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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tempe 

Tempe merupakan olahan makanan yang berbahan dasar dari biji 

kedelai yang telah mengalami proses fermentasi dan termasuk dalam jenis 

makanan tradisional. Proses fermentasi tempe dapat menggunakan 

beberapa jenis kapang Rhizopus, seperti Rhizopus oligosporus, Rhizopus 

oryzae, Rhizopus stolonifer, dan beberapa jenis kapang Rhizopus lainnya 

(PUSIDO, 2012). Pada saat proses fermentasi komponen-komponen 

nutrisi kompleks pada kedelai berubah menjadi komponen yang sederhana 

hal ini akibat adanya reaksi enzimatis antara kedelai dengan kapang 

Rhizopus. Keuntungan setelah adanya fermentasi menjadikan tempe lebih 

mudah dicerna oleh tubuh serta memberikan rasa yang lebih enak pada 

tempe dan meningkatkan kandungan gizi yang ada di tempe (Cahyadi, 

2007). 

Menurut Haryoko (2009), secara kasat mata tempe memiliki warna 

putih pada permukaannya, ini dikarenakan adanya pertumbuhan miselia 

kapang yang dapat merekatkan biji-biji kedelai sehingga tempe memiliki 

tekstur yang memadat. Selain itu juga tempe memiliki aroma yang khas ini 

dikarenakan adanya degradasi dari komponen-komponen pada kedelai 

dalam proses pembuatan tempe (Sartika, 2009). 
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B. Agroindustri 

Menurut Hanani (2003), agroindustri merupakan gabungan antara 

pertanian dan industri dimana keduanya menjadi satu kesatuan sistem 

pertanian dengan berbasis industri dimana yang terkait dengan pertanian 

diantaranya mulai dari penyediaan saprotan hingga paska panen. 

Agroindustri merupakan bagian dari enam subsistem agribisnis yaitu 

antara lain penyedia sarana produksi dan peralatan, usaha tani, pengolahan 

hasil, pemasaran, sarana, dan pembinaan (Soekartawi, 2001). 

Dengan adanya agroindustri diharapkan dapat mengurangi adanya 

masalah kemiskinan dan pengangguran serta sekaligus sebagai penggerak 

industrialisasi di daerah pedesaan. Sumbangan dan peran agroindustri 

terhadap perekonomian nasional diwujudkan dalam bentuk antara lain : 

1. Penciptaan lapangan kerja dengan memberikan kehidupan bagi 

sebagian besar penduduk Indonesia yang bekerja di sektor pertanian. 

2. Peningkatan kualitas produk pertanian untuk menjamin pengadaan 

bahan baku industri pengolahan hasil pertanian. 

3. Pemerataan pembangunan di berbagai daerah yang tertinggal. 

4. Mendorong terciptanya ekspor komoditi pertanian. 

5. Meningkatkan nilai tambah produk pertanian. 

Industri olahan tempe merupakan salah satu dari bentuk usahan 

industri olahan yang berbahan baku berasal dari pertanian yaitu kedelai. 

Usaha industri olahan tempe bertujuan untuk memperoleh keuntungan, 

guan dapat meninkatkan dan mengembangkan usahanya sehingga mampu 
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memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan mampu untuk 

meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat. 

C. Kewirausahaan 

Kewirausahaan berasal dari bahasa Prancis entrepreneur yang 

diterjemahkan dalam bahasa inggris between taker atau goo-between. 

Secara terinologi kewirausahaan didefinisikan oleh para ahli relative 

berbeda, namun pada umumnya memiliki makna yang hampir sama. 

Menurut Hisrich (2014) kewirausahaan, merupakan suatu proses 

yang dapat menciptakan sesuatu yang baru serta memiliki nilai dimana 

dalam mewujudkannya diperlukan adanya pengorbanan waktu dan tenaga, 

berani dalam pengambilan resiko finansial, fisik maupun social, serta 

menerima imbalan moneter dan kepuasan serta kebebasan pribadi.   

Dalam pelaksanaanya wirausaha memiliki peran dan fungsi yang 

dapat dilihat melalui dua pendekatan (Suryana, 2009), sebagai berikut : 

1. Secara mikro 

Wirausaha memiliki dua peranan yaitu sebagai penemu (innovator) 

dan perencana (planner). Sebagai penemu wirausaha dapat 

menemukan dan menciptakan sesuatu hal/ide baru seperti produk, 

teknologi, cara, ide, dan sebagainya. Sedangkan perencana wirausaha 

dapat merencanakan suatu tindakan dan usaha baru guna mendapatkan 

peluang dalam meraih kesuksesan. 
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2. Secara makro 

Peran wirausahaan secara makro diharapkan mampu menciptakan 

kemakmuran, pemerataan kekayaan, dan dapat menciptakan lapangan 

kerja yang dapat membantu menumbuhkan perekonomian suatu 

negara. 

 Proses kewirausahaan dapat diawali dengan melakukan imitasi dan 

duplikasi yang kemudian berkembang menjadi proses pengembangan dan 

berakhir dengan proses sesuatu yang baru dan berbeda (inovasi). Tahap 

inovasi banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni baik faktor 

kepribadian maupun faktor lingkungan. Faktor pribadi dapat memicu 

munculnya tumbuhnya motif berprestasi, komitmen, pendidikan, dan 

pengalaman. Sedangkan faktor lingkungan terhadap inovasi dapat memicu 

timbulnya pelung, model, dan aktivitas.  

Kewirausahaan dapat berkembang diawali dengan adanya inovasi 

yang didorong oleh faktor pribadi, lingkungan, dan sosiologi. Faktor 

individu yang memicu kewirausahaan adalah mencapaian locus control, 

toleransi, pengambilan resiko, pendidikan, pengalaman, usia, dan 

komitmen. Sedangkan faktor pemicu yang berasal dari lingkungan berupa 

peluang, pesaing, sumber daya, dan kebijakan pemerintah. Sedangkan 

fakor pemicu secara sosial antara lain keluarga, orang tua, dan jaringan 

kelompok. 
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Proses pertumbuhan kewirausahaan terutama dalam skala kecil 

menengah di Indonesia (Suryana, 2003), pada umumnya melalui proses 

tahapan yang meliputi : 

 

1. Tahapan imitasi dan duplikasi. 

2. Tahapan duplikasi dan pengembangan. 

3. Tahapan menciptakan sendiri barang dan jasa baru yang berbeda. 

Dalam menjadi wirausaha sukses, pertama harus memiliki ide yang 

jelas tentang produk yang akan dilakukan, kemudian adanya kemauan dan 

berani untuk mengambil resiko, baik pengorbanan waktu maupun uang. 

Selanjutnya membuat perencanaan usaha dan mengorganisasikan serta 

menjalankannya. Untuk mencapai keberhasilan diperlukan kerja keras, 

mengembangkan hubungan kemitraan dengan semua pihak dalam rangka 

membesarkan usaha. 

Meredith (2005) menjelaskan bahwa beberapa faktor penentu yang 

berharga dalam mempertahankan jiwa sekaligus kemampuan 

kewirausahaan adalah sikap positif, tekad, pengalaman, ketekunan dan 

kerja keras. Beberapa faktor yang dikemukakan Meredith tersebut 

cenderung bersifat internal. Fungsinya ialah menjadi prasyarat bagi 

seseorang yang mengembangkan kewirausahaan. Adapun faktor internal 

penentu lain seperti kesadaran diri, semangat, kemauan, motivasi, orientasi 

bisnis, persepsi, kepribadian, tanggap resiko, percaya diri, kesadaran diri. 

Faktor internal berikutnya yang ikut menentukan ialah ketertarikan, minat 
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dan etos kerja. Beberapa faktor tersebut sesuai dengan pemikiran Siagian 

(1999) yang menjelaskan bahwa kewirausahaan ialah suatu kesatuan 

terpadu dari semangat, nilai, prinsip, sikap, kiat, seni dan tindakan nyata 

yang sangat perlu, tepat juga unggul dalam memberikan pelayanan kepada 

berbagai pihak. Disamping ragam faktor internal penentu, terdapat juga 

beberapa faktor eksternal yang berpotensi sebagai pendukung dan 

penghambat. Beberapa keadaan lain yang berpotensi mewarnai kekuatan 

pengaruh faktor eksternal penentu ialah ketersediaan fasilitas pelayanan 

informasi teknologi inovatif, modal produksi, harga dan pasar yang 

tersedia di lingkungan desa. 

D. Analisis Biaya 

Biaya merupakan sebuah bagian objek yang dicatat, diringkas, dan 

disajikan pada akuntansi biaya. Dalam proses akuntansi biaya diharapkan 

mampu memenuhi kebutuhan usaha baik secara intern maupun ekstern. 

Menurut Mulyadi (2012) biaya adalah pengorbanan ekonomi, yang diukur 

dalam satuan uang, yang telah terjadi atau mungkin terjadi untuk suatu 

tujuan tertentu. 

Klasifikasi biaya diperlukan untuk mengembangkan data biaya 

yang ada guna membantu menajemen dalam mencapai suatu tujuan. 

Menurut Carter dan Usry (2006) biaya umumnya akan menghasilkan 

klasifikasi tiap pengeluaran sebagai biaya tetap, biaya variabel, dan biaya 

semivariabel. Berikut ini mengenai klasifikasi biaya : 

1. Biaya tetap 
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Merupakan biaya yang secara total tidak berubah saat aktivitas usaha 

meningkat atau menurun. Yang termasuk dari biaya tetap yaitu biaya 

penyusutan (bangunan, mesin, kendaraan, dan aktiva tetap lainnya), 

gaji, dan upah yang dibayar secara tetap, biaya sewa, biaya asuransi, 

pajak, dan biaya lainnya. 

2. Biaya variabel 

Merupakan biaya yang secara total meningkat secara porposional 

terhadap peningkatan dalam aktivitas dan menurun secara porposional 

terhadap penuruan aktivitas usaha. Yang termasuk dalam biaya 

variable yaitu biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, perlengkapan, 

pengrajin ulang, dan unit-unit rusak. 

3. Biaya semivariabel 

Merupakan biaya yang memiliki karakteristik bagian dari biaya tetap 

dan biaya variabel. Yang termasuk dalam biaya semivariabel biaya 

listrik, air, gas, bensin, perlengkapan, pemeliharaan, dan biaya liburan. 

Berikut ini formulasi yang dapat digunakan dalam menghitung 

biaya produksi : 

TC = FC + VC (Suratiyah, 2015) 

Keterangan : 

TC : Total Cost (Biaya Total) 

FC : Fixed Cost (Biaya Tetap) 

VC : Variable Cost (Biaya Variabel) 

Analisis Kelayakan Usaha ..., Bagas Anjas Pratama, Fakultas Pertanian UMP, 2020



15 
 

 
 

E. Analisis Pendapatan 

Pendapatan merupakan seluruh penerimaan baik berupa uang 

maupun barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang 

dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu. 

Pendapaan merupakan suatu sumber penghasilan seseorang untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting artinya secara 

langsung maupun secara tidak langsung (Suroto, 2000). 

Pendapatan/keuntungan adalah penerimaan total dikurangi biaya 

total. Dimana keuntungan ditentukan oleh dua hal yaitu penerimaan dan 

biaya. Jika perubahan penerimaan lebih besar dari pada perubahan biaya 

dari setiap output, maka keuntungan yang diterima akan meningkat. Jika 

perubahan penerimaan lebih kecil dari pada perubahan biaya, maka 

keuntungan yang diterima akan menurun. Keuntungan akan maksimal jika 

perubahan penerimaan sama dengan perubahan biaya. Secara sistematis 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Pd = TR – TC   (Suroto, 2000) 

Pd = TR – (FC + VC) 

Keterangan  

Pd : Pendapatan yang diperoleh 

TR : Total Revenue (Penerimaan Total) 

TC : Total Cost (Biaya Total) 

FC : Fixed Cost (Biaya Tetap) 

VC : Variable Cost (Biaya Variabel) 

F. Analisis Kelayakan Usaha 

Analisis kelayakan usaha merupakan kegiatan untuk menilai sejauh 

mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan 
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atau usaha. Analisis kelayakan merupakan suatu kegiatan yang 

mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha yang akan dijalankan 

untuk menentukan usaha tersebut layak atau tidak layak untuk dijalankan 

(Kasmir dan Jakfar, 2012). 

Terdapat lima tujuan diperlukannya suatu analisis kelayakan usaha, 

diantaranya : 

1. Menghindari resiko kerugian 

2. Memudahkan perencanaan 

3. Mempermudah pelaksanaan pekerjaan 

4. Mempermudah pengawasan 

5. Mempermudah pengendalian 

Suatu usaha dapat dikataakan sehat apabila mampu memberikan 

keuntungan yang layak dan mampu memenuhi seluruh kewajiban 

finansialnya. Pada aspek keuangan meliputi perhitungan perkiraan jumlah 

dana yang diperlukan untuk keperluan modal awal dan pengadaan harta 

tetap. Serta mempelajari mengenai struktur pembiayaan yang paling 

menguntunngkan dengan beberapa dana yang harus disiapkan lewat 

penjaman dan beberapa dana dari modal sendiri. 

1. R/C Ratio 

Merupakan ratio yang digunakan untuk melihat keuntungan ralatif 

yang akan diperoleh. Dengan persamaan matematis menurut 

(Soekartawi, 2002) sebagai berikut : 

R/C = TR / TC 
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Keterangan : 

R/C : Revenue Cost Ratio 

TR  : Total Revenue (Total persamaan) 

TC  : Total Cost (Total Biaya) 

Dengan ketentuan : 

1. Apabila R/C < 1, maka usaha dinyatakan rugi dan usaha 

tidak layak untuk dijalankan 

2. Apabila R/C = 1, maka usaha dinyatakan impas atau tidak 

untung dan tidak rugi 

3. Apabila R/C > 1, maka usaha dinyatakan untung dan usaha 

layak untuk dijalankan. 

2. Break Event Point (BEP) 

Merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui jumlah hasil 

penjualan produk yang harus dicapai melalui titik impas. Usaha 

dikatakan impas jika jumlah hasil penjualan produk pada suatu 

periode sama dengan jumlah biaya yang ditanggung sehingga suatu 

usaha tidak mengalami rugi maupun untung (Kadir, 2007). 

1) BEP unit 

Menurut Umar (2009), rumus yang digunakan dalam perhitungan 

Break Event Point untutk menentukan jumlah unit, yang 

dirumuskan sebagai berikut : 

         
  

    
 

Keterangan : 

BEP : Break Event Point atas dasar unit produk yang dihasilkan 

FC : Fixed Cost (Biaya Tetap) (Rp) 

P : Harga Jual (Rp) 

VC : Variable Cost (Biaya Variable) (Rp) 
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2) BEP harga 

Menurut Umar (2009), rumus yang digunakan dalam perhitungan 

Break Even Point untuk menghitung harga, yang dirumuskan 

sebagai berikut : 

          
  

  
   
 

 

Keterangan : 

BEP : Break Event Point atas dasar harga yang diperoleh 

FC : Fixed Cost (Biaya Tetap) (Rp) 

VC : Variable Cost (Biaya Variable) (Rp) 

S : Total Penjualan 

 

 

   

 

 

 

 

Gambar 1 Grafik BEP (Munawir, 2004) 

Dalam gambar 1 tersebut tampak garis-garis biaya tetap, biaya total 

yang menggambarkan jumlah biaya tetap dan biaya variabel, dan hasil 

penjualan. 
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Besarnya volume produksi dalam unit nampak pada sumbu 

horizontal (sumbu X) dan besarnya biaya dan penghasilan dari penjualan 

nampak pada sumbu vertikal (sumbu Y). Dalam gambar break even point 

dapat ditentukan yaitu pada titik dimana terjadi persilangan antara garis 

penjualan dan garis biaya total. Apabila dari titik tersebut ditarik garis 

lurus vertikal kebawah sampai sumbu X akan nampak besarnya break even 

dalam unit. Jika dari titik tersebut ditarik garis lurus horizontal ke samping 

sampai sumbu Y, akan nampak break even dalam rupiah. 

G. Hasil Penelitian Terdahulu 

Hoerudin (2015), dalam penelitiannya yang berjudul Analisis 

Kelayakan Usaha Agroindustri Tempe (Suatu Kasus di Desa Pawindan 

Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis) yang menggunakan analisis biaya 

produksi, analisis penerimaan, dan analisis pendapatan. Hasil dari 

penelitian tersebut adalah biaya yang dikeluarkan dalam sekali produksi 

dengan bahan baku sebanyak 111,66 Kg adalah sebesar Rp 1.274.208,90,-. 

Sedangkan rata-rata penerimaan yang dihasilkan sebesar Rp 1.919.000,- 

sehingga pendapatan yang dihasilkan sebesar Rp 644.791,09,-. R/C ratio 

yang didapatkan sebesar 1,50 hal ini berarti agroindustri tempe layak 

dijalankan karena nilai R/C yang dihasilkan lebih dari satu. 

Susilowati (2018), dalam penelitiannya yang berjudul Analisis 

Kelayakan dan Sensitivitas: Studi Kasus Industri Kecil Tempe KOPTI 

Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, yang menggunakan analisis 

kelayakan usha yang meliputi NPV, IRR, PP, B/C ratio dan analisi 
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sensitivitas usaha. Hasil dari penelitian ini layak dijalankan karena kelima 

sampel yang digunakan memiliki nilai NPV positif, nilai B/C ratio yang 

dihasilkan >1, BEP dari kelima sampel > dari bunga pinjaman (14%), dan 

PP yang berada dibawah 10 tahun sesuai dengan jangka waktu yang telah 

ditentukan. Secara analisi sensitiviats usaha ini lebih sensitive terhadap 

terjadinya penurunan penerimaan dan kenaikan biaya. 

Rakhmawati (2014),dalam penelitiannya dengan judul Analisis 

Usaha Agribisnis Industri Tempe Kedelai Rumah Tangga di Kabupaten 

Jember, metode analisis yang digunakan analisis biaya, analisi pendapatan, 

dan analisis kelayakan anata pengusaha skala kecil dan pengusaha skala 

besar di empat desa. Hasil penelitian tersebut menunjukan pengusaha 

tempe skala kecil dinyatakan sangat layak untuk melakukan usaha 

produksi tempe dibandingkan pengusaha skala besar, dimana pengusaha 

skala kecil memiliki nialai NPV sebesar 20,1 nilai B/C ratio sebesar 3,24 

dan IRR negatif 12049845 sedangkan pengusha skala besar NPV sebesar 

28,3 nilai B/C ratio sebesar 13,4 dan IRR negatif 17187143. 

Hairun dkk (2016), dalam penelitiannya yang berjudul Analisis 

Usaha Pembuatan Tempe (Studi Kasus pada Usaha Pembuatan Tempe 

Bapak Joko Sarwono) di Kelurahan Binuang Kecamatan Binuanag 

Kabupaten Tapin, dengan menggunakan metode analisis finansial yang 

meliputi total pembiayaan, biaya penyusutan, penerimaan, dan keuntungan 

serta analisis kelayakan. Hasil dari penelitian ini penerimaan yang 

diperoleh selama satu bulan sebesar Rp 25.000.000,- dan pendapatan yang 
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diperoleh dalam satu bulan sebesar Rp 2.236.750,00,- sehingga diperoleh 

R/C ratio sebesar 1,10 berarti usaha pembuatan tempe layak untutk 

diusahakan. 

Dolly dkk (2018), dalam penelitiannya yang berjudul Potential 

Financial Feasibility Analysis of Soybean Tempe Production in 

Madagascar Based On Indonesian Soybean Tempe Home Industry, dengan 

menggunakan metode analisis biaya dan analisis situasi yang meliputi 

biaya produksi, pendapatan dan keuntungan. Hasil dari penelitian ini 

dengan total biaya rata-rata produksi Rp 13.751.786 per bulan, pendapatan 

yang diperoleh Rp 15.917.067 dengan keuntungan rata-rata yang diterima 

sebasar Rp 2.165.281 per bulan. Diperoleh Net Benefit Ratio lebih dari 1, 

IRR lebih besar dari tingkat bunga (15%) sama dengan 64,51%. NPV 

positif setara dengan Rp 22.455.634 dan period payback 1,64 tahun 

dimana period payback yang lebih pendek kurang dari lima tahun. 

Timisela (2017), dalam penelitiannya yang berjudul Analisis 

Kewirausahaan Agroindustri Pangan Lokal Sagu, dengan menggunakan 

metode analisis data kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif untuk 

mendeskripsikan karakter wirausaha, sedangkan analisis kuantitatif untuk 

menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap karakter wirausaha. 

Hasil dari penelitian ini karakteristik wirausaha meliputi motivasi yang 

tinggi, orientasi ke masa depan, memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki 

jaringan yang luas, dan kreatif menghadapi perubahan. Dari semua 

karakteristik diatas memiliki nilai indeks yang bervariasi antara 60-75 
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persen. Faktor ekonomi dan faktor fisik dapat berpengaruh terhadap 

karakter wirausaha, sedangkan faktor sosial tidak berpengaruh. 

Rino (2014), dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Status 

Sosial Ekonomi Terhadap Minat Berwirausaha Di Dea Jururejo 

Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, dengan menggunakan metode 

analisis deskriptif dengan tujuan mendeskripsikan atau menggambarkan 

fenomena-fenomena yang ada. Hasil dari penelitian ini minat berwirausaha 

di Desa Jururejo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi baik. Hal ini 

terbukti dari hasil deskripsi variabel minat berwirausaha jumlah data 

sebanyak 60 dengan jumlah skor sebesar 3331 dan nilai maximum sebesar 

73. Status sosial ekonomi berpengaruh terhadap minat berwirausaha di 

Desa Jurureja Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.  

Dumasari (2014), dalam penelitiannya yang berjudul 

Kewirausahaan Petani Dalam Pengelolaan Bisnis Mikro Di Pedesaan, 

dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan tujuan 

mendeskripsikan atau menggambarkan faktor penentu kewirausahaan. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa beberapa faktor memberikan 

pengaruh terhadap pengembangan kewirausahaan petani. Upaya 

pemberdayaan petani melalui pengelolaan beragam jenis bisnis mikro 

membutuhkan pengembangan kewirausahaan yang berbasis sumberdaya 

lokal. 
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