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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1. Definisi Industri 

Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian 

memberikan definisi industri sebagai seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang 

mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga 

menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, 

termasuk jasa industri. Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa industri 

kecil ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi, tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

Badan Pusat Statistik (2016) membuat batasan tentang industri pengolahan 

yaitu suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang 

dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang 

jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang 

lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Adapun 

perusahaan atau usaha industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan 

kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu 

bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri 

mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang 

bertanggung jawab atas usaha tersebut.  

Penggolongan industri pengolahan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 

berdasarkan tenaga kerja dibagi dalam 4 golongan yaitu :  

1. Industri Besar (banyaknya tenaga kerja 100 orang atau lebih) 

2. Industri Sedang (banyaknya tenaga kerja 20-99 orang) 

3. Industri Kecil (banyaknya tenaga kerja 5-19 orang) 

4. Industri Rumah Tangga (banyaknya tenaga kerja 1-4 orang) 
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Soekartawi (2000), agroindustri adalah industri yang bahan baku utamanya 

dari produk pertanian, dengan jumlah minimal 20% dari total bahan baku yang 

digunakan. Sektor agroindustri memiliki peranan yang sangat penting dalam 

pembangunan pertanian dan perekonomian negara. Hal ini dapat dilihat dari 

kontribusinya dalam hal meningkatkan pendapatan pelaku agribisnis, menyerap 

tenaga kerja, meningkatkan perolehan devisa, dan mendorong tumbuhnya 

industri. Meskipun demikian, pembangunan agroindustri dalam negeri masih 

dihadapkan pada berbagai tantangan, diantaranya adalah kurang tersedianya bahan 

baku yang cukup dan kontinyu, kurangnya fasilitas permodalan (perkreditan), 

keterbatasan pasar, kualitas produksi dan prosesing yang belum mampu bersaing, 

dan lemahnya jiwa entrepreneurship. 

2.2. Gambaran Umum Tempe 

Tempe merupakan makanan khas dan asli Indonesia yang sudah dikonsumsi 

masyarakat secara turun temurun. Saat ini tempe sudah menjadi menu hidangan 

yang populer di berbagai negara. Tempe dibuat dari fermentasi kacang kedelai 

atau jenis kacang-kacangan lainnya dengan menggunakan beberapa jenis kapang 

Rhizopus sp. yang secara umum dikenal sebagai ragi tempe (Salim, 2012, 

Suprapti, 2007). Warna khas dari tempe adalah putih, warna ini dikarenakan 

adanya warna miselia kapang Rhizopus sp. yang tumbuh pada permukaan kacang 

kedelai dan  merekatkan biji-biji kedelai sehingga terbentuk tekstur yang 

memadat. Degradasi komponen-komponen kedelai selama fermentasi membuat 

tempe memiliki rasa dan aroma khas (Sayuti, 2015). 

2.2.1. Bahan Baku Tempe 

Industri tempe umumnya menggunakan kedelai kuning (Glicyne max) 

sebagai bahan baku karena menghasilkan warna dan tekstur yang disukai 

konsumen, serta cita rasa yang nikmat. Di Indonesia, pengrajin tempe lebih 

banyak menggunakan kedelai impor karena memiliki ukuran yang lebih besar dan 
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lebih seragam daripada kedelai lokal. Disamping itu, ketersediaan kedelai lokal 

yang masih rendah belum dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri. Produksi 

kedelai di dalam negeri hanya mampu memenuhi 65,61% kebutuhan, sedangkan 

35 % dipenuhi dari kedelai impor (Aldillah, 2015). Kebutuhan kedelai ini 

diperkirakan akan terus meningkat setiap tahunnya dikarenakan bertambahnya 

populasi penduduk, peningkatan pendapatan per kapita, dan kesadaran masyarakat 

akan pangan yang bergizi dengan harga terjangkau. 

Ketidakstabilan produksi kedelai nasional disebabkan oleh adanya 

penurunan luas panen kedelai yang tidak diimbangi dengan peningkatan 

produktivitas kedelai. Tabel 1 memperlihatkan bahwa dari tahun 2009-2013 baik 

luas panen maupun produksi kedelai nasional mengalami penurunan, walaupun 

produktivitasnya cenderung naik meskipun tidak signifikan. BPS (2016) 

menyatakan bahwa pada tahun 2015, produksi kedelai meningkat sebesar 8,10 

ribu ton (0,85 persen) dibandingkan tahun 2014. peningkatan produksi tersebut 

terjadi di luar Pulau Jawa sebanyak 30,41 ribu ton, sementara di Pulau Jawa 

terjadi penurunan produksi sebanyak 22,31 ribu ton. Peningkatan produksi kedelai 

terjadi karena kenaikan produktivitas sebesar 0,18 kuintal/hektar (1,16 persen) 

meskipun luas panen mengalami penurunan seluas 1,80 ribu hektar (0,29 persen). 

Tabel 1. Perkembangan Luas Lahan, Produksi, dan Produktivitas Kedelai    

Nasional, Tahun 2009-2015 

No Tahun Luas Lahan  Produksi  Produktivitas  

  ...(ha)... ...(ton)... ...(ton/ha)... 

1 2009        722.791         974.512  1,348 

2 2010       660.823        907.031  1,373 

3 2011        622.254         851.286  1,368 

4 2012        567.624         843.153  1,485 

5 2013        550.793         779.992  1,416 

6 2014        615.685         954.997  1,551 

7 2015        614.095         963.183  1,568 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017 
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Pada dasarnya, kedelai kuning (Glycine max L.) merupakan tanaman 

palawija famili kacang-kacangan (Leguminosae) yang tumbuh dengan baik pada 

daerah beriklim subtropis. Pertumbuhan optimal tanaman kedelai dapat dicapai 

pada bulan-bulan kering, yaitu pada saat tanah cukup lembab dan suhu udara lebih 

dari 21 
o
C. Pada kondisi tersebut, pertumbuhan biji dapat terjadi lebih cepat 

(Suprapti, 2007). Lahan untuk budidaya tanaman kedelai sebaiknya berada pada 

topografi datar dengan ketinggian tempat  kurang dari 500 meter diatas 

permukaan laut. 

2.2.2. Proses Pembuatan Tempe 

Prinsip dasar pembuatan tempe kedelai adalah fermentasi biji kedelai 

dengan menggunakan beberapa jenis kapang Rhizopus sp. Fermentasi merupakan 

proses pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana 

dengan bantuan  enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme baik secara aerob 

maupun anaerob (tergantung mikroorganismenya) (Salim, 2012). Adapun 

Suprapti (2007) menjelaskan bahwa pada proses pembuatan tempe terdapat 4 jenis 

spesies kapang yang terlibat, antara lain: Rhizopus oligosporus, Rhizopus 

stolonifer, Rhizopus Arrhizus, dan Rhizopus orizae. 

Tahapan proses pembuatan tempe kedelai, secara umum sebagai berikut: 

(Suprapti, 2007, Salim, 2012) : 

a. Sortasi kedelai 

Sebelum kedelai dibuat tempe, terlebih dahulu dilakukan sortasi untuk 

memisahkan biji kedelai yang cacat atau rusak dan tidak memenuhi standar mutu. 

Selain itu, biji kedelai juga dibersihkan dari cemaran fisik, berupa kerikil, tanah, 

daun, ranting dan lain-lain. Proses sortasi dilakukan secara manual hingga biji 

kedelai bebas dari kontaminan sehingga dihasilkan kualitas tempe yang baik. 

b. Perendaman  

Setelah disortasi, kedelai direndam air bersih selama kurang lebih 7-8 jam. 

Proses perendaman bertujuan agar biji kedelai mengalami hidrasi mencapai 60% 
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sehingga volume biji kedelai mengembang dan menjadi lunak. Proses perendaman 

yang terlalu lama dapat menyebabkan rasa asam pada kedelai dikarenakan terjadi 

pertumbuhan bakteri asam laktat sehingga terjadi penurunan pH menjadi 4,5-5,5. 

Penurunan pH tidak  menghambat pertumbuhan kapang tempe, tapi akan merusak 

cita rasa tempe. 

c. Perebusan  

Kedelai setelah direndam kemudian direbus dengan menggunakan tungku 

berbahan bakar kayu atau kompor gas atau tungku sistem steam (uap). Perebusan 

dilakukan selama kurang lebih 30 menit menggunakan panci sesuai kapasitas 

yang diperlukan  hingga kedelai menjadi lunak dan kulit mudah dikelupas. Proses 

ini juga bertujuan untuk membunuh bakteri dan jamur kontaminan. Selain itu, 

perebusan juga berfungsi menonaktifkan senyawa tripsin inhibitor dan membantu 

membebaskan senyawa-senyawa dalam biji yang diperlukan untuk pertumbuhan 

kapang. Proses perebusan sebaiknya tidak terlalu lama agar tidak banyak protein 

hilang.  

d. Perendaman II 

Kedelai yang telah direbus, dipisahkan dari air rebusan lalu ditampung 

dalam ember untuk direndam kembali selama 3-5 jam. Perendaman kedua ini, 

selain bertujuan agar kedelai menjadi lebih lunak juga untuk memudahkan 

penghilangan kulit dan lendir pada kedelai setelah direbus. Sisa air rebusan dapat 

dimanfaatkan untuk pakan ternak atau nata de soya. 

e. Pengupasan kulit kedelai 

Pengupasan kulit kedelai dilakukan dengan cara digilas menggunakan 

wadah yang terbuat dari anyaman bambu atau mesin pengupas. Proses 

pengupasan dapat dilakukan bersamaan dengan pencucian agar lendir yang 

menempel dapat terbawa air. Tempe berkualitas super atau tempe murni, kulit 

kedelai dapat dipisahkan hingga 80-100%.  
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f. Pengukusan  

Kedelai yang sudah dikupas dan dicuci kemudian dikukus kurang lebih 30 

menit dengan menggunakan tungku. Pengukusan dilakukan hingga kedelai benar-

benar tanak. 

g. Penirisan  

Selesai dikukus, kedelai kemudian ditiriskan dalam wadah tampah dan 

didinginkan kurang lebih 1-2 jam. Proses ini bertujuan untuk mengurangi 

kandungan air pada kedelai basah.  

h. Inokulasi/peragian 

Peragian adalah proses pemberian bibit kapang ke dalam media kedelai 

yang telah dikukus dan didinginkan. Kedelai yang telah dingin ditaburi ragi 

tempe, diaduk secara merata sehingga kapang dapat tumbuh secara optimal. 

i. Pencetakan/pengemasan 

Pengemasan kedelai yang sudah diragi dilakukan sekaligus untuk mencetak 

tempe sesuai bentuk yang diinginkan. Pengemasan kedelai yang ada dipasaran 

umumnya menggunakan kantong plastik atau daun pisang. Tempe yang 

dibungkus plastik, karena bersifat kedap udara, maka harus dilubangi secara 

merata pada setiap permukaannya agar kapang tempe dapat tumbuh secara aerob. 

j. Pemeraman/Inkubasi 

Setelah dicetak/dibungkus, bakal tempe disimpan selama 36-48 jam di 

ruang inkubasi pada suhu ruang 25-37 
o
C. Jika suhu dibawah 25 

o
C dapat 

mempercepat pertumbuhan Aspergilus flavus dan mikotoksin yang beracun. 

Selama inkubasi terjadi proses fermentasi yang menyebabkan perubahan 

senyawa-senyawa dalam biji kedelai.  

Proses fermentasi dibagi menjadi 3 tahap. Pertama, fase pertumbuhan cepat 

(0-30 jam) terjadi kenaikan jumlah asam lemak bebas, kenaikan suhu, 

pertumbuhan kapang yang cepat ditandai dengan terbentuknya miselia pada 

permukaan biji. Kedua, fase transisi (30-48 jam) merupakan fase optimal 
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fermentasi tempe dan siap dipasarkan. Penurunan suhu dan jumlah asam lemak 

terdegradasi, laju pertumbuhan kapang konstan, tesktur tempe yang kompak, dan 

munculnya flavor spesifik tempe yang optimal terjadi selama fase ini. Ketiga, fase 

pembusukan atau fermentasi lanjut (50-90 jam), terjadi kenaikan jumlah bakteri 

dan terjadi perubahan flavor karena degradasi protein dan terbentuknya amonia. 

2.2.3. Manfaat Tempe 

Tempe merupakan sumber protein murah meriah yang dapat dikonsumsi 

untuk memenuhi kebutuhan gizi dan menjaga kesehatan tubuh. Meilina (2012) 

menjelaskan bahwa secara kuantitatif, nilai gizi tempe sedikit lebih rendah dari 

pada nilai gizi kedelai, namun secara kualitatif nilai gizi tempe lebih tinggi karena 

tempe mempunyai nilai cerna yang lebih baik daripada kedelai. Hal ini 

disebabkan kadar protein yang larut dalam air akan meningkat akibat aktivitas 

enzim proteolitik. Oleh karena itu, tempe dapat diberikan kepada segala kelompok 

umur.  

Tabel 2. Kandungan Unsur Gizi Tempe Kedelai Murni (Tanpa bahan Campuran) 

No Unsur Gizi Per 100 g Bahan 

1 Protein (g) 18,30 

2 Lemak (g) 4,00 

3 Karbohidrat (g) 12,70 

4 Kalsium (mg) 129,00 

5 Fosfor (mg) 154,00 

6 Zat Besi (mg) 10,00 

7 Vitamin A (mg) 50,00 

8 Vitamin B1 (mcg) 0,17  

10 Vitamin B12 (mcg) 0,74 - 4,60 

11 Energi (Kal) 149,00 

12 Air (g) 64,00  

Sumber : Suprapti, 2007 
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Selama proses fermentasi kandungan asam lemak tidak jenuh, asam amino 

esensial, vitamin, dan mineral pada tempe mengalami peningkatan akibat aktivitas 

kapang tempe. Asam lemak tidak jenuh pada tempe (asam oleat dan linolenat) 

mempunyai efek penurunan terhadap kandungan kolesterol serum, sehingga dapat 

menetralkan efek negatif sterol di dalam tubuh. Tempe mengandung vitamin B12 

yang umumnya hanya terdapat pada sumber pangan hewani dan tidak dijumpai 

pada pangan nabati (sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian). Tempe juga memiliki 

manfaat dalam menghambat penuaan dini (anti-aging) karena mengandung 

Superoksida Desmutase (SOD). SOD ini mampu mengendalikan radikal bebas 

hidroksil dan sekaligus memicu tubuh untuk membentuk superoksida itu sendiri 

sehingga mampu menghambat penuaan diri (Santoso, 2008).  

2.3. Fungsi Produksi 

Pindyck dan Rubinfeld (1999) mendefinisikan produksi sebagai perubahan 

dua atau lebih input (faktor produksi) menjadi satu atau lebih output (produk). 

Kegiatan produksi diperlukan sejumlah input, dimana umumnya input yang 

diperlukan dalam kegiatan agroindustri adalah bahan baku, modal, peralatan, 

tenaga kerja, dan teknologi. Dengan demikian terdapat hubungan antara produksi 

dengan input yaitu output maksimal yang dihasilkan dengan input tertentu yang 

disebut sebagai fungsi produksi.  

Salvatore (1997) mendefinisikan fungsi produksi untuk setiap komoditi 

adalah suatu persamaan, tabel atau grafik yang menunjukkan jumlah (maksimum) 

komoditi yang dapat diproduksi per unit waktu dari setiap kombinasi input 

alternatif dengan menggunakan teknik produksi terbaik yang tersedia. Lebih 

lanjut, Sudarsono (1995) menjelaskan suatu fungsi produksi menggambarkan 

semua metode produksi yang efisien secara teknis dalam arti menggunakan 

kuantitas bahan mentah yang minimal, tenaga kerja minimal dan barang-barang 

modal lain yang minimal.  Apabila teknologi berubah, berubah pula fungsi 

produksi. 
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Sugiarto et al. (2002), Aziz (2003), Adiningsih dan Kadarusman (2008) 

membedakan fungsi produksi menjadi dua bagian, dilihat dari input yang 

digunakan. Pertama, fungsi produksi jangka pendek yaitu jika seorang produsen 

menggunakan faktor produksi ada yang bersifat variabel (variable input) dan ada 

faktor produksi yang bersifat tetap (fixed input). Kedua, fungsi produksi jangka 

panjang yaitu bila semua input yang digunakan adalah input variabel dan tidak 

terdapat input tetap, yang artinya bahwa setiap faktor produksi dapat ditambah 

jumlahnya kalau memang diperlukan.  

Adapun fungsi produksi menurut Budiono (2002) adalah suatu fungsi atau 

persamaan yang menunjukkan hubungan antara tingkat output dan kombinasi 

penggunaan input-input. Hubungan antara input dan output ini secara matematis 

dapat dituliskan sebagai berikut : 

Q = f ( X1 , X2, X3 …..Xn)    ...........................................................................(2.1) 

Dimana :  

Q = Tingkat produksi (output) dipengaruhi oleh faktor produksi X. 

X = Berbagai input yang digunakan atau variabel yang mempengaruhi Q. 

 

Fungsi produksi menunjukkan jumlah maksimum output yang dihasilkan 

dari pemakaian sejumlah input dengan menggunakan teknologi tertentu yang 

tersedia bagi sebuah perusahaan. Dengan demikian, hubungan input output untuk 

setiap sistem produksi merupakan suatu fungsi dari tingkat teknologi dari pabrik, 

peralatan, tenaga kerja, bahan-bahan dan lain-lain yang digunakan perusahaan 

tersebut. Secara sistematis fungsi produksi ini dapat dituliskan sebagai berikut 

(Sugiarto et al., 2002) : 

Q = f (K, L, X, E)  .............................................................................................(2.2) 

Keterangan :  

Q = output. 

K, L, X, E = input (kapital, tenaga kerja, bahan baku, keahlian keusahawanan). 
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Fungsi produksi adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara 

tingkat output dan tingkat penggunaan input dan karena fungsi ini hanya 

menunjukkan hubungan fisik antara input dan output maka dapat dituliskan 

sebagai berikut (Adiningsih dan Kadarusman, 2008)  : 

Y max = f ( input) ..............................................................................................(2.3) 

Y max = f (X1, X2, X3 , ............Xn) .................................................................(2.4) 

Keterangan: 

Xn =  jumlah input yang digunakan oleh setiap jenis input. 

Nilai maksimum pada tingkat output yang dihasilkan dalam persamaan 

tersebut lebih menekankan bahwa produsen hanya akan berproduksi pada 

kombinasi input yang efisien. Hal ini dapat dijelaskan dengan menggunakan 

himpunan produksi (production set), sebagaimana dilihat pada Gambar 1.  

 

 

Gambar 1. Fungsi Produksi 

Sumber : Adiningsih dan Kadarusman (2008)  

Gambar 1 memperlihatkan bahwa dengan penggunaan input sebesar 0X1, 

output maksimum yang dapat dihasilkan adalah 0Y2,  yaitu tepat pada fungsi 
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produksi Y = f (X). Sedangkan produksi di titik A adalah layak dilaksanakan 

namun belum efisien. Oleh karena itu produsen yang rasional tidak akan memilih 

berproduksi di titik A.  

Salah satu asumsi dasar mengenai sifat fungsi produksi dalam teori ekonomi 

menyebutkan bahwa semua produsen tunduk pada suatu hukum yang disebut 

hukum  kenaikan hasil yang semakin berkurang (the law of diminishing marginal 

return). Hukum ini menyebutkan bahwa apabila penggunaan satu macam input 

ditambah, sedangkan input-input lain tetap, maka tambahan output yang 

dihasilkan dari setiap tambahan satu unit input yang ditambahkan tadi mula-mula 

naik, tetapi kemudian seterusnya menurun jika input tersebut terus ditambahkan 

(McEachern, 2001). Tambahan output yang dihasilkan dari penambahan satu unit 

input variabel tersebut disebut Marginal Physical Product (MPP) dari input 

tersebut. 

Hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang dapat ditunjukan melalui 

hubungan antar kurva TPP (Total Physical Product) atau kurva TP (Total 

Produk), kurva MPP (Marginal Physical Product) atau Marjinal Produk (MP), 

dan kurva APP (Average Physical Product) atau produk rata-rata dalam grafik 

fungsi produksi. 

Grafik pada fungsi produksi (Gambar 2) terbagi pada tiga tahapan produksi 

yang lazim disebut Three Stages of Production. Tahap pertama, kurva APP dan 

kurva MPP terus meningkat. Makin banyak penggunaan faktor produksi, maka 

semakin tinggi produksi rata-ratanya. Tahap ini disebut tahap irasional, karena 

jika penggunaan faktor produksi ditambah, maka penambahan output total yang 

dihasilkan akan lebih besar dari penambahan faktor produksi itu sendiri. 

Tahap kedua adalah tahap rasional atau fase ekonomis, dimana berlaku 

hukum kenaikan hasil yang berkurang. Dalam tahap ini terjadi perpotongan antara 

kurva MPP dengan kurva APP pada saat APP mencapai titik optimal. Pada tahap 

ini masih dapat meningkatkan output, walaupun dengan presentase kenaikan yang 

sama atau lebih kecil dari kenaikan jumlah faktor produksi yang digunakan.  
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Tahap ketiga disebut daerah irasional, karena apabila penambahan faktor 

produksi diteruskan, maka produktivitas faktor produksi akan menjadi nol (0) 

bahkan negatif. Dengan demikian, penambahan faktor produksi justru akan 

menurunkan hasil produksi. 

 

Gambar 2. Tahapan dari Suatu Proses Produksi 

                Sumber : Miller dan Meiners, 2000 

2.4. Fungsi Produksi Cobb-Douglas 

Diantara fungsi produksi yang umum dipakai oleh para peneliti adalah 

model fungsi produksi Cobb-Douglas. Pemilihan model fungsi produksi Cobb – 

Douglas mempunyai alasan dikarenakan karena penyelesaian fungsi produksi 

model Cobb-Douglas relatif lebih mudah dibandingkan dengan fungsi yang lain, 
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karena mudah ditransfer ke bentuk linier. Heady dan Dillon (1990) menyatakan 

keuntungan dari penggunaan model ini adalah koefisien pangkatnya menunjukkan 

besarnya elastisitas faktor produksi dari masing-masing input dan jumlah 

elastisitas dari masing-masing faktor produksi menunjukan tingkat besarnya 

kondisi skala usaha (return to scale). 

Soekartawi (2002) menjelaskan model fungsi Cobb-Douglas adalah suatu 

fungsi atau persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel, yang secara 

matematik dapat dituliskan sebagai berikut : 

Y = aX1
b1

, aX2
b2

, aX3
b3

, …, aXn
bn

 ..................................................................(2.5) 

Fungsi produksi model Cobb-Douglas dalam penyelesaiannya selalu 

dilogaritmakan dan diubah bentuknya menjadi fungsi linear, sebagai berikut: 

Ln Y = ln a + b1ln X1 + b2ln X2 + b3ln X3 + … + bnlnXn + e ........................ (2.6) 

Pada persamaan tersebut terlihat bahwa nilai b1, b2, b3,....bn adalah tetap 

walaupun variabel yang terlibat telah diubah menjadi bentuk logaritma. Hal ini 

karena b1, b2, b3....bn pada model fungsi Cobb-Douglas sekaligus menunjukkan 

elastisitas X terhadap Y (Soekartawi, 2002).  

 Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam penggunaan model 

fungsi produksi Cobb-Douglas, antara lain : (i) Tidak ada pengamatan variabel 

penjelas (X) yang sama dengan nol, sebab logaritma dari nol adalah bilangan yang 

besarnya tidak diketahui (infinite), (ii) Dalam fungsi produksi diasumsikan tidak 

terdapat perbedaan teknologi pada setiap pengamatan (non-neutral difference in 

the respective technologies), dalam arti kalau model fungsi produksi Cobb 

Douglas yang dipakai sebagai model dalam suatu pengamatan dan bila diperlukan 

analisis yang memerlukan lebih dari satu model, maka perbedaan model tersebut 

terletak pada intercept dan bukan pada kemiringan garis (slope) model tersebut; 

(iii) Tiap variabel X adalah perfect competation; (iv) Perbedaan lokasi pada fungsi 

produksi seperti iklim sudah tercakup pada faktor kesalahan; (v) Hanya terdapat 

satu variabel yang dijelaskan (Y) (Soekartawi, 2002). 
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2.5. Faktor Produksi  

Faktor produksi atau input merupakan komponen yang harus ada untuk 

menghasilkan suatu output. Menurut Suryawati (2004), faktor-faktor produksi 

(input) diperlukan oleh perusahaan atau produsen untuk melakukan proses 

produksi. Input dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yakni : (i) input tetap, yaitu 

input yang tidak dapat diubah jumlahnya dalam jangka panjang, misalnya gedung, 

lahan, (ii) input variabel, yaitu input yang dapat diubah-ubah jumlahnya dalam 

jangka pendek, contohnya tenaga kerja. 

Pencapaian tingkat output tertentu dalam jangka pendek hanya bisa 

dilakukan melalui pengkombinasian input tetap dengan mengubah-ubah jumlah 

input variabel. Sedangkan dalam jangka panjang, pengusaha atau produsen 

dimungkinkan untuk mengubah jumlah input tetap sehingga dapat dikatakan 

dalam jangka panjang semua input adalah merupakan input variabel (Suryawati 

(2004). 

Industri pembuatan tempe menggunakan beberapa faktor produksi (input) 

yang diduga dapat mempengaruhi produksi (output), antara lain : 

1. Kedelai 

Kedelai merupakan faktor produksi yang utama dalam melakukan usaha 

pembuatan tempe. Pembuatan tempe murni (tanpa bahan campuran) dapat 

menghasilkan rendemen sebesar 1,5 kg tempe kedelai (Suprapti, 2007). Kedelai 

yang digunakan oleh para pengrajin tempe adalah kedelai impor yang dibeli dari 

KOPTI atau pedagang lokal.  Naelis dan Novindra (2015) menyatakan alasan 

industri tempe sangat tergantung dan lebih menyukai menggunakan  kedelai 

impor karena kualitas kedelai impor lebih seragam, butiran-butiran lebih besar, 

harga relatif lebih murah daripada kedelai lokal. Industri tempe lebih menyukai 

menggunakan kedelai impor karena tempe yang dihasilkan memiliki penampilan 

dan rasa yang lebih unggul, tidak menghasilkan bau langu atau bau khas yang 

terdapat pada tempe yang menggunakan kedelai lokal. 
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2. Ragi 

Ragi tempe merupakan bibit yang mengandung kapang Rhizopus sp. yang 

dipergunakan untuk proses fermentasi kedelai menjadi tempe. Peragian 

memegang kunci berhasil tidaknya dalam membuat tempe. Kurangnya pemberian 

ragi akan membuat tempe tidak jadi, karena pertumbuhan miselia/hifa kapang 

Rhizopus sp. pada kedelai tidak berjalan dengan baik. Menurut Suprapti (2007), 

jumlah pemakaian (dosis) yang tetap akan menghasilkan kualitas tempe yang 

stabil. Ragi tempe konsentrasi 3% sebanyak 50 g mampu untuk memfermentasi 1 

kg kedelai hingga menjadi 1,5 kg tempe dalam waktu 30 jam. Pengrajin tempe 

tradisional atau skala kecil menggunakan ragi kadangkala hanya berdasarkan 

perkiraan saja, tanpa menggunakan sarana pendukung berupa timbangan atau 

takaran. 

3. Pembungkus tempe 

Kedelai yang telah diberi ragi membutuhkan bahan pembungkus atau 

pengemas selama proses fermentasi. Jika jumlah kedelai yang digunakan dalam 

produksi tempe semakin banyak, maka jumlah pembungkus yang dibutuhkan juga 

semakin banyak. Kekurangan bahan pembungkus dapat mengakibatkan proses 

fermentasi tidak akan berjalan dengan baik.  

Pengrajin tempe pada umumnya menggunakan dua jenis pembungkus, yaitu 

daun pisang dan plastik. Hidayat et al. (2006) menyatakan bahwa faktor utama 

yang menentukan bahwa pembungkus dapat menghasilkan tempe yang baik ialah 

aerasi dan kelembaban. Pembungkus yang baik dapat menjamin aerasi yang 

merata secara terus menerus, sekaligus dapat menjaga kelembaban tetap tinggi 

tanpa menimbulkan pengembunan. Kelembaban yang cocok untuk pertumbuhan 

kapang adalah 90 – 95%.  

Tempe yang dibungkus dengan daun pisang memberikan kondisi 

penyimpanan didalam ruang gelap (salah satu syarat terjadinya fermentasi). 

Aerasi (sirkulai udara) juga tetap dapat berlangsung melalui celah-celah yang ada 

(Meilina, 2012).  Produk yang dibungkus oleh daun biasanya memiliki aroma 



25 
 

yang khas karena daun mengandung polifenol yang merupakan salah satu 

senyawa penghasil aroma. Kantong plastik juga dapat digunakan untuk 

membungkus tempe, namun karena bersifat kedap udara maka permukaan plastik 

harus dilubangi agar supaya aerasi dapat terjadi. Pengrajin tempe yang memilih 

menggunakan pembungkus plastik karena lebih praktis (Sayuti, 2015). 

4. Bahan Bakar 

Bahan bakar diperlukan dalam proses perebusan kedelai supaya menjadi 

lebih lunak sehingga proses penggilingan dan fermentasi kedelai dapat berjalan 

lebih baik. Produksi tempe dalam jumlah banyak membutuhkan bahan bakar yang 

lebih banyak pula. Bahan bakar yang digunakan dapat berupa kayu, minyak tanah 

atau gas elpiji. Bahan bakar yang digunakan oleh pengrajin tempe di daerah 

penelitian adalah kayu bakar.  

5. Tenaga Kerja 

Penggunaan tenaga kerja dalam usaha pembuatan tempe mutlak diperlukan 

selama proses produksi, yang meliputi: perendaman, perebusan, penggilingan, 

pengukusan, peragian, dan pengemasan. Faktor tenaga kerja menggunakan 

hitungan jumlah jam kerja yang digunakan selama proses produksi.  

6. Peralatan 

Beberapa peralatan yang digunakan sebagai sarana pengolahan kedelai 

menjadi tempe, antara lain: kompor/tungku, panci, tampah/nyiru, bak/ember, alat 

peniris, dan mesin pengupas kedelai. Semakin banyak jumlah kedelai yang 

digunakan maka jenis dan jumlah peralatan yang dibutuhkan juga semakin 

bertambah, yang berarti semakin besar pula modal yang dibutuhkan untuk 

investasi peralatan.  Penggunaan peralatan pada usaha skala kecil dapat menjadi 

kurang efisien bila jumlah bahan baku yang digunakan dibawah kapasitas 

peralatan yang tersedia.  
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7. Air 

Air diperlukan dalam proses produksi tempe antara lain untuk pencucian, 

perendaman, perebusan dan pengukusan kedelai. Air yang digunakan dalam 

proses pengolahan kedelai harus memenuhi persyaratan standar air minum untuk 

menghasilkan kualitas tempe yang baik. 

2.6. Skala Usaha 

Skala usaha (return to scale) menggambarkan respon jumlah output 

terhadap kenaikan seluruh input secara bersamaan (Nicholson (2002). Analisis 

skala usaha (return to scale) digunakan untuk mengkaji kemungkinan perluasan 

usaha dalam proses produksi, yang merupakan upaya memaksimalkan 

keuntungan. Fatma (2009) mengemukakan bahwa perluasan skala usaha akan 

membuat rata-rata komponen biaya input tetap per unit output menurun sehingga 

keuntungan produsen meningkat. Perluasan skala usaha tidak selamanya akan 

menurunkan biaya produksi. Perluasan skala usaha justru dapat meningkatkan 

biaya produksi sampai suatu batas tertentu. Analisis skala usaha sangat penting 

untuk menetapkan skala usaha yang efisien. 

Soekartawi (2002) menyatakan skala usaha untuk mengetahui apakah 

kegiatan usaha yang diteliti tersebut mengikuti kaidah increasing, constant, atau 

decreasing return to scale. Jika jumlah elastisitas produksi dari fungsi Cobb 

Douglas dilambangkan dengan ∑bn, maka kondisi usahatani dapat dibedakan 

menjadi:  

1. Increasing return to scale, bila ∑bn >1, artinya bahwa bahwa proporsi 

penambahan faktor produksi (input) akan menghasilkan tambahan produksi 

(output) dengan proporsi yang lebih besar. 

2. Constant return to scale, bila ∑bn = 1, artinya bahwa proporsi penambahan 

faktor produksi (input) sama dengan penambahan produksi (output) yang 

dihasilkan. 
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3. Decreasing return to scale, bila ∑bn < 1, artinya bahwa proporsi penambahan 

faktor produksi (input) akan melebihi penambahan produksi (output). 

2.7. Konsep Efisiensi Ekonomi 

Menurut Lau dan Yotopaulus (1971), konsep efisiensi terdiri dari  tiga 

macam, yaitu efisiensi teknis, efisiensi alokatif (harga) serta efisiensi ekonomi. 

Efisiensi teknis mencerminkan kemampuan produsen untuk memperoleh output 

maksimal dari sejumlah input tertentu. Seorang produsen dikatakan efisien secara 

teknis dari produsen lainnya jika produsen tersebut dapat menghasilkan output 

lebih besar pada tingkat penggunaan teknologi produksi yang sama. Produsen 

yang menggunakan input lebih kecil pada tingkat teknologi yang sama, juga 

dikatakan lebih efisien dari produsen lain, jika menghasilkan output yang sama 

besarnya.  

Bila fungsi produksi yang digunakan adalah model fungsi produksi Cobb– 

Douglas, maka : 

Y = AX
b
 ............................................................................................................ (2.7) 

Log Y = Log A + b Log X ................................................................................ (2.8) 

   
  

  

 

 
  .................................................................................................... (2.9) 

Efisiensi teknis mengharuskan atau mensyaratkan adanya proses produksi 

yang dapat memanfaatkan input yang lebih sedikit demi menghasilkan output 

dalam jumlah yang sama (Miller & Meiners dalam Suprapti et al., 2014). Efisiensi 

teknis dapat dilihat melalui nilai elastisitasnya. Koefisien b didalam fungsi 

produksi model Cobb-Douglas disebut dengan koefisien regresi yang sekaligus 

menggambarkan elastisitas produksi (Soekartawi, 2003). Nilai elastisitas adalah 

persentase perubahan dari output sebagai akibat dari persentase perubahan input. 

Efisiensi teknis akan tercapai apabila produsen berproduksi pada daerah yang 

memiliki nilai elastisitas antara nol sampai satu. Jika produsen berproduksi pada 



28 
 

daerah yang nilai elastisitasnya lebih besar dari satu, maka efisiensi teknis belum 

tercapai (Cyrilla et al., 2010).  

Efisiensi harga atau alokatif menunjukkan hubungan biaya dan output. 

Efisiensi harga tercapai jika perusahaan tersebut mampu memaksimalkan 

keuntungan yaitu menyamakan Nilai Produk Marjinal (NPM) setiap faktor 

produksi dengan harganya (Px) (McEachern, 2001).  Umumnya efisiensi harga 

dipakai sebagai patokan untuk mengatur penggunaan faktor produksi sedemikian 

rupa, sehingga nilai produk marjinal suatu input X, sama dengan harga faktor 

produksi (input) tersebut.  

Nilai Produk Marjinal (NPM) faktor produksi X, dapat dituliskan sebagai 

berikut (Suprapto, 2005) : 

     
       

 
    ...........................................................................................  (2.10) 

Keterangan  :  b = elastisitas produksi 

      Y  = Jumlah produksi  

Py = Harga produksi  

              X = Jumlah faktor Produksi  

Kondisi efisiensi harga untuk memperoleh keuntungan maksimum 

menghendaki NPMx sama dengan harga faktor produksi X, atau dapat dituliskan 

sebagai berikut (Soekartawi, 2002) : 

         ................................................................................................  (2.11) 

    

  
   ................................................................................................  (2.12) 

Keterangan : 

Px = harga faktor produksi X 

Soekartawi (2002), mengemukakan bahwa dalam kenyataannya NPMx 

tidak selalu sama dengan Px, sehingga terdapat tiga kemungkinan : 

    

  
  ; artinya bahwa pengggunaan faktor produksi X efisien. 
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  ; artinya bahwa penggunaan faktor produksi X belum efisien, untuk 

mencapai efisien maka penggunaan input X perlu ditambah. 

    

  
  ; artinya bahwa penggunaan faktor produksi X tidak efisien, untuk 

mencapai efisien maka penggunaan input X perlu dikurangi. 

Efisiensi harga tercapai saat rasio NPMxi dan Px pada masing-masing 

faktor produksi sama dengan satu, atau dengan kata lain nilai produk marginal 

(NMPxi) harus sama dengan harga faktor produksi (Px) sehingga akan dapat 

dihitung nilai optimum dari masing-masing faktor produksi untuk mencapai 

efisiensi. Perhitungannya adalah sebagai berikut (Suprapto, 2005): 

Produksi optimum ketika NPMxi/Pxi = 1  

Atau NPMxi = Pxi 

      
    

  
  

NPMXi = Pxi = PMxi . Py 

    
    

  
   

   
       

   
 .............................................................................................(2.13) 

Efisiensi ekonomi merupakan kombinasi efisiensi teknis dan efisiensi harga 

(Indra, 2011). Efisiensi ekonomi tercapai apabila efisiensi teknis dan efisiensi 

harga tercapai (Soekartawi, 2003). 

EE = (ET) x (EH) ........................................................................................... (2.14) 

Keterangan:  

EE = Efisiensi Ekonomi 

ET = Efisiensi Teknis  

EH = Efisiensi Harga  

Mubyarto (1995), efisiensi ekonomi tertinggi terjadi pada saat keuntungan 

maksimal yaitu pada saat selisih antara penerimaan dengan biaya yang paling 

besar. Usaha produksi dikatakan  mencapai efisiensi ekonomi apabila  banyaknya 
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biaya yang digunakan untuk menambah penggunaan input sama dengan tambahan 

output yang dapat diterima. Menurut Suprapto (2005), efisiensi ekonomi 

maksimum bisa ditentukan dengan memaksimumkan fungsi keuntungan. 

2.8.  Konsep Pendapatan 

Pendapatan merupakan selisih dari biaya yang dikeluarkan dengan 

penerimaan yang diperoleh dari suatu bentuk kegiatan untuk memproduksi di 

lapangan usaha (Sudono, 2003). Penerimaan didapat melalui hasil perkalian 

antara total produksi yang dihasilkan dengan harga pasar yang berlaku. Biaya 

adalah semua pengeluaran yang diperlukan untuk menghasilkan suatu produk 

dalam suatu periode produksi.  

Persamaan untuk menghitung pendapatan (Suratiyah, 2015) adalah: 

Pendapatan  = TR - TC........................................... ........................................ (2.15) 

TR = Py.Y ..................................................................................................... ..(2.16) 

TC = Biaya Tetap + Biaya Variabel ................................................................(2.17) 

Keterangan : 

TR = Penerimaan Total (Rp) 

TC = Total Biaya Tunai (Rp) 

Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan 

untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang 

digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan 

tersebut (Sukirno, 2011). Biaya produksi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu biaya 

eksplisit dan biaya implisit (imputed cost). Menurut Halcrow (1980), biaya 

eksplisit merupakan biaya yang dibayarkan untuk hal-hal seperti menyewa tenaga 

kerja, menyewa lahan dan biaya untuk membeli bahan atau input-input untuk 

produksi. Biaya implisit merupakan biaya dari sumberdaya atau input produksi 

yang dimiliki sendiri yang tidak dikeluarkan atau dibayarkan. Input produksi yang 

termasuk dalam biaya implisit adalah biaya tenaga kerja sendiri atau dalam 

keluarga dan sewa bangunan milik sendiri. 
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Pendapatan dibedakan menjadi dua, yaitu pendapatan atas seluruh biaya 

tunai dan pendapatan atas biaya total (Leovita, 2015). Persamaannya adalah: 

Pendapatan tunai = TR - TC tunai  .....................................................................(2.18) 

Pendapatan total = (TR + ImR) - (TC tunai + ImC)............................................(2.19) 

Keterangan : 

ImR = Penerimaan Diperhitungkan (Rp) 

ImC  = Biaya Diperhitungkan (Rp) 

Suratiyah (2015), mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

besarnya biaya dan pendapatan sangat kompleks, yang terbagi ke dalam dua 

golongan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi: 

umur, pendidikan, pengetahuan, dan ketrampilan pelaku usaha, jumlah tenaga 

kerja keluarga, luas lahan, dan modal. Faktor eksternal meliputi: ketersediaan dan 

harga input serta permintaan dan harga output. 

Keberhasilan suatu usaha dapat dilihat dari pendapatan yang diterima. Salah 

satu ukuran efisiensi pendapatan adalah Return Cost Ratio (R/C) atau analisis 

imbangan penerimaan dan biaya. Persamaannya adalah:  

RC ratio atas biaya tunai = 
        

        
 

    

  
......................................................(2.20) 

RC ratio atas biaya total  
        

        
 

    

     
 ..................................................(2.21) 

Menurut Suratiyah (2015), nilai rasio R/C melihat seberapa jauh rupiah 

yang dipakai dalam kegiatan usaha dapat memberikan sejumlah penerimaan 

sebagai manfaatnya. Semakin tinggi nilai rasio R/C, maka semakin tinggi tingkat 

efisiensi pendapatan yang diperoleh. Kegiatan usaha dikatakan layak jika nilai 

R/C > 1, artinya setiap penambahan biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan 

tambahan penerimaan yang lebih besar daripada tambahan biayanya. Sebaliknya 

jika nilai R/C < 1, artinya usaha tersebut tidak layak dilaksanakan dikarenakan 

tambahan biaya setiap rupiahnya menghasilkan tambahan penerimaan yang lebih 

kecil. 
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2.9. Konsep Profitabilitas  

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk mendapatkan 

keuntungan melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan 

penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya 

(Harahap, 2008). Riyanto (2008) mengemukakan bahwa profitabilitas 

menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan 

selama suatu periode tertentu. Perusahaan yang mempunyai keuntungan relatif 

stabil akan selalu dapat memenuhi kewajiban finansialnya dan mempunyai 

kesempatan yang lebih baik untuk mengadakan pinjaman atau penarikan modal 

asing.  

Sartono (2010) menyatakan profitabilitas sebagai kemampuan perusahaan 

memperoleh keuntungan dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva 

maupun modal sendiri. Analisis profitabilitas digunakan untuk mengukur 

efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya 

tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun 

investasi. Semakin tinggi profitabilitas maka semakin baik menggambarkan 

kemampuan dalam menghasilkan keuntungan. 

Wild et al. (2005) mengemukakan bahwa rasio profitabilitas diterapkan 

pada tiga area penting dalam analisis laporan keuangan. Pertama, tingkat 

pengembalian atas investasi (return on investment) untuk menilai kompensasi 

keuangan kepada penyedia pendanaan ekuitas dan utang. Kedua, kinerja operasi 

untuk mengevaluasi margin laba dari aktivitas operasi. Ketiga, pemanfaatan 

aktiva (asset utilization) untuk menilai efektivitas dan intensitas aktiva dalam 

menghasilkan penjualan, disebut pula perputaran (turnover). 

Riyanto (2008), Utomo et al. (2015), Ariyani et al (2017) menyatakan 

bahwa profitabilitas dapat dihitung dengan perbandingan antara pendapatan 

dengan total biaya produksi yang dinyatakan dalam persentase. Apabila 

profitabilitas lebih besar dari tingkat suku bungan deposito bank yang berlaku 

maka suatu usaha produksi dinyatakan menguntungkan. Apabila profitabilitas 
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lebih kecil dari tingkat suku bunga deposito bank yang berlaku maka suatu usaha 

produksi tidak menguntungkan. 

                
                 

           
      

 

2.10. Kerangka Pemikiran  

Di Indonesia, tempe umumnya dibuat oleh industri rumah tangga yang 

merupakan usaha keluarga turun temurun. Keterbatasan modal, tenaga kerja, dan 

volume produksi yang kecil diduga rentan terhadap masalah efisiensi alokasi 

input. Pengrajin tempe perlu memahami pengalokasian faktor-faktor produksi 

agar kegiatan produksi dapat dilakukan secara efisien sehingga diperoleh output 

dan pendapatan yang maksimum. 

Secara skematis, kerangka pemikiran penelitian ini ditunjukkan pada 

Gambar 3. 
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Gambar 3. Kerangka Pemikiran 
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2.11. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Produksi tempe diduga dipengaruhi oleh jumlah kedelai, ragi, pembungkus 

daun, kayu bakar, dan tenaga kerja. 

2. Skala usaha industri tempe di Kabupaten Klaten diduga dalam kondisi 

decreasing  return to scale 

3. Pengrajin tempe di Kabupaten Klaten dalam menggunakan faktor-faktor 

produksi diduga belum efisien 

4. Pendapatan pengrajin tempe di Kabupaten Klaten diduga menguntungkan 

2.12. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terkait dengan efisiensi produksi dan pendapatan telah 

dilakukan, diantaranya oleh Mahabirawa et al. (2013) pada usahatani kedelai, Sari 

(2002) dan Aulani (2014) pada usaha produksi tempe. Penelitian-penelitian 

mengenai efisiensi produksi dengan pendekatan model fungsi produksi Cobb-

Douglas juga telah dilakukan oleh Respikasari et al. (2015), Fatma (2011), dan 

Sundari (2008). Beberapa penelitian yang mengkaji tentang industri tempe telah 

dilakukan oleh Anggraeny et al. (2011), Susantun (2000), Murwanti dan 

Sholahuddin (2015), Naelis dan Novindra (2015), Soehyono et al. (2014), dan 

Hermawati (2012). Beberapa hasil penelitian terkait mengenai efisiensi dan 

pendapatan disajikan pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Nama Peneliti, Judul, Metode, dan Hasil Penelitian Terkait 

No Peneliti  Judul Metode Hasil Penelitian 

1 Mahabirawa 

et al. (2013) 

Analisis Efisiensi dan 

Pendapatan Usahatani 

Kedelai di Kabupaten 

Garut Provinsi Jawa 

Barat 

Fungsi 

produksi 

Cobb-Douglas 

Faktor-faktor produksi tenaga kerja pria, benih, dan luas lahan 

berpengaruh positif pada usahatani kedelai, sedangkan tenaga kerja 

wanita berpengaruh negatif. Nilai R/C rasio atas biaya tunai dan 

atas biaya total berturut-turut 1,35 dan 1,14, yang berarti usahatani 

kedelai masih layak dan menguntungkan. Berdasarkan rasio 

NPM/BKM diketahui input-input produksi belum efisien. Input 

tenaga kerja pria dan pupuk kandang harus dikurangi, sedangkan 

input pestisida, benih dan luas lahan harus ditambah. 

2 Aulani 

(2014)  

Analisis Pendapatan 

dan Fungsi Produksi 

Tempe pada Industri 

Pola Kemitraan dan 

Pola Mandiri (Kasus 

Desa Cimanggu I 

Kecamatan 

Cibungbulang 

Kabupaten Bogor) 

Model fungsi 

produksi 

Cobb-Douglas 

dengan metode 

OLS. 

Karakteristik pengusaha tempe pola kemitraan dan pola mandiri 

adalah range usia 40-50 tahun, tingkat pendidikan lulusan SD dan 

pengalaman usaha 20-25 tahun. Produksi tempe pengusaha pola 

kemitraan dipengaruhi oleh kedelai, ragi, dan air, sedangkan pada 

pengusaha pola mandiri dipengaruhi kedelai. Skala usaha pada 

kedua pola kemitraan berada pada kondisi decreasing return to 

scale. Pendapatan total pada pengusaha pola kemitraan dan  pola 

mandiri Rp 105.982.805,97/tahun dan Rp 123.524.163,33/tahun. 

3 Susantun 

(2000) 

Fungsi Keuntungan 

Cobb-Douglas 

Dalam Pendugaan 

Efisiensi Ekonomi 

Relatif 

Fungsi 

Keuntungan 

Cobb-Douglas 

Peningkatan harga kedelai, ragi, pembungkus, dan bahan bakar 

cenderung menurunkan keuntungan pengrajin tempe. Secara parsial 

alokasi input tenaga kerja non keluarga, kedelai, pembungkus, 

bahan bakar belum memberikan tingkat keuntungan maksimum, 

sedangkan alokasi input ragi sudah optimal. Pengrajin KOPTI lebih 

efisien dalam mengalokasikan input kedelai, pembungkus dan 

bahan bakar, sedangkan pengrajin non KOPTI lebih efisien dalam 

mengalokasikan input tenaga kerja non keluarga dan ragi. 
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No Peneliti  Judul Metode Hasil Penelitian 

4 Sutanto dan 

Imaningati 

(2014) 

Tingkat Efisiensi 

Produksi dan 

Pendapatan pada 

Usaha Pengolahan 

Ikan Asin Skala Kecil 

Fungsi 

produksi 

Cobb-Douglas 

stokastik 

frontier  

Variabel bahan baku, peralatan, dan luas usaha berpengaruh 

signifikan terhadap produksi pengolahan ikan asin di Kota 

Pekalongan. Nilai rata-rata efisiensi teknis sebesar 0,734 yang 

berarti usaha pengolahan ikan asin belum efisien sehingga masih 

dapat menambah variabel inputnya untuk hasil yang optimal. Usaha 

pengolahan ikan asin skala kecil di Kota Pekalongan masih cukup 

menguntungkan dengan nilai R/C rasio sebesar 1,37 

5 Setiawan 

dan Bowo 

(2015)  

Efisiensi Teknis, 

Alokatif dan Ekonomi 

Budidaya Padi  

 

Model fungsi 

produksi 

stokastik 

frontier  

Usahatani Petani padi di Kabupaten Grobogan belum efisien baik 

secara teknis, harga maupun ekonomi. Penyebab inefisiensi adalah 

penggunaan input yang berlebihan sehingga menyebabkan kualitas 

tanah menurun dan hasil panen tidak optimal. Selain itu, 

penggunaan input yang berlebihan ternyata bersifat decreasing 

return to scale karena marjinal output yang dihasilkan lebih sedikit 

dari marjinal input yang dikeluarkan. 

6 Naelis dan 

Novindra 

(2015) 

Analisis Ekonomi 

Pengusaha Tempe 

Dalam Menghadapi 

Kenaikan Harga 

Kedelai Impor di 

Kelurahan Semper, 

Jakarta Utara 

Regresi linear 

berganda dan 

R/C ratio 

Faktor-faktor produksi yang berpengaruh terhadap produksi tempe 

di Kelurahan Semper, Jakarta Utara adalah jumlah kedelai. Setelah 

kenaikan harga kedelai, usaha tempe masih menguntungkan dan 

dapat diteruskan R/C rasio atas biaya tunai dan total bernilai lebih 

dari 1,00. Pendapatan tunai dan total setelah kenaikan harga kedelai 

adalah Rp. 76.364,85/hari dan Rp 75.048,21/hari. Pengusaha tempe 

akan impas jika harga kedelai naik hingga sebesar 59,69%. 

7 Soehyono et 

al. (2014) 

Analisis Usaha dan Nilai 

Tambah Agroindustri 

Tempe 

(Suatu Kasus di 

Kelurahan Banjar 

Kecamatan Banjar Kota 

Banjar) 

Analisis R/C 

ratio dan 

metode 

Hayami 

Rata-rata pendapatan per proses produksi Rp 210.868,54. Rata-rata 

R/C per proses produksi adalah 1,43, artinya usaha agroindustri 

tempe di Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar 

menguntungkan dan layak untuk diusahakan. Besarnya nilai tambah 

dari usaha agroindustri tempe adalah Rp 6.876,81 per kilogram. 

Rata-rata nilai faktor konversi ouput/input sebesar 1,89. 
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No Peneliti  Judul Metode Hasil Penelitian 

8 Anggraeny 

et al. (2011) 

Analisis Rentabilitas 

Usaha Pembuatan 

Tempe di Kelurahan 

Sidodadi Kota 

Samarinda 

Analisis Break 

Even Point dan 

Rasio 

Rentababilitas  

 

Usaha pembuatan tempe memperoleh titik impas (Break Even 

Point) dengan menjual tempe sebanyak 106,2 kg atau menghasilkan 

penerimaan sebesar Rp 853.854,30. Tingkat rentabilitas sebesar 

93,01% menunjukkan bahwa kemampuan pengusaha tempe di 

Kelurahan Sidodadi dalam memperoleh laba sudah cukup optimal.  

9 Murwanti 

dan 

Sholahuddin 

(2015)  

Analisis Perilaku Dan 

Strategi Pengrajin 

Tempe Dalam 

Menghadapi Fluktuasi 

Harga Kedelai 

Analisis R/C 

Rasio dan 

depth 

interview 

Kenaikan harga kedelai berdampak pada pemdapatan usaha 

pengrajin tempe. Jika tidak cukup kuat modal, produsen tempe akan 

keluar dari bisnis mereka. Strategi inovasi yang dilakukan adalah 

dengan mengurangi ukuran tempe meskipun pada harga yang sama. 

Dibutuhkan campur tangan pemerintah dalam menstabilkan harga 

kedelai, melalui inovasi teknologi, intensifikasi dan ekstensifikasi.  

10 Yosa (2009) Hubungan 

Kompetensi Pengrajin 

dengan Kinerja 

Industri Tempe: Kasus 

Usaha Kecil Anggota 

Kopti Kabupaten 

Cianjur 

Analisis 

Koefisien 

Rank 

Spearman. 

Pengolahan 

data dengan 

program 

SPSS 14.0. 

Kompetensi pengrajin tempe dipengaruhi oleh faktor internal (usia 

37,8 tahun, pengalaman 15.1 tahun, tingkat pendidikan formal 

SMP, sifat wirausaha cukup, dan motivasi tinggi) dan faktor 

eksternal (peluang pasar, ketersedian bahan baku, kebijakan 

pemerintah dan modal termasuk dalam kategori cukup, serta tenaga 

kerja termasuk dalam kategori berkompeten). Secara umum 

kompetensi pengrajin tempe berhubungan positif dan nyata dengan 

faktor internal dan eksternal, dan kinerja industri tempe 

berhubungan nyata dengan kompetensi pengrajin tempe. 

11 Hermawati 

(2012) 

Peranan Aspek Sosial 

Ekonomi Perajin 

Tempe terhadap 

Pendapatan dan 

Partisipasinya sebagai 

Anggota 

Analisis 

regresi linier 

berganda dan 

analisis 

korelasi rank 

Spearman 

Faktor-faktor sosial ekonomi seperti pendidikan, kedelai suplai 

Primkopti, dan kedelai suplai dari luar  Primkopti berpengaruh 

terhadap pendapatan pengrajin tempe. Jumlah keluarga, jumlah 

tenaga kerja dan pendapatan di luar usaha tidak dapat dijadikan 

estimator. Tingkat pendapatan pengrajin berpengaruh nyata dan 

positif terhadap partisipasi pengrajin sebagai anggota koperasi.  
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