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A SYIHAB FAHMIL QOWIM RM, 0411030001. Analisis Kelayakan Teknologi 
Produksi Sari Buah Mangga Podang Pada Skala Industri Kecil (Studi Kasus 
Diseminasi Teknologi Di Unit Produksi Budidaya, Banyakan Kediri) SKRIPSI. 
Pembimbing : Dodyk Pranowo, STP, MSi dan Dr. Ir. Susinggih Wijana, MS  

RINGKASAN  

Mangga podang merupakan salah satu produk unggulan khas Kabupaten 
Kediri. Pada saat panen raya yakni bulan Oktober - Desember produksi mangga 
sangat melimpah dengan total produksi +

 

569.241 ton. Permasalahan yang terjadi 
adalah bahwa melimpahnya mangga podang  tidak diimbangi dengan harga yang 
layak atau bahkan banyak mengalami kerusakan sebelum dipasarkan. Salah satu 
alternatif untuk mengatasi masalah tersebut adalah mengolahnya menjadi sari buah 
mangga podang. Kelompok tani Budidaya adalah salah satu kelompok tani yang 
berkeinginan kuat untuk melakukan upaya pengolahan tersebut, akan tetapi upaya 
tersebut  tidak didukung dengan pemahaman serta skill terhadap teknologi produksi, 
sehingga  dilakukanlah diseminasi teknologi produksi sari buah mangga podang. 
Untuk mengupayakan keberhasilan implementasi teknologi produksi tersebut, maka 
diperlukan studi kelayakan dari berbagai aspek baik teknis maupun finansial. 

Metode penelitian ini adalah dengan melakukan studi literatur, observasi, 
penelitian produksi, serta melakukan analisis dan interpretasi. Terhadap hasil 
produksi akan dilakukan uji kimia (pH, Vit C, Total Gula) dan uji organoleptik (Rasa, 
Aroma, dan warna) dengan metode hedonic soring skala 1-5, selain itu dalam 
penelitian ini juga dikaji proses produksi, kebutuhan utilitas, tenaga kerja, mesin serta 
peralatan produksi. 

Berdasarkan uji kimia diketahui bahwa sari buah mangga podang dapat 
diproduksi sesuai dengan SNI serta tingkat kualitas yang seragam. Karakteristik 
kimia sari buah mangga podang adalah kadar sari sebesar 60 g/100 ml, pH sebesar 
3,77, Vit C sebesar 20,99 mg/100 ml, serta total gula sebesar 13,46 %. Berdasarkan 
uji organolpetik juga diketahui bahwa secara umum konsumen juga menyukai produk 
sari buah mangga podang. 

Kapasitas produksi minuman sari buah mangga podang direncanakan sebesar 
88 liter/hari atau 432 cup @ 200 ml. Setelah dilakukan analisis finansial diketahui 
bahwa prakiraan modal tetap yang dikeluarkan sebesar Rp. 39.726.500,00 dengan 
nilai HPP yang diperoleh sebesar Rp. 683,08 serta harga jual per unit Rp. 1.000,00, 
sehingga BEPunit  26.802  cup dan BEPrupiah  sebesar Rp. 26.802.071. R/C ratio 
(efisiensi usaha) didapatkan nilai 1,46 yang berarti produksi minuman sari mangga 
podang sudah efisien dan menguntungkan. Sedangkan waktu pengembalian investasi 
(Payback Period) dicapai pada 3 tahun 29 hari.  

Kata Kunci : Analisis Kelayakan, Teknologi Produksi, Sari Buah, Mangga Podang  



 
A SYIHAB FAHMIL QOWIM RM, 0411030001. The Production Technology 
Feasibilty Analysis of Podang Mango Juice in Small Scale Industry (Case Study 
of Dissemination Technology at Budidaya Production Unit, Banyakan, Kediri). 
SKRIPSI. Supervisor : Dodyk Pranowo, STP, MSi and Dr. Ir. Susinggih 
Wijana, MS    

SUMMARY   

Podang mango is one of typical and prominent product of Kediri Regency. 
Currently great harvesting of Podang Mango during October-Desember is 
overwhelmingly with total production +

 

569.241 ton. The problem on 
overwhelmingly podang mango is not balanced by considerable price or even much 
defects before marketed. One of alternative for overcoming the problem is processing 
the mango become podang mango juice. BUDIDAYA Farmer Group is one of 
farmer group has strong intention to process it. However, it is not supported by 
understanding and skill for production technology, so the processing was done by 
dissemination technology needs feasibility analysis from some aspect for  technical or 
financial.  

The research method is using literature study, observation, production 
experiment implementation, and analysis and interpretation. The result production 
will be conducted chemical-test (pH, Vitamin C, total sugar) and organoleptic-test 
(taste, odor, and color) by hedonic scoring method with 1-5 scale. The research is also 
reviewing production process, need of utilities, labor, machine production equipment.  

Based on chemical-test that podang mango juice  can be produced fit with SNI 
and uniform quality level as much 60 g/100 ml, pH as much 3,77, vitamin C as much 
20, 99 mg/100 ml, and total sugar as much 13,46%. Based on organoleptic-test was 
also known that generally consumers like the podang mango juice product.  

Podang mango juice would be planed as much 88 liter/ day or 440 cups @ 
200 ml. after analysis of financial was known that fixed capital estimation needed is 
as much Rp. 39.726.500,00 by HPP value obtained as much Rp. 683,08 and pricing 
sale per unit is Rp. 1.000,00 so BEPunit  26.802  cup and BEPrupiah  as much Rp. 
26.802.071. R/C ratio (business afficiency) as much 1,46, it is mean the the drink 
production business of podang mango juice has already efficient and profitable. 
Payback period was achieved during 3 years and 29 days  

Keyword : Feasibility, Production Technology, Juice, Podang Mango     
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I.PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Mangga merupakan produk hortikultura yang produksinya cukup banyak 

dan secara luas disukai masyarakat. Banyak varietas mangga, salah satunya adalah 

mangga podang yang merupakan komoditas unggulan kabupaten Kediri, Propinsi 

Jawa Timur, dengan  sentra produksi mangga podang yang terdapat di Kecamatan 

Semen, Banyakan, Grogol, Tarokan dan Mojo (Irianata, 2006). Saat ini tanaman 

mangga Podang telah berkembang di Kabupaten Kediri dengan jumlah tanaman 

524.126 pohon, berada di perbukitan sebagai tanaman konservasi pada lahan 

kering dan tanaman pekarangan (Baswarsiati dan Yuniarti, 2007a). 

Produksi mangga podang di Indonesia bersifat musiman, yakni pada bulan 

Oktober - November. Selama ini komoditas mangga podang dipasarkan dalam 

bentuk segar. Namun sayangnya, fluktuasi harga yang terjadi menjadi salah satu 

permasalahan yang cukup berat dalam pemasaran. Pada saat musin panen raya, 

harga mangga di tingkat petani turun drastis hingga mencapai Rp 600,00 /kg, 

sementara harga diluar musim panen raya sekitar Rp 1.500,00/ kg.  Belum lagi 

karakteristik mangga yang rentan dengan kerusakan, memaksa  petani untuk 

segera menjual hasil panennya secepat mungkin untuk mengurangi susut buah dan 

juga penuruan nilai jual buah. 

Salah satu alternatif untuk mengatasi masalah tersebut adalah menjadikan 

mangga podang sebagai produk olahan, misalnya sari buah. Dengan cara ini, masa 

simpan sari buah dapat diperpanjang dan nilai guna ekonominya dapat 
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ditingkatkan. Sari buah merupakan minuman siap saji, yang kaya akan gizi. 

Produk minuman sari buah mangga dibuat melalui proses penghancuran buah 

mangga. Proses pengolahan mangga menjadi sari buah diawali dengan pencucian, 

sortasi, pengupasan, blanching dan ekstraksi (Anonim, 2004).  

Salah satu kelompok tani yang berkeinginan kuat untuk melakukan upaya 

produksi pengolahan berbasis mangga podang adalah kelompok tani Budidaya 

yang berada di desa Tiron Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Salah satu 

kendala yang menghambat upaya tersebut adalah rendahnya skill serta tidak 

adanya  pemahaman terhadap teknologi produksi sari buah mangga podang, 

padahal keberadaan kelompok tani tersebut sangat didukung dengan potensi 

mangga podang yang melimpah. Oleh karena itu salah satu solusi alternatif yang 

dapat diupayakan untuk meningkatkan kemampuan produksi adalah dengan 

melakukan diseminasi atau alih teknologi produksi sari buah mangga podang. 

Salah satu aktivitas dalam implementasi teknologi adalah penilaian 

terhadap  teknologi tersebut baik secara teknis maupun finansial. Dengan 

demikian agar pelaksanaan implementasi teknologi produksi sari buah mangga 

podang  pada unit produksi Budidaya terlaksana secara optimal, maka diperlukan 

kajian mengenai kelayakan teknologi produksi sari buah mangga podan.  

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah teknologi produksi 

sari buah mangga podang, layak untuk dikembangkan dalam skala industri kecil 

di unit produksi Budidaya, Banyakan, Kediri? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah mendapatkan informasi kelayakan 

teknologi produksi sari buah mangga podang pada skala industri kecil di unit 

produksi Budidaya, Banyakan, Kediri.  

1.4 Manfaat  

Memberikan infomasi tentang kelayakan teknologi produksi sari buah 

mangga podang dalam skala industri kecil di unit produksi Budidaya, Banyakan, 

Kediri.               
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II TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Mangga 

Mangga (Mangifera Indica L) adalah salah satu komoditas unggulan 

Indonesia yang telah lama dikenal masyarakat baik dalam maupun di luar negeri. 

Indonesia memiliki varietas mangga yang sangat banyak (Yuniarti, 2001). 

Mangga dapat tumbuh baik pada tempat yang musim panasnya kuat, pada suhu 

lebih kurang 24 

 

27oC, pada ketinggian kurang lebih 1300 m dari permukaan laut 

dengan volume curah hujan rendah sampai sedang (Kader, 1991).  

Mangga kaya akan kandungan serat, Vitamin A dan C serta flavoid. 

Karena zat-zat inilah mangga memiliki manfaat sebagai anti sembelit,  

membersihkan sistem sirkulasi darah dan dalam jangka panjang dapat mencegah 

kanker dan gangguan pembuluh darah (Anonim, 2007a). Sedangkan komposisi 

gizi yang utama terdiri dari air, karbohidrat, bermacam-macam asam, protein, 

lemak, mineral, zat warna, tannin, vitamin, dan zat-zat yang mudah menguap yang 

memberikan bau harum. Komponen yang paling banyak adalah air dan mineral 

(Pracaya, 2002). Sedangkan sifat fisik, kimia buah mangga Podang Urang dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Sifat Fisik dan Kimia Buah Mangga Podang  

No Karakteristik Nilai rata-rata 

1. Berat (g) 221.8 
2. Kandungan gula (%) 7.3 
3. Kandungan asam (%) 3.1 
4. Warna kulit buah Hijau dan merah dekat tangkainya 
5. Warna daging buah Merah kekuningan 
6. Aroma lemah 

Sumber: Yuniarti dkk (2001) 
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Mangga Podang Urang merupakan salah satu produk buah  unggulan lokal 

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

Podang Urang adalah  pada penampilan warna kulit buah merah jingga menarik, 

daging buah jingga, bentuk buah cantik, ukuran buah tidak terlalu  besar (sekitar 

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

banyak mengandung air sehingga sesuai untuk buah segar maupun olahan. 

Walaupun rata-rata tanaman telah berumur ratusan tahun, namun mampu 

berproduksi sekitar 60-200 kg/pohon. Saat ini tanaman mangga Podang telah 

berkembang di Kabupaten Kediri dengan jumlah tanaman 524.126 pohon, berada 

di perbukitan sebagai tanaman konservasi pada lahan kering dan tanaman 

pekarangan (Baswarsiati dan Yuniarti, 2007). 

Secara umum persyaratan mutu mangga meliputi bentuk fisik normal, 

tidak cacat, tidak ada bekas luka, kulit bersih dari kotoran dan bebas hama 

penyakit. Berdasarkan syarat mutu Standar Nasional Indonesia (SNI), mutu buah 

mangga dikelompokkan dalam dua jenis yaitu mutu I dan mutu II seperti uraian 

Tabel 2. 

Tabel 2. Syarat Mutu Mangga 
Syarat 

  

Kriteria Mutu I Kriteria Mutu II 
Keseragaman varietas Seragam Seragam 
Tingkat ketuaan Tua, tapi tidak matang Tua, tapi tidak matang 
Kekerasan Keras Cukup keras 
Keseragaman ukuran Seragam Kurang seragam 
Kerusakan % (jml/jml) maks

 

5 10 
Kadar kotoran Bebas Bebas 
Busuk % (jml/jml) maks 1% 1% 

Sumber: Anonim, 2004.   
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2.2 Sari Buah   

Sari buah adalah cairan yang diperoleh dari proses pemerasan, pemisahan 

cairan buah. Cairan ini tahan sampai 4 hari jika disimpan pada lemari pendingin 

(suhu 4-7 0C) agar tahan pada suhu kamar sari buah harus diberi pengawet 

(Anonim, 2004). Sari buah atau fruit juice diperoleh dari proses mekanis, dapat 

difermentasi, serta mempunyai  karakteristik  warna  dan  aroma  yang  sama  

dengan  buah  asalnya (Fachruddin, 2002). 

Jenis mangga yang paling baik digunakan adalah buah yang banyak 

mengandung sari buah, rasa manis asam, warna dan aromanya menarik. Secara 

umum, tahapan pengolahan sari buah terlihat pada gambar 1, namun proses 

tersebut tidaklah mutlak, tergantung dari jenis buah yang diolah. Perbedaan 

terletak pada proses awal sebelum ekstraksi, sebagai misal jika digunakan bahan 

baku jeruk, maka proses awal akan menjadi pencucian, sortasi,  ekstraksi tanpa 

dilakukan pengupasan dan blanching (Anonim, 2004).  

Esti dan Agus Sediadi (2000) menjelaskan bahwa pada prinsipnya dikenal 

2 (dua) macam sari buah, yaitu : 

1. Sari buah encer (dapat langsung diminum), yaitu cairan buah yang diperoleh 

dari pengepresan daging buah, dilanjutkan dengan penambahan air dan gula 

pasir. 

2. Sari buah pekat/Sirup, yaitu  cairan yang dihasilkan dari pengepresan daging 

buah dan dilanjutkan dengan proses pemekatan, baik dengan cara pendidihan 

biasa maupun dengan cara lain seperti penguapan dengan hampa udara, dan 
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lain-lain. Sirup ini tidak dapat langsung diminum, tetapi harus diencerkan dulu 

dengan air (1 bagian sirup dengan 5 bagian air). 

Menurut Satuhu (1994), pengenceran sari buah dilakukan dengan 

menambah air matang ke dalam bubur buah. Jumlah air yang ditambahkan 

tergantung jenis sari buah yang dibuat. Syarat yang harus dipenuhi agar produk 

sari buah yang dihasilkan memiliki mutu yang baik adalah buah harus benar-benar 

matang, mempunyai aroma yang kuat dan kadar air lebih dari 60 % dari berat 

buahnya. Syarat mutu minuman sari buah ditunjukkan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Syarat Mutu Minuman Sari Buah (SNI 01-3719-1995) 

No Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1. Keadaan :   

 

- Rasa - Normal 

 

- Aroma - Normal 
2. Bahan Tambahan Makanan   

 

- Pemanis buatan - Tidak boleh ada 

 

- Pewarna tambahan - Sesuai SNI 01-0222-1987 

 

- Pengawet - Sesuai SNI 01-0222-1987 
3. Cemaran Logam   

 

- Pb (Timbal) mg/Kg Maksimal 0,3 

 

- Cu (Tembaga) mg/Kg Maksimal 5 

 

- Zn (Seng) mg/Kg Maksimal 5 

 

- Sn (Seng) mg/Kg Maksimal 40 

 

- Hg (Raksa) mg/Kg Maksimal 0,2 

 

- As (Arsen) mg/Kg Maksimal 0,2 
4. Cemaran Mikroba   

 

- Angka Lempeng Total Koloni/ml Maksimal 2 x 102 

 

- Coliform Apm/ml Maksimal 20 

 

- E. Coli Apm/ml <3 

 

- Salmonella Apm/ml Negatif 

 

- S. Aureus Koloni/25 ml 0 

 

- Vibrio Koloni/ml Negatif 

 

- Kapang Koloni/ml Maksimal 50 

 

- Khamir Koloni/ml Maksimal 50 
5. Derajat asam (ml basa 1 N/100g) - Maksimal 5 
6. Total Gula % Minimal 10 
7. Kadar sari g/100ml Minimal 12 
8. Bahan pengawet (dihitung sebagai 

asam benzoat) 
mg/Kg Maksimal 59 

9. Asam salsilat - Negatif 
10. Jamur dan Ragi - Negatif 

Sumber : Anonim, (1995) 
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Pembotolan 

Pasteurisasi  

Adapun tahapan proses pengolahan sari buah mangga sebagaimana pada 

Gambar 1.            

Gambar 1. Diagram Alir Proses Pengolahan Sari Buah Mangga 
(Anonim, 2004)   

2.3 Kriteria Usaha Kecil 

Indonesia dan negara berkembang lainnya memandang penting keberadaan 

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

cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Kedua, 

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

memiliki fleksibilitas tinggi sehingga mampu hidup disela-sela kehidupan usaha 

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

tidak menguntungkan (Wibowo, 2007). 

Pencucian 

Sortasi 

Pengupasan 

Ekstraksi 

 

Pemasakan 

Pendinginan

 

Labelling 

Buah mangga 

Kulit 
Biji 

Gula 
Air 
Asam sitrat 

Sari Buah 
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Kementrian lingkungan hidup mengklasifikasikan perusahaan menjadi 

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

usaha menengah, dan usaha besar. Pengklasifikasian dari perusahaan tersebut 

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

penjualan dalam setahun. Klasifikasi dari beberapa sumber dapat dilihat dalam 

tabel 4. 

Tabel 4. Batasan atau  Kriteria Usaha Kecil dan Menengah 
Organisasi Jenis Usaha Keterangan Kriteria 

Undang_undang 
No 9/1995 
tentang 
Usaha Kecil 

Usaha Kecil Aset <

 

Rp 200 juta di luar tanah dan 
bangunan 
- Omset tahunan < Rp 1 Milyar 
- Dimiliki oleh orang Indonesia 
- Independen, tidak terafiliasi 

dengan usaha menengah-besar. 
Boleh berbadan hukum boleh tidak 

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

Usaha Kecil Pekerja 5 

 

19 orang 

Badan Pusat 
Statisti (BPS) 

Usaha menengah Pekerja 20 

 

99 orang 
Usaha kecil (UU No. 
99/1995) 

Asset <

 

Rp 200 juta diluar tanah dan 
bangunan 
Omset tahunan <

 

1 milyar 

Menneg koperasi  
Dan PKM 

Usaha Menengah (Inpres 
10 /1999) 

Asset Rp 200 

 

10 Milyar 

Sumber : Anonim (2001)  

2.4 Diseminasi Teknologi 

Teknologi adalah segala daya upaya yang dapat dilaksanakan oleh 

manusia untuk mendapatkan taraf hidup yang lebih baik. Sementara itu diseminasi 

teknologi didefinisikan sebagai perpindahan teknologi yang dihasilkan dan atau 

digunakan disuatu tempat untuk diaplikasikan ke tempat lain sebagai suatu 

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

transmisi pengetahuan serta keahlian teknis yang mencakup pengenalan proses 

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

baru tersebut. Sedangkan Vyas dan Shah (1990) mengemukakan bahwa alih 

teknologi seharusnya dilakukan dalam sebuah sistem yang tersusun. Sistem 

tersebut meliputi tiga hal sebagai berikut: 

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

benda buatan manusia lainnya tanpa disertai pemindahan ilmu pengetahuan. 

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

yang dibuat ditempat lain diproduksi secara local setelah menggabungkan 

beberapa elemen desain. 

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

ditandai dengan adanya pemindahan keahlian produksi dan teknis yang 

canggih dan matang. 

Diseminasi teknologi dalam industri kecil memiliki beberapa keuntungan  

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

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

dipinggiran kota serta memperbanyak kesempatan  kerja (Benkerrouma dan 

Tamime, 2003).  

2.5 Studi Kelayakan 

Studi kelayakan proyek merupakan penelitian tentang dapat tidaknya suatu 

proyek (biasanya merupakan proyek investasi) dilaksanakan dengan berhasil 
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(Jihadi, 2001).  Menurut Wibowo (2007), tindakan yang dilakukan dalam studi 

kelayakan adalah mengadakan studi kelayakan untuk meneliti apakah usaha yang 

direncanakan secara teknis, ekonomis, dan komersial cukup menguntungkan 

untuk dilaksanakan. Sedangkan tahapan untuk membuat studi kelayakan adalah 

sebagai berikut: 

1 Mempelajari berbagai hal yang berkenaan dengan jenis rencana dan penelitian 

masalah 

2 Menyusun rencana studi kelayakan secara terinci dan berurutan 

3 Mengumpulkan data dan informasi dari lapangan atau instansi yang 

berhubungan dengan rencana usaha 

4 Menganalisis informasi  yang diperoleh, kemudian menuangkannya dalam 

bentuk laporan tertulis 

5 Membuat kesimpulan  

2.5.1 Aspek Teknis Teknologi 

Aspek teknis merupakan suatu aspek yang berkenaan dengan proses 

pembangunan proyek secara teknis dan pengoperasiannya setelah proyek tersebut 

selesai dibangun. Berdasarkan analisis ini pula dapat diketahui rancangan awal 

penaksiran biaya investai termasuk biaya eksploitasinya (Husnan dan Muhammad, 

2000).  

Menurut Soeharto (2002), pengkajian aspek teknis dalam studi kelayakan 

dimaksudkan untuk memberikan batasan secara besar parameter-parameter teknis 

yang berkaitan dengan perwujudan fisik proyek. Pengkajian aspek teknis meliputi 
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penentuan kapasitas produksi, penilaian jenis teknologi dan equipment serta 

penentuan denah atau tata letak instalasi. Aspek teknis mempunyai pengaruh yang 

besar terhadap perkiraan biaya dan jadwal, karena akan memberikan bataan-

batasan lingkup proyek secara kuantitatif.  

Aspek  teknis atau operasi juga dikenal sebagai aspek produksi. Penilaian 

kelayakan aspek ini juga penting untuk dilakukan sebelum suatu usaha dijalankan. 

Penetuan kelayakan teknis atau operasi perusahaan menyangkut hal-hal yang 

berkaitan dengan teknis atau operasi sehingga jika tidak dianalisis dengan baik, 

maka akan berakibat fatal bagi perusahaan dikemudian hari. Hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam aspek ini adalah (Kasmir dan Jakfar, 2003) : 

a. Penentuan lokasi 

b. Penentuan luas produksi 

c. Penentuan tata letak  

d. Penyusunan peralatan pabrik dan proses produksinya termasuk pemilihan 

teknologi. 

Salah satu jenis penilaian yang dilakukan terhadap implementasi teknologi 

adalah pemantauan berupa penilaian berjalan mengenai penerapan suatu 

teknologi, serta melakukan koreksi agar teknologi tersebut berjalan dengan baik 

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

petani dalam mengadopsi suatu teknologi adalah:  1) menguntungkan dari 

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

lebih banyak; 4) meningkatkan kesuburan tanah;  5) meningkatkan lapangan kerja.   
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Sa id (2001) menjelaskan bahwa patokan umum yang dapat digunakan 

dalam pemilihan jenis teknologi adalah seberapa jauh derajat mekanisasi yang 

diinginkan dan manfaat ekonomi yang diharapkan, disamping kriteria lain yaitu: 

Ketepatan jenis teknologi yang dipilih dengan bahan mentah yang digunakan. 

Keberhasilan penggunaan jenis teknologi tersebut ditempat lain yang memiliki 

ciri-ciri yang mendekati dengan lokasi proyek. 

Kemampuan pengetahuan penduduk (tenaga kerja) setempat dan kemungkinan 

pengembangannya. 

Pertimbangan kemungkinan adanya teknologi lanjutan sebagai salinan dan 

teknologi yang akan dipilih sebagai akibat keusangan  

2.5.2 Aspek Finansial 

Analisa finansial biasanya digunakan untuk menilai usaha investasi atau 

proyek sehingga layak untuk dilaksanakan yang dilihat dari aspek profitabilitas 

komersialnya Suratman (2002). Metode kelayakan finansial yang sering 

digunakan dalam penilaian investasi adalah Payback Periods (PP), Net Present 

Value (NPV), Profitability Index (PI), dan Rate Of Return (ROR) (Husnan dan 

Muhammad, 2000).  

a. Break Event Point (BEP) 

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

Break Event Point adalah dimana pada saat pendapatan penjualan cukup untuk 

menutupi biaya produksi yang dikeluarkan akan tetapi tidak ada laba atau 
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keuntungan sedikitpun didapat. Break Event Point merupakan suatu teknik untuk 

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

produksi.  

VCP

FC
unitBEP )(             

)/(1
)(

PVC

FC
priceBEP

            

Keterangan: 

BEP = Break Event Point 

FC   = Fixed cost (Biaya tetap) 

VC   = Variable cost (Biaya variabel) 

P      = Price (Harga jual per satuan produk)  

b. Payback Period (PP) 

Periode Pengembalian didefinisikan sebagai banyaknya periode (tahun) 

yang diperlukan untuk menutup pengeluaran investasi yang dilakukan (Jihadi, 

2001). Ibrahim, (1997) menjelaskan  bahwa payback period  dalam studi 

kelayakan perlu ditampilkan untuk mengetahui berapa lama usaha proyek yang 

dikerjakan dapat mengembalikan investasi. Rumus perhitungan payback period 

menurut Syamsudin (2000) adalah sebagai berikut: 

cd

cb
tPP

 

Keterangan: 

PP= Pay Back Period 

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



 
15

 
b  = initial investment 

c  = komulatif net cash pada tahun ke-1 

d  = jumlah komulatif net cash inflow pada tahun t +1  

c. Efisiensi Usaha  

Menurut Soekartawi (1995), analisis efisiensi usaha adalah perhitungan 

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

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

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

TC

TR
CR /   

dengan TR = P x Q              

TC = TFC + TVC  

Dimana : 

TR = Total Revenue (jumlah seluruh penerimaan yang diperoleh) 

P    = Price (harga) 

Q   = Quantity (Jumlah unit) 

TC = Total cost (Jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan) 

Adapun kriteria pengujian dengan menggunakan R/C ratio adalah 

R/C < 1 : Usaha tidak efisien dan merugikan 

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

R/C > 1 : Usaha efisien dan menguntungkan   
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III. METODE PENELITIAN  

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Penelitian dilakukan di Unit Produksi Budidaya Sumber Bendo, 

Kecamatan Banyakan, Kediri. Waktu pelaksanaan penelitian ini selama bulan 

November  2008 

 

Desember 2008.  

3.2 Bahan dan Alat  

Bahan yang digunakan dalam pembuatan minuman sari buah mangga 

adalah mangga podang, air, gula, traboud mango essence, asam sitrat panadia, dan 

natrium benzoat panadia.  

Alat-alat yang digunakan antara lain panci stainless steel kapasitas 50 liter, 

pengaduk besar, pisau, blender Philips BL-101-GS kapasitas 1,5 liter, kompor 

gas, kain saring, semi automatic cup sealer FRG2001B, termometer, timbangan 

buah, timbangan analitis, ember plastik kapasitas 30 liter, gelas takar, dan sendok.  

3.3 Batasan Masalah 

1. Bahan baku yang digunakan adalah mangga podang. 

2. Sumber Daya Manusia adalah masyarakat pedesaan Sumber Bendo, 

Kecamatan Banyakan, yang masih dalam tahap pembelajaran. 

3. Pengujian kualitas berdasarkan ketetapan Standar Nasional Indonesia (SNI) 

meliputi pH, total asam, total gula, vitamin C, serta dilakukan uji organoleptik 

(rasa, aroma, dan warna).  
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4. Pengkajian aspek finansial meliputi perhitungan HPP, BEP, dan harga jual, 

sedangkan aspek teknis meliputi penentuan kapasitas produksi, mesin dan 

peralatan produksi, proses produksi, dan kebutuhan tenaga kerja.  

3.5 Prosedur Penelitian   

Prosedur penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan kegiatan diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

3.5.1 Studi Literatur  

Studi literatur dilakukan dengan mengkaji beberapa sumber pustaka 

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

bahasan untuk membandingkan hasil yang diperoleh selama penelitian. 

3.5.2 Observasi 

Observasi atau pengamatan langsung ke lapang dilakukan untuk melihat 

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

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

kemampuan produksi. 

3.5.3 Percobaan Metode Produksi 

Implementasi metode produksi sari buah mangga podang mengacu pada 

prosedur teknologi  pengolahan sari buah mangga menurut Yuniarti (2000). 

Diagram alir proses pengolahan sari buah mangga podang dapat dilihat pada 

Gambar 3.   
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Gambar 2. Diagram Alir Pembuatan Minuman Sari Buah Mangga 

Yuniarti, (2000) 

3.5.4 Pengambilan Sampel 

Tingkat keberhasilan teknologi pengolahan dinilai berdasarkan hasil uji 

kimia dan uji organoleptik, pengambilan sampel dilakukan bersamaan dengan 

pengamatan produksi yang dilakukan pada hari ke- 7,14,21 dan 28.   

Buah Mangga 

 

Ampas 

Kulit 
Biji

 

Slurry

 

Air  
Gula  

Asam sitrat 0.5 g/L 
Na Benzoat 0.2 g/L 

Tepung Jeli gr  
Essence  

Claudifier  

 

Sari buah mangga 

Pengupasan 

Penghancuran

 

Penyaringan 

 

Pemasakan, suhu ± 85 0C 

 

Pengisian dan Pengemasan 

 

Pasteurisasi, suhu ± 65-75 0C

 

Dianalisa : 
1. pH 
2. vitamin C 
3. Total gula 
4. Organoleptik 

Daging 
Buah Mangga

 

Pendinginan 
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3.5.5 Analisis dan Interpretasi 

A. Aspek teknis  

Pengkajian aspek teknis dalam produksi minuman sari buah ini didasarkan 

penelitian implementasi teknologi pengolahan sari buah yang telah dilakukan, 

sehingga dari produk yang dihasilkan dapat diperkirakan beberapa hal sebagai 

berikut: 

 

Kualitas  

Produk sari buah yang telah dibuat diuji untuk mengetahui kualitasnya. 

Pengujian meliputi : 

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

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

Penilaian mutu produk dilakukan secara kimiawi dan organoleptik. Untuk 

mengetahui adanya perbedaan diantara kelompok pengamatan, data hasil uji kimia 

dianalisa menggunkan uji t berpasangan. Prosedur pengujian kimia di Lampiran 1.  

Uji organoleptik menggunakan metode hedonic scale scoring dengan skor 

1-5. Panelis yang dipilih adalah 3 panelis ahli, yang dipilih dari unit usaha 

pengolahan sari buah di kota Malang. Lembar kuisioner uji organoleptik 

penelitian disajikan pada Lampiran 2. 

 

Proses dan kapasitas produksi 

Pembahasan proses produksi dimulai dari persiapan bahan baku hingga 

produk dikemas dalam cup, sehingga dapat diketahui jumlah bahan baku, bahan 

pembantu, serta kebutuhan utilitas yang diperlukan. Kapasitas produksi dikaji dan 

direncanakan berdasarkan jumlah produksi harian selama kurun waktu tertentu. 
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Utilitas 

Kebutuhan utilitas (energi bahan bakar dan listrik, serta air) dikaji dalam 

satuan waktu produksi dan dibandingkan dengan kebutuhan yang telah 

direncanakan. 

 

Tenaga kerja produksi 

Kinerja atau skill tenaga kerja dikaji berdasarkan output kemampuan 

produksi. Tenaga kerja produksi ditetapkan sebanyak 3 orang setiap hari. 

 

Mesin dan peralatan  

Penentuan mesin dan peralatan disesuaikan dengan kebutuhan proses 

produksi serta jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Performasi mesin dan 

peralatan dinilai berdasarkan perbandingan kapasitas terpasang dan kapasital 

aktual.  Pada penelitian ini akan diketahui spesifikasi mesin dan peralatan yang 

digunakan.  

B. Aspek finansial 

Metode ananlisis finansial yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

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

Ratio), serta Payback Period      
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN  

4.1 Karakteristik Usaha Kecil Menengah (UKM) Budidaya, Desa Tiron, 
Banyakan, Kediri  

Sejarah didirikannya kelompok ini berawal pada tahun 1986 dengan nama 

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

tersebut berkembang dengan membentuk Kelompok Budidaya yang didalamnya 

terdapat Kelompok Wanita Tani PKK serta beralih nama menjadi Kelompok 

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

organik dengan hasil yang sangat kecil, bahkan mengalami kerugian. Akan tetapi 

melalui berbagai kegiatan pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan, 

kelompok tersebut lambat laun menjadi kelompok yang mandiri serta 

meningkatkan tingkat pendapatan ekonomi kelompoknya. Berbagai kegiatan 

pembinaan kelompok tani Budidaya tersaji pada Tabel 5. 

Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh kelompok untuk dapat 

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

mesin skala mini yang tidak lengkap sehingga tidak dapat digunakan untuk 

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

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

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

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

pasca pendampingan produksi tidak dilakukan, sehinga banyak permasalahan 

tidak terselesaikan. Berbagai kendala inilah yang menyebabkan hingga kini 

belum beropersional secara riil dan kompetitif dengan UKM lain.  
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Tabel 5. Kegiatan 

 
Kegiatan Pembinaan Kelompok Tani Budidaya 

No Tahun Kegiatan 

1. 1986 Terbentuknya Himpunan Petani Pemakai Air (HIPA) 

2. 1999 
Terbentuknya Kelompok Tani Budidaya, usaha yang 
ditekuni adalah jamu instan dan pupuk. 

3. 2005 
Kelompok tani Budidaya mendapat bantuan peralatan 
pengolahan keripik buah (vacum fryer) dari Dinas 
Kabupaten Kediri 

4. 2006 

- Kelompok tani Budidaya mengurus PIRT untuk 
memulai produksi keripik buah. 

- BPTP Karang Ploso memberikan bantuan peralatan 
pembuatan tortila jagung skala mini dengan kapasitas 
5 kg/hari. 

5. 2008 

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

 

Pada tahun 2008 JICA memberikan bantuan rintisan unit produksi 

pengolahan mangga podang, melalui Deptan Ditjen PPHP, dan pendampingan 

teknis dari Universitas Brawijaya, Malang. Salah satu bentuk pengembangan 

produk adalah diproduksinya sari buah mangga podang. Pengembangan tersebut 

dapat dinilai sangat potensial, mengingat keberadaan unit produksi tersebut 

didukung dengan potensi mangga podang yang melimpah. Selain itu pembuatan 

sari buah tidak memerlukan proses dan peralatan yang rumit. Oleh karena itu, 

usaha pembuatan sari buah sangat sesuai untuk dikembangangkan ditengah-

tengah kelompok tani sebagaimana kelompok tani Budidaya. 

Unit produksi Budidaya selain memproduksi sari buah mangga podang, 

juga memproduksi produk olahan lainnya yang berbasis mangga podang 

diantaranya adalah dodol, leather, kripik, manisan jeli, serta manisan buah. Selain 

memproduksi semua produk tersebut, unit produksi Budidaya juga memproduksi 
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puree mangga podang. Tujuan pembuatan puree mangga podang adalah sebagai 

bahan baku produksi apabila masa panen telah habis. Oleh sebab itu pembinaan 

teknologi produksi secara komersial sangat diperlukan guna mendukung 

keberadaan kelompok tersebut. Peran berbagai pihak terkait sangat diperlukan 

guna membina kelompok ini agar dapat mandiri dan meningkatkan kemampuan 

ekonominya.  

4.2 Analisis Kualitas Produk 

Sari buah merupakan cairan yang diperoleh dengan memeras buah, baik 

disaring ataupun tidak, yang tidak mengalami fermentasi dan dimaksudkan untuk 

minuman segar yang langsung dapat diminum. Sari buah mangga podang 

tergolong sari buah keruh. Sari buah dapat dibedakan dengan sirup ditinjau dari 

prosesnya. Pada umumnya sirup diikuti dengan proses pemekatan, sedangkan sari 

buah lebih sering digunakan proses pengenceran. Sari buah mangga podang dibuat 

dengan menambahkan air sebanyak 40 liter terhadap 6 kg daging buah, sehingga 

sari buah tersebut memiliki kadar sari 60 g/100 ml, dimana kadar sari tersebut 

telah memenuhi SNI, yang menetapkan bahwa kandungan minimal kadar sari 

minuman sari buah adalah 12 g/100 ml. Secara umum proses pengolahan sari 

buah mangga podang adalah penghancuran, pengenceran, pemasakan, dan 

pengemasan. 

Salah satu parameter yang dijadikan penilaian kualitas produk dalam 

proses produksi adalah dengan melihat konsistensi kualitas produk minuman 

dalam setiap produksi. Oleh karena itu, maka dalam penelitian ini dilakukan 
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pengamatan terhadap kualitas produk selama 4 minggu, dengan pengambilan 

sampel yang dilakukan pada hari ke-7,14,21 dan 28. Pengamatan tersebut 

dilakukan baik terhadap karakteristik kimia maupun karakteristik sensorik produk. 

Hasil uji kimia sari buah mangga podang dapat dilihat pada Tabel 6 dibawah ini. 

Tabel 6. Ringkasan Hasil Uji Kimia Sari Buah Mangga podang 
Pengamatan Minggu Ke- 

No Parameter 
I II III IV 

Rerata 

1. pH 3,74 3,82 3,79 3,74 3,77 

2. Vitamin C (mg/100 ml) 20,24 22,00 21,56 19,80 20,90 

3. Total Gula (%) 13,85 13,22 13,24 13,51 13,46 

Sumber : Hasil Analisa Labolatorium 

Analisa kimia terhadap produk sari buah mangga podang digunakan 

sebagai gambaran terhadap evaluasi subyektif sehingga kita bisa mengetahui mutu 

produk melalui penerimaan panelis dengan mutu produk berdasarkan hasil analisa 

kimia. Salah satu teknik statistika yang digunakan untuk menjelaskan 

homogenitas data adalah varians. Varians merupakan jumlah kuadrat semua 

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

dengan ragam inilah dapat diturnunkan ukuran penyebaran lain diantaranaya 

adalah simpangan baku (Sugiyono, 2006). Simpangan baku untuk masing-masing 

parameter pengamatan adalah 0,04 untuk pH, 1,05 untuk vitamin C, dan 0, 29 

untuk total gula. Nilai-nilai tersebut dapat dijadikan penilaian bahwa sari buah 

mangga podang yang diproduksi memiliki tingkat keragaman yang rendah, 

dengan kata lain produk tersebut memiliki tingkat kualitas yang seragam atau 

kontinyu.  
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pH adalah salah satu indikator yang penting dalam prinsip pengawetan 

bahan pangan.  Hal ini dikarenakan pH berkaitan dengan ketahanan hidup 

mikroba. Dengan semakin rendahnya pH, maka bahan pangan dapat lebih awet 

karena mikroba pembusuk tidak dapat hidup (Barlina, et al. 2004). Sari buah 

mangga podang memiliki nilai pH yang sesuai dengan SNI, yaitu 3,74. Sedangkan 

standar SNI menetapkan nilai pH sari buah maksimal adalah 5.  

Hasil analisa kimia terhadap kandungan vitamin C sari buah mangga 

podang sebesar 20,90 mg/ 100 ml, sedangkan standar yang ditetapkan SNI adalah 

maksimal.Untuk menjaga kandungan vitamin C yang perlu diperhatikan adalah 

kontrol terhadap suhu pemasakan. Hal ini disebabkan karena sifat dari vitamin C 

yang mudah teroksidasi baik oleh perlakuan panas maupun perlakuan lainnya 

(Winarno, 1992). Kandungan vitamin C sari buah mangga podang dalam satu 

gelas, akan memenuhi kebutuhan vitamin C tubuh sebesar 69,67 %. Angka 

Kecukupan Gizi (AKG) ini dihitung berdasarkan kebutuhan vit C yang dianjurkan 

untuk dikonsumsi dalam satu hari, bagi usia diatas 13 tahun yaitu sebesar 60 mg, 

dengan asumsi bahwa kebutuhan energi tiap hari adalah 2000 kalori. 

Hasil analisa kimia terhadap total gula sari buah menunjukkan kesesuaian 

dengan standar yang ditetapkan SNI. Rerata total gula sari buah mangga podang 

sebesar 13,51 %, sedangkan SNI menetapkan bahwa kadar minimal sari buah 

adalah sebesar 10 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sari buah 

mangga podang memiliki karakteristik kimia yang sesuai dengan standar yang 

ditetapkan SNI, sehingga sari buah mangga podang layak untuk tetap 

dikembangan dalam skala industri. 
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Berdasarkan hasil uji kimia diatas, dapat juga diketahui bahwa kualitas 

produk sari buah mangga podang memiliki kualitas yang seragam baik pH, 

Vitamin C maupun Total Gula. Hal ini menunjukkan bahwa  teknologi produksi 

sari buah mangga podang dapat  diterima dengan baik oleh kelompok tani 

setempat. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t terhadap pengamatan hasil 

produksi sari buah mangga podang, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan karakteristik kimia diantara kelompok pengamatan sari buah mangga 

podang baik pada hari ke-7,14,21 maupun  28. Jika hipotesis nol (Ho) dinyatakan 

bahwa tidak ada perbedaan nyata diantara kelompok pengamatan, maka hipotesis 

alternative (Hi) dinyatakan bahwa ada perbedaan nyata diantara kelompok 

pengamatan. Hasil perhitungan uji t dapat dilihat pada Lampiran 3.  

Sementara itu untuk menilai diterimanya suatu produk secara sensorik, sari 

buah mangga podang juga diuji secara organoleptik. Hal ini sanagt penting 

dilakukan untuk menguji penerimaan konsumen terhadap suatu produk, terlebih 

lagi sari buah mangga podang merupakan produk yang baru. Penilaian uji 

organoleptik dilakukan oleh panelis ahli yang dipilih dari unit produksi sari buah 

sejenis yang ada di Kota Malang. Karakteristik sensorik yang diuji adalah warna, 

rasa dan aroma. Hasil uji organoleptik sari buah mangga podang dapat terlihat 

pada Tabel 7 dibawah ini. 

Tabel 7. Ringkasan Hasil Uji Organoleptik Sari Buah Mangga podang 
Produksi Minggu Ke- 

No Kriteria 
I II III IV 

1. Rasa 3 3,33 4 3,67 
2. Aroma 3 3,67 3,67 4 
3. Warna 3 3 3,67 3,67 
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Produk makanan dan minuman,  pada umumnya tidak hanya terdiri dari 

satu kelompok rangsangan saja, tetapi merupakan gabungan berbagai rasa yang 

terpadu sehingga menimbulkan rasa makanan yang utuh. Rasa adalah parameter 

yang menentukan penerimaan produk pada konsumen. Meskipun suatu produk 

memiliki aroma yang menarik tetapi apabila rasanya tidak disukai maka akan 

membuat produk tersebut sulit diterima. Penilaian panelis terhadap rasa sari buah 

mangga podang sebesar 3,5. Uji organoleptik ini menggunakan meode hedonic 

scoring dengan skala 1 

 

5. Sehingga nilai 3 dalam metode ini menunjukkan 

bahwa sari buah mangga podang disukai oleh panelis.   

Warna merupakan salah satu faktor visual yang tampil lebih dahulu dan 

kadang-kadang sangat menentukan daya peneriman konsumen terhadap suatu 

produk. Penilaian panelis terhadap warna sari buah mangga podang sebesar 3,34. 

Salah satu strategi untuk mempertahankan penampakan sari buah mangga podang 

adalah ditambahkannya cloudifier, sehingga kenampakan sari buah dapat 

dipertahankan hingga ke tangan konsumen. 

Penilaian panelis terhadap aroma sari buah mangga podang sebesar 3,59. 

Diantara karakteristik sensorik lain, aroma sari buah mangga podang memiliki 

penilaian yang paling baik. Penerimaan yang baik terhadap aroma sari buah 

mangga podang, memang ditunjang dengan keunggulan mangga podang sebagai 

buah yang memiliki aroma khas dan tajam. Baswarsiati dan Yuniarti, (2007) 

menjelaskan bahwa kekhasan  yang dimiliki oleh mangga Podang Urang terutama 

adalah  pada penampilan warna kulit buah merah jingga menarik, daging buah 

jingga, ukuran buah tidak terlalu  besar (sekitar 200-250 g/buah), rasa buah manis, 
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aroma buah  tajam, serat halus, dan cukup banyak mengandung air sehingga 

sesuai untuk buah segar maupun olahan. 

Uji sensorik sari buah mangga podang, menghasilkan kesimpulan bahwa 

secara umum sari buah mangga podang disukai oleh konsumen. Hal ini dinilai 

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

3,5 untuk rasa, 3,59 untuk aroma dan 3,34 untuk warna. Nilai 3 dalam uji 

organoleptik memiliki arti bahwa secara umum produk sari buah mangga podang 

disukai oleh konsumen.  

Mutu sensori bahan pangan adalah karakteristik bahan pangan yang 

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

dikenali dengan menggunakan pancaindra manusia. Mushma (2008) menjelaskan 

bahwa kelebihan uji sensori adalah mampu mendeskripsikan sifat-sifat tertentu 

yang tidak dapat digantikan dengan cara pengukuran menggunakan mesin, 

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

panelis, kesalahan pengetesan, subyektivitas, kelemahan-kelemahan pengendalian 

peubah, dan ketidaklengkapan informasi.  

4.3 Analisis Kelayakan Teknologi Produksi  

Aspek teknis dimaksudkan memberikan peniliaian terhadap parameter-

parameter teknis yang terkait dengan pendirian industri pengolahan sari buah 

mangga podang. Pengkajian aspek teknis meliputi penentuan kapasitas produksi, 

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

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

tenaga kerja yang dibutuhkan. 
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4.3.1 Aspek Pasar 

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

penyusunan studi kelayakan. Meskipun secara teknis telah menunjukkan hasil 

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

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

menegaskan bahwa informasi tentang permintaan pasar adalah hal yang 

diinginkan dari aspek pasar. 

Sari buah mangga podang adalah termasuk produk baru yang diproduksi di 

wilayah Kabupaten Kediri. Berdasarkan data peramalan permintaan sari buah, 

maka pada tahun 2009 terdapat potensi market space sebesar 294.740 liter di 

Kabupaten tersebut. Perhitungan ini didasarkan pada jumlah penduduk Kabupaten 

Kediri serta jumlah konsumsi sari buah perkapita yaitu sebesar 181,99 

ml/orang/tahun (Primawati, 2007).        

Gambar 3. Proyeksi Konsumsi Sari Buah Tahun 2007 sampai 2011 

Perhitungan proyeksi konsumsi sari buah tersebut didasarkan pada 

konsumsi per kapita, maka jumlah konsumsi sari buah selalu naik sejalan dengan 
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pertumbuhan penduduk. Pada aspek pasar perhitungan proyeksi konsumsi sari 

buah dihitung berdasarkan laju pertumbuhan penduduk, dan diketahui bahwa  laju 

pertumbuhan penduduk Kabupaten Kediri meningkat setiap tahun sebesar 2,02%.  

Pada tahun 2009 diperoleh proyeksi konsumsi sari buah sebesar 294.740 

liter atau 1.473.700 cups/tahun (@ 200 ml), hal ini merupakan peluang bahwa 

pasar akan mampu menyerap produk yang akan di produksi. Pada  kenyataannya 

data proyeksi ini tidak sepenuhnya sesuai, akan tetapi hasil proyeksi ini dapat 

digunakan sebagai dasar untuk meramalkan jumlah permintaan pada masa yang 

akan datang. Hingga saat ini unit produksi sari buah mangga podang berhasil 

memasarkan produknya pada sebagian besar wilayah Kabupaten Kediri serta 

melakukan perluasan pemasaran pada Kabupaten Pare, Malang dan Surabaya. 

Perhitungan konsumsi sari buah dan proyeksinya dapat dilihat pada Lampiran 4.  

4.3.2 Aspek Teknis 

A. Kapasitas Produksi  

Kapasitas produksi merupakan volume atau jumlah satuan produk yang 

dihasilkan selama satu satuan waktu tertentu dan dinyatakan dalam bentuk 

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

penentuan kapasitas produksi ditentukan oleh kapasitas sumber daya yang 

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

karena itu penentuan kapasitas produksi sari buah mangga podang di Unit 

Produksi Budidaya ditentukan oleh beberapa faktor yaitu:  
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- Kapasitas Mesin dan Peralatan 

Kapasitas maksimal pemasakan dalam setiap produksi sari buah mangga 

podang adalah sebesar 44 liter. Kapasitas tersebut dibatasi oleh kapasitas panci 

pemasakan yaitu 50 liter. Sedangkan kapasitas maksimal penggunaan mesin Semi 

Automatic Cup Sealer adalah 500 cups/hari, dengan demikian mesin tersebut 

dapat dioperasikan secara maksimal untuk mengemas 440 cups/ hari apabila 

dilakukan dua kali siklus produksi. 

- Potensi Pasar 

Kapasitas produksi sari buah mangga podang ditentukan dengan asumsi 

bahwa semua produk yang dihasilkan akan terserap pasar. Berdasarkan data 

konsusi perkapita dapat diperkirakan bahwa permintaan sari buah di Kabupaten 

Kediri pada tahun 2009 adalah 294.740 liter. Peningkatan kapasitas produksi pada 

dasarnya dapat dihitung berdasarkan laju peningkatan jumlah permintaan sari 

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

memperhitungkan potensi ekspansi wilayah pemasaran. 

- Ketersediaan Bahan Baku 

Unit produksi Budidaya dioperasikan dengan bahan baku mangga podang 

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

ketersediaan bahan baku merupakan faktor penting dalam perencanaan dan 

pengembangan kapasitas produksi. Salah satu strategi pengadaan bahan baku 

dalam menunjang keberlangsungan proses produksi adalah diproduksinya puree 

mangga podang sebagai bahan baku pengolahan pada saat musim panen telah 

berlalu. Pada saat panen raya unit produksi Budidaya dapat memproduksi puree 
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sebanyak-banyaknya karena pada saat tersebut bahan baku tersedia secara 

melimpah dengan harga yang murah. Broto (2003) menjelaskan bahwa puree 

mangga adalah bahan setengah jadi yang digunakan sebagai bahan baku 

pembuatan sari buah atau nektar, roti, permen, selai dll.  

Tabel 8. Faktor-Faktor Pembatas Penentuan Kapasitas Produksi. 

No 
Faktor 

Pembatas Keterangan Prioritas 

1 
Kapasitas mesin 
dan peralatan 

- 500 cups/ hari 
- 13.000 cups/bulan 

2 

2. Permintaan pasar 
- 1.473.700 cups/tahun 
- 122.808 cups/ bulan 

3 

3. 
Ketersediaan 
bahan baku 

- Mangga podang tersedia pada bulan 
Oktober- Desember 

- Puree mangga podang pada bulan 
Januari - Maret. 

1 

 

Berdasarkan faktor-faktor diatas unit produksi Budidaya menentukan 

kapasitas produksinya. Kendala yang membatasi pengembangan kapasitas 

produksi adalah tidak dimilikinya teknologi pengolahan serta fasilitas 

penyimpanan puree dalam menunjang pengadaan bahan baku. Sehingga puree 

yang dihasilkan hanya diasumsikan bertahan hingga bulan Maret. Faktor 

pembatas lainnya adalah jumlah mesin pengemas yang dimiliki sangat terbatas, 

hingga saat ini jumlah mesin Semi Automatic Cup Sealer hanya satu dengan 

desain kapsitas maksimal 500 cups/ hari. Oleh karena itulah hingga saat ini unit 

produksi hanya mampu melakukan proses prdoduksi sari buah mangga podang 

pada bulan Oktober 

 

Maret, dengan basis produksi 440 cups/hari. Dalam masa 

yang akan datang proses pengembangan kapasitas hendaknya disertai dengan 

pengadaan teknologi pengolahan puree serta pengembangan kapasitas mesin 

pengemass. 
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B. Bahan Baku 

1. Bahan baku utama  

Ketersediaan bahan baku merupakan faktor yang paling penting untuk 

menentukan kelangsungan proses produksi. Unit produksi sari buah mangga 

podang didirikan di Kabupaten Kediri. Berdasarkan perencanaan kapasitas 

produksi akan diproduksi +

 

13.728 liter sari buah mangga podang setiap  

tahunnya, yakni selama bulan Oktober-Maret. Perencanaan kebutuhan baku dibuat 

dalam dua bentuk yakni buah dan puree mangga podang. Pada saat panen raya 

yaitu bulan Oktober - Desember kebutuhan bahan baku produksi akan dipenuhi 

dalam bentuk mangga podang dengan kebutuhan tiap bulannya sebesar 468 kg. 

Sedangkan selama bulan Januari hingga Maret kebutuhan bahan baku produksi 

akan dipenuhi dalam bentuk puree yang diproduksi pada saat musim panen raya. 

Untuk memenuhi tujuan ini, maka unit produksi Budidaya harus melakukan 

produksi puree mangga podang sebesar 12kg/ hari atau  312 kg/ bulan.   

Berdasarkan perencanaan diatas, maka dalam satu bulan akan dibutuhakan 

468 kg mangga setiap bulannya atau dalam 2.808 kg dalam satu tahun. Dinas 

Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kediri menunjukkan bahwa produksi 

mangga podang tiap tahunnya adalah sebesar +

 

569.241 ton. Artinya untuk 

memproduksi sari buah mangga podang hanya dibutuhkan 4,9 x10-6 % dari total 

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

produksi mangga podang tiap tahun, maka potensi pengembangan unit produksi 

sari buah mangga podang sangat terbuka lebar dan layak untuk dikembangkan.  
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2. Bahan Pembantu 

Bahan pembantu adalah bahan yang digunakan untuk melengkapi bahan 

baku dalam proses produksi, sehingga akan diperoleh produk yang sesuai dengan 

kualitas dan spesifikasi yang diinginkan. Kebutuhan bahan pembantu ini 

disesuaikan dengan formulasi terbaik dan paling optimal, sedangkan pembelian 

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

Beberapa bahan tambahan dalam proses produksi buah mangga podang adalah: 

a. Air 

Proses pemasakan sari buah juga melibatkan proses pengenceran, oleh 

karena itulah dibutuhkan air sebagai bahan pelarut. Winarno (2002) menjelaskan 

bahwa air berfungsi sebagai bahan yang dapat mendispersikan berbagai senyawa 

yang ada dalam bahan makanan. Air dapat melarutkan berbagai bahan seperti 

garam, vitamin yang larut dalam air, mineral dan senyawa cita rasa seperti yang 

terkandung dalam teh dan kopi. Perencanaan pengunaan air dalam proses produksi 

secara rinci akan dibahas pada sub bab utilitas produksi. 

b. Gula 

Gula yang digunakan sebagai bahan tambahan adalah gula pasir putih dan 

bersih. Penambahan gula dilakukan pada tahapan pemasakan. Gula pada tahapan 

pemasakan digunakan untuk menghadirkan cita rasa manis pada minuman sari  

buah mangga podang. Jumlah gula yang ditambahkan sebesar 10 % (b/v). Harga 

gula di pasaran  berkisar Rp. 6.000,00/kg. 

Penambahan gula berfungsi untuk memperbaiki cita rasa sekaligus sebagai 

bahan pengawet alami dengan tujuan menghambat pertumbuhan bakteri. Sebagai 
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bahan pengawet, penggunaan gula pasir minimal 3%. Penggunaan bahan pemanis 

dalam minuman ringan adalah untuk memberikan nilai kalori terhadap minuman 

tersebut. Disamping itu bahan pemanis juga berfungsi dalam memberikan bentuk 

dan rasa pada mutu minuman yang dihasilkan (Hidayat dan Agustin, 2005). 

c. Asam Sitrat 

Asam sitrat berfungsi sebagai penambah rasa asam pada minuman sari 

buah karena karakternya dapat menyatu dengan minuman yang dihasilkan. Asam 

sitrat ditambahkan pada proses pemasakan. Menurut Hui (1992), Asam sitrat 

banyak digunakan sebagai asam pada minuman sari buah, karena karakternya 

dapat menyatu dengan banyak aroma buah. Selain itu asam sitrat dapat  

memberikan hasil memuaskan jika dicampur dengan aroma lain yang lebih kuat. 

Jumlah asam sitrat yang dtambahkan dalam proses produksi sari buah mangga 

podang sebanyak 0,5 gram/liter 

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

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

Sehingga suhu pasteurisasi yang dibutuhkan juga akan lebih rendah dan 

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

d. Natrium Benzoat 

Na benzoat ditambahkan pada saat tahapan akhir pemasakan dan berfungsi  

sebagai pengawet minuman sari buah, tingkat penggunaan Na benzoat per liter 

adalah 0,2 g, sedangkan harga Na benzoat per kg berkisar Rp. 20.000,00. Luck 

(1996) menjelaskan bahwa benzoat digunakan secara utama untuk mengawetkan 

jus buah yang akan diproses lebih lanjut. Benzoat melindungi produk dari 
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serangan oksidasi, kerusakan enzimatis dan kerusakan secara bakterial (fermentasi 

asam laktat dan asam asetat).  

e. Essence 

Essence adalah bahan tambahan pangan yang tergolong flavor. Tujuan 

penambahan essence dalam pembuatan sari buah mangga podang adalah untuk 

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

diterima oleh konsumen. 

f. Cloudifier 

Produk sari buah mangga podang mengandung pulp yang dapat 

mengendap selama proses penyimpanan. Tujuan penambahan cloudifier pada sari 

buah mangga podang adalah agar penampakan produk tampak lebih stabil, 

sehingga sari buah dapat dipasarkan dengan penampakan yang tetap stabil.                                              

3. Bahan Pengemas  

Kemasan adalah suatu tempat atau wadah yang digunakan untuk 

mengemas suatu produk. Tujuan utama pengemasan adalah untuk menjaga mutu 

bahan pangan selama masa tenggang penggunaannya. Bahan pengemas yang 

digunakan untuk mengemas minuman sari buah adalah cup (gelas plastik) ukuran 

200 ml sebagai pengemas primer, sedangkan pengemas sekunder berupa kardus 

cup. Spesifikasi masing-masing bahan pengemas adalah sebagai berikut : 

a.Cup (gelas plastik)  

Cup (gelas plastik) digunakan sebagai pengemas primer ukuran 200 ml, 

dengan warna putih jernih dan tembus pandang. Cup (gelas plastik) ini diperoleh 
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dengan harga Rp. 100,00/cup, penutup cup ini berupa plastik gulung dengan harga 

Rp. 500/meter, sedangkan stiker (label) Rp. 60/buah.  

Bahan pengemas plastik mempunyai sifat ringan, murah, tidak terlalu 

tebal, tahan terhadap gas dan kelembapan, tahan terhadap zat kimia, tahan 

terhadap suhu minus 20o C- 15o C, dan mempunyai permukaan yang halus dan 

licin sehingga dapat dengan mudah didekorasi (Fachruddin, 2002). 

b.Kardus cup  

Kardus sebagai pengemas sekunder jika produk dijual ke pasaran. Fungsi 

pengemas sekunder ini untuk memudahkan proses transportasi dan distribusi 

produk, sehingga produk tetap aman dan tidak rusak terutama oleh kerusakan 

mekanis. Kardus yang digunakan berukuran 31 x 4 x 12 cm. Harga kardus Rp. 

400,00 per buah dengan pembelian minimum 100 order.  

C. Penjadwalan Produksi 

Penentuan jadwal produksi yang tepat harus memperhatikan waktu yang 

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

menentukan jumlah persediaan yang harus dipersiapkan untuk menjamin 

kontinuitas proses produksi. 

Penjadwalan jam kerja ditetapkan 8 jam kerja per hari yang dimulai pada 

pukul 07.00 

 

16.00 dalam 6 hari per minggu. Sedangkan hari jum at ditetapkan 

sebagai hari libur. Keseluruhan waktu yang dibutukan untuk satu kali proses dapat 

dilihat pada Lampiran 5.   
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D. Teknologi Proses Produksi Sari Buah Mangga Podang 

Teknologi produksi sari buah mangga podang ini sebelumnya tidak 

dikenal oleh kelompok tani Budidaya.Oleh karena itu pelaksanaan implementasi 

teknologi produksi diawali dengan pelatihan serta pendampingan terhadap 

pelaksanaannya. Pelatihan bertujuan untuk melakukan transfer skill atau keahlian 

produksi, sedangkan pendampingan bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap 

perkembangan skill yang telah diajarkan.  

Proses produksi sari buah mangga podang menggunakan jumlah 

campuran air dengan ekstrak mangga sebesar 46 liter. Kapasitas tersebut 

disesuaikan dengan kapasitas maksimal peralatan pemasakan. Tahapan proses 

produksi minuman sari buah meliputi penimbangan bahan baku utama maupun 

pembantu, penghancuran buah, penambahan air dan bahan tambahan, pemasakan, 

penyaringan, serta pengemasan. Pada setiap proses produksi, jumlah mangga 

podang yang dibutuhkan  sebanyak ± 9 kg, dengan jumlah tenaga kerja secara 

keseluruhan sebanyak 3 orang. Peta proses operasi produksi sari buah mangga 

podang dapat dilihat di Lampiran 6. Sedangkan secara rinci sari buah mangga 

podang diproduksi  dengan tahapan sebagai berikut : 

1. Persiapan Bahan  

Persiapan bahan dimulai dengan penimbangan daging buah sebanyak ± 9 

kg, kemudian mangga dikupas untuk dimanfaatkan dagingnya. Mangga podang 

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

membutuhkan waktu +

 

10 menit. Rendemen pengupasan mangga adalah +

 

68 %, 

sehingga dari 9 kg mangga podang akan diperoleh +

 

6 kg daging buah. Sebagai 
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bahan baku dalam pembuatan sari buah mangga podang, buah yang dipilih adalah 

buah yang matang segar, tidak cacat atau rusak, serta tidak busuk. 

2. Penghancuran buah  

Penghancuran mangga podang dilakukan dengan menggunakan blender. 

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

produksi diperlukan 6 kg daging buah yang diproses dengan dua mesin blender. 

Penghancuran ini bertujuan untuk memperoleh sari bahan baku sehingga produk 

olahan mempunyai kelebihan siap saji dan cepat diserap oleh tubuh. Karakteristik 

kimia slurry mangga podang dapat dilihat pada Tabel 9 berikut ini. 

Tabel 9. Karakteristik Kimia Slurry Mangga Podang. 

No Parameter Nilai 

1. Vitamin C (%) 1,03 
2. Total Asam (mg/g) 1,31 
3. pH 4,19 
4. Kadar Air (%) 39,29 
5. Total Padatan (%) 15,95 

Sumber: Adrian (2008). 

4. Pemasakan  

Tahap ini dilakukan selama ± 60 menit, bahan-bahan yang dicampurkan 

meliputi air dengan volume 40 liter, slurry sebanyak 6 kg, dan gula 4 kg. Bahan 

tambahan dicampurkan setelah suhu pemasakan mencapai 80o- 85o C. Selama 

proses pemasakan tersebut juga dilakukan proses pengadukan. Beberapa bahan 

tambahan yang dicampurkan adalah Na.Benzoat, Asam Sitrat, Esence, serta 

Cloufifier. Pada tahap ini juga dilakukan Quality Control dengan membandingkan 

rasa terhadap produk sebelumnya. Tujuan dari pengontrolan ini adalah untuk 

menghasilkan produk agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 
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5. Penyaringan   

Penyaringan bertujuan untuk menghilangkan ampas yang ikut bersama sari 

buah. Penyaringan dilakukan dengan menggunakan dua lapis kain saring.  

Digunakannya kain saring bertujuan agar tidak ada ampas buah serta kototan-

kotoran lain yang ikut dalam proses selanjutnya. 

6. Pengemasan   

Cup sebagai wadah pengemas minuman sari buah ini sebelumnya telah di 

pasteurisasi pada suhu ± 650-750 C. Alat yang digunakan pada proses pengemasan 

yakni Semi Automatic Cup Sealer FRG 2001B, yang merupakan alat pengemas 

semi otomatis menggunakan listrik, dengan kapasitas terpasang  500 cup/jam. 

7. Pasteurisasi sari buah  

Tahap ini dilakukan dengan memanaskan sari buah dalam kemasan cup 

pada panci pemasakan yang telah diisi air pada suhu ± 650-750 C selama 15 menit. 

Tahap ini bertujuan untuk mematikan mikroorganisme yang ada pada sari buah. 

Sehingga sari buah dapat bertahan dan disimpan lebih lama. 

8. Tahap Pelabelan  

Cup (gelas plastik) yang telah ditiriskan dari bak pendingin kemudian 

diberi label stiker kemudian dilakukan pengemasan sekunder yaitu diletakkan 

pada kardus. Tiap kardus terisi 24 cup (@ cup = 200 ml). Pada label tersebut, 

akan dicantumkan beberapa informasi yang berkaitan dengan produk diantaranya 

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

Secara umum teknologi proses produksi sari buah mangga podang dapat 

diterima dengan baik, hal ini dibuktikan dengan diprosuksinya sari buah mangga 
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podang oleh kelompok tani tersebut dengan tingkat kualitas yang seragam, akan 

tetapi ada beberapa kendala dalam beberapa  proses. Beberapa kendala-kendala 

tersebut adalah: 

- Produktivitas pengemasan 

Satu siklus produksi dalam proses produksi sari buah mangga podang akan 

menghasilkan 44,49 kg atau 44 liter sari buah mangga podang, sehingga dalam 

satu siklus seharusnya dapat dihasilkan 220 cups (@ 200 ml). Hal ini berdasarkan 

neraca massa proses sari buah mangga podang (Lampiran 7), akan tetapi hingga 

saat ini tenaga kerja hanya mampu menghasilkan +

 

218 cups. Oleh karena itu 

kinerja atau teknik pengemasan perlu ditingkatkan. 

- Pengenalan terhadap bahan tambahan 

Tingkat pendidikan kelompok tani Budidaya adalah sangatlah rendah, 

yakni tidak lebih setingkat SMP. Oleh karena itu hingga saat ini tugas ini 

dikerjakan oleh pengawas produksi sekaligus tenaga kerja langsung, yang  dipilih 

dengan persyaratan tingkat pendidikan minimal setingkat SMU. Hal ini bertujuan 

agar proses transfer knowledge lebih mudah serta memudahkan proses 

pengontrolan terhadap tenaga kerja lainnya.  

E. Utilitas  

Utilitas adalah bagian yang sangat penting dalam kelancaran proses 

produksi karena utilitas merupakan bagian dari penunjang beroperasinya mesin 

dan peralatan produksi. Dalam studi kelayakan utilitas produksi harus 

direncanakan penggunaan serta analisis biaya penggunaanya. Beberapa utilitas 
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yang digunakan dalam proses produksi sari buah mangga podang adalah sebagai 

berikut: 

a. Listrik 

Listrik merupakan sarana utama untuk beroperasinya mesin dan peralatan 

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

energy listrik ini digunakan untuk beberapa mesin dan peralatan diantaranya: 

Blender, Semi Automatic Cup Sealer, penerangan, serta beberapa peralatan lain. 

Jumlah penggunaan listrik tiap hari sebesar 5,59 kwh, sehingga berdasarkan tarif 

dasar penggunaan listrik, maka beban biaya yang ditanggung setiap bulannya 

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

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

bulan sebesar Rp. 136.902,00. Perincian serta penggunan biaya listrik secara 

terperinci dapat dilihat pada Lampiran 11. 

b. Air  

Unit produksi Budiaya berada di daerah pegunungan, sehingga untuk 

memenuhi kebutuhan air sebagai bahan pembantu proses produksi dipenuhi dari 

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

adalah kekeruhan disaat musim hujan. Sehingga air tersebut harus diendapkan 

terlebih dahulu sebelum digunakan. 

Perencanaan kebutuhan penggunaan air unit produksi pengolahan mangga 

podang dialokasikan pada beberapa operasi produksi diantaranya adalah: 

pasteurisasi cup, pemasakan sari buah, serta pencucian peralatan. Sedangkan 

biaya yang harus dikeluarkan, dihitung berdasarkan iuran yang disepakati 
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didaerah tersebut yaitu Rp.10.000,00 tiap bulan. Pehitungan kebutuhan 

penggunaan air secara terperinci dapat dilihat pada Lampiran 11. 

c. Gas  LPG  

LPG digunakan sebagai bahan bakar pada operasi pasteurisasi, pemaskan, 

pasteurisasi serta pengemasan. Dalam satu hari kebutuhan LPG sebesar 1,53 kg, 

sehingga dalam satu bulan diperlukan sebanyak 39,78 kg. Ukuran LPG yang 

digunakan adalah LPG 12 kg dengan harga Rp 72.000,00. Biaya kebutuhan LPG 

tiap tahun sebesar 1.432.080,00. Sedangkan pehitungan penggunaan gas LPG 

secara terperinci dapat dilihat pada Lampiran 11.   

F.  Tenaga Kerja 

Tenaga kerja adalah salah satu faktor penting dalam berlangsungnya suatu 

industri. Tanpa adanya tenaga kerja yang baik dan berkualitas maka industri tidak 

akan berjalan dengan lancar. Ketersediaan tenaga kerja di Sumber Bendo 

diasumsikan cukup memadai bagi kebutuhan unit produksi sari buah mangga 

podang. Berikut disajikan kebutuhan tenaga kerja beserta kualifikasinya pada 

Tabel 10. 

Tabel 10. Kebutuhan Tenaga Kerja 

No Bagian Pendidikan Jumlah 

1. Tenaga kerja langsung Min. SMP 2 
2. Pengawas Produksi Min. SMU 1 

  

Total 3 

  

Unit produksi sari buah mangga podang didirikan di daerah Sumber 

Bendo. Dusun sumber bendo merupakan wilayah pedesaan dengan karakteristik 

tingkat pendidikan  penduduknya yang rendah. Pada saat ini jumlah anggota 
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kelompok tani yang bergabung dalam seksi unit agroindustri terdiri dari 22 orang 

wanita, dengan tingkat pendidikan yang tidak lebih setingkat SMU. Oleh karena 

itulah pada awal proses alih teknologi diawali dengan pelatihan terhadap 

teknologi produksi. Tujuan dari kegiatan pelatihan adalah untuk melakukan 

transfer knowledge serta skill dengan tujuan agar sumber daya manusia kelompok 

tani Budidaya memiliki skill yang diperlukan untuk melakukan proses produksi 

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

Selanjutnya agar proses alih teknologi berjalan dengan baik, maka setelah 

kegiatan pelatihan juga dilakukan pendampingan. Dalam proses pendampingan 

ditentukan tiga orang untuk dinilai kinerjanya. Berdasarkan penilaian terhadap 

proses pendampingan inilah, dilakukan pemilihan  tenaga kerja yang disesuaikan 

dengan jumlah dan spesifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan untuk bertanggung 

jawab terhadap proses produksi sari buah mangga podang.  

G. Mesin dan Peralatan Produksi 

Mesin dan peralatan adalah salah satu faktor penting dalam melaksanakan 

proses produksi, karena mesin dan peralatan berfungsi memberi kemudahan 

pekerja dalam melakukan proses produksi. Jenis mesin dan peralatan disesuaikan 

pada modal yang tersedia untuk industri skala kecil. 

Mindra (2008) menjelaskan bahwa mesin adalah suatu perangkat yang 

menggunakan atau memanfaatkan daya mekanik, memiliki komponen-komponen 

yang masing-masing mempunyai fungsinya sendiri dan secara kesatuan berfungsi 

melakukan pekerjaan dan proses tertentu. Sedangkan peralatan merupakan aset-
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aset pendukung yang berfungsi untuk membantu operasional suatu proses. Mesin 

dan peralatan beserta spesifikasi dan fungsinya dapat dilihat pada Lampiran 9. 

Implementasi teknologi pada suatu daerah pada dasarnya  tidak dapat 

dipisahkan dari pengenalan dan penggunaan mesin dan peralatan. Beberapa mesin 

dan peralatan yang berperan secara signifikan dalam proses produksi sari buah 

mangga podang adalah blender dan Semi Automatic Cup Sealer. Dalam proses 

produksi  Blender berfungsi sebagai alat penghancur buah. Unit produksi sari 

buah mangga podang memiliki dua mesin blender yang dioperasikan oleh dua 

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

menghancurkan 6 kg mangga podang, setiap mesin akan dibebankan 3 kg buah, 

dengan jumlah 1,5 kg untuk setiap operasi. Hal ini didasari karena penggunaan 

blender dianjurkan untuk dihentikan selama 1,5 menit setelah penggunaan 

maksimal 4 menit.  

Penggunaan Semi Automatic Cup Sealer sebagai mesin pengemas juga 

memerlukan keahlian dan ketrampilan dalam mengoperasikannya. Mesin ini 

didesain dengan kapasitas 500 cups per hari. Pada awal pengenalan pengunaan 

teknologi Semi Automatic Cup Sealer banyak tenaga kerja mengalami 

permasalahan diantaranya adalah sering tumpahnya cairan, tidak lengketnya 

plastik penutup. Dalam sehari mesin ini digunakan untuk mengemas +

 

432 cups 

selama 1,5 jam, sehingga sistem efisiensi mesin sebesar 86,4 %.   

Implementasi teknologi produksi sari buah mangga podang ini, merupakan 

upaya inisiasi untuk menguji tingkat  kelayakan implementasi teknolgi produksi 

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



 
46

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

dikehendaki pengembangan kapasitas produksi, maka pengembangan tersebut 

perlu diimbangi dengan peningkatan jumlah mesin serta peralatan produksi.  

4.3.2 Aspek Finansial  

Pengkajian aspek finansial dilakukan untuk mengetahui besarnya biaya 

operasional yang dikeluarkan untuk memproduksi. Perkiraan finansial meliputi 

perhitungan harga jual produk per cup, BEP, analisa efisiensi usaha, dan Payback 

Period (PP).Ringkasan hasil perkiraan biaya produksi minuman sari buah mangga 

podang dapat dilihat pada Tabel 11.  

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam perhitungan biaya produksi adalah : 

 

Produksi dilaksanakan 26 hari per bulan 

 

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

kerja untuk perhitungan biaya produksi minuman sari buah mangga podang 

berlaku pada saat perhitungan pada bulan November-Desember 2008. 

 

Industri kecil ini didirikan di Kabupaten Kediri 

 

Umur ekonomis proyek adalah 5 tahun 

 

Permintaan produk stabil, produk terjual habis setiap akhir tahun dan selama 

umur proyek 

 

Sebagai bentuk inisiasi implementasi teknologi, sari buah mangga podang 

hanya diprosuksi selama bulan Oktober hingga Maret. 

 

Harga pokok produksi dan harga jual produk naik secara proporsional setiap 

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

2008 sebesar 11,06 % dan diasumsikan tetap selama proses pengujian 

 
Pajak penghasilan dihitung berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Pasal 17 

No. 17 tahun 2000 yaitu penghasilan antara 0-25 juta  dikenakan pajak 5%. 

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

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

pajak 25% dan penghasilan diatas 200 juta dikenakan pajak 35%. 

Tabel 11. Ringkasan Biaya Produksi Sari Buah Mangga Podang 

No. Jenis Jumlah (Rp) 

1. Biaya tetap selama 1 tahun (FC) 13.935.469,00

 

2. Biaya tidak tetap selama 1 tahun (VC) 32.951.580,00

  

Total biaya selama 1 tahun (TC) 46.887.049,00

 

3. Jumlah produksi selama 1 tahun (@ 200 ml) (Q) 68.640 cup 

 

4. Biaya tidak tetap per unit (VC per unit) 480,06

  

Total biaya produksi selama 1 tahun dari minuman sari buah mangga 

podang adalah sebesar Rp. 46.887.049 dengan perincian biaya tetap sebesar Rp. 

13.935.469 dan biaya tidak tetap sebesar Rp. 32.951.580,00. Perhitungan biaya 

produksi dilakukan dalam periode 1 tahun yang merupakan jumlah keseluruhan 

dari biaya tetap dan biaya tidak tetap dalam 1 tahun yang melibatkan biaya bahan 

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

pabrik.  

A. Harga Pokok Produksi (HPP) 

Harga Pokok Produksi (HPP) sebesar Rp. 669,00/cup. Harga jual yang 

dihitung ditingkat produsen hingga pengecer Rp. 1.000,00 dengan asumsi 

pengambilan keuntungan (mark up) sebesar 40 % dari harga pokok produksi. Dari 
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harga jual tersebut, berarti keuntungan yang diterima produsen adalah sebesar 40 

% dari setiap unit produk yang terjual, sehingga perkiraan harga jual ke konsumen 

akhir sebesar Rp. 1.000. Menurut Subanar (2001), besarnya mark up ditingkat 

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

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

up yang ditetapkan bisa mencapai 70%.  

Agen atau pihak lain yang menjadi penyalur, akan mendapatkan harga 

yang berbeda. Besar komisi ditentukan sebesar 16,66 % dari harga jual di pasaran, 

sehingga penyalur akan mendapatkan keuntungan Rp.2000,00 untuk setiap 

penjualan 24 cups atau satu kardus produk. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya 

pembinaan agen dengan memberikan komisi yang tetap tanpa menaikkan harga 

dipasaran. Selain itu, dimaksudkan untuk menjaga keseragaman harga jual di 

pasaran. Harga jual produk sari buah mangga podang ditingkat konsumen relatif 

berkisar dalam harga pasar. Primawati (2007), menjelaskan bahwa harga produk 

minuman sari buah yang ada dipasaran berkisar antara Rp. 700,00/cup hingga Rp. 

2.000,00/cup.  

B. Break Event Point (BEP) 

Break Event Point (BEP) merupakan titik impas, dimana nilai penjualan 

atau pendapatan sama dengan total biaya. Analisis BEP tersebut merupakan cara 

untuk mengetahui volume penjualan minimal agar suatu usaha tidak mengalami 

kerugian tetapi juga belum memperoleh laba (laba sama dengan nol). BEP sangat 

tergantung terhadap perubahan fixed operating cost, variable operating cost per 
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unit dan harga jual per unit hasil produksi perusahaan. Hasil perhitungan BEP 

(Lampiran 16) menunjukkan bahwa titik balik pokok akan dicapai pada volume 

penjualan 26.802 cups atau senilai Rp. 26.802.071. Apabila unit usaha tersebut 

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

tersebut mencapai titik dimana usaha tidak mengalami kerugian maupun 

memperoleh keuntungan.  

C. R/C ratio (R/C)  

Perhitungan efisiensi usaha dengan analisis R/C merupakan perbandingan 

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

menunjukkan keberhasilan usaha untuk mencapai laba. Total penerimaan yang 

didapat dari unit produksi minuman sari buah mangga podang skala industri kecil 

sebesar Rp 68.640.000,00 dengan total biaya Rp. 46.887.049,00 sehingga 

didapatkan nilai efisiensi usaha R/C sebesar 1,46. Hal ini berarti bahwa usaha 

tersebut sudah efisien dan menguntungkan sesuai dengan kritetria efisiensi usaha 

yaitu bila nilai R/C > 1 (Lampiran 16). Pentingnya efisiensi dalam usaha adalah 

sebagai dasar pertimbangan dalam evaluasi efisiensi usaha serta sebagai bahan 

informasi dan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dalam rangka 

pengembangan usaha.  

D. Payback Period (PP) 

Payback period merupakan metode yang digunakan untuk mengukur 

kecepatan pengembalian modal investasi yang dinyatakan dalam tahun. Hasil 
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perhitungan pada Lampiran 17 menunjukkan bahwa nilai payback period dicapai 

pada 3 tahun 29 hari. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut 

nilai investasi usaha sebesar Rp73.908.976 telah kembali. Lama payback period 

lebih  pendek  daripada  umur  proyek  yang  direncanakan  yaitu  selama 5 tahun, 

sehingga dapat dikatakan proyek ini layak untuk dilaksanakan. Kembalinya 

investasi dalam waktu yang cukup cepat ini menunjukkan bahwa proyek sangat 

menguntungkan atau layak untuk dikembangkan.                
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V. KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Kesimpulan 

1. Program diseminasi teknologi produksi sari buah mangga podang di Unit 

Produksi Budidaya Banyakan, Kediri  dapat diterima dengan baik. 

Teknologi tersebut menghasilkan sari buah mangga podang dengan tingkat  

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

buah mangga podang yang dihasilkan adalah 60 g/ 100 ml, pH 3,77, 

kandungan Vitamin C sebesar 20,90 mg/100 liter, serta total gula sebesar 

13,36 %. Sedangkan secara sensorik produk tersebut juga disukai oleh 

konsumen atau dierima oleh pasar. 

2. Produksi minuman sari buah mangga podang yang dikembangkan pada unit 

produksi Budidaya Banyakan, Kediri, dengan kapasitas 88 setiap hari, yang 

diproduksi selama bulan Oktober 

 

Maret. Karakteristik finansial usaha yaitu: 

HPP sebesar Rp. 683,00/cup ( 200 ml), sedangkan harga jual sari buah 

mangga podang ditetapkan sebesar Rp. 1.000,00, BEP (unit) 26.802 cups atau 

sebesar Rp. 26.802.071. R/C (efisiensi usaha) didapatkan nilai 1,46, hal 

tersebut berarti produksi minuman sari mangga podang telah memenuhi 

standar efisiensi usaha yang menguntungkan, sedangkan waktu pengembalian 

investasi (Payback Period) adalah 3 tahun 29 hari.    
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5.2 Saran 

1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan terhadap karaktersitik produk selama 

penyimpanan. 

2. Perlu dilakukan pengembangan teknologi produksi serta penyimpanan puree 

mangga podang, sehingga dapat memenuhi kebutuhan bahan baku produksi 

setiap bulan. 

3.  Penggantian kemasan sari buah mangga podang dari gelas transparan menjadi 

gelas berwarna gelap. Hal ini bertujuan agar selama penjualan kandungan 

vitamin C tidak rusak oleh cahaya.               
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Lampiran 1. Prosedur Analisa 

1. pH dengan pH meter (Apriyanto dkk,1989) 

a. Tempatkan sampel pada wadah dan celupkan elektroda pada larutan 

sampel. 

b. Baca angka pada pH meter  

2. Analisis Kadar Vitamin C 

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

blender sampai diperoleh bubur. 

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

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

Filtrat kemudian dihomogenkan dan disaring dengan kertas saring. 

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

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

d. Filtrat yang telah ditambahkan dengan amilum dititrasi dengan larutan 

iodium standard 0,01 N sampai tejadi perubahan warna. 

e. Kadar vitamin C dihitung dengan rumus : 

Vitamin C (%) = ml iodium x 0,01 N x 100/25 x 88

  

x 100                                           
Berat Bahan (mg)      
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Lampiran 2. Lembar Kuisioner Uji Organoleptik   

Uji Organoleptik 

(Hedonic Scale Scoring)  

Nama  : 

 

Umur   :  tahun 

Pekerjaan : 

    

Dihadapan anda telah tersedia sampel sari buah mangga. Kami mohon 

saudara dapat memberikan penilaian terhadap produk sari buah mangga yang 

tersedia berdasarkan skala yang tercantum di bawah. Kami mengharapkan 

kesungguhan anda demi keakuratan hasil penelitian. Atas kerjasamanya kami 

ucapkan terima kasih.  

Nilai Keterangan 

1 : Tidak suka 
2 : Agak suka 
3 : Suka 
4 : Sangat suka 
5 : Amat sangat suka   

Penilaian No Kriteria 
1 2 3 4 5 

Keterangan 

1. Rasa       

2. Aroma       

3. Warna       

  

Panelis   

( .)  

Minggu : . . .
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Lampiran 3. Uji t Berpasangan  

A. Vitamin C 

Ho = Tidak ada perbedaan nyata kandungan vitamin C produk 

Hi = ada perbedaan nyata kandungan vitamin C produk  

XA 20,24  XA 20,24 
XB 22,00  XC 21,56 
D 1,76  D 1,32 
D2 3,0976  D2 1,7424 

 

XA 20,24  XB 22,00 
XD 19,80  XC 21,56 
D 0,44  D 0,44 
D2 0,1936  D2 0,1936 

 

XB 22,00  XC 21,56 
XD 19,80  XD 19,80 
2,2 2,2  D 1,76 
D2 4,84  D2 3,0976 

 

29,0
6

76,1
/

6

1

^

i

nDiD        

19,2
5

6/16,1316,13

1

/22
2

n

nDD
S  

176,1
619,2

29,0
2 nS

D
t hit  

025,0
5t 2,571   

Karena thit < 
025,0

5t maka Ho diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa 

tidak ada beda nyata kadar vitamin C diantara kelompok pengamatan sari buah 

mangga podang. 
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B. Ph  

Ho = Tidak ada perbedaan nyata pH produk 

Hi = ada perbedaan nyata pH produk  

XA 3,74  XA 3,74 
XB 3,82  XC 3,79 
D 0,08  D 0,05 
D2 6,4.x10-3  D2 2,5.x10-3 

 

XA 3,74  XB 3,82 
XD 3,74  XC 3,79 
D 0  D 0,03 
D2 0  D2 0,9 x10-3 

 

XB 3,82  XC 3,79 
XD 3,74  XD 3,74 
D 0,08  D 0,05 
D2 6,4.x10-3  D2 2,5.x10-3 

 

3
6

1

^

105
6

03,0
/ xnDiD

i        

3
3322

2 1012,3
5

6/107,18107,18

1

/
x

xx

n

nDD
S  

54,0
61012,3

105

3

3

2 x

x

nS

D
thit  

025,0
5t 2,571   

Karena thit < 
025,0

5t maka Ho diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan, 

bahwa tidak ada beda nyata pH, diantara kelompok pengamatan sari buah mangga 

podang.  
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C. Total Gula  

Ho = Tidak ada perbedaan nyata total gula produk 

Hi = ada perbedaan nyata total gula produk  

XA 13,85  XA 13,85 
XB 13,22  XC 13,24 
D 0,63  D 0,61 
D2 0,40  D2 0,37 

 

XA 13,85  XB 13,22 
XD 13,51  XC 13,24 
D 0,34  D -0,02 
D2 0,12  D2 4 x10-4 

 

XB 13,22  XC 13,24 
XD 13,51  XD 13,51 
D -0,29  D -0,27 
D2 0,08  D2 0,07 

 

16,0
6

1
/

6

1

^

i

nDiD        

17,0
5

6/17,004,1

1

/22
2

n

nDD
S  

33,2
617,0

16,0
2 nS

D
thit  

025,0
5t 2,571   

Karena thit < 025,0
5t maka Ho ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

terdapat beda nyata kadar total gula diantara kelompok pengamatan sari buah 

mangga podang.   
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D.  Ringkasan Hasil Uji t  

Parameter ^

D

 
S2 t hitung t tabel 

pH 0,005 3,12.10-3 1,176* 
Vit C 0,29 2,19 0,54* 
Tot. Gula 0,16 0,17 2,33* 

2,571 

 

Keterangan : 
*) t hitung  < t tabel terima Ho 

**) t hitung > t tabel tolak Ho                                  
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Lampiran 4. Perhitungan Konsumsi Sari Buah dan Proyeksinya  

Tahun 
Jumlah 

Penduduk (Jiwa) 

Jumlah 

Permintaan (liter) 

2002 1.407.952 256.234 

2004 1.421.957 258.782 

2005 1.438.348 261.765 

2006 1.525.231 277.577 

Catatan: jumlah konsumsi sari buah sebesar 181,99 ml perkapita (BPS, 2007)  

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

%1001
1

x
P

S
r

n

 

Dimana: 

r  = Laju pertumbuhan penduduk rata-rata pertahun 

S = Jumlah penduduk pada tahun ke n 

P = Jumlah penduduk pada tahun dasar 

%02,2%1001
952.407.1

231.525.1 4
1

xr  

Proyeksi penduduk dan Jumlah Permintaan Sari Buah Tahun 2009-2011 

Tahun 
Jumlah 

Penduduk (Jiwa) 

Jumlah 

Permintaan (liter) 

2007 1.556.041 283.184 

2008 1.587.473 288.904 

2009 1.619.540 294.740 

2010 1.652.255 300.694 

20011 1.685.631 306.767 
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Lampiran 5. Perencanaan Jadwal Produksi Harian    

 
Jam Waktu 

(Menit) 

 
Kegiatan 

Tenaga 

kerja 

07.00 - 07.05 5

 

Penimbangan bahan buah  A 

- 5

 

Pengukuran air B,C 

07.05 - 07.15 10

 

Pengupasan mangga A,B,C 

07.15 - 07.25 10

 

Penghancuran daging buah B,C 

- 10

 

Penimbangan bahan tambahan A 

07.25 - 08.25 60

 

Pemasakan C 

- 50

 

Pasteurisasi cup A,B 

- 10

 

Pencampuran bahan A 

08.25 - 08.40 15

 

Penyaringan sari buah A,B, C 

08.40 - 08.55 15

 

Pemasakan B 

08.55 - 10.25 90

 

Pengemasan A, C 

10.25 - 10.55 30

 

Pasteurisasi sari buah A, C 

  

Keterangan  

- Tenaga kerja yang dibutuhkan sebanyak 3 orang, 2 merupakan tenaga kerja 

langsung (dengan keterangan  A, dan B), 1 orang merupakan pengawas 

produksi yang juga ikut membantu jalannya proses produksi (dengan 

keterangan C). 

- Perencanaan jadwal produksi diatas disusun berdasarkan satu siklus produksi 

di Unit Produksi Sari Buah Mangga Podang.       
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Lampiran 6. Peta Proses Operasi Pembuatan Sari Buah Mangga Podang            

RINGKASAN 

Kegiatan Jumlah 
Waktu 

(Menit) 

  

15 80 

  

4 230 

 

TOTAL 310 

Mangga Podang

o-1

 

Penimbangan

 

Timbangan

 

o-2

 

o-3

 

Pengupasan

 

Pisau 

Penghancuran

 

Blender 

1 orang

 

5 menit 
Pengukuran

 

Ember 
Gelas Ukur

 

Air

 

o-4

 

2 orang

 

5 menit

 

Penimbangan

 

Timbangan

 

Gula

o-5

 

1 orang

 

2 menit

 

Asam Sitrat

o-6

 

1 orang

 

2 menit

 

Penimbangan

 

Timbangan

 

Penimbangan

 

Timbangan

 

Essence

o-8

 

1 orang

 

2 menit

 

Cloudifier

o-7

 

1 orang

 

2 menit

 

Penimbangan

 

Timbangan

 

Pengukuran

 

Gelas Ukur

 

Na Benzoat

 

o-9

 

1 orang

 

2 menit

 

Pasteurisasi

 

Panci, 
Kompor Gas, 
Termometer 

Cup

 

2 orang

 

50 menit

 

O-11

 

I-2

O-10

 

I-1

Pemasakan

 

Panci, 
Kompor Gas, 
Termometer 

Penyaringan

 

Kain saring,

 

Ember. 

3 orang

 

15 menit

 

O-12

 

O-13
I-3

 

Pengemasan

 

Cup Sealer 
CUp.

 

O-14
I-4

Pasteurisasi

 

Panci, 
Kompor Gas, 
Termometer 

O-15

 

2 orang

 

90 menit

 

2 orang

 

30 menit

 

1 orang

 

30 menit

 

1 orang

 

60 menit

 

3 orang

 

10 menit

 

2 orang

 

10 menit

 

Pendinginan

 

Ember plastik

 
Nama Obyek

  
: Pembuatan Sari Buah Mangga Podang 

Nomor Peta

  
: 1 

Dipetakan Oleh  : A Syihab Fahmil Qowim R M 
Tanggal Dipetakan : 1 Januari 2008 
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Mangga 

Ampas 
3 kg 

Slurry 

Uap Air 

2,37 kg 

Ampas 

3,2 kg 

Sari Buah 

Sari Buah 

Gula 4 kg
Air 4o kg   

As. Sitrat 0,02 kg
Essence 0,005 kg
Cloudifier 0,03 kg

Na Benzoat 0,009 kg

Lampiran 7. Neraca Massa Proses Produksi Sari Buah Mangga Podang                    

Keterangan:  

sari buah = 1,0092 kg/L 

 

gula = 1,146 kg/L 

 

As Sitrat = 1,174 kg/L 

 

Na Benzoat = 1 kg / L 

 

Essence = 1,38 kg/L 

 

Cloudifier = 1,48 kg/L 

 

Slurry = 1,001 kg/L 

 

Penghancuran 

 

Pengupasan 

  

Pemasakan 

 

Penyaringan 

 

Pengemasan 

9 kg 

6 kg 

47,69 kg 

44,49 kg 
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Lampiran 8. Flow Sheet Proses Produksi Sari Buah Mangga Podang                           

Pengupasan

Penyaringan

         
Na Benzoat

MIXING

   
Cludifier

      
As sitrat Gula Essence

Penghancuran

Pemasakan

Pengemasan

Air
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Lampiran 9. Jenis Mesin dan Peralatan   

No. Jenis 
Peralatan Fungsi 

 
Spesifikasi 

1. 
Panci 
Stainless steal 
10 kg (50 L) 

- wadah pasteurisasi cup 
- wadah pasteurisasi sari buah  2  Bahan aluminium t=48 cm, =39 

cm, tebal=0,1 cm 

2. 
Kompor gas 
dan tabung 
gas (LPG) 

- pemanas 
- memasak sari buah 2 

Bahan besi, ukuran kompor : 
p=72 cm, l=38 cm, t=12 cm, 

ukuran LPG t=55 cm =30 cm 
3. Meja Produksi - tempat peralatan produksi 1 Bahan kayu, ukuran 2 m x 4 m 

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

5. Kain saring - menyaring ekstrak 2 kain berongga ukuran @ 1 x 1 m2 

6. 
Semi 
Automatic 
cup sealer 

- alat pengemasan 1 

Standar model FRG 2001B 
Kapasitas Terpasang = 500 

cups/hr  

7. Blender - menghancurkan buah 2 
Philips BL-101-GS 

Bahan plastik, kaca, kapasitas 
1,5 L 

8. Pisau - mengupas dan memotong 
mangga 3 Bahan besi, ukuran p= 24 cm l=3 

cm 
9. Sendok - mengambil bahan 2 Bahan aluminium 

10. Bak pendingin - wadah untuk merendam sari 
buah setelah dipasteurisasi 2 

Bahan aluminium, ukuran t=55 
cm, =46 cm 

11. Gelas takar - untuk menakar air dan  sari buah 

 

2 Bahan plastik, kapasitas 1 liter 

12. Termometer - mengukur suhu 1 Bahan kaca 

13. Ember plastik   - meletakkan daging buah  2 
Bahan plastik kapasitas 30 L 
ukuran t=18 cm, =34 cm 

14. Timbangan 
buah 

- menimbang daging buah 
- menimbang gula pasir 1 Bahan besi, ukuran t=29 cm dan 

l9 cm 

15. Timbangan 
digital - Menimbang Bahan Tambahan  1 Bahan besi + aluminium 

ukuran t=30 cm, l=18 cm 

16. Pengaduk - menghomogenkan sari buah 2 Bahan kayu, panjang 50 cm 
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Lampiran 10. Kebutuhan Bahan Baku 

A. Kebutuhan Bahan Baku Utama 

No 

 
Bahan 

 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Kebutuhan 
per hari 

Biaya/hari 
(Rp) 

Kebutuhan 
per bulan 

Biaya 
per bulan 

Kebutuhan 
per tahun 

Biaya/tahun

 
(Rp) 

1. 
Mangga 

Podang (kg) 
1.200,00 18 kg 21.600,00 468 kg 516.600,00 1.404 kg 1.684.800,00

 

2. Puree (kg) 2.822,00 12 kg 33.864 312 kg 880.464,00 936 kg 2.641.392,00

 

Total 4.326.192,00

   

B. Kebutuhan Bahan Baku Pembantu 

No 

 

Bahan 

 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Kebutuhan 
per hari 

Biaya/hari 
(Rp) 

Kebutuhan 
per bulan 

Biaya 
per bulan 

Kebutuhan 
per tahun 

Biaya/tahun 
(Rp) 

1. Gula pasir (kg) 6.000,00

 

8 kg

 

48.000,00

 

208 kg

 

1.248.000,00

 

1.248 kg

 

7.488.000,00

 

2. Na Benzoat (gr) 28,00

 

18 gr

 

504,00

 

468 gr

 

13.104,00

 

2.808gr

 

78.624,00

 

3. Asam sitrat (gr) 18,00

 

44 gr

 

792,00

 

1.144 gr

 

20.592,00

 

6.864 gr

 

123.552,00

 

4. Esence (ml) 200,00

 

8 ml 

 

1600,00

 

208 ml

 

41.600,00

 

1.248 ml

 

249.600,00

 

5. Claudifier (ml) 55,00

 

40 ml

 

2200

 

1.040

 

57.200,00

 

6.240 ml

 

343.200,00

 

Total 8.282.976,00
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C. Kebutuhan Bahan Pengemas  

No 

 
Bahan 

 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Kebutuhan 
per hari 

Biaya/hari 
(Rp) 

Kebutuhan 
per bulan 

Biaya 
per bulan 

Kebutuhan 
per tahun 

Biaya/tahun 
(Rp) 

1. 

Cup (gelas 
plastik)      
200 ml per 
buah 

100,00

 

432 buah

 

43.200,00

 

11.232 buah

 

1.123.200,00

 

67.392 buah

 

6.739.200,00

 

2. 
Plastik 
penutup cup 
(meter) 

500,00

 

45,5 meter

 

22.750,00

 

1.183 meter

 

591.500,00

 

7.096 meter

 

3.549.000,00

 

3. 
Stiker label 
(buah) 

60,00

 

432 buah

 

25.920,00

 

11.232 buah

 

299.520,00

 

67.392 buah

 

4.043.520,00

 

4. 
Kardus cup 
(isi 24 cup) 

400,00

 

18 buah

 

7.200,00

 

468 buah

 

187.200,00

 

2.808 buah

 

1.123.200,00

 

5. 
Perekat 
(gulung) 

3000,00

 

1

 

3000,00

 

26

 

78.000,00

 

156

 

468.000,00

 

Total 15.922.920,00
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Lampiran 11. Kebutuhan Utilitas  

A. Kebutuhan Air 

No.

 

Jenis Jml air /hari 
(liter) 

 
Air / hari 

(m3) 
Kebutuhan 

 

/ bln (m3) 

1. Pasteurisasi cup 8 0,008 0,21 
2. Pemasakan sari 

buah 
80 0,08 2,08 

3. Pasteurisasi sari 
buah 

40 0,04 1,04 

4. Pencucian alat 120 0,12 3,12 
5. Lain-lain 500 0,5 13 

Total 19,45 

 

Biaya Iuran pemakaian Air perBln  = Rp. 10.000,00 

Biaya air/tahun                     = Rp. 60.000,00  

B. Kebutuhan Listrik 

No.

 

Peralatan 
Daya 

(kwh)

  

Daya total

 

Jam / 

hari 

Kebt/hari 

(kwh) 

1. Blender 0,13 2 0,26 0,33 0,09 

2. Cup sealer 0,3 1 0,3 3 0,9 

3. Penerangan 0,02 2 0,04 12 0,48 

4. Lain-lain 0,3 - 0,3 3 0,9 

Total 2,37 

 

Biaya listrik per kwh (blok 1)  

 

= Rp. 495,00 
Biaya beban 3500 kwh 
(Rp/Kva) 

= Rp. 30.400,00 

Biaya beban/bulan = (daya terpasang : 1000) x 30400  
= (3500 : 1000) x 30400   
= Rp.106.400,00 

Biaya listrik per bulan = Biaya beban listrik + biaya pemakaian 
listrik   
(2,37 x 26 hari x Rp. 495,00) + Rp. 
106.400,00  

= Rp. 136.902,00 
Biaya listrik per tahun             = 821.412,00   
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C. Kebutuhan Gas Elpiji  

No.

 
Proses 

Waktu 
proses 
(jam) 

Jml 
alat 

Kebt. 
LPG 
/jam 

Jml proses 
/hari 

Kebt/hari 
(kg) 

1. Pasteurisasi cup 0,83 1 0,2 2 0,33 
2. Pemasakan 1 1 0,2 2 0,4 

3. 
Pasteurisasi sari 
buah 

0,5 1 0,2 2 0,2 

4. Pengemasan 1,5 1 0,2 2 0,6 
Total 1,53 

 

Kebutuhan LPG per bulan  =  1,53x 26 = 39,78 

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

1 kg LPG                          Rp. 6.000,00 

Biaya LPG per bulan  = Rp. 238.680,00 

Biaya LPG per tahun  = Rp. 1.432.080,00  

D. Bensin 

Jenis 

kebutuhan 

Jml 

pakai/hari 

Jml 

pakai/bulan 

Harga/liter 

(Rp) 

Biaya/bln 

(Rp) 

Transportasi 3 liter 78 liter 4500 351.000,00 

 

Biaya bensin per tahun = Rp. 2.106.000,00   

E. Biaya Tenaga Kerja  

Jenis Pekerjaan 
Jml 

(org) 

Gaji 

orang/bln 

Biaya/bulan 

(Rp) 

Biaya/thn 

(Rp) 

Tenaga kerja bagian 

produksi (Tk.langsung) 
2 450.000,00

 

900.000,00 5.400.000,00 

Pengawas produksi 1 600.000,00

 

600.000,00 3.600.000,00 

Total 9.000.000,00
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Lampiran 12. Rincian Modal Tetap  

No.

 
Jenis Jumlah

 
Harga/satuan 

(Rp) Biaya (Rp) 

1. Persiapan dan Perijinan   300.000,00

      

2. Investasi   

  

Tanah 80 m2 @ Rp 100.000   8.000.000,00

  

Bangunan 40 m2 @ Rp 500.000   20.000.000,00

      

3. Pemasangan Instalasi    

 

Air   500.000,00

  

Listrik   650.000,00

      

4. Peralatan Produksi    

 

Timbangan 1 150.000,00

 

150.000,00

  

Timbangan digital 1 300.000,00

 

300.000,00

  

Blender 2 200.000,00

 

400.000,00

  

Semi automatic cup sealer 1 4.500.000,00

 

4.500.000,00

  

Panci Stainless steal  2 100.000,00

 

200.000,00

  

Kompor gas 2 150.000,00

 

300.000,00

  

Tabung LPG 2 200.000,00

 

400.000,00

  

Pengaduk besar 2 5.000,00

 

10.000,00

  

Gelas takar 1 liter 2 7.000,00

 

14.000,00

  

Termometer 1 50.000,00

 

50.000,00

  

Kain saring 1 x 1 m2 2 9.000,00

 

18.000,00

  

Kursi produksi 2 35.000,00

 

70.000,00

  

Meja produksi 2 80.000,00

 

160.000,00

  

Sendok  1 5.000,00

 

5.000,00

  

Pisau  3 6.000,00

 

18.000.00

  

Ember plastik 30 liter 2 10.000,00

 

20.000,00

      

5. Peralatan Kantor   

  

Peralatan dan perlengkapan 
admistrasi 

1 50.000,00

 

50.000,00

      

6. Sub Total   36.115.000,00

       

7. Biaya tak terduga 10% dari 
subtotal   

3.611.500,00

 

Total 39.726.500,00
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Lampiran 13. Biaya penyusutan per Tahun  

No.

 
Jenis 

 
Harga/unit 

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

Depresiasi 
(Rp/thn) 

1. Peralatan produksi       

 

Timbangan 1 150.000,00

 

150.000,00

 

3 0

 

43.333,00

  

Timbangan digital 1 300.000,00

 

300.000,00

 

3 150.000,00

 

50.000,00

  

Blender 2 200.000,00

 

400.000,00

 

2 60.000,00

 

140.000,00

  

Semi automatic cup 
sealer 

1 4.500.000,00

 

4.500.000,0
0

 

5 2.000.000,00

 

500.000,00

  

Panci Stainless steal  2 100.000,00

 

200.000,00

 

3 50.000,00

 

33.333,00

  

Kompor gas 2 150.000,00

 

300.000,00

 

5 75.000,00

 

30.000,00

  

Tabung LPG 2 200.000,00

 

400.000,00

 

0 0

 

0

  

Pengaduk besar 2 5.000,00

 

10.000,00

 

3 0

 

3.333,00

  

Gelas takar 1 liter 2 7.000,00

 

14.000,00

 

3 0

 

4.666,00

  

Termometer 1 50.000,00

 

50.000,00

 

5 20.000,00

 

6.000,00

  

Kain saring 1 x 1 m2 2 9.000,00

 

18.000,00

 

5 0

 

3.600,00

  

Kursi produksi 2 35.000,00

 

70.000,00

 

5 15.000,00

 

8.000,00

  

Meja produksi 2 80.000,00

 

160.000,00

 

5 40.000,00

 

16.000,00

  

Sendok  1 5.000,00

 

5.000,00

 

5 0

 

1.000,00

  

Pisau  3 6.000,00

 

18.000.00

 

5 0

 

3.600,00

  

Ember plastik 30 liter 2 10.000,00

 

20.000,00

 

3 0

 

6.666,00

         

2. Peralatan kantor  

      

Peralatan dan 
perlengkapan 
admistrasi 

1 50.000,00

 

50.000,00

 

1 0

 

50.000,00

 

TOTAL 899.531,00
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Lampiran 14. Modal kerja per 3 bulan   

No. Jenis Biaya Jumlah/3 
bln 

Harga/sat 
(Rp) 

Biaya/3 bln 
(Rp) 

1. Gaji tenaga kerja  1.500.000,00

  
4.500.000,00

      

2. Bahan baku dan Pembantu 

    

Bahan baku mangga podang  
(kg) 

1.404 kg

 

1.200,00

 

1.684.800,00

  

Gula pasir (kg) 624 kg

 

6.500,00

 

3.744.000,00

  

Na Benzoat (gr) 1.404 gr

 

28,00

 

39.312,00

  

Asam sitrat (gr) 3.432 gr

 

18,00

 

61.776,00

  

Esence (ml) 624 ml

 

200,00

 

124.800,00

  

Claudifier (ml) 3.120 ml

 

55,00

 

171.600,00

      

3. Bahan pengemas 

    

Cup (gelas plastik)   200 ml  33.696

 

100,00

 

3.369.600,00

  

Plastik penutup cup (meter) 3.549

 

500,00

 

1.774.500,00

  

Stiker label (buah) 33.696

 

60,00

 

2.021.760,00

  

Kardus cup (isi 24 cup) 1.404

 

400,00

 

561.600,00

  

Perekat (gulung) 78

 

3.000,00

 

234.000,00

      

4. Kebutuhan utilitas  

   

Air -

 

-

 

30.000,00

  

Listrik -

 

-

 

410.706,00

  

LPG -

 

-

 

716.040,00

  

Bensin -

 

-

 

1.053.000,00

      

5. Pemeliharaan alat dan 
bangunan 

    

Bangunan (2,5% dr nilai awal) -

 

-

 

1.125.000,00

  

Alat pabrik (2,5% dr nilai awal) -

 

-

 

171.013,00

  

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

 

-

 

1.250,00

      

6. Subtotal  

  

22.106.757,00

      

7. Biaya tak terduga (2,5% dr 
subtotal)   

552.669,00

 

Total 22.347.426,00
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Lampiran 15. Biaya Tetap dan Tidak Tetap Selama 1 Tahun  

Rincian Biaya Tetap Selama 1 Tahun 

No. Jenis Biaya (Rp) 

1. Gaji tenaga kerja 9.000.000,00

 

2. Pemeliharaan alat dan bangunan 2.594.526,00

 

3. Penyusutan (depresiasi) 899.531,00

 

4. Biaya air 620.000,00

 

5. Biaya listrik 821.412,00

 

Total 13.935.469,00

    

Rincian Biaya Tidak Tetap Selama 1 Tahun 

No. Jenis Biaya (Rp) 

1. Bahan baku 

  

Mangga podang (kg) 1.684.800,00

  

Puree (kg) 2.641.392,00

    

2. Bahan pembantu  

 

Gula pasir (kg) 7.488.000,00

  

Na Benzoat (kg) 78.624,00

  

Asam sitrat (g) 123.552,00

  

Esence (ml) 249.600,00

  

Claudifier (ml) 343.200,00

    

3. Kemasan  

 

Cup (gelas plastik) 200 ml 6.739.200,00

  

Stiker label (buah) 4.043.520,00

  

Plastik penutup cup (meter) 3.549.000,00

  

Kardus cup (isi 24 buah) 1.123.200,00

  

Perekat gulung 468.000,00

    

4. Utilitas 

  

LPG 1.432.080,00

  

Air 60.000,00

  

Listrik 821.412,00

  

Bensin 2.106.000,00

  

Total 32.951.580,00
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Lampiran 16. Harga Pokok Produksi (HPP) dan Harga Jual   

Pada kapasitas normal diketahui : 

No. Jenis Jumlah (Rp) 

1. Biaya tetap selama 1 tahun (FC) 13.935.469,00

 

2. Biaya tidak tetap selama 1 tahun (VC) 32.951.580,00

  

Total biaya selama 1 tahun (TC) 46.887.049,00

 

3. Jumlah produksi selama 1 tahun (@ 200 ml) (Q) 68.640 cup 

 

4. Biaya tidak tetap per unit (VC per unit) 480,06

   

A. Perhitungan Harga Pokok Produksi dan Harga Jual  

HPP per unit = TC/Q  : Rp 683,08 

Mark up   : 40 % 

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

: (40 % x Rp. 683,08) + Rp. 683,08     

: Rp. 956,31 

 

Rp. 1.000,00  

B. Perhitungan BEP (Break Even Point) 

BEP (unit)  = FC/ (P-VC per unit) :    26.802 cups 

BEP (Rp)  = FC/ 1-(VC per unit/P) :    Rp. 26.802.071  

C. Perhitungan Efisiensi Usaha     

Total Penerimaan = P x Q    

= Rp. 1.000,00 x  68.640    

= Rp. 68.640.000,00   
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Total Biaya  = FC + VC    

= Rp. 46.887.049,00 

R/C   = 
BiayaTotal

PenerimaanTotal    

= 1,46 

Kriteria Efisiensi usaha adalah bila : 

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

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

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

D. Perhitungan Keuntungan Usaha   

Laba      =     Total penerimaan - Total biaya               

=     Rp. 21.752.951 / tahun               

=     Rp. 3.625.491 / bulan               

=     Rp. 139.442 / hari              
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Lampiran  17. Perhitungan Payback Period  

Tahun 1 2 3 4 5 

Jumlah produksi (cup) 68.640 

 
68.640 

 
68.640 

 
68.640 

 
68.640 

 

Harga jual 1.000,00

 

1.111

 

1.234

 

1.370

 

1.522

 

Hasil penjualan 68.640.000

 

76.259.040

 

84.701.760

 

94.036.800

 

104.470.080

 

Ppn 10 % 6.864.000

 

7.625.904

 

8.470.176

 

9.403.680

 

10.447.008

 

Penjualan bersih 61.776.000

 

68.633.136

 

76.231.584

 

84.633.120

 

94.023.072

 

Total  biaya 
pengeluaran 

46.887.049

 

52.072.756

 

57.832.002

 

64.228.221

 

71.331.862

 

Laba sebelum Pajak 14.888.951

 

16.560.380

 

18.399.582

 

20.404.899

 

22.691.210

 

PPh : 744.448

 

828.019

 

919.979

 

1.020.244

 

1.134.560

 

Laba Setelah Pajak 14.144.503

 

15.732.361

 

17.479.603

 

19.384.655

 

21.556.649

 

Depresiasi 899.531

 

999.020

 

1.109.511

 

1.232.223

 

1.368.506

 

Net Cash Flow 13.244.972

 

14.733.341

 

16.370.092

 

18.152.432

 

20.188.143

 

Total Cash flow 13.244.972

 

27.978.313

 

44.348.433

 

62.500.865

 

82.689.008

       



 
79

 
Lanjutan Lampiran 17. Perhitungan Payback Period   

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

= (Rp. 39.726.500,00 + 22.347.426,00)                                           

= Rp 62.073.926,00  

 

Payback Period   = bulanx
cd

cb
t 12

   

Payback Period  = bulanx12
433.348.44865.500.62

433.348.44926.073.62
3

             

= 3 tahun + 0,97 bulan          

= 3 tahun + 29 hari       
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Lampiran 18. Dokumentasi Penelitian                                              

Perkebunan Mangga Podang Unit Produksi Budidaya 

Timbangan Mangga Podang 

Pengupasan Pemasakan 

Pemasakan Pasteurisasi 
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Lanjutan Lampiran 18. Dokumentasi Penelitian                                             

Semi Automatic Cup Sealer Pasteurisasi 

Pendinginan Produk 

Label Kardus Pengemas 
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