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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Usaha dan sistem agribisnis merupakan sebuah bentuk pandangan 

dalam pendekatan yang paling tepat bagi pembangunan ekonomi 

Indonesia (Saragih, 2001). Agroindustri termasuk dalam bagian subsistem 

agribisnis yang sangat perlu diperhatikan dan perhitungkan. Usaha 

agroindustri pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan usaha 

mendayagunakan dan memadukan antara sumber daya alam dengan 

sumber daya pembangunan lainnya agar lebih produktif, serta 

mendapatkan nilai tambah yang lebih, untuk memperoleh devisa, dan 

mampu menyerap banyak tenaga kerja dengan melihat sisi keunggulan 

yang dimilikinya. Dalam hal ini artinya agroindustri diarahkan untuk 

menimbulkan adanya keterkaitan yang erat antara sektor pertanian dan 

sektor industri sehingga harapannya mampu untuk menumbuhkan 

pembangunan ekonomi Indonesia (Soekartawi, 2001). 

Agroindustri tempe merupakan suatu kegiatan usaha agribisnis 

dalam kegiatan pengolahan kedelai menjadi olahan pangan tempe. Tempe 

merupakan salah satu jenis olahan pangan dari kedelai yang sangat 

diminati oleh masyarakat Indonesia, baik kalangan anak-anak hingga 

orang dewasa. Hal ini dikarenakan tempe sangat mudah sekali ditemui 

dipasaran dan juga memiliki harga yang sangat terjangkau. Selain 

memiliki harga yang terjangkau tempe juga memiliki kandungan protein 
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yang sangat tinggi serta baik untuk memenuhi kebutuhan protein nabati 

bagi tubuh. Berikut ini kandungan gizi dari tempe 

Tabel 1. Kandungan Gizi Tempe 

 Sumber: Komposisi Gizi Pangan Indonesia Departemen Kesehatan RI Dir. 

Bin. Gizi Masyarakat, dan Puslitbang Gizi, 1991 dalam Tempe: 

Persembahan Indonesia Untuk Dunia, 2012. 

Dari Tabel 1 diketahui bahwa tempe memiliki berbagai kandungan 

gizi yang diperlukan untuk tubuh manusia seperti energi, protein, lemak, 

hidrat arang, serat, abu, kalsium, fosfor, besi, karotin, vitamin B1, dan air 

yang sangat baik bagi tubuh serta dapat memenuhi kebutuhan protein 

dalam tubuh. Dilihat dari kandungan gizi yang terdapat di dalamnya, 

tempe dapat dikatakan jenis olahan kedelai dengan kandungan gizi tinggi. 

Meskipun dengan kandungan gizi yang tinggi tempe tetap mudah 

ditemukan dipasaran dengan harga yang murah. Banyak masyarakat yang 

menjadikan tempe menjadi lauk maupun cemilan dalam bersantai. 

Pada masa sekarang ini banyak masyarakat yang menekuni 

dibidang industri pengolahan tempe. Usaha yang dilakukan dalam sekala 

No Zat Gizi Komposisi Zat Gizi 

1 Energi 201 Kal 

2 Protein 20,8 Gram 

3 Lemak 8,8 Gram 

4 Hidrat Arang 13,5 Gram 

5 Serat 1,4 Gram 

6 Abu  1,6 Gram 

7 Kalsium 155 Mg 

8 Fosfor 326 Mg 

9 Besi  4 Mg 

10 Karotin 34 Mkg 

11 Vitamin B1 0,19 Mg 

12 Air 55,3 Gram 
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usaha industri kecil, usaha industri olahan tempe menengah. Hal ini 

dibuktikan dengan kemampuan meningkatkan pendapatan pelaku usaha 

industri tempe, mampu menyerap tenaga kerja bagi masyarakat sekitar, 

mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mampu mendorong 

munculnya beberapa industri lainnya. 

Usaha industri tempe sebenarnya telah muncul sejak lama, serta 

telah dilakukan secara turun temurun sampai saat ini. Di Kabupaten Tegal 

tersebar banyak para pengrajin usaha tempe di setiap desa di Kabupaten 

Tegal. Salah satunya di Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi. Desa 

Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal merupakan desa 

dengan jumlah penduduk sebesar 3.499 jiwa dengan jumlah kepala 

keluarga sebesar 982 kepala keluarga (Data Monografi Desa Debong 

Wetan, 2019). 

Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal 

masyarakatnya dikenal sebagai pengusaha mikro kecil. Dalam melakukan 

usaha agroindustri tempe ini memerlukan modal, modal yang digunakan 

pengrajin bervariasi. Di Desa Debong Wetan lebih didominasi para 

pengusaha tempe usaha mikro. Namun dalam hal ini usaha industri tempe 

di Desa Debong Wetan belum memperhitungkan biaya yang dikeluarkan 

secara terperinci, selain itu juga dapat menyebabkan perolehan pendapatan 

pelaku usaha industri sebenarnya yang diperoleh tidak diketahui secara 

pasti.  
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Menurut Hadisoegondo (2006) untuk menjadikan seseorang 

menjadi wirausaha tidak cukup dengan pelatihan dan pendampingan saja, 

harus diikuti dengan membangun jaringan usaha sehingga terbentuk 

sekelompok usaha sejenis (sentra). Untuk membentuk sebuah sentra perlu 

adanya penyediaan lingkungan kewirausahaan yang diharapkan dapat 

membentuk wirausaha baru dan dapat mengembangkan wirausaha yang 

sudah ada. Lingkungan wirausaha merupakan segala sesuatu yang ada 

disekitar wirausaha yang dapat mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh 

wirausaha itu sendiri. Lingkungan wirausaha yang dimaksud terdiri dari 

sosial, ekonomi, politik, teknologi, dan ekologi, namun tidak semua faktor 

lingkungan tersebut dapat mempengaruhi secara signifikan dalam lahir dan 

berkembangnya wirausaha. 

Pada proses kewirausahaan diawali dengan adanya inovasi, baik 

faktor internal maupun eksternal seperti pendidikan, kebudayaan, dan 

lingkungan. Sedangkan faktor internal dipengaruhi oleh faktor individu 

seperti toleransi, nilai-nila, pendidikan, dan pengalaman (Bygrave, 1996). 

Faktor lingkungan dapat mempengaruhi diantaranya aktivitas, dan 

peluang. Kewirausahaan dapat berkembang karena adanya pemicu yang 

kemudian dapat diimplementasikan, hingga mengalami pertumbuhan. 

Kewirausahaan yang sudah ada ada pada agroindustri tempe di 

Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal ini sudah 

berjalan lebih dari 20 tahun, hal ini sangat terbilang cukup lama. 

Kewirausahaan pada agroindustri tempe ini telah turun temurun hingga 
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saat ini baik itu dilanjutkan terus oleh keturunannya maupun membuka 

usaha sendiri.   

Sehubungan dengan itu, maka penulis melakukan penelitian 

Analisis Kelayakan Usaha dan Kewirausahaan Agroindustri Tempe di 

Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. 

B. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah : 

1. Berapa besarnya biaya dan pendapatan agroindustri tempe di Desa 

Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal? 

2. Bagaimana kelayakan usaha agroindustri tempe di Desa Debong 

Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal? 

3. Bagaimana faktor internal dan eksternal penentu kewirausahaan pada 

agroindustri tempe di Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi 

Kabupaten Tegal?  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui besarnya biaya dan pendapatan agroindustri tempe 

di Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. 

2. Untuk mengetahui kelayakan usaha agroindustri tempe di Desa 

Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. 

3. Untuk mengetahui faktor internal dan eksternal penentu 

kewirausahaan pada agroindustri tempe di Desa Debong Wetan 

Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi pengusaha agroindustri tempe, penelitian ini dapat mengetahui 

keberlanjutan usaha tempe, memaksimalkan keuntungan usaha 

agroindustri tempe. 

2. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan mambu membuka pikiran serta 

mengembangkan pemikiran yang kritis yang terkait dengan judul 

penelitian dan sebagai salah satu persyaratan kelulusan untuk 

memperoleh Sarjana Pertanian di Fakultas Pertanian Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto. 

3. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

pengetahuan kepada pembaca dan semoga dapat dijadikan tambahan 

informasi bagi pembaca apabila melaksanakan penelitian yang 

berkaitan. 

E. Pembatasan Masalah 

1. Objek penelitian ini pada para pelaku usaha agroindustri tempe di 

Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. 

2. Analisis kelayakan yang digunakan meliputi analisis biaya, analisis 

pendapatan, R/C Ratio, BEP unit, BEP harga. 

3. Faktor internal penentu kewirausahaan meliputi motivasi, tujuan 

usaha, usia pengrajin, lama usaha, pengambilan resiko, pendidikan, 

dan kepemimpinan. Faktor eksternal penentu kewirausahaan meliputi 

dukungan keluarga, dukungan lingkungan sosial, peluang pasar, 
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pesaing, kebijakan pemerintah, pemasok input produksi, dan 

teknologi. 

4. Data yang digunakan adalah data selama 1 bulan, yaitu data bulan Mei 

2020. 
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