
9 Input lain (Rp/Kg bahan baku) G 
10 Nilai Produk (Rp/Kg) (4 x 5) H x D = J 

11.a Nilai tambah (Rp/Kg) (10 – 9 – 2) J – G – B = K 
11.b Rasio nilai tambah (11a/10) x 100 

% 
K/J x 100% = 
L% 

12.a Imbalan tenaga kerja (Rp/kg) (7 x 
8) 

L x F =M 

12.b Bagian Tenaga kerja (12a/11a) x 
100% 

M/K x 100% = 
N%  

13.a Keuntungan (Rp/Kg) (11a – 12a) K – M = O 
13.b Tingkat keuntungan (13a/11a) x 

100% 
O/K x 100% = 
P% 

Sumber: Hayami dalam Apriadi, 2003 
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1. Rasio nilai tambah rendah apabila memiliki presentase  < 
15% 

2. Rasio nilai tambah sedang apabila memiliki presentase 
15% - 40% 

3. Rasio nilai tambah tinggi apabila memiliki presentase > 
40% 

Pada metode Hayami faktor konversi menunjukkan 
banyaknya produk olahan yang dihasilkan dari satu kilogram 
bahan baku. Koefisien tenaga kerja menunjukkan banyaknya 
tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk mengolah satu 
satuan input. Nilai produk menunjukkan nilai output yang  
dihasilkan dari satu satuan input. Nilai input lain mencakup 
nilai dari semua korbanan selain bahan baku dan tenaga kerja 
langsung yang digunakan selama produksi berlangsung. 
Adapun format yang digunakan dalam analisis nilai tambah  
tedapat dalam Tabel 2. 

Hasil produksi atau output adalah jumlah krecek atau 
rambak yang dihasilkan dalam satu kali proses produksi 
dihitung dalam satuan kg. Input adalah bahan baku utama 
yang dibutuhkan dalam satu kali proses produksi yang 
dihitung dalam satuan kg. Tenaga kerja adalah jumlah orang 
atau karyawan yang melakukan proses produksi dalam satu 
kali proses produksi. Faktor konversi merupakan pembagian 
dari output dengan input dalam satu kali proses produksi. 
Koefisien tenaga kerja diperoleh dari hasil bagi antara tenaga 
kerja dengan input. Harga output harga krecek atau kerupuk 
rambak per kg dalam satuan Rupiah. Upah tenaga kerja 
langsung, merupakan seluruh biaya untuk tenaga kerja dibagi 
jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam satu kali proses 
produksi dalam satuan Rupiah. Dasar perhitungan dari analisis 
nilai tambah per kg hasil, standar harga yang digunakan untuk 
input atau bahan baku dan produksi ditingkat 
pengolah/produsen. Nilai tambah menggambarkan imbalan 
bagi tenaga kerja, modal, dan manajemen. 
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Dari hasil perhitungan tersebut akan dihasilkan 
keterangan sebagai berikut: 

a) Nilai tambah (Rp) adalah selisih antara nilai output 
krecek atau kerupuk rambak dengan bahan baku utama 
dan sumbangan input lain 

b) Rasio nilai tambah (%) menunjukkan nilai tambah dari 
nilai produk. 

c) Pendapatan tenaga kerja langsung (Rp) menunjukkan 
upah yang diterima tenaga kerja langsung untuk 
mengolah satu satuan bahan baku. 

d) Bagian tenaga kerja (%) menunjukkan presentase 
pendapatan tenaga kerja langsung dari nilai tambah yang 
diperoleh. 

e) Keuntungan (Rp) menunjukkan bagian yang diterima 
perusahaan. 

f) Tingkat keuntungan (%) menunjukkan presentase 
keuntungan dari nilai produk. 

3.4.3 Analisis Efisiensi Usaha 
Efisiensi usaha industri rumah tangga rambak dapat 

diketahui dengan menghitung Return Per Cost ratio (R/C 
ratio). Untuk mengukur tingkat efisiensi usah dari produk yang 
dihasilkan, dalam penelitian ini digunakan analisis R/C ratio 
dan analisis Break Even Point (BEP). 
a. Analisis R/C ratio 

Analisis mengenai perbandingan penerimaan suatu 
industri rumah tangga dengan total biaya produksinya. Secara 
matematik analisis R/C ratio dapat ditulis sebagai berikut: 
R/C ratio = ���������
�� ��������


����������
���������
������
 (Soekartawi, 1995) 

Dengan kriteria: 
R/C ratio > 1 : usaha efisien dan menguntungkan 
R/C ratio  = 1 : usaha tidak menguntungkan dan tidak 

merugikan 
R/C ratio < 1  : usaha tidak efisien dan tidak 

menguntungkan,  
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b. Analisis Break Even Point (BEP) 
Adalah suatu cara atau suatu teknik yang digunaakn 

oleh seorang petugas / manager perusahaan untuk mengetahui 
pada volume (jumlah) penjualan dan volume produksi 
berapakah perusahaan yang bersangkutan tidak menderita 
kerugian dan tidak memperoleh laba. BEP mempunyai 
hubungan yang sangat erat dengan program budget, analisis 
BEP adalah suatu keadaan dimana perusahaan tidak untung 
dan tidak rugi, BEP dapat dihitung dengan dua cara: 
1. Atas dasar penjualan dalam unit: 
       BEPhasil = 	�
��������

	�
��������
 (Prawirokusumo, 1990) 

2. Atas dasar penjualan dalam rupiah: 
       BEPhasil =

������
������

	��������������
����
 (Prawirokusumo, 1990)  

3.5 Batasan Istilah 
Batasan-batasan istilah dalam penelitian ini adalah: 

� Krecek: kulit sapi yang telah diolah dan dijemur dibawah 
sinar matahari atau rambak setengah jadi. 

� Rambak: rambak yang diolah dalam penelitian ini 
menggunakan bahan baku kulit sapi. 

� Kerupuk rambak: krecek yang telah digoreng 
menggunakan minyak goreng atau rambak siap konsumsi. 

� Pengusaha rambak kelompok I: pengusaha yang 
mengolah kulit sapi menjadi krecek rambak atau rambak 
mentah (setengah jadi). 

� Pengusaha rambak kelompok II: pengusaha yang hanya 
mengolah dari krecek rambak di goreng menjadi kerupuk 
rambak. 

� Pengusaha rambak kelompok III: pengusaha yang 
mengolah kulit sapi menjadi krecek kemudian diolah lagi 
atau digoreng menjadi kerupuk rambak yang siap untuk 
dikonsumsi. 
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� Lama proses produksi :  
o Kelompok I selama 2 minggu atau 14 hari 
o Kelompok II selama 1 minggu atau 7 hari 
o Kelompok III selama 1 bulan atau 30 hari 

� Analisis nilai tambah: analisis nilai tambah yang terjadi 
akibat perubahan bentuk (meningkatnya nilai guna) dari 
kulit sapi menjadi rambak. Dalam penelitian ini hanya 
dibatasi pada perhitungan nilai tambah untuk pengolahan 
yang dikategorikan menjadi dua yaitu faktor teknis dan 
faktor pasar. 

� Biaya input lain: biaya variabel kecuali biaya bahan baku 
utama dan biaya tenaga kerja. 

� Efisiensi usaha : perbandingan antara nilai output yang 
dihasilkan dengan input-input yang digunakan. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1. Keadaan Umum Daerah Penelitian 
4.1.1. Kondisi Geografis 

Desa Bangsal merupakan salah satu desa yang berada di 
kawasan kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Luas 
wilayah Desa Bangsal ini sebesar 140.178 Ha. Desa Bangsal 
terletak pada ketinggian 31 m Diatas Permukaan Laut (DPL) 
dengan suhu udara rata-rata 320C. 

 
4.1.2. Komposisi Penduduk Daerah Penelitian 

Berdasarkan data monografi terakhir dari Desa Bangsal 
tahun 2011, jumlah penduduk di Desa Bangsal, Kecamatan 
Bangsal, Kabupaten Mojokerto, pada tahun 2011 tercatat 
sebanyak 3.505 jiwa yang terdiri dari 1776 jiwa laki-laki dan 
1729 jiwa perempuan. Gambaran kondisi penduduk di Desa 
Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto dapat 
digolongkan berdasarkan usia penduduk, tingkat pendidikan, 
dan mata pencaharian. Komposisi jumlah penduduk 
berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 3 

 
Tabel 3.  Komposisi jumlah penduduk menurut usia di 

Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten 
Mojokerto Tahun 2011 

Umur (Th) Jumlah (jiwa) Presentase (%) 
0 – 7  89 3,35 

8 – 18  589 22,16 
19 – 56  1.439 54,14 

>57 541 20,35 
Sumber : Profil Desa Bangsal, 2011 

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan jumlah kelompok 
usia yang ada di Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, 
Kabupaten Mojokerto. Pada kelompok umur 19 – 56 tahun 
memiliki jumlah terbesar yakni 1.439 jiwa atau sebesar 
54,14%, hal ini menunjukkkan bahwa di Desa Bangsal, 
Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto banyak terdapat 
penduduk yang memiliki umur produktif sebagai tenaga kerja. 
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Responden pengusaha rambak yang ada di Desa Bangsal, 
Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto termasuk 
pengusaha dalam umur produktif yakni antara 27-51 tahun. 
Menurut BPS 2010 umur produktif untuk bekerja antara umur 
15-64 tahun. 

 
4.1.2.1. Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata 

Pencaharian 
Adapun mata pencaharian penduduk di Desa Bangsal, 

Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada 
Tabel 4 berikut: 

 
Tabel 4.  Komposisi jumlah penduduk menurut mata 

pencaharian di Desa Bangsal, Kecamatan 
Bangsal, Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 

No Mata Pencaharian Jumlah 
(jiwa) 

Presentase 

1 Pedagang 75 12,93 
2 Petani 132 22,76 
3 Buruh  33 5,69 
4 PNS 51 8,79 
5 Peternak 5 0,86 
6 Polri/TNI/Pensiunan PNS 42 7,24 
7 Pengusaha Kecil/Wiraswasta 242 41,72 

Sumber : Profil Desa Bangsal, 2011 
 

Tabel 4 dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk 
Desa Bangsal bermata pencaharian sebagai pengusaha kecil 
atau wiraswasta (memiliki omset kurang dari 600 juta rupiah), 
dengan jumlah sekitar 242 jiwa atau sebesar 41,74% dari 
keseluruhan mata pencaharian penduduk yang ada di Desa 
Bangsal. Industri rambak termasuk dalam kategori mata 
pencahariaan pengusaha kecil/wiraswasta, sedangkan mata 
pencaharian sebagai petani yang ada di Desa Bangsal berkisar 
132 jiwa atau sebesar 22,76% dari keseluruhan mata 
pencaharian penduduk Desa Bangsal. Sebanyak 75 jiwa atau 
12,93% penduduk di Desa Bangsal bermata pencaharian 
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sebagai pedagang dalam kehidupan sehari-hari. Anggota PNS 
yang ada di Desa Bangsal sebanyak 51 jiwa atau sebesar 
7,24%, kemudian ada yang bekerja sebagai buruh termasuk 
buruh tani ataupun buruh pengguntingan rambak sebanyak 33 
jiwa atau 5,69%. Sisanya berprofesi sebagai Polri, TNI dan 
pensiunan PNS. 

 
4.1.2.2. Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan Terakhir 
Tingkat pendidikan sangat penting untuk 

menggambarkan kemajuan suatu daerah dan berpengaruh 
terhadap keberhasilan usaha penduduknya. Tingkat pendidikan 
penduduk di Desa Bangsal bervariasi mulai dari penduduk 
yang tingkat pendidikannya SD sampai Perguruan Tinggi. 
Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan menunjang 
sistem manajemen yang lebih baik. 

Tinjauan mengenai tingkat pendidikan yang telah 
dicapai oleh penduduk di Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, 
Kabupaten Mojokerto dapat dijadikan sebagai penunjang 
kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut. Adapun 
komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat 
dilihat pada Tabel 5 

 
Tabel 5. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat 

pendidikan di Desa Bangsal, Kecamatan 
Bangsal, Kabupaten Mojokerto tahun 2011. 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah 
(orang) 

Presentase 
(%) 

1. Sekolah Dasar / MI 387 31,01 
2. SLTP / MTs 431 34,54 
3. SLTA / MA 368 29,49 
4. Akademi / D1 5 0,40 
5. D2 10 0,80 
6. D3 24 1,92 
7. Sarjana (S1) 23 1,84 

Sumber : Profil Desa Bangsal, 2011 
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Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui sebagian besar 
penduduk di Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten 
Mojokerto tamat pendidikan SLTP yaitu sebanyak 431 orang 
atau berkisar 34,54%. Penduduk yang hanya tamat SD/MI 
sebagai terbanyak kedua sebanyak 387 orang atau berkisar 
31,01%, kemudian terbanyak ketiga tamatan SLTA/MA 
sebanyak 368 orang atau sebesar 29,49%. Menyusul kemudian 
tamatan D3 sebanyak 24 orang (1,92%), S1 sebanyak 23 orang 
(1,84%), D2 sebanyak 10 orang (0,8%), dan terkhir D1 
sebanyak 5 orang (0,4%). 

Pengusaha rambak yang ada di Desa Bangsal, 
Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto rata- rata pernah 
mengenyam pendidikan di bangku sekolah selama 6  – 12 
tahun, setingakat pendidikan SD – SMA. Pendidikan di 
bangku sekolah yang telah dijalani oleh para pengusaha 
rambak, dapat membantu memudahkan dalam penentuan 
strategi untuk pengembangan usaha. 

 
4.2 Karakteristik Responden Industri Rambak 

Karakteristik responden industri rambak memberikan 
gambaran tentang kondisi pengusaha rambak dalam 
menjalankan usahanya di lokasi penelitian. Karakteristik 
responden diperlukan untuk mengetahui hal-hal yang 
berhubungan dengan kemampuan dalam penyelenggaraan 
produksi rambak. Sebagian besar pengusaha rambak di Desa 
Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto 
menjadikan usaha industri rambak sebagai mata pencaharian 
utama, hal ini dikarenakan usaha industri rambak merupakan 
suatu usaha yang turun temurun dan sudah sejak lama 
diusahakan. 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap responden 
pengusaha rambak di Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, 
Kabupaten Mojokerto diperoleh karekteristik pengusaha 
industri rambak yaitu sebagai berikut:  
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4.2.1 Karakteristik Responden Rambak Berdasarkan 
Tingkat Pendidikan 

Tingakat pendidikan dapat digunakan sebagai indikator 
terhadap kemudahan seseorang mengadopsi suatu teknologi 
dan informasi dari luar secara lebih baik. Melalui pendidikan 
pula seseorang dapat meningkatkan kecepatan untuk 
melakukan adopsi dan inovasi serta penentu kualitas sumber 
daya manusia. 

Pendidikan diharapkan dapat memperbaiki kemampuan 
atau skill yang dimiliki pengusaha rambak yang dapat 
menambah kesejahteraan karena merupakan sarana untuk 
kemajuan usaha. Pada umumnya pengusaha rambak di Desa 
Bangsal telah memiliki latar pendidikan formal dari 
pendidikan 6 tahun sampai 12 tahun. Berikut ini adalah 
karakteristik produsen rambak berdasarkan tingkat pendidikan:

Gambar 2. Karakteristik produsen rambak berdasarkan 
tingkat pendidikan akhir di Desa 
Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto 
2012 

 
Gambar 2 tampak bahwa dari segi pendidikan diketahui 

bahwa masing-masing produsen rambak kelompok I, II, dan 
III telah mengenyam pendidikan SD, SMP, dan SMA. 
Keadaaan ini tentunya akan mempengaruhi ting
pengetahuan pengusaha rambak sehingga akan memudahkan 
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Karakteristik Responden Rambak Berdasarkan 

Tingakat pendidikan dapat digunakan sebagai indikator 
terhadap kemudahan seseorang mengadopsi suatu teknologi 
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dalam penyerapan teknologi dan inovasi kedalam pengolahan 
rambak. 

Tingkat pendidikan akhir responden kelompok I dan 
kelompok II paling banyak terdapat pada tingkat SMP yaitu 
49% dan 50% , karena fasilitas sekolah yang terdapat di Desa 
Bangsal hanya sampai tingkat SMP. Penduduk yang 
melanjutkan sekolah sampai SMA harus bersekolah di Desa 
tetangga yaitu Desa Puloniti. Pola pikir penduduk yang statis 
atau hanya sekedar ikut-ikutan juga mempengaruhi tingkat 
pendidikan akhir, adanya sikap harta lebih penting dari 
pendidikan mengakibatkan pendidikan terabaikan.  

Tingkat pendidikan akhir responden kelompok III 
sebanyak 67% adalah lulusan SMA. Keterbatasan biaya dan 
jarak mempengaruhi untuk melanjutkan sampai pada tingkat 
perguruan tinggi. Anggapan bahwa tamat SMA dianggap telah 
mampu untuk bekerja atau mulai untuk fokus membantu 
pengembangan usaha keluarga, karena usaha rambak 
kelompok III sebagian besar adalah usaha turun temurun. 

 
4.2.2 Tingkat Usia Responden 

Usia merupakan salah satu indikator tingkat 
produktivitas kerja produsen rambak, karena usia akan 
mempengaruhi kemampuan fisik responden dalam mengelola 
usahanya. Usia juga berpengaruh terhadap daya pikir serta 
kematangan dalam pengambilan keputusan yang diharapkan 
akan mampu memperoleh keuntungan yang lebih besar. 
Berikut pada Gambar 3 akan ditunjukkan mengenai 
karakteristik produsen rambak berdasarkan tingkat usianya: 

Rata-rata responden kelompok I dan kelompok II 
memulai usaha pada umur sekitar 20 - 25 tahun dan telah 
berjalan antara 5 – 10 tahun. Sehingga Gambar 3 
menunjukkan bahwa sebagian besar pengusaha rambak 
responden kelompok I dan II termasuk dalam golongan usia 
produktif antara 31 – 40 tahun dengan presentase berturut-
turut 61% dan 60%. Sedangkan 67% responden kelompok III 
tergolong dalam usia produktif antara 41-50 tahun. Karena 
rata-rata responden kelompok III lahir lebih awal dari 
responden kelompok I dan kelompok II.  
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Gambar 3.  Karakteristik produsen rambak berdasarkan 
usia di Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, 
Kabupaten Mojokerto 2012 

 
Secara keseluruhan Gambar 3 menunjukkan bahwa 

kebanyakan pengusaha rambak masih tergolong produktif 
dalam segi tenaga, pemikiran dan pengalaman dalam 
pengolahan rambak sehingga memiliki kesempatan yang luas 
untuk mengembangkan usahannya dan bersaing dengan 
pengusaha rambak lainnya baik dalam satu desa maupun dari 
luar desa dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas rambak.

 
4.2.3 Lama Usaha 

Lama usaha memiliki kaitan erat dengan tingkat 
pengalaman usaha produsen rambak. Semakin lama seseorang 
menekuni usahanya, maka semakin banyak pula pengalaman 
yang dimiliki pada usaha tersebut termasuk keterampilan 
dalam memproduksi rambak semakin tinggi. Tingkat lam
usaha produsen rambak dapat dilihat pada Gambar

Usaha rambak di Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, 
Kabupaten Mojokerto telah ada sejak lama dan merupakan 
usaha turun temurun. Rata-rata responden kelompok I dan 
kelompok II memulai usaha pada tahun 2002 sehingga pada 
Gambar 4 memaparkan bahwa produsen rambak kelompok I 
dan II sebagian besar atau sebanyak 44% dan 80% 
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menekuni usahanya selama 6 – 10 tahun. Sedangkan semua 
produsen rambak kelompok III memulai usaha pada tahun 
antara 1997 – 1999. Sampai penelitian ini dilaksanakan 
produsan rambak kelompok III telah menekuni usahanya lebih 
dari 10 tahun.  

Gambar 4. Karakteristik produsen rambak berdasarkan 
lama usaha di Desa Bangsal, Kecamatan 
Bangsal, Kabupaten Mojokerto 20

 
Lama tidaknya dalam menjalankan usaha, akan 

mempengaruhi keterampilan dalam menjalankan usaha 
tersebut, dengan begitu semakin lama produsen menjalankan 
usaha maka memiliki kesempatan untuk lebih terampil dalam 
memproduksi rambak, yang akan berpengaruh kepada 
produktifitas dan keuntungan yang dihasilkan. 

 
4.2.4 Jenis Usaha 

Sebagian besar produsen rambak yang ada di Desa 
Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto usaha ini 
merupakan pekerjaan utama. Pekerjaan utama merupakan 
mata pencaharian utama yang digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan hidup sehari-hari. Kehidupan pruduse n rambak
ditunjang dari industri rambak yang telah dijalankan secara 
turun temurun. Penduduk yang tidak mempunyai  
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ahun. Sedangkan semua 
produsen rambak kelompok III memulai usaha pada tahun 

1999. Sampai penelitian ini dilaksanakan 
ni usahanya lebih 
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menjadi produsen rambak, mencari pekerjaan sebagai buruh 
harian atau musiman untuk menggunting rambak. 

 
Tabel 6. Karakteristik produsen rambak berdasarkan 

jenis pekerjaan di Desa Bangsal, Kecamatan 
Bangsal, Kabupaten Mojokerto 2012 

Jenis 
Pekerjaan 

KELOMPOK I 
(%) 

KELOMPOK 
II (%) 

KELOMPOK 
III (%) 

Utama 85,37 100 100 
Sampingan 14,63 - - 
Total 100 100 100 

Sumber: Data primer, 2012 (Diolah) 
 

Tabel 6 dapat diketahui bahwa 85,37% produsen 
kelompok I dan 100% produsen rambak kelompok II dan III, 
menjadikan usaha pengolahan rambak sebagai usaha utama 
atau mata pencaharian utama. Para produsen rambak 
menggantungkan kebutuhan hidupnya pada usaha pengolahan 
rambak. Dengan menjalankan usaha tersebut, kebutuhan 
hidupannya dapat terpenuhi. Oleh sebab itu banyak yang 
menjadikan usaha pengolahan rambak ini sebagai pekerjaan 
atau usaha utama.  

Produsen yang menjadikan usaha pengolahan rambak 
sebagai usaha sampingan, memiliki pekrjaan utama sebagai 
PNS dan ada juga yang bekerja pada perusahaan swasta di 
Kecamatan Bangsal. Produsen rambak yang menjadikan usaha 
pengolahan rambak sebagai usaha sampingan, bertujuan untuk 
meningkatkan pendapatan keluarga selain dari pekerjaan 
utama. Pekerjaan sampingan merupakan mata pencaharian 
kedua yang ditujukan untuk mendapatkan pemasukan 
tambahan selain pemasukan dari pekerjaan utama. 

 
4.3 Karakteristik Industri Rambak 

Karakteristik yang dimaksud disini adalah gambaran 
informasi mengenai keadaan dalam pengusahaan industri 
rambak di  lokasi penelitian. Hal ini diperlukan untuk 
mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan dalam 
penyelenggaraan produksi rambak. Usaha pengolahan rambak 
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di Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto 
telah ada sejak lama, sehingga usaha pengolahan rambak 
menjadi usaha turun-temurun.   

 
4.3.1 Bahan Baku 

Bahan baku yang digunakan pada industri rambak 
terbagi menjadi dua yaitu  bahan baku utama dan bahan baku 
penolong. Bahan baku untuk pembuatan rambak kelompok I 
dan III adalah kulit sapi, sedangkan untuk kelompok II adalah 
krecek. Pengusaha rambak membeli kulit sapi dan krecek 
dalam satuan kilogram. Untuk bahan penolong antara lain 
garam, ketumbar, penyedap rasa,bawang, air, dan bahan bakar 
(sekam dan kulit mentor). 

Produsen rambak tidak mengalami kesulitan dalam 
mendapatkan bahan baku utama kulit sapi maupun bahan 
penolong lainnya yang diperlukan dalam proses pembuatan 
rambak. Hal ini dikarenakan produsen memperoleh bahan 
baku dari para pengepul kulit sapi yang berada dalam satu 
Desa Bangsal. Rata-rata harga bahan baku utama yang 
digunakan dalam proses pembuatan rambak kelompok I dan 
kelompok III adalah Rp. 30.000,- per kilogram. Bahan baku 
yang digunakan adalah kulit sapi dalam negeri ataupun luar 
negeri diantaranya berasal dari Korea. Sedangkan harga bahan 
baku utama yang digunakan dalam proses pembuatan rambak 
kelompok II adalah Rp. 50.000. Bahan baku yang digunakan 
adalah krecek lokal (Desa Bangsal) yang kualitasnya bagus 
yang tidak mengalami kerusakan akibat parasit penyimpanan 
dan transportasi . Kualitas bahan utama yang digunakan akan 
mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan. Besarnya 
bahan baku yang digunakan produsen rambak dapat dilihat 
pada Gambar 5. 

Gambar 5 menunjukkan produsen kelompok I mengolah 
kulit sapi menjadi krecek dengan kuantitas 400 kg per satu kali 
produksi sebanyak 78%. Hal ini disebabkan produsen yang 
mengolah bahan baku sebanyak 400 kg per proses produksi 
merupakan produsen yang menjadikan usaha ini sebagai 
pekerjaan utama. Sisanya atau sebesar 22% responden 
kelompok I mengolah bahan baku dengan kuantitas 200 kg. 
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rata-rata responden yang mengolah bahan baku sebanyak 200 
kg adalah responden yang menjadikan usaha rambak sebagai 
usaha sampingan, sehingga kapasitas produksi hanya sedikit 
karena tidak bisa memberikan semua waktu atau fokus 
terhadap usaha rambak itu sendiri. 

 

Gambar 5. Banyaknya bahan baku per produksi yang 
digunakan industri rambak di Desa Bangsal, 
Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto 
2012 
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produksi. Penggunaan kapasitas produksi yang banyak 
ditujukan untuk mendapat hasil produksi yang lebih banyak. 
Hasil produksi yang banyak diharapkan memberik
keuntungan yang besar sehingga produsen dapat memenuhi 
kebutuhan kehidupannya. 
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dan dikemas untuk dijual habis dalam waktu kurang lebih satu 
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responden kelompok II mengolah bahan baku dengan 
kuantitas antara 1 – 2 kg. Sehingga responden kelompok II 
menggoreng bahan baku tiap satu minggu sekali untuk 
menjaga kualitas dari kerupuk rambak. Selama ini responden 
kelompok II hanya memasarkan produknya sebatas pada 
daerah sepanjang jalan raya Desa Bangsal. 

Rata-rata lama waktu untuk memproduksi rambak pada 
kelompok I membutuhkan waktu selama 2 minggu. Rata-rata 
untuk produsen rambak kelompok II membutuhkan waktu 
selama 1 minggu dalam tiap kali produksi. Sedangkan untuk 
kelompok III membutuhkan waktu yang lebih lama yakni 
sekitar 1 bulan dalam tiap proses peoduksinya, dikarenakan 
proses produksinya merupakan gabungan dari proses produksi 
pada kelompok I dan kelompok II. 

Beberapa produsen rambak untuk memenuhi 
kontinyuitas ketersediaan kebutuhan bahan baku kulit sapi 
melakukan pemesanan 1 – 2 bulan sebelumnya kepada 
pengepul kulit sapi. Ada juga yang melakukan penyimpanan 
bahan baku utama untuk mengantisipasi proses produksi 
selanjutnya.  

 
4.3.2 Modal 

Modal adalah hal yang sangat penting diperlukan dalam 
pengembangan usaha. Besarnya modal yang dimilki 
berpengaruh pada kapasitas hasil produksi, semakin besar 
modal maka dapat meningkatkan jumlah produksi yang 
nantinya juga dapat meningkatkan keuntungan bagi pengusaha 
rambak. Sebagian besar produsen rambak kelompok I dan 
kelompok III memperoleh modal dari pinjaman dana pada 
bank. Sebagian kecil pengusaha rambak menggunakan modal 
yang berasal dari modal pribadi. Adanya rasa takut 
menanggung resiko apabila tidak dapat mengembalikan 
pinjaman tepat waktu, namun tak jarang juga mereka 
meminjam modal dari keluarganya sendiri. 

Modal yang digunakan untuk kegiatan produksi 
meliputi pembelian bahan baku utama, bahan baku penolong, 
dan biaya bahan bakar. Besarnya modal yang dimiliki oleh 
para produsen rambak dapat dilihat pada Gambar 6 berikut. 
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Gambar 6 Besarnya modal yang digunakan industri 
rambak di Desa Bangsal, Kecamatan 
Bangsal, Kabupaten Mojokerto 2012

 
Gambar 6 dapat diketahui bahwa sebagian besar 

pengusaha rambak kelompok I menggunakan modal usaha 
antara Rp. 11.000.000 – Rp. 15.000.000 dengan presentase 
78%, 22% sisanya menggunakan modal dengan kisaran Rp. 
5.000.000 – Rp. 10.000.000. Semua responden 
menggunakan modal sebesar antara Rp. 600.000 
1.000.000. Perbedaan besar modal yang digunakan oleh 
responden rambak kelompok I dan kelompok II dipengaruhi 
oleh rangkaian proses produksi yang berbeda. Pada proses 
produksinya, responden kelompok I menggunakan alat dan 
bahan baku yang membutuhkan banyak biaya sehingga modal 
yang dikeluarkan juga besar. Sedangkan proses produksi pada 
usaha rambak kelompok II menggunakan alat dan bahan baku 
yang membutuhkan biaya lebih sedikit jika dibandingkan 
dengan kelompok I.   

Penggunaan modal yang paling besar oleh responden 
kelompok III yaitu antara Rp. 21.000.000 – Rp. 
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Modal yang dikeluarkan paling besar karena proses produksi 
pengolahan rambak kelompok III merupakan gabungan dari 
proses produksi pengolahan rambak kelompok I dan kelompok 
II. Modal ini digunakan untuk melancarkan proses-proses 
produksi pengolahan rambak diantaranya untuk pembiayaan 
alat, bahan baku, bahan penolong, dan tenaga kerja. 

 
4.3.3 Tenaga Kerja 

Tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses produksi 
rambak di Desa Bangsal berasal dari masyarakat setempat. 
Tenaga kerja mempunyai peranan penting dalam menjalankan 
usaha pada industri rambak di Desa Bangsal dikarenakan 
semua proses produksi rambak tidak menggunakan mesin 
sehingga proses produksi sangat membutuhkan tenaga 
manusia. 

Tenaga kerja ini terdiri dari 2 bagian yaitu tenaga kerja 
tetap dan tenaga kerja musiman. Tenaga kerja tetap ini 
bertugas untuk menjalankan proses-proses produksi rambak, 
sedangkan tenaga kerja musiman bertugas untuk menggunting 
atau memotong kulit sapi menjadi bagian kecil-kecil. Jam 
kerja pada industri rambak kelompok I dan kelompok III 
berkisar 100-200 jam tiap produksi dan untuk jam kerja pada 
kelompok II berkisar 4 – 7 jam tiap produksi. Lama jam kerja 
tergantung dari jumlah bahan baku yang digunakan pada 
masing-masing tiap proses produksi. Banyaknya jumlah 
tenaga kerja yang dibutuhkan produsen rambak dapat dilihat 
pada Tabel 7. 

Tenaga kerja musiman dibutuhkan pada saat awal 
proses produksi yaitu proses pemotongan atau pengguntingan 
kulit sapi menjadi bagian yang lebih kecil berkisar ± 2x4 cm. 
Tenaga kerja musiman yang paling banyak digunakan oleh 
produsen rambak kelompok I sebanyak 4 – 8 orang dan hanya 
1 orang saja yang menggunakan tenaga kerja musiman lebih 
dari 8 orang. Penggunaan tenaga kerja musiman ini 
berpengaruh terhadap cepat tidaknya proses pengguntingan 
kulit sapi. Semakin banyak tenaga kerja musiman yang dipakai 
maka semakin singkat waktu yang diperlukan untuk 
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menggunting lembaran-lembaran kulit sapi menjadi bagian-
bagian yang lebih kecil. 

 
Tabel 7. Banyaknya tenaga kerja yang digunakan 

industri rambak di Desa Bangsal, Kecamatan 
Bangsal, Kabupaten Mojokerto 2012 

A. Tenaga 
Kerja 
Tetap (org) 

KELOMPOK 
I (%) 

KELOMPOK 
II (%) 

KELOMPOK 
III (%) 

1 - 100 - 
2 – 4  100 - 100 

Total 100 100 100 
B. Tenaga  

Kerja  
Musiman 
(org) 

4 – 8 97,56 - 100 
>8 2,44 - - 

Total 100 - 100 
Sumber: Data primer, 2012 (Diolah) 
 

Tabel  7 dapat diketahui bahwa penggunaan tenaga 
kerja tetap pada usaha rambak kelompok I dan kelompok III  
menggunakan tenaga kerja antara 2 – 4 orang dalam proses 
produksinya yang meliputi pemberian bumbu, penjemuran, 
dan pengemasan. Tenaga kerja tetap untuk kelompok II hanya 
memperkerjakan 1 orang saja, hal ini dikarenakan pada usaha 
kelompok II hanya memerlukan tenaga kerja untuk 
menggoreng dan mengemas kerupuk rambak.  

Penggunaan tenaga kerja tidak lepas dari pemberian 
upah oleh pelaku usaha kepada pekerja sebagai balas jasa. 
Besarnya upah yang diterima oleh masing-masing para pekerja 
berbeda-beda, berdasarkan tanggung jawab yang diberikan. 
Sistem pembayaran upah tenaga kerja pada industri rambak di 
lokasi penelitian diberikan tiap sekali proses produksi yang 
jumlahnya berkisar antara Rp. 13.000 sampai Rp. 250.000 per 
satu kali proses produksi dengan lama jam kerja antara 8jam-
200jam per proses produksi. Besarnya rata-rata upah tenaga 
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kerja tetap pada industri rambak di Desa Bangsal dapat dilihat 
pada Gambar 7 

Gambar 7. Besarnya rata-rata upah per produksi tenaga 
kerja tetap pada industri rambak
Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten 
Mojokerto 2012 

 
Gambar 7 menunjukkan sebagian besar 

produsen rambak kelompok I memberikan upah 
kisaran Rp. 100.000 – Rp. 200.000 per satu kali proses 
produksi. Keadaan ini disebabkan besarnya beban pekerjaan 
yang dilimpahkan pada karyawan tetap semakin besar beban 
pekerjaan yang dibebankan maka semakin besar
yang diberikan. Responden kelompok II memberikan upah 
kurang dari Rp.100.000 per satu kali proses produksi
beban pekerjaan yang diberikan hanya menggoreng dan 
mengemas kerupuk rambak. Berbeda dengan responden 
rambak kelompok I dan Kelompok II, responden rambak 
kelompok III memberikan upah dengan kisaran >Rp. 200.000 
hal ini disebabkan besar bahan baku yang digunakan serta 
proses produksi yang lebih panjang sehingga upah yang 
diberikan lebih besar dari upah yang diberikan oleh kelompok 
I dan kelompok II.  
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Upah untuk tenaga kerja musiman, tiap orang diberikan 
upah sebesar Rp. 30.000  pada usaha kelompok I dan III. 
Usaha kelompok II tidak memerlukan tenaga kerja musiman 
dikarenakan proses produksi kelompok II tidak memerlukan 
tenaga kerja untuk menggunting kulit sapi. 

 
4.3.4 Teknologi 

Teknologi yang digunakan dalam pembuatan produk 
industri rambak masih menggunakan teknologi yang 
sederhana karena sebagian besar peralatan yang digunakan 
masih dioperasikan secara manual. Proses pengolahan yang 
meliputi pencucian, perebusan, penjemuran, pengeringan dan 
sampai dengan pengemasan produk rambak siap untuk 
dipasarkan masih dilakukan oleh tenaga manusia. Peralatan 
yang digunakan meliputi tungku, blender, gunting, pisau, irik, 
wajan, sutil, serok, dan plastik pengemas. 

Peralatan produksi yang digunakan oleh pengusaha 
rambak diperoleh dengan cara membeli di pasar atau toko 
peralatan rumah tangga. Terdapat juga peralatan yang harus 
memesan atau membuat sendiri karena peralatan tersebut tidak 
tersedia di pasar seperti tungku. 

Pada Daerah penelitian, teknologi komunikasi seperti 
telepon genggam (Hp) sudah tersedia sehingga mempermudah 
produsen dalam membuat komunikasi dengan distributor yang 
ada dibeberapa kota sehingga produsen rambak dapat 
membentuk jaringan pemasaran hingga ke berbagai kota serta 
adanya telefon genggam dapat digunakan oleh pengusaha 
rambak untuk menerima pesanan rambak. 

 
4.3.5 Pemasaran 

Kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh pengusaha 
rambak di Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten 
Mojokerto sudah mencapai luar daerah diantaranya Malang, 
Jember, Surabaya, dll. Terdapat juga yang pemasarnya sampai 
luar negeri yaitu daerah Arab (Timur Tengah). Sebagian besar 
produsen rambak yang memiliki rumah di pinggir jalan raya 
Desa Bangsal memasarkan produknya dengan mendirikan kios 
di depan rumah.  
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Responden rambak kelompok I memasarkan produknya 
dengan menerima pesanan dari dalam daerah maupun luar 
daerah. Transaksi yang terjadi di dalam daerah biasanya 
pembeli langsung datang ke alamat toko atau rumah produksi. 
Transaksi yang terjadi di luar daerah biasanya barang atau 
produk dikirim dengan cara dipaketkan melalui jasa 
pengiriman barang. 

Responden kelompok II memasarkan produknya dengan 
membuka stand di pinggir jalan raya Desa Bangsal. Kerupuk 
rambak dikemas dengan plastik dan digantung di tempat yang 
tinggi atau terlihat oleh mata untuk menarik minat konsumen. 
Konsumen dari responden rambak kelompok II rata-rata 
adalah orang yang kebetulan melewati jalan raya Desa 
Bangsal baik dari dalam kota maupun dari luar kota. Terutama 
pada saat hari besar seperti hari raya idul fitri, rambak 
merupakan oleh-oleh dari kota Mojokerto yang paling banyak 
dicari. Keadaan ini tentunya sangat menguntungkan bagi 
produsen rambak, karena terjadi penjualan yang diharapkan 
dapat memberikan keuntungan. 

Responden rambak kelompok III memasarkan 
produknya dengan cara bekerja sama dengan beberapa rumah 
makan serta toko-toko pusat oleh-oleh daerah Mojokerto. 
Selain itu beberapa produsen rambak kelompok III 
menggunakan fasilitas internet untuk memperluas pemasaran 
produk rambak. Untuk memperbanyak penjualan, responden 
rambak kelompok III juga membuka kios di sekitar jalan raya 
Desa Bangsal dengan harapan para pengguna jalan tertarik 
dengan rambak yang ditawarkan. Adanya ketertarikan 
konsumen akan memberikan keuntungan bagi produsen 
apabila ketertarikan tersebut diikuti dengan keputusan untuk 
membeli barang yang ditawarkan.  

 
4.3.6 Manajemen 

Pada industri rambak di Desa Bangsal, Kecamatan 
Bangsal, Kabupaten Mojokerto, semua pengrajin rambak telah 
memiliki kemampuan manajerial yang cukup baik, walaupun 
manajemen yang mereka jalankan masih sederhana, seperti 
kemampuan manajemen keuangan dan manajemen 
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pemasarannya. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan pengrajin 
dalam menentukan kapasitas produksi sehari-hari bila cuaca 
hujan atau musim kemarau, penentuan jumlah tenaga kerja 
yang mereka gunakan, penentuan harga jual yang ditetapkan, 
dan sebagainya. Produsen akan mengurangi jumlah 
produksinya pada musim hujan untuk mengantisipasi kerugian 
akibat kurangnya sinar matahari pada saat penjemuran. Pada 
saat musim kemarau Produsen akan berproduksi sesuai dengan 
kapasitas produksinya untuk mendapat penerimaan yang 
optimal. 

Salah satu kelemahan manajemen keuangan yang 
dimiliki adalah tidak adanya sistem pembukuan yang jelas dan 
tersusun rapi, karena adanya anggapan bahwa membuat 
pembukuan merupakan hal yang rumit. Sehingga untuk 
pengeluaran dan pemasukan dari proses produksi tidak 
diketahui secara terperinci. Sistem pembukuan yang baik akan 
membantu untuk menginvestasikan sebagian pendapatannya 
sehingga para pengusaha mampu mendapatkan keuntungan 
yang lebih besar. Sejauh ini kemampuan manajemen yang 
dimiliki oleh pengrajin rambak sudah memberikan pengaruh 
terhadap lamanya usaha yang dijalankan. Dengan kemampuan 
manajemen sederhana yang dimiliki pengrajin, sampai saat ini 
pengrajin masih dapat terus menjalankan usahanya dengan 
baik dan mampu mendapatkan keuntungan dari hasi usahanya.  

 
4.4 Proses Produksi 

Proses produksi industri rambak merupakan serangkaian 
kegiatan produksi mulai dari bahan baku hingga proses akhir 
pengamasan rambak. Industri rambak di Desa Bangsal, 
Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto membutuhkan 
waktu ±14 hari dalam sekali produksi pada usaha rambak 
kelompok I, pada usaha rambak kelompok II membutuhkan 
waktu 1 – 2 hari dalam sekali produksi, dan pada usaha 
rambak kelompok III membutuhkan waktu ± satu bulan dalam 
sekali produksi. Tahap-tahap yang dilakukan dalam proses 
pembuatan rambak adalah sebagai berikut: 
a) Persiapan bahan baku utama 
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Proses pertama diawali dengan menyiapkan bahan baku 
utama yaitu kulit sapi. Kulit sapi yang digunakan adalah 
kulit sapi yang berkualitas bagus sehingga dapat 
menghasilkan kualitas produk yang bagus.  

b) Persiapan bahan baku penolong 
Proses pembuatan rambak tidak dapat diproduksi tanpa 
adanyan bahan penunjang. Bahan-bahan penolong yang 
digunakan antara lain: 
� KELOMPOK I 

1. Bawang putih sebagai bahan untuk memberi 
rasa gurih 

2. Garam untuk memberi rasa asin 
3. Bumbu masak sebagai penyedap rasa 
4. Air sebagai pelarut  

� KELOMPOK II 
1. Minyak goreng untuk menggoreng krecek 

rambak 
� KELOMPOK III 

1. Bawang putih sebagai bahan untuk memberi 
rasa gurih 

2. Garam untuk memberi rasa asin 
3. Bumbu masak sebagai penyedap rasa 
4. Air sebagai pelarut  
5. Minyak goreng untuk memekarkan struktur 

rambak 
c) Persiapan alat-alat 

Alat-alat yang digunakan pada proses produksi rambak 
masih sangat sederhana. Alat- alat yang digunakan pada 
usaha rambak berguna untuk kelancaran proses produksi. 
Adapun alat yang digunakan pada usaha pembuatan 
rambak diantaranya dapat dilihat pada Tabel 8  
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Tabel 8 Alat-alat yang digunakan dalam proses produksi 
pada industri rambak di Desa Bangsal, 
Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto 
2012 

Nama 
Alat 

Umur 
Ekono-

mis 
(tahun) 

KELOMPOK 
I 

KELOMPOK 
II 

KELOMPOK 
III 

� Rata-rata 
(buah) 

� Rata-rata 
(buah) 

� Rata-rata 
(buah) 

Tungku 5 2 2 3 
Wajan 5 1 2 3 
Serok 2 2 2 3 
Irik 3 8 4 8 
Blender 5 3 0 5 
Terpal 4 9 0 10 
Pisau 2 9 0 8 
Gunting 2 8 0 8 
Sutil 5 0 1 1 
Etalase 15 0 1 1 

Sumber: Data primer, 2012 (Diolah) 
 
Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui bahwa alat terpal 

paling banyak dimiliki oleh pengusaha rambak kelompok III 
yakni rata-rata sebanyak 10 buah. Terpal digunakan untuk 
penjemuran kulit sapi yang telah selesai digunting. Sedangkan 
alat yang paling sedikit dimiliki oleh produsen rambak adalah 
sutil dan etalase yaitu rata-rata produsen rambak kelompok III 
hanya mempunyai 1 buah. Sutil merupakan alat yang 
digunakan untuk menggoreng krecek menjadi kerupuk 
rambak. Etalase digunakan sebagai tempat penyimpanan 
rambak yang telah dikemas. 

Alat yang paling banyak dimiliki oleh pengusaha 
rambak kelompok I yakni terpal dan pisau. Masing-masing 
produsen memiliki rata-rata 9 buah terpal dan 9 buah pisau. 
Terpal pada usaha rambak kelompok I mempunyai fungsi 
yang sama pada usaha rambak kelompok III yaitu sebagai alat 
untuk penjemuran rambak di bawah sinar matahari. Pisau 
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sendiri digunakan sebagai alat untuk memotong kulit sapi 
menjadi potongan yang lebih kecil.  

Irik merupakan alat yang paling banyak dimiliki oleh 
produsen rambak kelompok II yakni sebanyak 4 buah, irik 
digunakan sebagai wadah sementara sebelum kerupuk rambak 
dikemas dalam kemasan plastik. Alat yang paling sedikit 
dimiliki oleh produsen rambak kelompok II adalah sutil dan 
etalase yaitu rata-rata produsen hanya mempunyai 1 buah. 
Untuk setiap peralatan yang digunakan untuk  memproduksi 
rambak memiliki fungsi yang berbeda sebagai berikut: 
1. Tungku berfungsi sebagai alat untuk memasak rambak 
2. Wajan berfungsi sebagai alat untuk perebusan kulit sapi, 

pencampuran bumbu, dan penggorengan krecek 
3. Blender digunakan sebagai alat untuk menghaluskan 

bumbu rambak 
4. Terpal digunakan sebagai alas untuk menjemur krecek 
5. Pisau  digunakan sebagai alat untuk memotong-motong 

kulit sapi menjadi bagian yang lebih kecil 
6. Serok berfungsi sebagai alat untuk meniriskan kerupuk 

rambak 
7. Irik digunakan sebagai tempat wadah potongan kulit 

sapid an kerupuk rambak 
8. Gunting  berfungsi untuk memotong kulit sapi menjadi 

bagian yang lebih kecil 
9. Sutil berfungsi sebagai alat untuk mengaduk campuran 

kulit sapi dengan bumbu dan untuk mengaduk gorengan 
kerupuk rambak 

10. Etalase berfungsi sebagai tempat untuk tempat 
penyimpanan dan memajang produk kerupuk rambak. 

Pada Gambar 8 berikut ini akan ditunjukkan mengenai 
proporsi terhadap penggunaan jumlah rata-rata alat yang 
digunakan pada industri rambak di Desa Bangsal, Kecamatan 
Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Proporsi penggunaan rata-rata 
alat yang digunakan pada proses produksi rambak 
mengindikasikan bahwa alat tersebut sangat dibutuhkan dalam 
jumlah yang banyak. 

Pada Gambar 8 nampak bahwa proporsi terbesar 
terhadap rata-rata penggunaan alat pada industri rambak 
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kelompok I adalah alat terpal dan pisau. Rata-rata alat terpal 
dan pisau yang digunakan oleh industri rambak kelompok I 
masing-masing sebesar 21%. Banyaknya terpal dan pisau yang 
digunakan menunjukkan bahwa alat ini penting dimiliki 
pengusaha rambak kelompok I dalam jumlah yang banyak 
karena alat ini masing-masing berfungsi untuk menjemur dan 
memotong kulit sapi. Sebaliknya alat yang dibutuhkan dalam 
jumlah sedikit adalah wajan sebasar 3%. Hal ini 
mengindikasikan bahwa alat tersebut tidak dibutuhkan dalam 
jumlah yang banyak. Alat wajan pada kelompok I berfungsi 
sebagai wadah membumbui krecek. 

Gambar 8.  Diagram proporsi rata-rata penggunaan alat 
pada industri rambak kelompok I
II, dan kelompok III di Desa Bangsal, 
Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto.
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masing sebesar 8%. Sutil merupakan alat yang digunakan 
untuk mengaduk-aduk kerupuk rambak dalam penggorengan 
atau wajan, sehingga alat ini tidak dibutuhkan terlalu banyak 
mengingat karyawan yang menggoreng kerupuk rambak hanya 
ada 1 orang. Alat etalase juga dibutuhkan hanya sedikit karena 
alat ini digunakan sebagai tempat untuk meletakkan produk 
kerupuk rambak. 

Proporsi terbesar terhadap rata-rata penggunaan alat 
pada industri rambak kelompok III adalah alat terpal. Rata-rata 
alat terpal yang digunakan oleh industri rambak kelompok III 
sebesar 20%. Banyaknya terpal yang digunakan menunjukkan 
bahwa alat ini penting dimiliki pengusaha rambak kelompok 
III dalam jumlah yang banyak karena alat ini berfungsi untuk 
menjemur rambak. Rata-rata alat yang paling sedikit 
digunakan pada usaha kelompok III adalah etalase dan sutil 
masing-masing sebesar 2%. Etalase digunakan dalam porsi 
sedikit karena alat ini digunakan untuk tempat kerupuk 
rambak yang dijual pada stand di pinggir jalan raya Desa 
Bangsal. Alat sutil juga paling sedikit dimiliki oleh produsen 
kelompok III karena alat tersebut tidak dibutuhkan dalam 
jumlah banyak. Alat sutil berfungsi sebagai pengaduk saat 
pembuatan rambak. 
d) Proses pembuatan rambak 

Proses pembuatan rambak pada kelompok I dan III 
terdiri dari dua proses yaitu proses pembuatan bumbu dan 
proses pembuatan rambak. Pada proses pembuatan bumbu 
rambak, tahapan yang dilalui adalah sebagai berikut: 
1. Pengupasan bahan penolong 

Bahan penolong seperti bawang putih dikupas terlebih 
dahulu. 

2. Pencucian bahan penolong 
Bahan penolong seperti ketumbar dan bawang putih 
sebelum digiling harus dicuci terlebih dahulu hingga 
bersih. 

3. Bahan penolong dihaluskan hingga halus 
Setelah dikupas dan dicuci bahan penolong seperti 
ketumbar, bawang putih, garam, penyedap rasa dan air 
dihaluskan dengan blender sampai halus. Setelah halus 
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maka bahan-bahan tersebut siap untuk dicampurkan pada 
kulit sapi yang telah dijemur setengah kering.  

Setelah bumbu dihaluskan, bumbu telah siap untuk 
dicampur dengan kulit sapi. Waktu pencampuran bumbu 
dengan kulit sapi untuk dijadikan krecek dapat dilihat pada 
Gambar 9. Tahapan proses pembuatan krecek harus dilakukan 
dengan benar untuk mendapatkan kualitas produk yang baik. 
Tahap produksi pembuatan krecek terdapat pada tahap proses 
produksi pada usaha rambak kelompok I dan kelompok III. 
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� Bahan baku utama yang 
digunakan adalah kulit 
sapi.  

� Kulit sapi dicuci 
dengan air bersih untuk 
menghilangkan kotoran 
yang menempel pada 
kulit. 

� Pengapuran digunakan 
untuk membuang bulu. 

� Kulit direbus sampai 
matang, selanjutnya 
kulit diangkat dan 
diangin-anginkan. 

� Kulit digunting atau 
dipotong dengan 
ukuran sekitar 2 x 4 cm. 

� Kulit yang telah 
dipotong dijemur 
dibawah panas sinar 
matahari sampai ½ 
kering. 

� Bumbu pelengkap 
dihaluskan terlebih 
dahulu sebelum 
ditambahkan pada 
potongan kulit sapi. 

� Bumbu halus 
ditambahkan pada 
potongan kulit sapi. 

� Kulit direndam dengan 
bumbu selama 8 jam 

� Penjemuran krecek 
dilakukan dibawah 
sinar matahari sampai 
kering. 

� Setelah krecek kering, 
dikemas menggunakan 
plastik. 

Gambar 9. Proses pembuatan krecek menurut produsen 
rambak di Desa Bangsal. 
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Proses akhir dari usaha rambak kelompok I adalah 
pengemasan krecek. Setelah krecek rambak benar-benar 
kering, krecek rambak siap untuk dikemas. Krecek rambak 
ditimbang sesuai ukuran kemasan, biasanya setiap kemasan 
berisi ± 500 gram. Pada proses produksi rambak pada usaha 
rambak kelompok III, belum selesai sampai pada tahap krecek, 
namun masih terdapat proses lagi yaitu proses penggorengan 
krecek rambak menjadi kerupuk rambak.  

Proses penggorengan krecek rambak menjadi kerupuk 
rambak pada merupakan proses produksi yang harus 
dijalankan pada usaha rambak kelompok III dan usaha rambak 
kelompok II, yang mana proses penggorengannya adalah 
sebagai berikut: 

 
� Krecek rambak yang akan 

digoreng dipersiapkan 
terlebih dahulu. 

� Minyak goreng 
dipanaskan pada wajan I 
suhu ±800C untuk 
penghangat krecek. 

� Krecek mentah 
dimasukkan pada wajan I 
selama ±5 menit. 

� Krecek dari wajan I 
dipindahkan pada wajan II 
dengan suhu ±1600C 
supaya krecek 
mengembang sempurna. 

� Kerupuk yang telah 
digoreng, ditiriskan untuk 
menghilangkan minyak 
yang masih menempel. 

� Setelah minyak hilang dan 
kerupuk dalam keadaan 
dingin, kerupuk dikemas 
dengan menggunakan 
plastik. 

 
 

Gambar 10. Proses penggorengan kerupuk rambak 

Persiapan Krecek rambak 

Pemanasan minyak goreng 

Penggorengan tahap I 

Penggorengan tahap II 

Penirisan 

Pengemasan 
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Proses akhir dari usaha rambak kelompok II dan 
kelompok III adalah pengemasan kerupuk rambak. 
Pengemasan kerupuk rambak pada kelompok II tiap kemasan 
berisi 40 gram, sedangkan untuk pengemasan kerupuk rambak 
pada kelompok III tiap kemasan berisi 100 gram kerupuk 
rambak. 

 
4.5 Biaya Produksi 

Biaya produksi rambak dibedakan menjadi dua yaitu 
biaya tetap dan biaya variabel. Biaya variabel meliputi biaya 
bahan baku, biaya bahan penolong seperti ketumbar, bawang 
putih, garam, penyedap rasa, minyak goreng, baha bakar, serta 
tenaga kerja. Biaya tetap sendiri meliputi biaya-biaya 
penyusutan alat-alat yang dibeli dan sewa lahan serta gedung 
yang digunakan untuk proses produksi. 

 
4.4.1 Biaya Tetap 

Biaya tetap adalah biaya yang nilainya tidak 
dipengaruhi besar kecilnya volume produksi. Sehingga 
berapapun volume produksinya, tidak akan mempengaruhi 
besarnya biaya tetap. Biaya yang termasuk dalam kategori 
biaya tetap dalam penelitian industri rambak adalah biaya 
penyusutan semua peralatan produksi, biaya sewa tanah, dan 
biaya sewa gedung atau bangunan. Alat-alat produksi meliputi 
tungku, wajan, blender, terpal, pisau, serok, irik, gunting, sutil, 
dan etalase. Jumlah dalam hal kepemilikan alat tersebut 
berbeda antara pengusaha yang satu dengan pengusaha yang 
lain, karena kelompok usaha dan jumlah produksi yang 
dihasilkan dalam satu kali proses produksi juga berbeda. Biaya 
tetap digunakan untuk menentukan besarnya penerimaan 
pengusaha selama proses pengolahan. Biaya dapat dilihat pada 
Tabel 9 berikut:  
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Tabel 9.  Rata-rata biaya tetap yang digunakan dalam 
satu kali proses produksi pada industri 
rambak di Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, 
Kabupaten Mojokerto 2012 

No Jenis Biaya KELOMPOK 
I 

KELOMPOK 
II 

KELOMPOK 
III 

(Rp) (Rp) (Rp) 
1. Penyusutan 

Alat 
23.545,04 4.249,33 121.996,30 

2. Sewa Lahan 94.576,25 0 230.777,86 
3. Sewa tempat 108.739,90 28.125,01 333.333,40 
 TOTAL 226.861,11 32.374,34 686.107,56 

Sumber: Data primer, 2012 (Diolah) 
 

Besar total biaya tetap pada usaha rambak di Desa 
Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto berbeda-
beda. Besar total biaya tetap pada usaha rambak kelompok I 
adalah Rp. 226.861,11 Per proses produksi, kelompok II 
sebesar Rp. 32.374,34 per produksi, dan kelompok III sebesar 
Rp. 686.107,56 per proses produksi. Besarnya biaya tetap 
tergantung pada penyusutan peralatan yang digunakan, luas 
lahan dan bangunan yang disewa untuk keperluan produksi.  

Rata-rata total biaya tetap yang paling tinggi terdapat 
pada usaha rambak kelompok III. Tingginya total biaya tetap 
disebabkan oleh rata-rata proporsi besar biaya penyusutan alat, 
sewa tempat, dan sewa lahan lebih tinggi dari usaha rambak 
kelompok I dan kelompok II. Hal ini disebabkan dalam proses 
produksi usaha rambak kelompok III memerlukan peralatan 
dan tempat yang lebih besar atau lebih banyak dari yang 
dibutuhkan oleh usaha rambak kelompok I dan kelompok II. 
Proses produksi usaha rambak kelompok III mengolah dari 
bahan mentah berupa kulit sapi sampai menjadi kerupuk 
rambak siap konsumsi. 

Dari Tabel 9 didapatkan data bahwa biaya sewa tempat 
dalam proses produksi rambak kelompok I, II, dan III paling 
dominan dalam mempengaruhi biaya tetap yakni sebesar Rp. 
108.739,90 (Kelompok I), Rp. 28.125,01 (Kelompok II), dan 
Rp. 333.333,40 (Kelompok III). Perbedaan besar biaya sewa 
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tempat, dipengaruhi oleh luas tempat yang digunakan
proses produksi rambak. Diantara responden kelo
rambak, biaya sewa tempat atau bangunan yang paling tinggi 
terdapat pada pengusaha rambak kelompok III. Maka dapat 
disimpulkan bahwa bangunan yang digunakan oleh responden 
rambak kelompok III lebih luas dari bangunan yang digunakan 
oleh responden rambak kelompok I dan kelompok II.

Pada Gambar 11 ditunjukkan mengenai proporsi biaya 
tetap yang digunakan oleh industri rambak kelompok I, II, dan 
III secara keseluruhan yang ada di Desa Bangsal, Kecamatan 
Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Proporsi rata-rat
ini menunjukkan besarnya curahan keseluruhan biaya yang 
dikeluarkan oleh pengusaha rambak dalam tiap kali proses 
produksinya. 

Gambar 11. Proporsi biaya tetap yang digunakan oleh 
industri rambak kelompok I, II, dan III

 
Gambar 11 menunjukkan proporsi terbesar 

tempat terdapat pada usaha rambak kelompok II yaitu sebesar 
87%. Keadaan ini disebabkan pada usaha rambak kelompok II 
tidak menggunakan sewa lahan seperti yang digunakan pada 
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usaha rambak kelompok I dan III. Proses produksi usaha 
rambak kelompok II tidak melakukan penjemuran, sehingga 
tidak ada biaya sewa lahan pada rincian biaya tetap. 
Sedangkan pada proses produksi usaha rambak kelompok I 
dan III memerlukan proses penjemuran. 

Proporsi biaya penyusutan sewa alat yang paling tinggi 
terdapat pada usaha rambak kelompok III yaitu sebesar 17%. 
Proses produksi yang lebih lengkap, membuat alat yang 
dibutuhkan lebih banyak dari alat yang dibutuhkan pada 
proses produksi usaha rambak kelompok I dan kelompok II. 
Rata-rata penyusutan alat produksi yang digunakan oleh usaha 
rambak kelompok I, kelompok II, dan kelompok III dapat 
dilihat pada Lampiran 10. 

 
4.4.2 Biaya Variabel 

Biaya variabel merupakan biaya yang jumlah totalnya 
berubah-ubah sebanding dengan perubahan volume produksi 
yang dihasilkan. Biaya variabel yang digunakan dalam proses 
produksiindustri rambak antara lain: biaya bahan baku, biaya 
bahan penolong, bahan pelengkap, bahan bakar, biaya lain-lain 
dan upah tenaga kerja. Beasarnya rata-rata biaya variabel 
ditunjukkan dalam Tabel 10 berikut. 
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Tabel 10.  Biaya variabel rata-rata yang digunakan 
dalam proses produksi pada industri rambak 
di Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, 
Kabupaten Mojokerto 2012 

No 
Jenis 
Biaya 

Variabel 

KELOMPOK 
I 

KELOMPOK 
II 

KELOMPOK 
III 

Biaya (Rp) Biaya (Rp) Biaya (Rp) 
1. Kulit Sapi 10.658.537 - 11.466.667 
2. Krecek - 62.400 - 
3. Garam 13.756 - 15.000 
4. Ketumbar 82.537 - 90.000 

5. Bawang 
Putih 90.378 - 100.000 

6. Penyedap 
Rasa 6.146  8.000 

7. Minyak 
Goreng - 24.700 5.890.000 

8. Bahan 
Bakar 76.561 5.200 172.000 

9. Kemasan 
(Plastik) 61.427 8.993 1.265.000 

10. Air 35.610 - 40.000 
11. Label - 1357 92.790 
12. Upah 948.049 14.800 4.180.000 

TOTAL 11.973.000 117.450 23.319.457 
Sumber: Data primer, 2012 (Diolah) 
 

Pada Tabel 10 dapat diketahui bahwa besarnya rata-rata 
total biaya variabel untuk satu kali proses produksi rambak 
kelompok I adalah Rp. 11.973.000. Proporsi bahan baku 
utama kulit sapi menempati urutan pertama dari total biaya 
variabel yang dikeluarkan yaitu sebanyak Rp. 10.658.537 , hal 
ini disebabkan karena harga bahan baku utama kulit sapi 
harganya relatif tinggi dan proporsi banyaknya kulit sapi yang 
digunakan realatif banyak. Rata-rata total biaya variabel untuk 
satu kali proses produksi rambak kelompok II adalah Rp. 
117.450 proporsi bahan baku utama krecek sapi menempati 
urutan pertama dari total biaya variabel yang dikeluarkan oleh 
kelompok II yaitu sebanyak Rp. 62.400 , hal ini disebabkan 
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karena harga bahan baku utama kulit sapi harganya relatif 
tinggi dan proporsi banyaknya kulit sapi yang digunakan 
relatif banyak. Proporsi bahan baku utama kulit sapi pada 
usaha rambak kelompok III juga menempati urutan pertama 
dari total biaya variabel yang dikeluarkan yaitu sebanyak Rp. 
11.466.667. Rata-rata total biaya variabel pada usaha rambak 
kelompok III sebasar Rp. 23.319.457, jika dibandingkan 
dengan rata-rata total biaya variabel usaha rambak kelompok I 
dan kelompok II, total biaya variabel usaha rambak kelompok 
III lebih besar. Hal ini disebabkan proses produksi usaha 
rambak kelompok III merupakan gabungan dari proses 
produksi usaha rambak kelompok I dan kelompok II, sehingga 
biaya yang dikeluarkan menjadi lebih besar. 
 Industri rambak ini hanya menggunakan tenaga 
manusia, tenaga kerja yang digunakan dalam industri rambak 
di Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto 
dari masyarakat sekitar. Rata-rata upah yang harus dikeluarkan 
pada usaha rambak kelompok I, II dan III adalah sebesar Rp. 
948.049 ; Rp. 15.300 ; Rp. 4.180.000 untuk satu kali proses 
produksi. Upah tenaga kerja pada usaha kelompok I dan 
kelompok III yang ada di desa bangsal dibedakan menjadi dua 
bagian yakni bagian produksi dan bagian pengguntingan.  
 
4.4.3 Biaya Total 

Biaya total dalam proses produksi industri rambak 
merupakan hasil penjumlahan total biaya tetap dan total biaya 
variabel yang dikeluarkan masing-masing pengusaha industri 
rambak. Adapun total biaya yang harus dikeluarkan oleh 
masing-masing pengusaha indusri rambak adalah berbeda-
beda. Besarnya total biaya yang biasa dikeluarkan oleh 
pengusaha rambak akan tersaji pada Tabel 11 berikut ini. 
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Tabel 11.  Biaya total rata-rata yang digunakan dalam 
satu kali proses produksi pada industri 
rambak di Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, 
Kabupaten Mojokerto 2012 

No Uraian KELOMPOK 
I (Rp) 

KELOMPOK 
II (Rp) 

KELOMPOK 
III (Rp) 

1. Biaya 
Tetap 226.861 32.374 686.108 

2. Biaya 
Variabel 11.973.000 117.450 23.319457 

 Biaya 
Total 12.199.861 149.824 24.005.564 

Sumber: Data primer, 2012 (Diolah) 
 

Berdasarkan Tabel 11 dapat dilihat bahwa dalam satu 
kali proses produksi, rata-rata industri rambak kelompok I 
mengeluarkan biaya total rata-rata sebesar Rp. 12.199.861. 
Kelompok II mengeluarkan biaya total rata-rata sebesar Rp. 
149.824. Kelompok III mengeluarkan biaya total rata-rata 
sebesar Rp. 24.005.564. Besar biaya total dipengaruhi oleh 
besar biaya tetap dan besar biaya variabel. Biaya total 
kelompok III lebih besar dibandingkan biaya total kelompok I 
dan kelompok II, karena biaya tetap dan biaya variabel yang 
dikeluarkan oleh kelompok III lebih besar. 

Gambar 12 berikut akan disajikan proporsi penggunaan 
biaya tetap dan biaya variabel pada industri rambak di Desa 
Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. 
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Gambar 12.  Diagram proporsi rata-rata biaya t
pada industri rambak di Desa Bangsal, 
Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto.

  
Pada Gambar 12 menunjukkan proporsi rata

variabel pada usaha rambak kelompok I, II, dan III lebih besar 
dari pada proporsi biaya tetap yang dikeluarkan oleh industri
rambak di Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten 
Mojokerto yakni sebesar 98%, 81%, dan 97%. P
tetap sebesar 2%, 19%, dan 3%, hal ini menunjukkan bahwa 
tiap proses produksi biaya variabel paling banyak dikeluarkan 
oleh industri rambak dari pada biaya tetap. 

 
4.6 Analisis Penerimaan 

Hasil dari wawancara di daerah penelitian rambak di 
Desa bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto 
harga krecek pada usaha kelompok I untuk ukuran kemasan ½ 
kg adalah sebesar Rp. 25.000. Pada usaha kelompok II 
rambak untuk 40 gram dalam satu kemasan adalah sebesar Rp. 
5000. Pada usaha kelompok III harga rambak untuk 
dalam satu kemasan adalah sebesar Rp. 10.000. besarnya 
penerimaan dalam satu kali proses produksi dapat dilihat pada 
Tabel 12 
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Tabel 12. Penerimaan rata-rata untuk satu kali proses 
produksi pada industri rambak di Desa 
Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten 
Mojokerto 2011 

No Uraian KELOMPOK 
I 

KELOMPOK 
II 

KELOMPOK 
III 

1. 
Jumlah 
Produksi 
(kemasan) 

540 35 3.248 

2. 
Harga per 
kemasan 
(Rp) 

25.000 5000 10.000 

3. Penerimaan 
(Rp) 13.506.098 176.050 32.476.667 

Sumber: Data primer, 2011 (Diolah) 
 

Tabel 12 dapat diketahui bahwa rata-rata penerimaaan 
pengolah industri rambak kelompok I di Desa Bangsal, 
Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto dengan jumlah 
rata-rata produksi sebanyak 540 kemasan dengan harga per 
kemasan Rp. 25.000,- maka pengusaha kelompok I akan 
mendapatkan rata-rata penerimaan sebesar Rp. 13.506.097,56. 
Rata-rata penerimaan pengolah industri kelompok II dengan 
jumlah rata-rata 35 kemasan dengan harga per kemasan Rp. 
5.000,- maka pengusaha kelompok II mendapatkan rata-rata 
penerimaan sebesar Rp. 176.050,-. Pada usaha rambak 
kelompok III rata-rata penerimaan yang diperoleh  pengusaha, 
dengan rata-rata jumlah produksi 3248 kemasan dengan harga 
per kemasan Rp. 10.000,- maka didapatkan penerimaan 
sebesar Rp. 32.476.667. 

Penerimaan yang paling tinggi terdapat pada usaha 
rambak kelompok III, hal ini disebabkan rata-rata jumlah 
produksi yang dihasilkan lebih tinggi. Selain jumlah produksi, 
harga rata-rata produk per kemasan lebih tinggi dibandingkan 
dengan rata-rata harga per kemasan produk kelompok II. 
Harga per kemasan lebih tinggi disebabkan produsen rambak 
kelompok III mengemas kerupuk rambak dengan berat yang 
berbeda dari kelompok II. 
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4.7 Analisis Keuntungan 
Keuntungan dipengaruhi oleh penerimaan total dan total 

biaya yang dikeluarkan tiap kali proses produksi. Untuk 
mengetahui besar tingkat keuntungan yang diperoleh 
pengusaha industri rambak maka dilakukanlah analisis 
keuntungan. Pengusaha rambak dikatakan untung apabila 
memperoleh laba atau nilai total penerimaannya lebih besar 
dibanding total biayanya. Keuntungan pengusaha rambak 
dapat ditunjukkan pada Tabel 13 di bawah ini. 

 
Tabel 13. Analisis rata-rata keuntungan per Kg bahan 

baku pada industri rambak di Desa Bangsal, 
Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto 
2012 

Uraian KELOMPOK 
I 

KELOMPOK 
II 

KELOMPOK 
III 

Total 
Penerimaan 
(Rp) 

37.938 135.423 81.192 

Total biaya 
(Rp) 34.269 115.249 60.014 

Keuntungan 
(Rp) 3.669 20.174 21.178 

Sumber: Data primer, 2012 (Diolah) 
 

Tabel 13 dapat diketahui bahwa usaha rambak 
kelompok I, kelompok II, dan kelompok III rata-rata 
memperoleh keuntungan per kg bahan baku masing-masing 
sebesar Rp. 3.669, Rp. 20.174, dan Rp. 21.174. Keadaan ini 
menunjukkan bahwa industri rambak kelompok I, kelompok 
II, dan kelompok III telah mampu menghasilkan keuntungan, 
dan keuntungan yang lebih besar berarti perusahaan pengolah 
industri rambak telah mampu menjalankan usahanya dengan 
baik. 

Rata-rata keuntungan responden rambak kelompok III 
lebih besar dibandingkan rata-rata keuntungan responden 
kelompok I dan kelompok II. Keuntungan yang lebih besar 
tersebut disebabkan penerimaan yang diterima oleh pengusaha 
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rambak kelompok III lebih besar. Penerimaan yang lebih besar 
tersebut disebabkan hasil produksi yang dihasilkan oleh 
responden rambak kelompok III lebih besar.  

 
4.8 Analisis Nilai Tambah 

Analisis nilai tambah digunakan untuk mengetahui nilai 
tambah yang terdapat pada industri rambak di Desa Bangsal, 
Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Nilai tambah 
adalah penambahan nilai yang terdapat pada suatu produk 
setelah dilakukan proses pengolahan lebih lanjut sehingga nilai 
produk menjadi lebih tinggi dari pada sebelum dilakukan 
pengolahan. Kegiatan mengolah kulit sapi menjadi rambak 
mengakibatkan bertambahnya nilai komoditas kulit sapi. 
Perhitungan nilai tambah ini didasarkan pada analisis metode 
hayami, keunggulan metode ini yaitu dapat menguraikan 
proses produsi menurut sumbangan masing-masing faktor-
faktor produksi dan mengetahui distribusi nilai tambah 
terhadap tenaga kerja. 

Perhitungan analisis nilai tambah pada industri rambak 
ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar nilai tambah 
yang terdapat pada 1 kg kulit sapi yang diolah menjadi produk 
rambak. Perhitungan ini didasarkan pada analisis nilai tambah 
yang dilakukan diawali dari tahap pengolahan sampai produk 
siap untuk dijual ke konsumen. Besarya nilai tambah diperoleh 
dari hasil pengurangan biaya bahan baku kulit sapi dan input 
lainnya terhadap produk rambak yang dihasilkan. Selain itu 
dengan mengetahui perkiraan nilai tambah dari industri 
rambak, diharapkan dapat diperoleh informasi mengenai 
besarnya imbalan bagi tenaga kerja, serta dapat menunjukkan 
besarnya kesempatan kerja yang ditambahkan karena 
kegiatana usaha industri rambak. Rata-rata nilai tambah pada 
industri rambak di Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, 
Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada Tabel 14 

 Tabel 14 diketahui bahwa rata-rata penggunaan bahan 
baku per satu kali proses produksi pada usaha rambak 
kelompok I sebesar 356 kg kulit sapi, pada usaha rambak 
kelompok II sebesar 1,3 kg krecek sapi, dan pada usaha 
rambak kelompok III sebesar 400 kg kulit sapi. Dengan rata-
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rata penggunaan bahan baku tersebut maka rata-rata hasil 
produksi kelompok I yang ada sebanyak 270,1 kg krecek sapi 
atau sebanyak rata-rata 540,1 kemasan tiap proses 
produksinya. Hasil produksi kelompok II sebanyak 1kg 
kerupuk rambak atau sebanyak rata-rata 39,4 kemasan tiap 
proses produksinya. Hasil produksi kelompok III paling 
banyak dari kelompok yang lain yaitu sebanyak rata-rata 
306,9kg kerupuk rambak atau sebanyak rata-rata 3093 
kemasan.  
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Tabel 14.  Rata-rata nilai tambah untuk satu kali proses 
produksi pada industri rambak di Desa 
Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten 
Mojokerto 2012 

 

Keterangan 

KELOMPOK  

I II III 

Rata-rata Rata-rata Rata-rata 
A Hasil Produksi (kg/1 x produksi) 270,1 1 324,7 
B Bahan Baku (Kg/1 x produksi) 356,0 1,3 400,0 
C Tenaga Kerja (jam/produksi) 114,0 4,7 528,0 
M Faktor Konversi 0,8 1,0 0,8 
N Koefisien Tenaga Kerja 0,4 3,7 1,3 
D Harga rambak/Krecek (Rp/Kg) 50.000,0 166.667,0 166.667,0 
E Upah Rerata (Rp/jam) 1.974,1 3.283,9 3.020,8 

Penerimaan dan Keuntungan (Rp/kg bahan baku) 
F Harga Kulit Sapi (Rp/Kg) 29.926,8 48.000,0 28.666,7 
G Input Lain (Rp/Kg/1 x produksi) 1.031,0 43.681,5 21.625,5 
K Nilai Produksi (Rp/Kg/1 x produksi) 37.988,0 164.834,0 135.319,7 
I Nilai Tambah (Rp/Kg/1 x Produksi) 7.030,4 73.152,2 85.027,5 
H Rasio Nilai Tambah (%) 18,5 44,4 62,8 
P Imbalan tenaga kerja (Rp/kg/1 x 

produksi) 
685,6 12.033,0 3987,5 

L Bagian Tenaga Kerja (%)  9,7 16,5 4,7 
R Keuntungan (Rp/kg/1 x produksi) 6.344,7 61.188,8 81.040,0 
P Tingkat Keuntungan (%) 90,3 83,5 95,3 

Sumber: Data primer, 2011 (Diolah) 
 

Setiap harinya sistem pengupahan tenaga kerja dalam 
industri rambak di Desa Bangsal menggunakan sistem upah 
dalam satu kali proses produksi, lamanya jam kerja kelompok 
I rata-rata selama 114 jam per proses produksi, pada kelompok 
II rata-rata 4,7 jam per proses produksi, dan pada kelompok III 
rata-rata 528 per proses produksi. Nilai rata-rata rasio imbalan 
tenaga kerja pada kelompok I adalah sebesar 9,7%,  hal ini 
menunjukkan bahwa industri rambak kelompok I di Desa 
Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojoketo mampu 
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memberikan pendapatan bagi pekerjanya sebanyak Rp. 685,6 
tiap kali proses produksi. Pada usaha rambak kelompok II 
rata-rata mampu meberikan pendapatan bagi pekerjanya 
sebesar Rp. 12.033 tiap kali proses produksi, sedangkan untuk 
kelompok III sebesar Rp. 3.987,5. Imbalan tenaga kerja 
menurut metode hayami dipengaruhi oleh upah tenaga kerja 
dan koefisien tenaga kerja.  

Selanjutnya dengan harga produk krecek kelompok I 
sebesar Rp. 25.000/ ½ kg atau Rp. 50.000/kg dan faktor 
konversi sebesar 0,8 diperoleh rata-rata nilai produksi yang 
ada sebesar Rp. 37.988 satu kali proses produksi. Pada 
kelompok II harga produk rambak sebesar Rp. 166.667/kg dan 
faktor konversi sebesar 1 diperoleh rata-rata nilai produksi Rp. 
164.834 satu kali proses produksi. Pada kelompok III harga 
produk rambak sebesar Rp. 166.667/kg dan faktor konversi 
sebesar 0,8 diperoleh rata-rata nilai produksi Rp. 135.319,7/kg 
satu kali proses produksi. 

Besar nilai tambah suatu produk dipengaruhi oleh 
besarnya nilai produk, dan harga bahan baku, dan tidak 
termasuk tenaga kerja. Dalam pengolahan produk kelompok I 
bahan baku utama yang digunakan adalah kulit sapi, dan 
sejumlah input lain. Yang termasuk biaya input lain adalah 
biaya variabel kecuali biaya bahan baku utama dan biaya 
tenaga kerja. Besarnya nilai produksi setelah dikurangi dengan 
harga kulit sapi dan input lain maka diperoleh rata-rata nilai 
tambah sebesar Rp. 7.030,4 atau sebesar 18,5%. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa nilai tambah yang 
diberikan pada komoditas kulit sapi setelah diolah menjadi 
produk krecek adalah sedang. Menurut Apriadi (2003) nilai 
tambah dapat digolongkan menjadi 3 yakni dikatakan rendah 
jika  <15%, sedang jika berkisar 15% - 40%, dan tinggi jika > 
40%. 

Rata-rata nilai tambah yang diperoleh produsen 
kelompok II sebesar Rp. 73.152,2 atau sebesar 44,4%, angka 
ini menunjukkan bahwa nilai tambah yang diberikan pada 
komoditas krecek sapi setelah diolah menjadi produk rambak 
adalah tinggi. Rata-rata nilai tambah tertinggi terdapat pada 
produsen kelompok III yaitu sebesar Rp. 85.027,5 atau sebesar 
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62,8%, rasio nilai tambah pada usaha kelompok III juga 
termasuk dalam kategori tinggi yaitu rasio nilai tambah 
melebihi 40%. 

 
4.9 Analisis Break Even Point 

Analisis Break Even Point (BEP) merupakan suatu 
analisis yang digunakan untuk mengetahui perencanaan 
keuntungan suatu agroindustri. BEP merupakan suatu titik 
atau keadaan dimana suatu usaha tidak mengalami keuntungan 
ataupun kerugian. Analisis BEP bertujuan untuk mengetahui 
jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan agar 
perusahaan tidak mengalami kerugian, serta mengetahui 
jumlah penjualan yang harus dicapai agar perusahaan 
memperoleh keuntungan.  

Analisis BEP pada industri rambak dapat digunakan 
sebagai landasan untuk merencanakan kegiatan operasional 
dalam usaha mencapai laba tertentu dan juga sebagai landasan 
untuk mengendalikan kegiatan operasi yang sedang berjalan, 
serta pertimbangan dalam menentukan harga jual rambak. 

 
Tabel 15. Rata-rata BEP (rupiah) dan BEP hasil 

(kemasan) untuk satu kali proses produksi 
pada industri rambak di Desa Bangsal, 
Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto 
2012 

No Uraian KELOMPOK 
I 

KELOMPOK 
II 

KELOMPOK 
III 

1. BEP harga 
(Rp) 22.559 4.285,93 8.077,27 

2. Harga 
aktual (Rp) 25.000 5.000,00 10.000,00 

3. BEP hasil 
(kemasan) 488 33,29 2498,10 

4. 
Produk 
aktual 
(kemasan) 

540 39,40 3093,00 

Sumber: Data primer, 2012 (Diolah) 
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Tabel 15 dapat diketahui bahwa rata-rata titik impas 
industri rambak kelompok I , kelompok II, dan kelompok III 
dalam satu kali proses produksi adalah sebesar 488 kemasan, 
33,29 kemasan, dan 2498,10 kemasan. Apabila dalam rupiah 
harga minimal sebesar Rp. 22.559 (kelompok I), Rp. 4.285,93 
(kelompok II), dan Rp. 8.077,72 (kelompok III). Artinya untuk 
mencapai keuntungan, titik impas pengolahan rambak harus 
melebihi hasil produksi sebanyak BEP dalam hasil (kemasan) 
atau memberikan harga per kemasan melebihi sebesar BEP 
dalam harga (Rp).  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, responden 
rambak baik kelompok I, kelompok II, atau kelompok III telah 
melewati BEP harga dan BEP hasil pada Tabel 15. Keadaan 
ini berarti usaha rambak kelompok I, kelompok II, dan 
kelompok III tidak mengalami kerugian melainkan mendapat 
keuntungan. Hal ini juga berarti usaha rambak kelompok I, 
kelompok II, dan kelompok III layak untuk dijalankan. 

 
4.10   Analisis Efisiensi Usaha 

Tingkat efisiensi suatu usaha industri salah satunya 
dapat dilihat dari kriteria R/C ratio, R/C ratio merupakan 
perbandingan antara penerimaan dengan biaya total. Suatu 
perusahaan dikatakan efisien apabila R/C rationya > 1, bila 
R/C rationya < 1 maka usaha rambak ini belum efisien, dan 
bila R/C ratio = 1 maka suatu perusahaan tidak rugi dan tidak 
untung. Adapun besarnya R/C ratio dapat dilihat pada Tabel 
16 

 
Tabel 16. Tingkat efisiensi usaha untuk satu kali proses 

produksi pada industri rambak di Desa 
Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten 
Mojokerto 2012 

 
No. Uraian KELOMPOK I KELOMPOK II KELOMPOK III 

1. Total 
Penerimaan (Rp) 13.506.097,56 197.000,0 32.476.666,67 

2. Total Biaya (Rp) 12.199.861,10 166.441,3 24.982.989,23 
 R/C ratio 1,1 1,2 1,3 

Sumber: Data primer, 2011 (Diolah) 
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 Dari Tabel 16 dapat diketahui bahwa R/C rasio pada 
industri rambak menunjukkan nilai lebih dari 1, dimana nilai 
R/C ratio kelompok I sebesar 1,1 menunjukkan bahwa dari 
setiap Rp. 10.000 yang dikeluarkan oleh pemilik usaha maka 
akan menghasilkan penerimaan sebesar Rp. 11.000. Nilai R/C 
ratio kelompok II sebesar 1,2 menunjukkan bahwa dari setiap 
Rp. 10.000 yang dikeluarkan oleh pemilik usaha maka akan 
menghasilkan penerimaan sebesar Rp. 12.000. Nilai R/C ratio 
kelompok III merupakan nilai yang paling besar yaitu sebesar 
1,3 menunjukkan bahwa dari setiap Rp. 10.000 yang 
dikeluarkan oleh pemilik usaha maka akan menghasilkan 
penerimaan sebesar Rp. 13.000. Sehingga dapat ditarik 
kesimpulan bahwa usaha rambak di Desa Bangsal, Kecamatan 
Bangsal, Kabupaten Mojokerto telah efisien, karena dianggap 
telah dapat memberikan keuntungan bagi pelaku usahanya.  

Diantara ketiga kelompok usaha rambak yang ada di 
desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto 
usaha rambak kelompok III merupakan usaha rambak yang 
paling efisien dengan angka R/C ratio sebesar 1,3. Semakin 
besar nilai R/C ratio yang dihasilkan berarti semakin 
menguntungkan usaha itu untuk dilaksanakan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 KESIMPULAN  
1. Nilai tambah yang diberikan pada usaha rambak di Desa 

Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto 
berturut-turut adalah sebesar (1) kelompok III (usaha 
yang proses produksinya mengolah dari kulit sapi sampai 
menjadi rambak) memberikan nilai tambah paling tinggi 
yaitu Rp. 85.027,5 per kg bahan baku, dengan rasio nilai 
tambah 62,8%. (2) kelompok II (usaha yang proses 
produksinya mengolah dari krecek menjadi rambak) 
memberikan nilai tambah tinggi sebesar Rp. 73.152,2 per 
kg bahan baku, dengan rasio nilai tambah 44,4%. (3) 
kelompok I (usaha yang proses produksinya mengolah 
dari kulit sapi menjadi krecek) memberikan nilai tambah 
rendah sebesar Rp. 7.030,4 per kg bahan baku, dengan 
rasio nilai tambah 18,5%.  

2. Keuntungan rata-rata per kg bahan baku yang diperoleh 
pada kelompok I (usaha yang proses produksinya 
mengolah dari kulit sapi menjadi krecek) sebesar Rp. 
3.669, kelompok II (usaha yang proses produksinya 
mengolah dari krecek menjadi rambak) Rp. 20.174; dan 
kelompok III (usaha yang proses produksinya mengolah 
dari kulit sapi sampai menjadi rambak) Rp. 21.178. 

3. Usaha rambak di Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, 
Kabupaten Mojokerto telah efisien, dengan tingkat 
efisiensi tertinggi terdapat pada usaha rambak kelompok 
III (usaha yang proses produksinya mengolah dari kulit 
sapi sampai menjadi rambak) dengan nilai R/C ratio 
sebesar 1,3. Usaha rambak kelompok II (usaha yang 
proses produksinya mengolah dari krecek menjadi 
rambak) memiliki nilai R/C ratio sebesar 1,2. Tingkat 
efisiensi terendah dari ketiga kelompok terdapat pada 
usaha rambak kelompok I (usaha yang proses 
produksinya mengolah dari kulit sapi menjadi krecek) 
dengan nilai R/C ratio sebesar 1,1. 
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5.2 SARAN 
Untuk menjaga kontinyuitas produksi disarankan untuk 

menggunakan oven sebagai pengganti sinar matahari untuk 
mengeringkan kulit sapi pada saat musim hujan.  

Sebaiknya dilakukan pencatatan terhadap berbagai 
macam input dan output yang berhubungan dengan proses 
produksi, sehingga dapat diketahui sejauh mana perusahaan 
mendapat keuntungan atau mengalami kerugian. 
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Lampiran 1.  Nama responden pengusaha rambak 
kelompok I di Desa Bangsal, Kecamatan 
Bangsal, Kabupaten Mojokerto 

 
No Nama responden Usia 

(th) Skala Usaha Jenis Usaha 

Pen
didi
kan 
(th) 

Lama 
Usaha 

(th) 

Jumlah TK 

Te-
tap 

Musi-
man 

1 Muhammad Ilyas 35 Rumah tangga Utama 12 10 4 8 

2 Ninik 32 Rumah tangga Utama 9 12 4 11 

3 Ainur Rofiah 27 Rumah tangga Sampingan 9 6 2 6 

4 Sodik 32 Rumah tangga Utama 12 9 4 8 

5 Iftakhur Rozikin 28 Rumah tangga Utama 12 5 4 8 

6 Ichwan Hadi 34 Rumah tangga Sampingan 9 6 2 6 

7 Samsul Hadi 39 Rumah tangga Utama 9 11 4 8 

8 Rochmat 31 Rumah tangga Utama 12 10 4 8 

9 Sudarmaji 43 Rumah tangga Utama 6 14 2 6 

10 M. Santoso 27 Rumah tangga Utama 12 8 4 8 

11 Mujaidun 32 Rumah tangga Utama 12 10 4 8 

12 Asari 28 Rumah tangga Utama 12 5 2 6 

13 Agus 34 Rumah tangga Utama 9 11 4 8 

14 Zainul Arifin 30 Rumah tangga Utama 9 7 4 8 

15 Sutar 36 Rumah tangga Utama 12 10 4 8 

16 Bisri 40 Rumah tangga Utama 9 13 4 8 

17 Fatik 32 Rumah tangga Sampingan 12 7 4 8 

18 Joni 31 Rumah tangga Utama 9 6 4 8 

19 Hariyanto 45 Rumah tangga Utama 6 15 4 8 

20 Mulyono 36 Rumah tangga Utama 9 12 4 8 

21 Machfudi 33 Rumah tangga Utama 9 10 4 8 
22 Agus 29 Rumah tangga Sampingan 12 4 2 6 
23 Buhari 36 Rumah tangga Utama 9 11 4 8 
24 Imam 30 Rumah tangga Utama 9 4 4 8 
25 Solikin 37 Rumah tangga Utama 12 12 4 8 
26 Khasful Anwar 44 Rumah tangga Utama 9 15 4 8 
27 Asik 38 Rumah tangga Utama 9 7 4 8 
28 Fatkhur Rohman 27 Rumah tangga Utama 12 8 4 8 
29 Ainun Ainiyah 32 Rumah tangga Utama 12 10 4 8 
30 Didik 28 Rumah tangga Utama 12 5 2 6 
31 Khalimi 34 Rumah tangga Utama 9 11 4 8 
32 Bagus 34 Rumah tangga Sampingan 9 6 2 6 
33 Khoirul Anam 39 Rumah tangga Utama 9 11 4 8 
34 Khafid 31 Rumah tangga Utama 12 10 4 8 
35 Sampiono 43 Rumah tangga Utama 6 14 2 6 
36 Suyitno 40 Rumah tangga Utama 9 13 4 8 
37 Sugeng 50 Rumah tangga Utama 6 11 4 8 
38 Fakih 36 Rumah tangga Utama 9 12 4 8 
39 mustakim 33 Rumah tangga Utama 9 10 4 8 
40 Fanani 29 Rumah tangga Sampingan 12 4 2 6 
41 Karomaiyah 43 Rumah tangga Utama 6 11 4 8 
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Lampiran 2.  Nama responden pengusaha rambak 
kelompok II di Desa Bangsal, Kecamatan 
Bangsal, Kabupaten Mojokerto 

 

 
 
Lampiran 3.  Nama responden pengusaha rambak 

kelompok III di Desa Bangsal, Kecamatan 
Bangsal, Kabupaten Mojokerto 

 
No. Nama responden Usia 

(th) 
Skala 
Usaha 

Jenis 
Usaha 

Pendi-
dikan 
(th) 

Lama 
Usaha 

(th) 

Jumlah TK 
Te-
tap 

Musi-
man 

1 Khamdi Yulianta 43 
Rumah 
tangga 

Utama 12 15 4 15 

2 H. Budi 51 
Rumah 
tangga 

Utama 9 14 5 15 

3 Rokhman 42 
Rumah 
tangga 

Utama 12 11 5 15 

 
�
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No Nama responden Usia 
(th) 

Skala 
Usaha 

Jenis 
Usaha 

Pendi-
dikan 
(th) 

Lama 
Usaha 

(th) 

Jumlah 
Tenaga 
Kerja 

1 Dewi Sari 38 
Rumah 
tangga 

Utama 9 7 1 

2 Surtini 45 
Rumah 
tangga 

Utama 6 8 1 

3 Kholifatun Khasanah 42 
Rumah 
tangga 

Utama 9 10 1 

4 Aminah 39 Rumah 
tangga Utama 9 7 1 

5 Utami 45 Rumah 
tangga Utama 6 7 1 

6 Norma Yunani 38 Rumah 
tangga Utama 9 9 1 

7 Nur Umaiyah 38 Rumah 
tangga Utama 9 5 1 

8 Santi 35 Rumah 
tangga Utama 12 6 1 

9 Neneng 32 Rumah 
tangga Utama 12 4 1 

10 Muflihatun 49 Rumah 
tangga Utama 6 9 1 
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Lampiran 4.  Biaya penyusutan alat pada industri 
rambak kelompok I di Desa Bangsal, 
Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto 

 

 

Responden Tungku 
(Rp) 

Wajan 
(Rp) 

Blender 
(Rp) 

Terpal 
(Rp) 

Pisau 
(Rp) 

Serok 
(Rp) 

Irik 
(Rp) 

Gunting 
(Rp) 

1 3040 14000 3960 4900 900 580 693,33 720 
2 3040 14000 3960 4900 900 870 693,33 720 
3 1520 7360 2640 2450 360 290 520 540 
4 3040 11200 3960 4900 900 290 693,33 720 
5 3040 11200 3960 4900 900 580 693,33 720 
6 1520 7360 2160 2450 450 290 520 540 
7 3040 11200 3960 4900 990 580 693,33 720 
8 2720 11200 3960 4900 900 580 693,33 800 
9 1520 7360 2640 2940 450 290 520 540 
10 3040 14000 3960 4410 900 580 693,33 720 
11 3040 7360 2160 4900 900 290 693,33 540 
12 1520 7360 2160 2450 450 290 520 540 
13 3040 11200 3960 4900 900 580 693,33 720 
14 3040 11200 3960 4410 900 580 693,33 720 
15 3040 11200 3960 4900 900 580 693,33 880 
16 3040 14000 3960 4900 900 580 693,33 720 
17 3040 7360 3960 4410 900 290 693,33 720 
18 3040 11200 3960 4410 810 580 693,33 720 
19 3040 11200 3960 4900 990 580 693,33 720 
20 3360 11200 3960 4900 900 580 693,33 800 
21 3040 11200 3960 4900 900 580 693,33 720 
22 1520 7360 2160 1960 450 290 520 540 
23 3040 7360 3960 4900 900 580 693,33 720 
24 3040 11200 2640 4410 900 580 693,33 720 
25 3040 11200 3960 4900 900 580 693,33 720 
26 2720 11200 3960 4900 1080 580 693,33 720 
27 3040 11200 3960 4410 900 580 693,33 720 
28 3040 11200 3960 4410 900 580 693,33 720 
29 3040 11200 3960 4900 900 580 520 720 
30 1520 7360 2320 2450 450 290 693,33 540 
31 3040 14000 3960 4900 900 580 520 720 
32 1360 7360 2640 2450 450 290 693,33 540 
33 3040 11200 3960 4900 900 580 693,33 720 
34 3040 11200 3960 4900 900 580 520 720 
35 1520 7360 2160 2450 450 290 693,33 540 
36 3040 11200 3960 4900 900 580 693,33 720 
37 3040 11200 2640 4900 900 580 693,33 720 
38 3360 11200 3960 4900 900 580 693,33 720 
39 3040 11200 3960 4900 900 580 520 720 
40 1520 7360 2320 2450 450 290 693,33 540 
41 3040 11200 3960 4900 900 580 693,33 720 
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Lampiran 5.  Biaya penyusutan alat pada industri 
rambak kelompok II di Desa Bangsal, 
Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto 

 
Responden Tungku 

(Rp) 
Wajan 
(Rp) 

Serok 
(Rp) 

Irik 
(Rp) 

Sutil 
(Rp) 

Etalase 
(Rp) 

1 1000 2400 290 173,333 58 600 
2 1120 1600 290 173,333 58 600 
3 960 1800 290 173,333 58 600 
4 1000 2400 290 173,333 58 600 
5 1120 1600 290 173,333 58 600 
6 1000 2400 290 173,333 58 600 
7 1000 2400 290 173,333 58 600 
8 960 2400 290 173,333 58 600 
9 1120 2400 290 173,333 58 600 
10 1000 1600 290 173,333 58 600 

 
 
Lampiran 6.  Biaya penyusutan alat pada industri 

rambak kelompok III di Desa Bangsal, 
Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto 

 
No Tungku  

(Rp) 
Wajan  
(Rp) 

Blender  
(Rp) 

Terpal  
(Rp) 

Pisau  
(Rp) 

Guntin 
(Rp) 

Serok  
(Rp) 

Irik  
(Rp) 

Sutil 
(Rp) 

Etalase 
(Rp) 

1 9500 87500 13750 11229,2 1500 1500 1812,5 1444,4 241,7 3888,9 
2 9500 87500 13750 10208,3 1500 1687,5 1812,5 1263,8 241,7 5000 
3 9500 57500 13750 10208,3 1313 1500 1812,5 1444,4 241,7 3888,9 
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Lampiran 7. Total biaya variabel pada industri rambak kelompok I di Desa Bangsal, 
Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto 

 

Responden 
Bahan Baku 
Kulit Sapi 

(Rp) 

Bahan Penolong Upah 
Tenaga 
kerja 
(Rp) 

Kemasan 
(plastik) 

(Rp) 
TVC (Rp) Garam 

(Rp) 
Ketumbar 

(Rp) 

Bawang 
Putih 
(Rp) 

Penyedap 
Rasa (Rp) 

Bahan 
Bakar 
(Rp) 

Air 
 (Rp) 

1 12000000 15000 90000 100000 8000 86000 40000 1040000 69000 13448000 

2 12000000 15000 90000 100000 8000 86000 40000 1130000 69000 13538000 

3 6000000 7500 45000 50000 4000 43000 20000 550000 34500 6754000 

4 11600000 19500 117000 112500 0 86000 40000 1040000 69000 13084000 

5 12000000 15000 90000 100000 4000 86000 40000 1100000 69000 13504000 

6 6000000 7500 45000 50000 4000 43000 20000 550000 34500 6754000 

7 12000000 15000 90000 100000 8000 86000 40000 1040000 69000 13448000 

8 12000000 15000 90000 100000 8000 86000 40000 1040000 69000 13448000 

9 6000000 9000 54000 60000 4000 43000 20000 550000 34500 6774500 

10 12000000 18000 108000 108000 8000 86000 40000 1040000 69000 13477000 

11 12000000 15000 90000 100000 8000 86000 40000 1040000 69000 13448000 
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12 6000000 7500 45000 50000 4000 43000 20000 550000 34500 6754000 

13 12200000 15000 90000 100000 0 86000 40000 1040000 69000 13640000 

14 12000000 15000 90000 100000 8000 86000 40000 1040000 69000 13448000 

15 12000000 15000 90000 100000 8000 86000 40000 1040000 69000 13448000 

16 12000000 16500 99000 110000 8000 86000 40000 1040000 69000 13468500 

17 12000000 15000 90000 100000 8000 86000 40000 1140000 69000 13548000 

18 12000000 15000 90000 100000 4000 86000 40000 1040000 69000 13444000 

19 11600000 19500 117000 117000 8000 86000 40000 1040000 69000 13096500 

20 11600000 18000 108000 108000 8000 86000 40000 1040000 69000 13077000 

21 12000000 15000 90000 100000 0 86000 40000 1040000 69000 13440000 

22 6000000 7500 45000 50000 4000 43000 20000 580000 34500 6784000 

23 12000000 15000 90000 100000 8000 86000 40000 1040000 69000 13448000 

24 12000000 15000 90000 100000 8000 86000 40000 1040000 69000 13448000 

25 12000000 15000 90000 100000 8000 86000 40000 1040000 69000 13448000 

26 12000000 15000 90000 100000 8000 86000 40000 1040000 69000 13448000 

27 12000000 15000 90000 100000 8000 86000 40000 1100000 69000 13508000 
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28 12000000 15000 90000 100000 4000 86000 40000 1040000 69000 13444000 

29 12000000 15000 90000 100000 8000 86000 40000 1040000 69000 13448000 

30 5800000 9000 54000 60000 6000 43000 20000 550000 34500 6576500 

31 12200000 12000 72000 80000 2000 86000 40000 1040000 69000 13601000 

32 6000000 7500 45000 50000 4000 43000 20000 580000 34500 6784000 

33 12000000 15000 90000 100000 8000 86000 40000 1040000 69000 13448000 

34 12000000 15000 90000 100000 8000 86000 40000 1040000 69000 13448000 

35 6000000 7500 45000 50000 4000 43000 20000 580000 34500 6784000 

36 12000000 15000 90000 100000 8000 86000 40000 1040000 69000 13448000 

37 12000000 15000 90000 100000 8000 86000 40000 1100000 69000 13508000 

38 12000000 15000 90000 100000 8000 86000 40000 1140000 69000 13548000 

39 12000000 15000 90000 100000 8000 86000 40000 1120000 69000 13528000 

40 6000000 7500 45000 50000 4000 43000 20000 550000 34500 6754000 

41 12000000 15000 90000 100000 8000 86000 40000 1040000 69000 13448000 

Total 437000000 564000 3384000 3705500 252000 3139000 1460000 38870000 2518500 490893000 

Rata-Rata 10658536,59 13756,1 82536,59 90378,05 6146,341 76560,98 35609,76 948048,8 61426,83 11973000 
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Lampiran 8. Total biaya variabel pada industri 
rambak kelompok II di Desa Bangsal, 
Kecamatan Bangsal, Kabupaten 
Mojokerto 

 

Responden 

Bahan 
Baku 
(Rp) 

Krecek 

Bahan Penolong (Rp) 
upah T. 
Kerja 
(Rp) 

TVC (Rp) Minyak 
goreng 

Bahan 
Bakar 

Kemasan 
(Plastik) Label 

1 48000 19000 4000 19500 1033,2 13000 104533,2 

2 48000 19000 4000 18850 998,76 13000 103848,76 

3 96000 38000 8000 39650 2100,84 20000 203750,84 

4 48000 19000 4000 19500 1033,2 13000 104533,2 

5 72000 28500 6000 29250 1549,8 16000 153299,8 

6 48000 19000 4000 20150 1067,64 13000 105217,64 

7 48000 19000 4000 18850 998,76 13000 103848,76 

8 72000 28500 6000 29250 1549,8 16000 153299,8 

9 72000 28500 6000 28600 1515,36 16000 152615,36 

10 72000 28500 6000 32500 1722 15000 155722 

TOTAL 624000 247000 52000 256100 13569,36 148000 1340669,4 

RATA-
RATA 62400 24700 5200 25610 1356,936 14800 134066,94 
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Lampiran 9. Total biaya variabel pada industri rambak kelompok III di Desa Bangsal, 
Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto 

 
Responden K.Sapi 

 (Rp) 
Garam  

(Rp) 
Ktumbar  

(Rp) 
B.Putih 

 (Rp) 
P.rasa  
(Rp) 

Bahan 
Bakar (Rp) 

Kemasan  
(Rp) 

Air  
(Rp) 

M.Goreng 
 (Rp) 

Label 
 (Rp) 

Upah  
(Rp) 

TVC  
(Rp) 

1 11200000 15000 90000 100000 8000 172000 2242425 40000 5890000 92790 4180000 24030215 

2 11600000 15000 90000 100000 8000 172000 2242425 40000 5890000 92790 4180000 24430215 

3 11600000 15000 90000 100000 8000 172000 2242425 40000 5890000 92790 4180000 24430215 

total 34400000 45000 270000 300000 24000 516000 6727275 120000 17670000 278370 12540000 72890645 

rata-rata 11466666,67 15000 90000 100000 8000 172000 2242425 40000 5890000 92790 4180000 24296881,67 
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Lampiran 10.  Rata-rata biaya penyusutan peralatan 
yang digunakan dalam proses 
produksi pada industri rambak di 
Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, 
Kabupaten Mojokerto 2012 

 
No. 

Jenis 

Peralatan 

KELOMPOK I KELOMPOK II KELOMPOK III 

Besar Biaya (Rp) Besar Biaya (Rp) Besar Biaya (Rp) 

1. Tungku 2702,44 1028,00 9500,00 

2. Wajan 10417,56 2100,00 77500,00 

3. Blender 3840,00 0 7833,33 

4. Terpal 4278,54 0 10548,61 

5. Pisau 805,61 0 1437,50 

6. Serok 502,19 290,00 1812,50 

7. Irik 655,28 173,33 1384,26 

8. Gunting 683,90 0 1562,50 

9. Sutil 0 58,00 241,67 

10. Etalase 0 600,00 4259,26 

 TOTAL 23885,53 4249,33 116079,63 
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Lampiran 11. Analisis penerimaan & keuntungan per 
proses produksi pada industri rambak 
kelompok I  di Desa Bangsal, Kecamatan 
Bangsal, Kabupaten Mojokerto 

 
Responden 

Biaya Penerimaan Keuntungan 
(Rp TFC 

(Rp) 
TVC  
(Rp) 

TC  
(Rp) 

Jumlah/
Q  

Harga/
P (Rp) 

Nilai  
(Rp) 

1 262668,33 13448000 13710668,3 620 25000 15500000 1789331,67 
2 262958,33 13538000 13800958,3 620 25000 15500000 1699041,67 
3 124263,37 6754000 6878263,37 310 25000 7750000 871736,63 
4 259578,33 13084000 13343578,3 620 25000 15500000 2156421,67 
5 259868,33 13504000 13763868,3 620 25000 15500000 1736131,67 
6 123873,37 6754000 6877873,37 310 25000 7750000 872126,63 
7 259958,33 13448000 13707958,3 620 25000 15500000 1792041,67 
8 259628,33 13448000 13707628,3 620 25000 15500000 1792371,67 
9 124843,37 6774500 6899343,37 310 25000 7750000 850656,63 
10 262178,33 13477000 13739178,3 600 25000 15000000 1260821,67 
11 128466,7 13448000 13576466,7 620 25000 15500000 1923533,3 
12 123873,37 6754000 6877873,37 310 25000 7750000 872126,63 
13 259868,33 13640000 13899868,3 600 25000 15000000 1100131,67 
14 259378,33 13448000 13707378,3 600 25000 15000000 1292621,67 
15 260028,33 13448000 13708028,3 600 25000 15000000 1291971,67 
16 262668,33 13468500 13731168,3 600 25000 15000000 1268831,67 
17 255248,33 13548000 13803248,3 600 25000 15000000 1196751,67 
18 259288,33 13444000 13703288,3 600 25000 15000000 1296711,67 
19 259958,33 13096500 13356458,3 600 25000 15000000 1643541,67 
20 260268,33 13077000 13337268,3 600 25000 15000000 1662731,67 
21 259868,33 13440000 13699868,3 620 25000 15500000 1800131,67 
22 123383,37 6784000 6907383,37 310 25000 7750000 842616,63 
23 256028,33 13448000 13704028,3 600 25000 15000000 1295971,67 
24 258058,33 13448000 13706058,3 600 25000 15000000 1293941,67 
25 259868,33 13448000 13707868,3 600 25000 15000000 1292131,67 
26 259728,33 13448000 13707728,3 620 25000 15500000 1792271,67 
27 259378,33 13508000 13767378,3 600 25000 15000000 1232621,67 
28 259378,33 13444000 13703378,3 600 25000 15000000 1296621,67 
29 259695 13448000 13707695 600 25000 15000000 1292305 
30 124206,7 6576500 6700706,7 310 25000 7750000 1049293,3 
31 262495 13601000 13863495 600 25000 15000000 1136505 
32 124366,7 6784000 6908366,7 310 25000 7750000 841633,3 
33 259868,33 13448000 13707868,3 600 25000 15000000 1292131,67 
34 259695 13448000 13707695 600 25000 15000000 1292305 
35 124046,7 6784000 6908046,7 300 25000 7500000 591953,3 
36 259868,33 13448000 13707868,3 600 25000 15000000 1292131,67 
37 258548,33 13508000 13766548,3 600 25000 15000000 1233451,67 
38 260188,33 13548000 13808188,3 600 25000 15000000 1191811,67 
39 259695 13528000 13787695 600 25000 15000000 1212305 
40 124206,7 6754000 6878206,7 300 25000 7500000 621793,3 
41 259868,33 13448000 13707868,3 600 25000 15000000 1292131,67 

RATA2 226861,1 11973000 12199861,1 540,2  13506098 1306236,5 
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Lampiran 12. Analisis penerimaan & keuntungan per proses produksi pada industri rambak 
kelompok II  di Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto 

 

Responden 
Biaya Penerimaan Keuntungan 

TFC (Rp) TVC (Rp) TC (Rp) Jumlah /Q 
 (kemasan) 

Harga/P  
(Rp) 

Nilai  
(Rp) (Rp) 

1 29521,34 104533,2 134054,54 30 5000 150000 15945,46 

2 28841,34 103848,76 132690,1 29 5000 145000 12309,9 

3 35131,34 203750,84 238882,18 61 5000 305000 66117,82 

4 29521,34 104533,2 134054,54 30 5000 150000 15945,46 

5 35091,34 153299,8 188391,14 45 5000 225000 36608,86 

6 29521,34 105217,64 134738,98 31 5000 155000 20261,02 

7 29521,34 103848,76 133370,1 29 5000 145000 11629,9 

8 35731,34 153299,8 189031,14 45 5000 225000 35968,86 

9 35891,34 152615,36 188506,7 44 5000 220000 31493,3 

10 34971,34 155722 190693,34 50 5000 250000 59306,66 

TOTAL 323743,4 1340669,4 1664412,76 394 50000 1970000 305587,24 

RATA-RATA 32374,34 134066,94 166441,276 39,4  197000 30558,724 
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Lampiran 13. Analisis penerimaan & keuntungan per proses produksi pada industri rambak 
kelompok III  di Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto 

 

Responden 
Biaya Penerimaan 

Keuntungan (Rp) TVC 
(Rp) 

TFC 
(Rp) 

TC 
 (Rp) 

Jumlah  
(P) 

Harga 
(Rp) 

Nilai 
 (Rp) 

1 24030215 689033,467 24719248,47 3245 10000 32450000 7730751,533 

2 24430215 700297,389 25130512,39 3249 10000 32490000 7359487,611 

3 24430215 668991,833 25099206,83 3249 10000 32490000 7390793,167 

TOTAL 72890645 2058322,689 74948967,69 9743 30000 97430000 22481032,31 

RATA2 24296881,67 686107,563 24982989,23 3247,66667 10000 32476666,67 7493677,437 
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Lampiran 14. BEP (harga) & BEP (unit) per proses 
produksi pada industri rambak kelompok 
I  di Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, 
Kabupaten Mojokerto 

 
Responden TC Harga 

(Rp) 
BEP hasil 
(bungkus) 

Hasil BEP 
harga(Rp) 

1 13710668,3 25000 548,426732 620 22113,98113 
2 13800958,3 25000 552,038332 620 22259,61016 
3 6878263,37 25000 275,1305348 310 22187,94635 
4 13343578,3 25000 533,743132 620 21521,90048 
5 13763868,3 25000 550,554732 620 22199,78758 
6 6877873,37 25000 275,1149348 310 22186,68829 
7 13707958,3 25000 548,318332 620 22109,61016 
8 13707628,3 25000 548,305132 620 22109,0779 
9 6899343,37 25000 275,9737348 310 22255,94635 
10 13739178,3 25000 549,567132 600 22898,6305 
11 13576466,7 25000 543,058668 620 21897,52694 
12 6877873,37 25000 275,1149348 310 22186,68829 
13 13899868,3 25000 555,994732 600 23166,44717 
14 13707378,3 25000 548,295132 600 22845,6305 
15 13708028,3 25000 548,321132 600 22846,71383 
16 13731168,3 25000 549,246732 600 22885,2805 
17 13803248,3 25000 552,129932 600 23005,41383 
18 13703288,3 25000 548,131532 600 22838,81383 
19 13356458,3 25000 534,258332 600 22260,76383 
20 13337268,3 25000 533,490732 600 22228,7805 
21 13699868,3 25000 547,994732 620 22096,56177 
22 6907383,37 25000 276,2953348 310 22281,88184 
23 13704028,3 25000 548,161132 600 22840,04717 
24 13706058,3 25000 548,242332 600 22843,4305 
25 13707868,3 25000 548,314732 600 22846,44717 
26 13707728,3 25000 548,309132 620 22109,23919 
27 13767378,3 25000 550,695132 600 22945,6305 
28 13703378,3 25000 548,135132 600 22838,96383 
29 13707695 25000 548,3078 600 22846,15833 
30 6700706,7 25000 268,028268 310 21615,1829 
31 13863495 25000 554,5398 600 23105,825 
32 6908366,7 25000 276,334668 310 22285,05387 
33 13707868,3 25000 548,314732 600 22846,44717 
34 13707695 25000 548,3078 600 22846,15833 
35 6908046,7 25000 276,321868 300 23026,82233 
36 13707868,3 25000 548,314732 600 22846,44717 
37 13766548,3 25000 550,661932 600 22944,24717 
38 13808188,3 25000 552,327532 600 23013,64717 
39 13787695 25000 551,5078 600 22979,49167 
40 6878206,7 25000 275,128268 300 22927,35567 
41 13707868,3 25000 548,314732 600 22846,44717 

Rata-rata   487,9944434  22559,43229 
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Lampiran 15.  BEP (harga) & BEP (unit) per proses 
produksi pada industri rambak 
kelompok II  di Desa Bangsal, 
Kecamatan Bangsal, Kabupaten 
Mojokerto 

 

Responden TC Harga BEP hasil 
(kemasan) 

Hasil 
(kemasan) 

BEP 
harga 
(Rp) 

1 134054,54 5000 26,810908 30 4468,485 

2 132690,1 5000 26,53802 29 4575,521 

3 238882,18 5000 47,776436 61 3916,101 

4 134054,54 5000 26,810908 30 4468,485 

5 188391,14 5000 37,678228 45 4186,47 

6 134738,98 5000 26,947796 31 4346,419 

7 133370,1 5000 26,67402 29 4598,969 

8 189031,14 5000 37,806228 45 4200,692 

9 188506,7 5000 37,70134 44 4284,243 

10 190693,34 5000 38,138668 50 3813,867 

Total 1664412,76 50000 332,88255 394 42859,25 

Rata-rata 166441,276  33,288255 39,4 4285,925 
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Lampiran 16. BEP (harga) & BEP (unit) per proses 
produksi pada industri rambak kelompok 
III  di Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, 
Kabupaten Mojokerto 

 
Responden TC Harga BEP hasil 

(bungkus) 
Hasil 

(Kemasan) 
BEP harga 

(Rp) 

1 24719248,47 10000 2471,925 3093 7991,998 

2 25130512,39 10000 2513,051 3093 8124,964 

3 25099206,83 10000 2509,921 3093 8114,842 

Total 74948967,69 30000 7494,897 9279 24231,8 

Rata-rata 24982989,23 10000 2498,299 3093 8077,268 
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Lampiran 17.  Analisis efisiensi usaha per proses produksi 
pada industri rambak kelompok I  di Desa 
Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten 
Mojokerto 

 
Responden Revenue (Rp) Cost (Rp) R/C ratio 

1 15500000 13710668,3 �-���	���

2 15500000 13800958,3 �-������

3 7750000 6878263,37 �-��
����

4 15500000 13343578,3 �-�
�
���

5 15500000 13763868,3 �-��
����

6 7750000 6877873,37 �-��
����

7 15500000 13707958,3 �-������

8 15500000 13707628,3 �-����	��

9 7750000 6899343,37 �-����	�

10 15000000 13739178,3 �-���
��

11 15500000 13576466,7 �-���
���

12 7750000 6877873,37 �-��
����

13 15000000 13899868,3 �-������

14 15000000 13707378,3 �-������

15 15000000 13708028,3 �-�����

16 15000000 13731168,3 �-����	�

17 15000000 13803248,3 �-��
����

18 15000000 13703288,3 �-��
���

19 15000000 13356458,3 �-����	��

20 15000000 13337268,3 �-���

��

21 15500000 13699868,3 �-������

22 7750000 6907383,37 �-������

23 15000000 13704028,3 �-��	
�

24 15000000 13706058,3 �-������

25 15000000 13707868,3 �-���
��

26 15500000 13707728,3 �-������

27 15000000 13767378,3 �-��	���

28 15000000 13703378,3 �-��
���

29 15000000 13707695 �-����
�

30 7750000 6700706,7 �-�	
	��

31 15000000 13863495 �-������

32 7750000 6908366,7 �-�������

33 15000000 13707868,3 �-���
��

34 15000000 13707695 �-����
�

35 7500000 6908046,7 �-��	
�

36 15000000 13707868,3 �-���
��

37 15000000 13766548,3 �-��	��

38 15000000 13808188,3 �-��
����

39 15000000 13787695 �-������

40 7500000 6878206,7 �-����

41 15000000 13707868,3 �-���
��

Rata-rata ���������� ������������ ��������

�

�

�
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Lampiran 18.  Analisis efisiensi usaha per proses produksi 
pada industri rambak kelompok II  di Desa 
Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten 
Mojokerto 

 
Responden Revenue 

(Rp) 
Cost 
(Rp) 

R/C 
ratio 

1 150000 134054,54 1,118948 

2 145000 132690,1 1,092772 

3 305000 238882,18 1,27678 

4 150000 134054,54 1,118948 

5 225000 188391,14 1,194324 

6 155000 134738,98 1,150372 

7 145000 133370,1 1,0872 

8 225000 189031,14 1,19028 

9 220000 188506,7 1,167067 

10 250000 190693,34 1,311005 

Total 1970000 1664412,8 11,7077 

Rata-rata 197000 166441,28 1,17077 

 
 
Lampiran 19.  Analisis efisiensi usaha per proses produksi 

pada industri rambak kelompok III  di 
Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, 
Kabupaten Mojokerto 

 
Responden Revenue 

(Rp) 
Cost  
(Rp) R/C ratio 

1 32450000 24719248,47 1,31274 

2 32490000 25130512,39 1,29285 

3 32490000 25099206,83 1,29446 

Total 97430000 74948967,69 3,90006 

Rata-rata 32476666,67 24982989,23 1,30002 
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Lampiran 20. Analisis nilai tambah per proses produksi pada industri rambak kelompok I  di 
Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto 

 
Responden A B C M N D E F G K I H P L R Q 

    (A/B) (C/B)     (MxD) (K-F-G) (I/K)x100 (NxE) (P/I)x100 (I-P) (R/I) x 100 

1 310 400 114 0,775 0,285 50000 1957,91 30.000 1020 38750 7730 19,94839 558 7,218678 7172 92,78132 

2 310 400 114 0,775 0,285 50000 1957,91 30.000 1020 38750 7730 19,94839 558 7,218678 7172 92,78132 

3 155 200 114 0,775 0,57 50000 1957,91 30.000 1020 38750 7730 19,94839 1116 14,43736 6613,99 85,56264 

4 310 400 114 0,775 0,285 50000 1957,91 29.000 1110 38750 8640 22,29677 558 6,458377 8082 93,54162 

5 310 400 114 0,775 0,285 50000 2034,44 30.000 1010 38750 7740 19,97419 579,82 7,491151 7160,18 92,50885 

6 155 200 114 0,775 0,57 50000 1957,91 30.000 1020 38750 7730 19,94839 1116 14,43736 6613,99 85,56264 

7 310 400 114 0,775 0,285 50000 1957,91 30.000 1020 38750 7730 19,94839 558 7,218678 7172 92,78132 

8 310 400 114 0,775 0,285 50000 1957,91 30.000 1020 38750 7730 19,94839 558 7,218678 7172 92,78132 

9 155 200 114 0,775 0,57 50000 1957,91 30.000 1123 38750 7627,5 19,68387 1116 14,63137 6511,49 85,36863 

10 300 400 114 0,75 0,285 50000 1957,91 30.000 1093 37500 6407,5 17,08667 558 8,708604 5849,5 91,2914 

11 310 400 114 0,775 0,285 50000 1957,91 30.000 1020 38750 7730 19,94839 558 7,218678 7172 92,78132 
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12 155 200 114 0,775 0,57 50000 1957,91 30.000 1020 38750 7730 19,94839 1116 14,43736 6613,99 85,56264 

13 300 400 114 0,75 0,285 50000 1957,91 30.500 1000 37500 6000 16 558 9,300063 5442 90,69994 

14 300 400 114 0,75 0,285 50000 1957,91 30.000 1020 37500 6480 17,28 558 8,611169 5922 91,38883 

15 300 400 114 0,75 0,285 50000 1957,91 30.000 1020 37500 6480 17,28 558 8,611169 5922 91,38883 

16 300 400 114 0,75 0,285 50000 1957,91 30.000 1071 37500 6428,8 17,14333 558 8,679818 5870,75 91,32018 

17 300 400 114 0,75 0,285 50000 2085,46 30.000 1020 37500 6480 17,28 594,36 9,172158 5885,64 90,82784 

18 300 400 114 0,75 0,285 50000 1957,91 30.000 1010 37500 6490 17,30667 558 8,597901 5932 91,4021 

19 300 400 114 0,75 0,285 50000 1957,91 29.000 1141 37500 7358,8 19,62333 558 7,582861 6800,75 92,41714 

20 300 400 114 0,75 0,285 50000 1957,91 29.000 1093 37500 7407,5 19,75333 558 7,532957 6849,5 92,46704 

21 310 400 114 0,775 0,285 50000 1957,91 30.000 1000 38750 7750 20 558 7,200049 7192 92,79995 

22 155 200 114 0,775 0,57 50000 1957,91 30.000 1020 38750 7730 19,94839 1116 14,43736 6613,99 85,56264 

23 300 400 114 0,75 0,285 50000 1957,91 30.000 1020 37500 6480 17,28 558 8,611169 5922 91,38883 

24 300 400 114 0,75 0,285 50000 1957,91 30.000 1020 37500 6480 17,28 558 8,611169 5922 91,38883 

25 300 400 114 0,75 0,285 50000 1957,91 30.000 1020 37500 6480 17,28 558 8,611169 5922 91,38883 

26 310 400 114 0,775 0,285 50000 1957,91 30.000 1020 38750 7730 19,94839 558 7,218678 7172 92,78132 

27 300 400 114 0,75 0,285 50000 2034,44 30.000 1020 37500 6480 17,28 579,82 8,947764 5900,18 91,05224 
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28 300 400 114 0,75 0,285 50000 1957,91 30.000 1010 37500 6490 17,30667 558 8,597901 5932 91,4021 

29 300 400 114 0,75 0,285 50000 1957,91 30.000 1020 37500 6480 17,28 558 8,611169 5922 91,38883 

30 155 200 114 0,775 0,57 50000 1957,91 29.000 1133 38750 8617,5 22,23871 1116 12,95048 7501,49 87,04952 

31 300 400 114 0,75 0,285 50000 1957,91 30.500 902,5 37500 6097,5 16,26 558 9,151354 5539,5 90,84865 

32 155 200 114 0,775 0,57 50000 2034,44 30.000 1020 38750 7730 19,94839 1159,6 15,00168 6570,37 84,99832 

33 300 400 114 0,75 0,285 50000 1957,91 30.000 1020 37500 6480 17,28 558 8,611169 5922 91,38883 

34 300 400 114 0,75 0,285 50000 1957,91 30.000 1020 37500 6480 17,28 558 8,611169 5922 91,38883 

35 150 200 114 0,75 0,57 50000 1957,91 30.000 1020 37500 6480 17,28 1116 17,22234 5363,99 82,77766 

36 300 400 114 0,75 0,285 50000 1957,91 30.000 1020 37500 6480 17,28 558 8,611169 5922 91,38883 

37 300 400 114 0,75 0,285 50000 2034,44 30.000 1020 37500 6480 17,28 579,82 8,947764 5900,18 91,05224 

38 300 400 114 0,75 0,285 50000 2085,46 30.000 1020 37500 6480 17,28 594,36 9,172158 5885,64 90,82784 

39 300 400 114 0,75 0,285 50000 2059,95 30.000 1020 37500 6480 17,28 587,09 9,059961 5892,91 90,94004 

40 150 200 114 0,75 0,57 50000 1957,91 30.000 1020 37500 6480 17,28 1116 17,22234 5363,99 82,77766 

41 300 400 114 0,75 0,285 50000 1957,91 30.000 1020 37500 6480 17,28 558 8,611169 5922 91,38883 

RATA2 270,1 356 114 0,76 0,348 50000 1974,09 29926,8 1031 37988 7030,4 18,48453 685,63 9,726884 6344,73 90,27312 

�
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Lampiran 21. Analisis nilai tambah per proses produksi pada industri rambak kelompok II  
di Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto 

 
Ressponden A B C M N D E F G K I H P L R P 

    (A/B) (C/B)     (MxD) (K-F-G) (I/K)x100 (NxE) (P/I)x100 (I-P) (R/I) x 100 

1 0,99 1 4 0,99 4 166667 3250 48.000 43533,2 165000 73467,1 44,52544 13000 17,695 60467,1 82,31 

2 0,99 1 4 0,99 4 166667 3250 48.000 42848,8 165000 74151,6 44,94026 13000 17,532 61151,6 82,47 

3 1,98 2 6 0,99 3 166667 3333,33 48.000 43875,4 165000 73124,9 44,31804 10000 13,675 63124,9 86,32 

4 0,99 1 4 0,99 4 166667 3250 48.000 43533,2 165000 73467,1 44,52544 13000 17,695 60467,1 82,31 

5 1,5 1,5 4,5 1 3 166667 3555,56 48.000 43533,2 166667 75133,8 45,08019 10667 14,197 64467,1 85,8 

6 0,96 1 4 0,96 4 166667 3250 48.000 44217,6 160000 67782,7 42,36409 13000 19,179 54782,7 80,82 

7 0,99 1 4 0,99 4 166667 3250 48.000 42848,8 165000 74151,6 44,94026 13000 17,532 61151,6 82,47 

8 1,5 1,5 6 1 4 166667 3500 48.000 43533,2 166667 75133,8 45,08019 14000 18,633 61133,8 81,37 

9 1,47 1,5 5 0,98 3,3333 166667 3200 48.000 43076,9 163334 72256,8 44,23874 10667 14,762 61590,1 85,24 

10 1,5 1,5 5 1 3,3333 166667 3000 48.000 45814,7 166667 72852,3 43,71131 10000 13,726 62852,3 86,27 

Rata-rata 1,29 1,3 4,65 0,989 3,6667 166667 3283,89 48.000 43681,5 164834 73152,2 44,3724 12033 16,463 61118,8 83,54 

�
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Lampiran 22. Analisis nilai tambah per proses produksi pada industri rambak kelompok III  
di Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto 

 
Responden A B C M N D E F G K I H P L R P 

    (A/B) (C/B)     (MxD) (K-F-G) (I/K)x100 (NxE) (P/I)x100 (I-P) (R/I) x 100 

1 324,5 400 528 0,811 1,32 166667 3020,83 28.000 21625,54 135208,6 85583,07 63,29706 3987,496 4,659211 81595,57 95,34079 

2 324,9 400 528 0,812 1,32 166667 3020,83 29.000 21625,54 135375,3 84749,73 62,60356 3987,496 4,705024 80762,24 95,29498 

3 324,9 400 528 0,812 1,32 166667 3020,83 29.000 21625,54 135375,3 84749,73 62,60356 3987,496 4,705024 80762,24 95,29498 

Rata-rata 324,77 400 528 0,812 1,32 166667 3020,83 28666,7 21625,54 135319,7 85027,51 62,83472 3987,496 4,689753 81040,01 95,31025 

�

�

�

�

�
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Keterangan: 

Huruf Keterangan Rumus  Huruf Keterangan Rumus 

A Hasil Produksi (kg/1 x produksi) 
 

 L Bagian Tenaga Kerja (%) (P/I)x100 

B Bahan Baku (Kg/1 x produksi) 
 

 R Keuntungan (Rp/kg/1 x produksi) (I-P) 

C Tenaga Kerja (jam/produksi) 
 

 P Tingkat Keuntungan (%) (R/I) x 100 

M Faktor Konversi (A/B)     

N Koefisien Tenaga Kerja (C/B)     

D Harga rambak (Rp/Kg) 
 

    

E Upah Rerata (Rp/jam) 
 

    

F Harga Kulit Sapi (Rp/Kg) 
 

    

G Input Lain (Rp/Kg/1 x produksi 
 

    

K Nilai Produksi (Rp/Kg/1 x produksi) (MxD)     

I Nilai Tambah (Rp/Kg/1 x Produksi) (K-F-G     

H Rasio Nilai Tambah (%) (I/K)x100     

P Imbalan tenaga kerja (Rp/kg/1 x produksi) (NxE)     
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Lampiran 23.  Kuisioner penelitian Pada Industri Rambak 
di Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, 
Kabupaten Mojokerto. 

 
 
Yth. Bapak/ Ibu/ Sdr 
Di tempat 
 Dengan hormat, 

Bersama ini peneliti memohon kesediaan Bapak/ Ibu/ Sdr 
meluangkan waktu untuk mengisi kuisioner di bawah ini. 
Kuisioner ini sebagai sarana memperoleh data untuk penelitian 
tugas akhir dengan judul: Analisis Nilai Tambah dan Efisiensi 
Usaha Rambak Skala Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa 
Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto). Besar 
harapan peneliti kepada Bpk/ Ibu/ Sdr untuk mengisi kuisioner 
sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Daftar pertanyaan ini 
semata-mata untuk kepentingan ilmiah dan informasi yang 
diberikan akan terjamin kerahasiaannya. Atas kesediaan dan 
bantuan Bpk/ Ibu/sdr mengisi kuisioner ini saya ucapkan 
terimakasih. 

 
Calon responden : Pengusaha kelompok …… 
Tanggal Pengambilan Data :  
Nama Responden : 
Usia : 
Jenis Kelamin : 
Pendidikan Terakhir : 
Enumerator : Harista Weni Jayanti 
Lokasi Penelitian : Desa Bangsal, Kecamatan 

Bangsal, Kabupaten        
Mojokerto. 

a. Industri Rambak 
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1 Apakah usaha industri rambak ini merupakan 
pekerjaan utama anda? 
a. Ya  
b. Tidak (jika tidak apa pekerjaan utama 

anda?)……………………… 
2 Berapa jumlah anggota keluarga yang anda mililki? 

 
3 Berapa lama Industri rambak anda mulai berdiri? 

 
4 Berapa besar modal yang anda keluarkan tiap kali 

proses produksi? 
a. Rp < 1.000.000 
b. Rp 1.000.000 – 1.500.000 
c. Rp > 1.500.000 

5 Berapa jumlah tenaga kerja tetap pada industri anda? 
a. 2-4 orang  b. 5-7 orang c. > 8 orang 

6 Berapa jumlah tenaga kerja musiman pada industri 
anda? 
a. Pada saat hari biasa…….. orang 
b. Pada saat hari besar………. orang  

7 Berapa upah masing-masing tenaga kerja pada industri 
anda dalam satu kali produksi? 
a. Tenaga bagian …………….. Rp……..  
b. Tenaga bagian …………….. Rp……..  
c. Tenaga bagian …………….. Rp……..  

8 Apakah industri anda mengalami kesulitan dalam 
mendapatkan bahan baku? 
a. Ya  b. tidak 

 
9 Bahan apa saja yang digunakan dalam memproduksi 

rambak? 
No. Nama bahan Jumlah 

(kg) 
Harga satuan 
(Rp) 

Total harga 
(Rp) 
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1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 
10 Peralatan apa saja yang digunakan dalam industri 

rambak? 
No. Jenis 

peralatan 
Jumlah Harga beli 

(Rp) 
Masa pakai 
(bln) 

Harga akhir 
(Rp) 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

 
 

b. Nilai Tambah 
1. Dari mana anda mendapakan bahan baku kulit sapi? 

 
2. Apakah anda mendapat bahan baku secara 

berkelanjutan dari tempat yang anda sebutkan tadi? 
a. Ya 
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b. Tidak (jika tidak dari mana lagi anda 
mendapatkan bahan baku?........................... 

 
3. Berapa jumlah kulit sapi yang diperlukan dalam sekali 

produksi? 
a. Pada hari besar…………….. 
b. Pada hari biasa……………. 

4. Bahan penolong apa saja yang dibutuhkan dalam 
pembuatan rambak? 
 

 
5. Berapa jumlah (Kg) total rambak yang dihasilkan 

dalam sekali proses produksi? 
 

c. Tingkat Keuntungan  
1. Berapa besar pendapatan yang anda peroleh dalam 

sekali produksi? 
 

2. Berapa besar biaya yang dikeluarkan dalam sekali 
produksi? 
 

3. Biaya apa saja yang sering diperlukan dalam produksi 
rambak? 
 
 

4. Berapa ukuran kemasan rambak yang anda produksi? 
Daftar Ukuran Kemasan Rambak 

No.  Ukuran Harga jual (Rp)  
1    
2    
3    

 
5. Apakah usaha anda memperoleh keuntungan? 
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a. Ya  b. Tidak 
6. Apakah tingkat keuntungan yang anda peroleh 

mengalami peningkatan setiap kali produksi? 
a. Ya  b. Tidak 

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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