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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Keadaan Umum Kabupaten Pati 

Secara geografis Kabupaten Pati terletak antara 6o25 - 7 o00 lintang Selatan 

dan antara 100o50 - 111o15 bujur Timur. Menurut Badan Pusat Statistik (2017) 

Berdasarkan posisi geografis, Kabupaten Pati memiliki batas-batas (Lampiran 1) : 

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa 

- Sebelah Selatan berbatsan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora 

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Rembang dan Laut Jawa 

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara 

Luas wilayah Kabupaten Pati adalah 150.368 ha yang terdiri dari 59.332 ha 

lahan sawah, 66.086 ha lahan bukan sawah dan 24.950 ha lahan bukan pertanian 

(Badan Pusat Statistik Kab. Pati, 2017). Lebih lanjut, topografi Kabupaten Pati 

terletak pada ketinggian antar 0 – 1000 mdpl. Wilayah dengan ketinggian 0 – 100 

mdpl merupakan wilayah yang terbesar seluas 100.769 ha atau dapat dikatakan 

bahwa topografi wilayah Kabupaten Pati sebagian besar merupakan dataran 

rendah sehingga wilayah ini potensial untuk menjadi lahan pertanian. Secara 

klimatologi, keadaan iklim Kabupaten Pati tidak banyak mengalami perubahan 

pada musim kemarau maupun penghujan, suhu udara terendah berkisar antara 

23oC suhu udara tertinggi berkisar antara 34oC, sedangkan curah hujan terendah 

43 mm/tahun dan curah hujan tertinggi 4.686 mm/tahun. 
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Pengembangan kawasan peruntukan industri terdiri dari industri besar dan 

menengah, industri kecil, dan industri rumah tangga. Pengembangan industri 

besar dan menengah, industri manufaktur berlokasi di 10 Kecamatan yaitu 

Kecamatan Margorejo, Pati, Batangan, Juwana, Tayu, Trangkil, Margoyoso, 

Tambakromo, Kayen dan Sukolilo. Penyebaran industri kecil dan rumah tangga 

tempe dan tahu hampir di seluruh wilayah Kabupaten Pati.  

 

4.2. Keadaan Umum Industri Tempe dan Tahu di Kabupaten Pati 

 Industri tempe adalah suatu kegiatan atau unit usaha yang mengolah 

kedelai menjadi tempe. Usaha pembuatan tempe di Kabupaten Pati merupakan 

industri dengan skala rumah tangga dan kecil yang pada awal pendiriannya 

terdorong motivasi untuk berusaha sendiri. Sebagian besar tenaga kerja dalam 

usaha ini berasal dari keluarga, walaupun skalanya masih kecil, tetapi usaha 

pembuatan tempe dapat dijadikan sumber pendapatan bagi masyarakat di 

Kabupaten Pati. Sepadan dengan Rahardjo dalam Wardani (2008) yang 

menyatakan bahwa kegiatan industri kecil lebih-lebih rumah tangga umumnya 

merupakan pekerjaan sekunder para petani dan penduduk desa yang memiliki arti 

sebagi sumber penghasilan tambahan dan musiman. 

Berdasarkan Tabel 4. diketahui bahwa skala usaha pada industri kecil dan 

industri rumah tangga tempe masing-masing jumlah responden yang diambil 

adalah 25 orang. Jumlah tenaga kerja pembuat tempe pada industri rumah tangga 

rata-rata sebanyak 3 orang, sedangkan pada industri kecil jumlah tenaga kerja 

pembuat tempe rata-rata sebanyak 8 orang. Wilayah sebaran pelaku industri tempe 
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di Kabupaten Pati paling banyak ada di Kecamatan Tayu yaitu sebesar 15 

responden. Sebanyak 36 responden memasarkan produk tempenya ke pasar 

tradisional dalam satu lingkup kecamatan dan sisanya 14 responden memasarkan 

produknya di luar kecamatan. 

 

Tabel 4. Jumlah Pelaku Industri Tempe Berdasarkan Karakteristik Usaha 

Kategori  Jumlah 

 ---   orang   --- 

Skala Usaha 

1. Industri Rumah Tangga 

2. Industri Kecil 

 

25 

25 

Jumlah Tenaga Kerja 

1. Industri Rumah Tangga 

2. Industri Kecil 

 

3 

8 

Wilayah Sebaran Responden 

1. Kecamatan Pati 

2. Kecamatan Margorejo 

3. Kecamatan Jaken 

4. Kecamatan Winong 

5. Kecamatan Kayen  

6. Kecamatan Tayu 

7. Kecamatan Gembong 

 

11 

5 

11 

3 

3 

15 

2 

Daerah Pemasaran 

1. Dalam Kecamatan 

2. Keluar Kecamatan 

 

36 

14 

 

Tempe adalah bahan makanan hasil fermentasi biji kedelai oleh kapang 

yang berupa padatan dan berbau khas serta berwarna putih keabu-abuan. Hampir 

seluruh masyarakat Kabupaten Pati menyukai tempe, hal ini membuat banyaknya 

pelaku industri tempe. Pelaku industri tempe di Kabupaten Pati sebagian besar 

menggunakan bahan baku kedelai impor, mereka menganggap bahwa tempe yang 

dihasilkan dari kedelai impor hasilnya akan banyak dan lebih baik. Hal ini sesuai 

dengan Endrasari et al. (2012) yang menemukan bahwa produk tempe 
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menggunakan 4 varietas kedelai yaitu: Grobogan, Anjasmoro, Malabar, dan 

Impor. Varietas impor menghasilkan jumlah tempe paling banyak. Hal ini 

disebabkan karena biji kedelai impor memiliki tingkat pengembangan volume 

paling besar sehingga tempe yang dihasilkan lebih banyak. Pelaku industri tempe 

di Kabupaten Pati dalam mengemas tempenya rata-rata dengan menggunakan 

plastik, dan hanya sedikit yang mengemas tempenya dengan daun, karena 

kemasan plastik lebih murah dan mudah didapatkan. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Sukhaeri (2017) yang menyatakan bahwa kemasan plastik dan kemasan 

daun memiliki nilai positif dan negatif, ketersediaan daun yang tidak konsisten 

akan menjadi penghambat serta daun yang tidak bersih akan memberikan 

pengaruh terhadap bakteri baik pada tempe. Lebih lanjut soal rasa, tempe daun 

memang lebih unggul namun dalam segi kebersihan tempe plastik lebih aman. 

Proses produksi tempe dilakukan hampir setiap hari. Proses produksi 

pembuatan tempe sederhana. Pengolahan kedelai menjadi tempe diawali dengan 

pencucian dan membersihakn bahan baku kedelai dengan air bersih, setelah bersih 

kedelai direbus kurang lebih 30 menit atau setengah matang. Kedelai yang sudah 

matang kemudian ditiriskan dan direndam selama satu malam atau 22 – 24 jam 

yang tujuannya membuat kondisi asam. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Purwaningsih (2005) yang menyatakan bahwa kedelai yang sudah direbus 

kemudian direndam selama semalam hingga menghasilan kondisi asam. Setelah 

semalaman direndam kemudian kulit kedelai dipisahkan dari biji kedelai lalu 

dicuci hingga bersih. Kemudian kedelai direbus kembali dengan air bersih sampai 

matang atau sampai titik didih sudah tercapai. Kedelai yang sudah matang 
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kemudian ditiriskan dan didinginkan sampai kering dengan cara diangin-

anginkan, campurkan ragi secukupnya dan aduk secara merata. Kedelai yang 

sudah dicampur dibungkus dengan plastik lalu disusun dengan rapi. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Santoso (2008) yang menyatakan bahwa proses akhir pembuatan 

tempe adalah kedelai dicampur dengan ragi hingga rata, setelah rata kedelai siap 

dikemas. Proses fermestasi berlangsung selama 44 - 48 jam atau kurang lebih 2 

hari tempe kedelai sudah jadi. 

Industri tahu adalah suatu kegiatan atau unit usaha yang memanfaatkan 

kedelai sebagai bahan bakunya untuk diolah sedemikian rupa menjadi tahu yang 

siap dikonsumsi. Industri tahu di Kabupaten Pati termasuk dalam skala usaha 

rumah tangga dan kecil karena jumlah tenaga kerjanya berkisar antara 1 – 12 

orang. Pelaku industri di Kabupaten Pati melakukan kegiatan usaha secara turun 

temurun dari orang tua dan ada yang bekerja pada pelaku industri tahu lain, 

setelah mampu mengolah dan memiliki modal, mereka mendirikan industri tahu 

sendiri.  

Berdasarkan Tabel 5. diketahui bahwa skala usaha pada industri kecil dan 

industri rumah tangga tahu masing-masing jumlah responden yang diambil adalah 

25 orang. Jumlah tenaga kerja pembuat tahu pada industri rumah tangga rata-rata 

sebanyak 4 orang, sedangkan pada industri kecil jumlah tenaga kerja pembuat 

tempe rata-rata sebanyak 10 orang. Wilayah sebaran pelaku industri tahu di 

Kabupaten Pati paling banyak ada di Kecamatan Pati yaitu sebesar 14 responden. 

Sebanyak 34 responden memasarkan produk tahunya ke pasar tradisional di luar 
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kecamatan dan sisanya 16 responden memasarkan produknya dalam satu lingkup 

kecamatan.  

 

Tabel 5. Jumlah Pelaku Industri Tahu Berdasarkan Karakteristik Usaha 

 

Kategori Jumlah 

 ---   orang   --- 

Skala Usaha 

1. Industri Rumah Tangga 

2. Industri Kecil 

 

25 

25 

Jumlah Tenaga Kerja 

1. Industri Rumah Tangga 

2. Industri Kecil  

 

4 

10 

Wilayah Sebaran Responden 

1. Kecamatan Pati 

2. Kecamatan Margorejo 

3. Kecamatan Jaken 

4. Kecamatan Sukolilo 

5. Kecamatan Kayen  

6. Kecamatan Tayu 

7. Kecamatan Gembong 

 

14 

12 

6 

2 

5 

9 

2 

Daerah Pemasaran 

1. Dalam Kecamatan 

2. Keluar Kecamatan 

 

16 

34 

 

Proses produksi tahu dilakukan setiap hari oleh pelaku industri tahu di 

Kabupaten Pati. Para pelaku rata-rata membuat tahu pada pagi hingga siang atau 

sore hari. Kedelai merupakan salah satu faktor terpenting dalam proses pembuatan 

tahu, kedelai yang digunakan para pelaku industri dalam membuat tahu sebagian 

adalah kedelai impor saja dan sebagian ada yang mencampurnya dengan kedelai 

lokal. Hal ini sesuai dengan pendapat Adisarwanto (2005) yang menyatakan 

bahwa kualitas dan kuantitas tahu sangat dipengaruhi oleh varietas yang 

digunakan, proses pemeraman, tipe bahan koagulasi, serta tekanan dan suhu 

koagulasi. 
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Proses produksi pembuatan tahu sederhana tidak butuh waktu berhari-hari 

untuk menjadi tahu. Jenis tahu yang diproduksi di Kabupaten Pati adalah tahu 

putih. Langkah-langkah proses pengolahan kedelai menjadi tahu di Kabupaten 

Pati yaitu: 

1. Pemilihan bahan baku kedelai, kemudian kedelai yang akan digunakan 

dibersihkan dengan cara direndam menggunakan air bersih selama 4 jam. 

2. Kedelai yang telah direndam kemudian dibersihkan dengan cara dicuci sampai 

benar bersih. 

3. Proses selanjutnya kedelai dihancurkan menggunakan mesin penggiling. 

4. Kedelai yang sudah digiling kemudian direbus sampai mendidih hingga 

berbentuk bubur.  

5. Kedelai yang telah matang diangkat lalu disaring menggunakan kain penyaring 

dengan menambahkan asam cuka sambil terus diaduk secara perlahan, hingga 

bubur kedelai menggumpal. 

6. Gumpalan tahu yang telah ditambahkan asam cuka siap dipress yang berfungsi 

untuk menekan ampas agar kandungan airnya benar-benar habis.  

7. Setelah gumpalan tahu dipress, tahu kemudian dicetak segi empat dengan 

papan cetakan. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Sarwono dan Saragih (2004) yang menyatakan 

bahwa pembuatan tahu dapat dilakukan dengan beberapa langkah yaitu mulai dari 

memilih kedelai, mencuci dan merendam kedelai, menggiling kedelai, pendidihan 

bubur kedelai, penyaringan, penggumpalan dan pengendapan, serta pencetakan. 
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4.3. Karakteristik  Produksi Pelaku Industri Tempe dan Tahu 

Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa jumlah kebutuhan kedelai pada 

industri rumah tangga dalam satu kali produksi sebesar 17,8 kg/hari menghasilkan 

tempe 31,15 kg/hari dan industri kecil sebesar 81,6 kg/hari menghasilkan tempe 

142,8 kg/hari. Pada pelaku industri rumah tangga tahu dalam satu kali produksi 

membutuhkan kedelai sebesar 62,64 kg/hari menghasilkan tahu 109,62 kg/hari. 

Hal ini kurang sesuai dengan penelitian Pratama (2015) yang menemukan bahwa 

jumlah kebutuhan kedelai pada produk industri rumah tangga pengolahan tahu di 

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dalam proses pengolahan tahu 

selama satu kali produksi sebanyak 144,762 kg. Pada pelaku industri kecil tahu 

dalam satu kali produksi membutuhkan kedelai sebesar 188 kg/hari menghasilkan 

tahu 329 kg/hari. Terdapat perbedaan jumlah kebutuhan kedelai dan jumlah 

produk yang dihasilkan antara industri rumah tangga dan industri kecil tempe dan 

tahu. Pelaku industri tempe, dalam satu kali produksi membutuhkan waktu 3 hari 

hingga menjadi tempe yang siap dipasarkan. Berbeda dengan pelaku industri tahu, 

produk tahu langsung bisa untuk dipasarkan. 

Pembelian kedelai pada pelaku industri rumah tangga tempe seharga 

Rp 7.076,00/kg dan pelaku industri rumah tangga tahu seharga Rp 7.044,00/kg. 

Industri kecil tempe dan tahu mendapatkan harga sedikit lebih murah karena 

jumlah pembeliin kedelai yang lebih banyak dan kebanyakan industri kecil 

membeli langsung di toko, masing-masing pembelian kedelai pelaku industri 

tempe seharga Rp 6.756,00/kg dan pelaku industri tahu seharga Rp 6.724,00/kg. 

Hal ini sesuai dengan penelitian Wahyuni (2017) yang menyatakan bahwa di toko 
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harga 1 kg kedelai Rp 6.700,00 – Rp 7000,00 kenaikan dan penurunan harga 

kedelai dipengaruhi langsung oleh harga kedelai dunia. Harga jual produk tempe . 

relatif bervariasi yaitu mulai dengan harga jual Rp 400,00 – Rp 10.000,00 

begitupun dengan produk tahu mempunyai harga jual yang relatif bervariasi mulai 

dari Rp 20.000,00 – Rp 100.000,00. Hal ini sesuai dengan penelitian Tunggadewi 

(2009) yang menemukan bahwa harga jual untuk produk tempe dan tahu 

berfariasi, harga jual tempe mulai dari Rp 1.000,00 – Rp 8.000,00 sedangkan 

harga jual tahu mulai dari Rp 20.000,00 – Rp 40.000,00 

 

Tabel 6. Karakteristik Responden Industri Tempe dan Tahu  

 

Kategori 
Responden Pelaku Industri 

Tempe Tahu 

Kebutuhan Kedelai (Kg/hari) 

1. Industri Rumah Tangga 

2. Industri Kecil 

 

   17,80 

81,60 

 

62,64 

188,00 

Produk Yang Dihasilkan (Kg/hari) 

1. Industri Rumah Tangga 

2. Industri Kecil 

 

31,15 

142,80 

 

109,62 

329,00 

Harga Kedelai (Rp/Kg) 

1. Industri Rumah Tangga 

2. Industri Kecil 

 

7.076,00 

6.756,00 

 

7.044,00 

6.724,00 

Harga Jual Produk (Rp/Kg) 400 – 10.000 20.000- 100.000 

Pengeluaran Kedelai (Rp/bulan) 

1. Industri Rumah Tangga 

2. Industri Kecil 

 

  3.751.200,00 

16.594.800,00 

 

13.183.800,00 

38.130.000,00 

Penerimaan (Rp/bulan) 

1. Industri Rumah Tangga 

2. Industri Kecil 

 

  9.204.000,00 

38.988.000,00 

 

23.894.400,00 

65.139.600,00 

 

Besar pengeluaran (Tabel 6) pada pelaku industri tempe dalam membeli 

kedelai perbulan rata-rata Rp 3.751.200,00 untuk industri rumah tangga dan 

Rp 16.594.800,00 untuk industri kecil. Pada pelaku industri tahu dalam membeli 

bahan baku kedelai perbulan pengeluarannya sedikit lebih besar dari industri 
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tempe hal ini dikarenakan pelaku industri tahu lebih banyak memproduksi 

kedelai, rata-rata Rp 13.183.800,00 untuk industri rumah tangga dan 

Rp 38.130.000,00 untuk industri kecil. Penerimaan yang didapatkan pelaku 

industri tempe perbulan rata-rata Rp 9.204.000,00 untuk industri rumah tangga 

dan Rp 38.988.000,00 untuk industri kecil. Sedangkan pelaku industri tahu 

perbulan rata-rata menerima Rp 23.894.400,00 untuk industri rumah tangga dan 

Rp 65.139.600,00 untuk industri kecil. Hal ini sesuai dengan penelitian Irwan 

(2010) yang menemukan bahwa pada pelaku industri kecil tahu penerimaannya 

sebesar Rp 71.800.000,00. 

 

Tabel 7. Crosstab Frekuensi Pembelian Kedelai dengan Penerimaan pada Industri 

Tempe 

 

Penerimaan 
Frekuensi Pembelian  

Total 
1 – 2 3 – 4 5 – 6 >6 

-------   Rp   ------- -----------------   orang   -----------------  

3.000.001 – 15.000.000 2 16 0 5 23 

15.000.001 – 27.000.000 4 5 0 2 11 

27.000.001 – 39.000.000 0 1 1 3 5 

39.000.001 – 51.000.000 1 2 0 4 7 

51.000.001 – 63.000.000 0 1 0 1 2 

63.000.001 – 75.000.000 0 1 0 1 2 

Jumlah 7 26 1 16 50 

 

Tabel 8. Hasil Analisis Chi-Square antara Frekuensi Pembelian Kedelai dengan 

Penerimaan pada Industri Tempe 

 

Kriteria Nilai df Signifikansi 

Pearson Chi-Square 22.260a 15 .101 

Likelihood Ratio 17.949 15 .265 

Linear-by-Linear Association 3.829 1 .050 

N of Valid Cases 50   
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Berdasarkan Tabel 7. dapat diketahui bahwa pada pelaku 

industri tempe jumlah frekuensi pembelian kedelai dengan penerimaan 

Rp 3.000.001,00 – Rp 15.000.000,00 pada rentang pembelian 3 – 4 kali sebanyak 

16 orang. Sedangkan jumlah frekuensi pembelian kedelai dengan penerimaan 

Rp 63.000.001,00 – Rp 75.000.000,00 pada rentang pembelian > 6 kali sebanyak 

1 orang. Hal ini berarti pelaku industri tempe dengan penerimaan tinggi maupun 

rendah melakukan frekuensi pembelian kedelai tidak terlalu sering. Hal ini sesuai 

dengan Yuniarti (2013) yang menyatakan bahwa frekuensi pembelian kedelai 

dilakukan dengan kebutuhan industri, tingkat pembelian tidak dilakukan sesering 

mungkin dan sejarang mungkin. Lebih lanjut, hal ini dilakukan untuk menghemat 

biaya dan menjaga kualitas kedelai. Berdasarkan Tabel 8. dapat diketahui bahwa 

pada industri tempe nilai probabilitas signifikansi pada pengujian adalah 0,101 

sehingga prob. sign > 0,05 maka H0 diterima H1 ditolak sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara penerimaan 

dengan frekuensi pembelian kedelai. 

 

Tabel 9. Crosstab Frekuensi Pembelian Kedelai dengan Penerimaan pada Industri 

Tahu 

 

Penerimaan 
Frekuensi Pembelian 

Total 
1 – 2 3 – 4 5 – 6 >6 

-------   Rp   ------- ---------------   orang   -----------------  

  5.000.001   – 25.000.000 2 9 0 3 14 

25.000.001 –   40.000.000 0 8 2 1 11 

40.000.001 –   60.000.000 0 10 0 0 10 

60.000.001 –   80.000.000    2 8 1 0 11 

80.000.001 – 100.000.000 0 1 0 0 1 

100.000.001 – 120.000.000 0 2 0 0 2 

120.000.001 – 140.000.000 0 1 0 0 1 

Jumlah 4 39 3 4 50 
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Tabel 10. Hasil Analisis Chi-Square antara Frekuensi Pembelian Kedelai dengan 

Penerimaan pada Industri Tahu 

 

Kriteria Nilai df Signifikansi 

Pearson Chi-Square 15.149a 18 .652 

Likelihood Ratio 18.273 18 .438 

Linear-by-Linear Association 2.324 1 .127 

N of Valid Cases 50   

 

Berdasarkan Tabel 9. dapat diketahui bahwa pada pelaku 

industri tahu jumlah frekuensi pembelian kedelai dengan penerimaan 

Rp 5.000.001,00 – Rp 25.000.000,00 pada rentang pembelian 3 – 4 kali sebanyak 

9 orang. Sedangkan jumlah frekuensi pembelian kedelai dengan penerimaan 

Rp 120.000.001,00 – Rp 140.000.000,00 pada rentang pembelian > 6 kali 

sebanyak 1 orang. Pada Tabel 10. diketahui bahwa pada industri tahu nilai 

probabilitas signifikansi pada pengujian adalah 0,181 sehingga prob. sign > 0,05 

maka H0 diterima H1 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara penerimaan dengan frekuensi pembelian kedelai. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Gani dan Amalia (2015) yang menyatakan  bahwa 

tingkat signifikansi yang digunakan untuk analisis Chi-Square adalah ≤ 5%, 

apabila nilai signifikansi > 5% maka hipotesis penelitian ditolak. 

Tabel 11 menunjukkan bahwa pada industri tempe jumlah kebutuhan 

kedelai dengan penerimaan Rp 3.000.001,00 – Rp 15.000.000,00 pada jumlah 

kedelai kurang dari 1 ton sebanyak 21 orang. Semakin tinggi penerimaan maka 

jumlah kedelai yang dibutuhkan juga lebih banyak yaitu lebih dari 1 ton. 

Berdasarkan Tabel 12. dapat diketahui bahwa pada industri tempe nilai 

probabilitas signifikansi pada pengujian adalah 0,000 sehingga prob. sign < 0,05 

maka H0 ditolak H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 
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hubungan yang signifikan antara penerimaan dengan kebutuhan kedelai. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Gani dan Amalia (2015) yang menyatakan bahwa tingkat 

signifikansi yang digunakan untuk analisis Chi-Square adalah ≤ 5%, apabila nilai 

signifikansi > 5% maka hipotesis penelitian ditolak. 

 

Tabel 11. Crosstab Jumlah Kedelai dengan Penerimaan pada Industri Tempe 

 

Penerimaan 
Jumlah Kedelai  

Total 
< 1 1 > 1 

-------   Rp   ------- -----------------   orang   -------------  

3.000.001 – 15.000.000 21 2 0 23 

15.000.001 – 27.000.000 0 2 9 11 

27.000.001 – 39.000.000 0 0 5 5 

39.000.001 – 51.000.000 0 0 7 7 

51.000.001 – 63.000.000 0 0 2 2 

63.000.001 – 75.000.000 0 0 2 2 

Jumlah 21 4 25 50 

 

Tabel 12. Hasil Analisis Chi-Square antara Jumlah Kedelai dengan Penerimaan 

pada Industri Tempe 

 

Kriteria Nilai df Signifikansi 

Pearson Chi-Square 49.099a 10 .000 

Likelihood Ratio 67.277 10 .000 

Linear-by-Linear Association 29.192 1 .000 

N of Valid Cases 50   

 

 

Tabel 13 menunjukkan diketahui bahwa pada industri tahu jumlah 

kebutuhan kedelai dengan penerimaan Rp 5.000.001,00 – Rp 25.000.000,00 pada 

jumlah kedelai kurang dari 1 ton sebanyak 4 orang. Sedangkan jumlah kebutuhan 

kedelai dengan penerimaan Rp 60.000.001,00 – Rp 80.000.000,00 pada jumlah 

kedelai lebih dari 1 ton sebanyak 11 orang. Dengan demikian semakin tinggi 

penerimaan maka jumlah kebutuhan kedelai juga semakin banyak. Hal ini sesuai 

dengan Desai (2010) menjelaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi 
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permintaan komoditas pertanian adalah penerimaan. Pada Tabel 14. dapat 

diketahui bahwa pada industri tahu nilai probabilitas signifikansi pada pengujian 

adalah 0,001 sehingga prob. sign < 0,05 maka H0 ditolak H1 diterima sehingga 

dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara penerimaan 

dengan frekuensi pembelian kedelai.  

 

Tabel 13. Crosstab Jumlah Kedelai dengan Penerimaan pada Industri Tahu 

 

Penerimaan 
Jumlah Kedelai 

Total 
< 1 1 > 1 

-------   Rp   ------- --------------   orang   -------------  

  5.000.001   – 25.000.000 4 5 5 14 

25.000.001 –   40.000.000 0 0 11 11 

40.000.001 –   60.000.000 0 0 10 10 

60.000.001 –   80.000.000    0 0 11 11 

80.000.001 – 100.000.000 0 0 1 1 

100.000.001 – 120.000.000 0 0 2 2 

120.000.001 – 140.000.000 0 0 1 1 

Jumlah 4 5 41 50 

 

 

Tabel 14. Hasil Analisis Chi-Square antara Jumlah Kedelai dengan Penerimaan 

pada Industri Tahu 

 

Kriteria Nilai Df Signifikansi 

Pearson Chi-Square 34.756a 12 .001 

Likelihood Ratio 33.643  12 .001 

Linear-by-Linear Association 14.207 1 .000 

N of Valid Cases 50   

 

 

4.4. Karakteristik Responden 

 

 

Karakteristik merupakan keadaan secara umum responden usaha industri 

tempe dan tahu. Kondisi umum responden meliputi faktor-faktor sosial yang 

mempengaruhi usaha yang dijalankan pelaku industri tempe dan tahu, yaitu jenis 

kelamin, usia dan pendidikan. Karakteristik responden disajikan pada Tabel 15. 
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Tabel 15. Persentase Responden Industri Tempe dan Tahu Berdasarkan Jenis 

Kelamin, Usia, dan  Pendidikan 

 

Kategori 
Responden Pelaku Industri  

Tempe Tahu 

            --------------  %  -------------- 

Jenis Kelamin 

1. Laki-laki 

2. Perempuan 

 

24 

76 

 

70 

30 

Usia (tahun) 

1. 25 – 34  

2. 35 – 44  

3. 45 – 54 

4. 55 – 65 

 

12 

12 

42 

34 

 

8 

14 

52 

26 

Pendidikan 

1. Tidak lulus SD 

2. Lulus SD 

3. SMP 

4. SMA 

 

24 

38 

18 

20 

 

16 

46 

20 

18 

 

Jenis kelamin adalah perbedaan biologis dan fisiologis antara laki-laki dan 

perempuan (Dayakishi dan Yuniardi, 2008). Berdasarkan Tabel 15. menunjukkan 

bahwa 76% pelaku industri tempe mayoritas berjenis kelamin perempuan, dan 

70% pelaku industri tahu mayoritas berjenis kelamin laki-laki. Industri tempe 

lebih banyak berjenis kelamin perempuan sedangkan industri tahu lebih banyak 

berjenis kelamin laki-laki, hal ini dikarenakan proses produksi industri tempe 

yang sederhana yang bisa dikerjakan oleh perempuan, berbeda dengan industri 

tahu, tenaga kerja laki-laki lebih dibutuhkan dalam usaha tahu. Hal ini sesuai 

dengan penelitian Sugiharti et al. (2015) yang menyatakan bahwa hanya sedikit 

perempuan yang menjadi tenaga kerja pada usaha tahu, karena usaha ini 

memerlukan tenaga yang lebih besar terutama pada saat pengadukan dan 

penyaringan. 
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Secara fisik semakin bertambahnya usia kekuatan fisik pelaku industri 

semakin berkurang namun secara manajerial semakin matang. Berdasarkan Tabel 

15. Usia atau umur pelaku industri tempe dan tahu berkisar 25 – 65 tahun. Rata-

rata umur responden ini termasuk ke dalam usia produktif. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Badan Pusat Statistik (2016) yang menyatakan bahwa penduduk usia 

kerja adalah penduduk yang berumur 15 – 65 tahun. Umur pelaku industri tempe 

dan tahu dengan jumlah terbanyak berada pada rentang umur 45 – 54 tahun, 

dengan rincian sebanyak 42% pelaku industri tempe dan 52% pelaku industri 

tahu. Secara umum para pelaku industri tempe dan tahu di daerah penelitian 

berada pada usia produktif. Hal ini sesuai dengan penelitian Wahyuni (2017) yang 

menemukan bahwa rentang usia 46-50 tahun tergolong dalam usia produktif pada 

industri tempe dan tahu.  

Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, maka akan semakin 

dikuasainya ketrampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu 

memberikan kontribusi (Badan Pusat Statistik, 2016). Karakteristik responden 

menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 15. Mayoritas tingkat 

pendidikan pelaku industri tempe dan tahu hanya lulusan SD sebesar 38% pelaku 

industri tempe dan 46% pelaku industri tahu. Hal ini menunjukkan bahwa 

pendidikan responden bisa dikatakan masih rendah karena masih di bawah batas 

wajib belajar 12 tahun, selain itu karena pendidikan yang mahal dan ekonomi 

keluarga yang minim menyebabkan responden hanya bisa menyelesaikan 

pendidikan hingga SD. Hal ini sesuai dengan penelitian Wahyuni (2017) yang 
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menemukan bahwa tingkat pendidikan pelaku UKM masih tergolong rendah 

dengan persentase sebesar 47,4% berada pada tingkat SD. 

 

4.5. Lama Usaha 

Lama usaha menggambarkan pengalaman pelaku industri dalam 

memproduksi tempe dan tahu. Karakteristik responden menurut lama usaha 

disajikan pada Tabel 16. 

 

Tabel 16. Persentase Responden Industri Tempe dan Tahu Berdasarkan Lama 

Usaha 

 

Lama Usaha 
Responden Pelaku Industri  

Tempe Tahu 

-----   tahun   ----- ---------------   %   ------------- 

1. < 10  

2. 10 – 20  

 3.  21 – 30  

 4.  > 30 

  10 

  28 

  30 

  32 

  12 

  32 

  36 

  20 

Jumlah 100 100 

 

Berdasarkan Tabel 16. diketahui bahwa 32% pelaku industri tempe lama 

usahanya selama > 30 tahun dan 36% pelaku industri tahu lama usahanya 21 – 30 

tahun. Lama usaha atau umur usaha merupakan salah satu indikator yang secara 

tidak langsung mempengaruhi produksi tempe dan tahu serta mempengaruhi 

keputusan yang diambil dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada 

industrinya. Hal ini sedikit berbeda dengan hasil penelitian Sugiharti et al. (2015) 

yang menemukan bahwa rata-rata lama usaha tempe 18,7 tahun dan lama usaha 

tahu 22,3 tahun, pengalaman ini membuat produsen mahir mengatasi kendala dan 

resiko yang mungkin timbul dalam produksi baik resiko teknis maupun ekonomis. 
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Semakin lama usaha yang dijalankan membuat pelaku industri tempe dan tahu 

lebih mahir dalam memilih bahan baku kedelai. 

 

4.6. Sumber Bahan Baku Kedelai 

 

 

Dalam suatu usaha bahan baku merupakan unsur penting, karena bahan 

baku dapat menentukan produksi yang dilakukan. Kelebihan atau kekurangan 

bahan baku bisa menyebabkan pengaruh produksi usaha, serta jumlah bahan baku 

yang ada dipersediaan dan pasar akan mempengaruhi kelancaran produksi. 

Jenis kedelai merupakan bahan baku utama yang digunakan dalam 

memproduksi tempe dan tahu. Pelaku industri bisa menggunakan jenis kedelai 

lokal dan impor. Responden pelaku industri tempe di Kabupaten Pati seluruhnya 

menggunakan jenis kedelai impor untuk membuat produk tempe (Tabel 17). Hal 

ini sesuai dengan penelitian Nurmeyda (2010) yang menyatakan bahwa industri 

tempe di kota Banda Aceh baik skala kecil maupun sedang ternyata 100% 

menyukai kedelai impor dengan merk Soyabean, USA. Pelaku industri tahu 56% 

menggunakan jenis kedelai impor dan sisanya 46% responden membuat produk 

tahu dengan jenis kedelai yang dicampur yaitu kedelai lokal + impor. Persediaan 

kedelai lokal yang tidak kontinyu menyebabkan para pelaku industri tahu 

menggunakan kedelai impor. Menurut responden, kedelai lokal mempunyai 

kandungan saripati yang bagus daripada kedelai impor, sehingga pelaku industri 

tahu akan menggunakan atau mencampur kedelai lokal ketika musim tanam 

kedelai. Hal ini sesuai dengan penelitian Sugiharti et al. (2015) yang menyatakan 
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bahwa kedelai lokal mempunyai kandungan saripati yang lebih banyak daripada 

kedelai impor sehingga lebih disukai oleh pelaku industri tahu. 

 

Tabel 17. Persentase Responden Industri Tempe dan Tahu Berdasarkan Jenis 

Kedelai, Tempat Pembelian, Asal Bahan Baku, Frekuensi Pembelian Kedelai  

 

Kategori 
Responden Pelaku Industri 

Tempe Tahu 

 --------   %   -------- 

Jenis Kedelai 

1. Lokal 

2. Impor  

3. Lokal + impor 

 

- 

100 

- 

 

- 

56 

44 

Tempat pembelian 

1. Toko terdekat 

2. Pasar terdekat 

3. Lewat supplier/pemasok 

 

60 

- 

40 

 

66 

- 

34 

Sumber Kedelai 

1. Satu Desa 

2. Satu Kecematan 

3. Satu Kabupaten 

4. Luar Kota 

 

- 

40 

60 

- 

 

- 

46 

54 

- 

Frekuensi Pembelian 

1. 1 – 2 kali 

2. 3 – 4 kali  

3.  5 – 6 kali 

4.  > 6 kali 

 

14 

52 

  2 

32 

 

  8 

78 

  6 

  8 

 

 

Tempat pembelian merupakan salah satu faktor yang diperhatikan 

konsumen dalam membeli barang atau produk (Tabel 17) sebesar 60% pelaku 

industri tempe dan 66% tahu dalam membeli kedelai yaitu langsung ke toko 

terdekat serta 40% pelaku industri tempe dan 34% pelaku industri tahu lewat 

supplier/pemasok kedelai. Para pelaku industri tempe dan tahu memilih membeli 

langsung di toko karena mendapatkan harga yang sedikit lebih murah daripada 

lewat supplier/pemasok. Hal ini sedikit berbeda dengan penelitian Krisdiana 

(2007) yang menemukan bahwa sebesar 40% industri tempe dan 37,5% industri 
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tahu di Jawa Tengah lebih banyak membeli kedelai di pasar terdekat dan hanya 

4% pelaku indusri tempe serta 5% pelaku industri tahu membeli kedelai lewat 

supplier/pemasok, sedangkan 17% industri tempe dan 17,5% industri tahu yang 

membeli kedelai di toko terdekat, sisanya membeli kedelai di pedagang dan 

koperasi khusus kedelai. 

Pelaku industri tempe dan tahu mendapatkan kedelai masih dalam lingkup 

Kabupaten Pati. Sebesar 60% pelaku industri tempe, sumber kedelai masih satu 

kabupaten dan 40% satu kecamatan, sedangkan pelaku industri tahu 54% satu 

kabupaten dan 46% satu kecamatan. Hal ini sesuai dengan penelitin Krisdiana 

(2007) yang menemukan bahwa industri tempe paling banyak 40% memperoleh 

kedelai dari kecamatan, 38% memperoleh kedelai satu kota, 13% memperoleh 

dari desa, 7% memperoleh dari luar kota tapi satu propinsi dan paling sedikit 2% 

memperoleh dari dusun. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Irwan (2010) yang 

menemukan bahwa industri tahu skala kecil 100% sumber kedelai masih dalam 

lingkup satu kota. 

Frekuensi pembelian produk artinya berapa kali pembelian produk dangan 

volume tertentu dan kontinyu dalam periode tertentu atau per bulan. Sebesar 52% 

pelaku industri tempe dan 78% pelaku industri tahu sama-sama membeli kedelai 

dengan rentang 3 – 4 kali dalam satu bulan (Tabel 17). Rata-rata pembelian 

kedelai dilakukan seminggu sekali, hal ini dilakukan demikian karena kedelai 

dapat disimpan dan untuk menghemat waktu. 
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4.7. Pemasaran 

Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang 

untuk merencanakan, menentukan harga, promosi, dan mendistribusikan barang-

barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan 

perusahaan (Kotler dan Keller, 2008).  

 

Tabel 18. Persentase Responden Industri Tempe dan Tahu Berdasarkan Sistem 

Pemasaran  

 

Sistem Pemasaran 
Responden Pelaku Industri 

Tempe Tahu 

 -----------   %   ----------- 

Dijual di rumah 

Dijual di pasar 

Dijual keliling 

Lebih dari satu 

- 

38 

10 

52 

- 

30 

- 

70 

 

Pelaku industri tempe di Kabupaten Pati dalam memasarkan produknya 

telah mempunyai segmentasi pasarnya tersendiri seperti pasar-pasar tradisional. 

Pemasaran tempe kedelai di Kabupaten Pati (Tabel 18) dilakukan langsung oleh 

pelaku industri. Sebagian besar atau sebesar 52% produk tempe dipasarkan lebih 

dari satu (di rumah, di pasar dan keliling) 38% dipasarkan di pasar dan 10% 

dipasarkan secara keliling oleh pelaku industri tempe sendiri. Sedangkan pelaku 

industri tahu dalam memasarkan produknya sebesar 70% dipasarkan lebih dari 

satu (di rumah, di pasar dan keliling) dan sisanya 30% dipasarkan di pasar. 

Pemasaran tahu, umumnya pelaku melakukan diversifikasi ukuran dan proporsi 

masing-masing ukuran disesuaikan dengan selera golongan pembeli yang 

dihadapi. Pemasaran produk tahu lebih mengandalkan golongan pembeli, yaitu 
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pedagang perantara yang mengambil produk tahu langsung di tempat tinggal 

pelaku industri. Hal ini sesuai dengan penelitian Tunggadewi (2009) yang 

menyatakan bahwa industri usaha tahu menjual tahu dalam bentuk cetakan yang 

dipotong berdasarkan keinginan konsumen. Lebih lajut konsumen usaha tahu 

dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu konsumen antara dan konsumen akhir. 

 

4.8. Ketersediaan Kedelai 

Ketersediaan kedelai sangat penting dalam kaitannya dengan kontinyuitas 

proses produksi tempe dan tahu. Dengan demikian, pemanfaatan kapasitas 

industri tempe dan tahu secara penuh tergantung kepada ketersediaan kedelai. 

Ketersediaan kedelai diketahui dari pertanyaan pada kuesioner yang menyatakan 

kepada responden kesesuaian kondisi dengan pernyataan pada Tabel 19 dan 

Tabel 20. 

 

Tabel 19. Ketersediaan Kedelai Industri Tempe 

No Pernyataan 
Ketersediaan Kedelai 

STS TS N S SS 

  ----------   orang   ---------- 

1 Saat puasa hari raya banyak membutuhkan kedelai - 2  17 31 

2 Saat ada pesanan banyak membutukan kedelai - 1 - 18 31 

3 Setiap bulan kedelai yang dibutuhkan sama - - 4 39 7 

4 Saat ada musim tanam padi banyak membutuhkan 

kedelai 

- 31 14 4 1 

5 Ketika harga naik sulit memperoleh kedelai - 30 9 5 6 

6 Ketika musim hujan sulit memperoleh kedelai 10 39 0 1 - 

7 Ketika musim kemarau sulit memperoleh kedelai 10 39 0 1 - 

8 Tidak pernah kesulitan memperoleh kedelai - 5 5 15 25 

Keterangan : 

STS = Sangat Tidak Sesuai  S   = Sesuai   N = Netral 

TS = Tidak Sesuai  SS = Sangat Sesuai 
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Berdasarkan Tabel 19. diketahui pada pelaku industri tempe sebanyak 31 

responden menyatakan kesesuaian (sangat sesuai) dengan pernyataan bahwa saat 

puasa hari dan ketika ada pesanan pelaku indutri tempe banyak membutuhkan 

kedelai. Penelitian Alimudin dan Wibawa (2018) menyatakan bahwa beberapa 

pengusaha mikro produk tempe di Sidoarjo memproduksi lebih banyak dari 

pesanan tetapi besarannya tidak lebih dari 10%. Responden yang menyatakan 

kesesuaian (sesuai) dengan pernyataan “setiap bulan kedelai yang dibutuhkan 

sama” sebanyak 39 responden. Saat musim tanam padi, 31 responden pelaku 

industri tempe menyatakan ketidaksesuaian dengan pernyataan bahwa “banyak 

membutuhkan kedelai”. Pada pernyataan bahwa “ketika harga naik akan sulit 

memperoleh kedelai”, sebanyak 30 responden menyatakan ketidaksesuaiannya. 

Ketika musim hujan dan musim kemarau sebanyak 39 responden menyatakan 

ketidaksesuaian dengan pernyataan bahwa “akan sulit memperoleh kedelai”. 

Sebanyak 25 responden pelaku industri tempe menyatakan kesesuaian (sangat 

sesuai) dengan pernyataan bahwa “tidak pernah kesulitan memperoleh kedelai”.  

Berdasarkan Tabel 20. dapat diketahui pada pelaku industri tahu sebanyak 

41 responden menyatakan kesesuaiana (sangat sesuai) dengan pernyataan bahwa 

“saat puasa hari pelaku indutri tempe banyak membutuhkan kedelai”. Responden 

yang menyatakan kesesuaian (sangat sesuai) dengan pernyataan bahwa “ketika 

ada pesanan pelaku industri tempe banyak membutuhkan kedelai” sebanyak 37 

responden. Sebanyak 41 responden menyatakan kesesuaian (sesuai) dengan 

pernyataan bahwa “setiap bulan kedelai yang dibutuhkan sama”. Saat musim 

tanam padi, 31 responden pelaku industri tempe menyatakan ketidaksesuaiannya 
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dengan pernyataan bahwa banyak membutuhkan kedelai. Sebanyak 32 responden 

tidak sesuai dengan pernyataan “ketika harga naik sulit memperoleh kedelai”. 

 

Tabel 20. Ketersediaan Kedelai Industri Tahu 

 

No Keterangan 
Ketrsediaan Kedelai 

STS TS N S SS 

  -------   orang   ------- 

1 Saat puasa hari raya banyak membutuhkan kedelai - - - 9 41 

2 Saat ada pesanan banyak membutuhkan kedelai - - - 13 37 

3 Setiap bulan kedelai yang dibutuhkan sama - - 3 41 6 

4 Saat musim tanam padi banyak membutuhkan 

kedelai 

- 31 14 5 - 

5 Ketika harga naik sulit memperoleh kedelai - 32 1 3 4 

6 Ketika musim hujan sulit memperoleh kedelai 5 37 5 3 - 

7 Ketika musim kemarau sulit memperoleh kedelai 5 38 6 1 - 

8 Tidak pernah kesulitan memperoleh kedelai - 6 3 12 29 

Keterangan : STS = Sangat Tidak Sesuai  S   = Sesuai  N= Netral 

TS = Tidak Sesuai  SS = Sangat Sesuai 

 

Berdasarkan Tabel 20. Ketika musim hujan dan musim kemarau sebanyak 

37 dan 38 responden menyatakan ketidaksesuaiannya dengan pernyataan bahwa 

akan sulit memperoleh kedelai. Sebanyak 29 responden pelaku industri tempe 

menyatakan kesesuaian (sangat sesuai) dengan pernyataan bahwa “tidak pernah 

kesulitan memperoleh kedelai”. Hal ini karena persediaan kedelai yang selalu ada 

dan para pelaku industri yang harus berproduksi setiap harinya. 

Selama ini industri tahu di Kabupaten Pati berjalan secara kontinyu tidak 

mengalami kesulitan, karena pasokan kedelai yang lancar dari supplier. Hal ini 

sesuai dengan penelitian Irwan (2010) yang menyatakan bahwa semua responden 

pelaku industri tahu di Banda Aceh mengatakan ketersediaan bahan baku kedelai 

saat ini belum pernah mengalami kesulitan baik setiap bulan maupun pada hari 

raya/hari-hari besar 
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4.9. Preferensi Penggunaan Kedelai pada Produsen Industri Tempe dan 

Tahu 

 

 

Kedelai sebagai pembuatan tempe dan tahu mempunyai berbagai atribut 

yang dipertimbangkan yaitu ukuran, bentuk, warna dan asal varietas. Hasil 

analisis Konjoin mengenai preferensi penggunaan kedelai pada pelaku industri 

tempe dan tahu di Kabupaten Pati dapat dilihat pada Lampiran 3. 

 

Tabel 21. Preferensi Penggunaan Kedelai Pada Industri Tempe Dan Tahu 

Berdasarkan Hasil Analisis Konjoin 

            Atribut 

Preferensi Penggunaan Kedelai 

Industri Tempe Industri Tahu 

Utility 

Estimate 
Std. Error 

Utility 

Estimate 
Std. Error 

Ukuran Besar 

Sedang 

Kecil 

0.542 

0.485 

-1.027 

0.169 

0.169 

0.188 

0.074 

0.017 

-0.091 

0.144 

0.144 

0.160 

Bentuk Bulat 

Lonjong 

0.448 

-0.448 

0.126 

0.126 

0.332 

-0.332 

0.107 

0.107 

Warna Kuning Keputihan 

Kuning 

-0.242 

0.242 

0.126 

0.126 

-0.133 

0.133 

0.107 

0.107 

Asal 

Varietas 

Lokal 

Impor 

-0.719 

0.719 

0.130 

0.130 

-0.250 

0.250 

0.111 

0.111 

Constant 2.382 0.124 3.536 0.106 

 

Hasil analisis Konjoin (Tabel 21) menunjukkan bahwa pada pelaku 

industri tempe, komponen ukuran kedelai besar dan sedang memiliki nilai utility 

positif 0,542 dan 0,485 artinya pelaku industri tempe berurutan lebih menyukai 

ukuran besar, sedang lalu kecil. Bentuk kedelai bulat memiliki nilai utility positif 

0,448 artinya pelaku industri tempe menyukai bentuk kedelai bulat dibandingkan 

bentuk kedelai lonjong. 
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Warna kedelai yang disukai pelaku industri tempe adalah warna kedelai 

kuning dengan nilai utility positif 0,242 yang artinya pelaku industri tempe 

menyukai warna kuning dibandingkan warna kuning keputihan. Asal varietas 

yang disukai pelaku industri tempe adalah varietas impor dengan nilai utility 

positif sebesar 0,719. Artinya secara keseluruhan pelaku industri tempe lebih 

menyukai kedelai yang berukuran besar, berbentuk bulat, warna kedelai kuning 

dan asal varietas impor.  

Menurut Santoso (2010) nilai utility merupakan selisih antara nilai rata-rata 

faktor tertentu dengan nilai constant sebagai penentu positif atau negatif pada 

nilai utility. Dari Tabel 21 pada pelaku industri tempe telah diperoleh estimasi 

koefisien persamaan Konjoin atau estimasi utilitas tiap tarafnya yang disebut 

prediksi parth worth secara agregat yaitu sebagai berikut: 

α0 = 2,382, α11 = 0,542, α12 = 0,485, α13 = -1,027, α21 = 0,448, α22 = -0,448, α31 =  

-0,242, α32 = 0,242, α41= -0,719, α42 = 0,719. 

Estimasi koefisien diatas maka dapat disubtitusi setiap estimasi utilitas 

kedalam persamaan regresinya, pada pelaku industri tempe yaitu sebagai berikut: 

Ý = 2,382 + 0,542 X11 + 0,485 X12 – 1,027 X13 + 0,448 X21 – 0,448 X22 

– 0,242 X31 + 0,242 X32 – 0,719 X41  + 0,719 X42. 

Berdasarkan estimasi koefisien maka setiap peningkatan preferensi 

konsumen pada ukuran besar sebanyak 1% akan meningkatkan nilai estimasi 

utilitas sebanyak 0,542%. Pada ukuran sedang sebanyak 1% akan meningkatkan 

nilai estimasi utilitas sebanyak 0,485%. Pada ukuran kecil sebanyak 1% akan 

menurunkan nilai estimasi utilitas sebanyak 1,027%. Bentuk kedelai bulat 
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sebanyak 1% akan meningkatkan nilai estimasi utilitas sebanyak 0,448%. Bentuk 

kedelai lonjong sebanyak 1% akan menurunkan nilai estimasi utilitas sebanyak 

0,448%. Warna kedelai kuning keputihan sebanyak 1% akan menurunkan nilai 

estimasi utilitas sebanyak 0,242%. Warna kedelai kuning sebanyak 1% akan 

meningkatkan nilai estimasi utilitas sebanyak 0,242%. Asal varietas lokal 

sebanyak 1% akan menurunkan nilai estimasi utilitas sebanyak 0,719%. Asal 

varietas impor sebanyak 1% akan meningkatkan nilai estimasi utilitas sebanyak 

0,719%. 

Pada pelaku industri tahu, komponen ukuran kedelai besar dan sedang 

sesuai Tabel 21 memiliki nilai utility positif 0,074 dan 0,017 artinya pelaku 

industri tahu lebih menyukai ukuran yang pertama besar, kedua sedang dan 

terakhir kecil. Bentuk kedelai bulat memiliki nilai utility positif 0,332 artinya 

pelaku industri tahu menyukai bentuk kedelai bulat dibandingkan bentuk kedelai 

lonjong. 

Warna kedelai yang disukai pelaku industri tahu adalah warna kedelai 

kuning dengan nilai utility positif 0,133 yang artinya pelaku industri tahu 

menyukai warna kuning dibandingkan warna kuning keputihan. Asal varietas 

yang disukai industri tahu adalah varietas impor dengan nilai utility positif sebesar 

0,250. Artinya secara keseluruhan pelaku industri tahu lebih menyukai kedelai 

yang berukuran besar, berbentuk bulat, warna kedelai kuning dan varietas impor.  

Berdasarkan Tabel 21 pada pelaku industri tahu telah diperoleh estimasi 

koefisien persamaan Konjoin atau estimasi utilitas tiap tarafnya yang disebut 

prediksi parth worth secara agregat yaitu sebagai berikut: 
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α0 = 3,536, α11 = 0,074, α12 = 0,017, α13 = -0,091, α21 = 0,332, α22 = -0,332, α31 =  

-0,133, α32 = 0,133, α41-0,250, α42 = 0,250. 

Estimasi koefisien diatas maka dapat disubtitusi setiap estimasi utilitas 

kedalam persamaan regresinya, pada pelaku industri tahu yaitu sebagai berikut: 

Ý = 3,536 + 0,074 X11 + 0,017 X12 – 0,091 X13 + 0,332 X21 – 0,332 X22 

– 0,133 X31 + 0,133 X32 – 0,250 X41  + 0,250 X42. 

Berdasarkan estimasi koefisien maka setiap peningkatan preferensi 

konsumen pada ukuran besar sebanyak 1% akan meningkatkan nilai estimasi 

utilitas sebanyak 0,074%. Pada ukuran sedang sebanyak 1% akan meningkatkan 

nilai estimasi utilitas sebanyak 0,017%. Pada ukuran kecil sebanyak 1% akan 

menurunkan nilai estimasi utilitas sebanyak 0,091%. Bentuk kedelai bulat 

sebanyak 1% akan meningkatkan nilai estimasi utilitas sebanyak 0,332%. Bentuk 

kedelai lonjong sebanyak 1% akan menurunkan nilai estimasi utilitas sebanyak 

0,332%. Warna kedelai kuning keputihan sebanyak 1% akan menurunkan nilai 

estimasi utilitas sebanyak 0,133%. Warna kedelai kuning sebanyak 1% akan 

meningkatkan nilai estimasi utilitas sebanyak 0,133%. Asal varietas lokal 

sebanyak 1% akan menurunkan nilai estimasi utilitas sebanyak 0,250%. Asal 

varietas impor sebanyak 1% akan meningkatkan nilai estimasi utilitas sebanyak 

0,250%. 

Urutan kepentingan (importance value) terhadap atribut kedelai pada indutri 

tempe dapat dilihat pada Tabel 22. Berdasarkan Tabel 22 diketahui bahwa atribut 

ukuran kedelai pada pelaku industri tempe merupakan hal yang paling penting 

dengan nilai kepentingan relatif sebesar 35,802%. Atribut asal varietas berada 
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pada urutan kedua dengan nilai kepentingan relatif sebesar 31,293%. Atribut 

bentuk kedelai pada urutan ketiga dengan nilai kepentingan relatif sebesar 

21,326%. Atribut yang paling akhir adalah warna kedelai dengan nilai 

kepentingan relatif sebesar 11,579%. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Wahyuni (2017) menunjukkan bahwa preferensi agroindustri 

tempe di Kota Tasikmalaya mempertimbangkan kedelai dengan karakteristik 

ukuran biji, warna kulit biji, ketebalan kulit biji, harga kedelai, dan bentuk biji 

dalam pengolahan tempe melalui analisis Fishbein, dengan penilaian atribut 

ukuran biji sebesar 1,36, warna kulit biji 1,34, ketebalan kulit biji 1,31, harga 

kedelai 1,28 dan bentuk biji 1,23. 

 

Tabel 22. Persentase Importance Values Kedelai Pada Industri Tempe dan Tahu 

 

No Atribut 
Importance Values 

Industri Tempe Industri Tahu 

  ----------   %   -------- 

1 Ukuran 35,802 30,386 

2 Bentuk 21,326 32,949 

3 Warna 11,579 13,305 

4 Asal Varietas 31,293 23,360 

 

Importance values pada pelaku industri tahu (Tabel 22) menunjukkan 

bahwa atribut bentuk kedelai pada pelaku industri tahu merupakan hal yang paling 

penting dengan nilai kepentingan relatif sebesar 32,949%. Atribut ukuran kedelai 

berada pada urutan kedua dengan nilai kepentingan relatif sebesar 30,386%. 

Atribut asal varietas pada urutan ketiga dengan nilai kepentingan relatif sebesar 

23,360%. Atribut yang paling akhir adalah warna kedelai dengan nilai 
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kepentingan relatif sebesar 13,305%. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Sugiharti et al. (2015) menunjukkan bahwa preferensi pelaku 

industri tahu di Karesidenan Surakarta memiliki penilaian kinerja atribut kedelai 

dengan metode analisis Fishbein berdasarkan tingkat kepercayaan yaitu 

kandungan pati dengan penilaian 1,56, harga dengan penilaian 1,52, kebersihan 

dengan penilaian 1,48, ukuran dengan penilaian 0,93, keseragaman dengan 

penelitian 0,30 dan warna dengan penilaian 0,24. 

Importance values pada pelaku industri tempe dan industri tahu sedikit 

berbeda. Kepentingan relatif yang paling diprioritaskan pelaku industri tempe 

dalam memilih bahan baku kedelai yang pertama adalah ukuran kedelai, kedua 

asal varietas, ketiga bentuk kedelai, dan terakhir adalah warna kedelai, sedangkan 

yang paling diprioritaskan pelaku tahu yang pertama adalah bentuk kedelai, kedua 

ukuran kedelai, ketiga varietas, dan terakhir adalah warna kedelai. 

 

4.9.1. Atribut ukuran kedelai 

Biji kedelai mempunyai ukuran bervariasi. Menurut Adie dan Krisnawati 

(2008) pengelompokan ukuran biji kedelai berbeda antar Negara; di Indonesia 

kedelai dikelompokkan berukuran besar (berat>14 g/100 biji) berukuran sedang 

(10-14 g/100 biji), dan berukuran kecil (<10 g/100 biji). Ukuran kedelai pada 

pelaku industri tempe dan tahu memiliki nilai importance value sebesar 35,802% 

dan 30,386% (Tabel 22). Hal ini berarti pelaku industri tempe lebih 

mengutamakan atribut ukuran dibandingkan atribut yang lain, sedangkan pada 

pelaku industri tahu ukuran kedelai menduduki kepentingan kedua. Menurut 
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Krisdiana (2007) preferensi industri tahu dan tempe menyatakan bahwa 97% pada 

pelaku industri tempe menyukai kedelai berbiji besar dan 73% pada pelaku 

industri tahu juga menyukai kedelai berbiji besar, kedelai dengan berbagai ukuran 

dapat digunakan untuk tahu. 

Pada taraf atribut ukuran kedelai, pelaku industri tempe lebih memilih 

ukuran kedelai besar, sehingga saat dijadikan produk tempe akan menghasilkan 

tempe yang banyak. Berbeda dengan industri tempe, ukuran kedelai tidak 

berpengaruh terhadap rendemen dan tekstur tahu. Hal ini sesuai dengan penelitian 

Sugiharti et al. (2015) yang menyatakan bahwa pada pelaku industri tahu, ukuran 

kedelai tidak mempengaruhi produk secara langsung baik kualitas maupun 

kuantitas, namun pada pelaku industri tempe ukuran kedelai sangat berpengaruh 

terhadap kualitas tempe. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Naelis dan Novindra 

(2015) yang menyatakan bahwa ukuran kedelai yang lebih besar, kedelai tidak 

rusak ketika digiling sehingga akan memberi tampilan tempe yang lebih menarik. 

 

4.9.2. Atribut bentuk kedelai 

Ukuran dan bentuk polong menjadi maksimal pada saat awal periode 

pemasakan biji. Menurut Adie dan Krisnawati (2008) bentuk biji kedelai beragam 

dari lonjong, agak gepeng hingga bulat, dan sebagian besar kedelai yang ada di 

Indonesia berkriteria lonjong. Bentuk kedelai merupakan prioritas paling penting 

yang menjadi pertimbangan pelaku industri tahu dalam memilih bahan baku 

kedelai, sedangkan pada pelaku industri tempe bentuk kedelai prioritas ketiga. 

Nilai kepentingan relatifnya sebesar 32,949% pelaku industri tahu dan 21,326% 
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pelaku industri tempe. Berdasarkan bentuknya, kedelai dapat digolongkan 

menjadi kedelai bentuk bulat dan lonjong. Pelaku industri tempe dan tahu sama-

sama menyukai bentuk biji bulat. Bentuk biji sangat mempengaruhi penggunaan 

kedelai sebagai bahan makanan terutama pada industri tempe. Hal ini sesuai 

dengan penelitian Wahyuni (2017) yang menyatakan bahwa bentuk biji termasuk 

dalam kategori penting, bentuk biji berpengaruh pada proses dan kualitas tempe, 

responden pelaku industri tempe menyukai bentuk biji bulat. Bentuk kedelai pada 

industri tahu menjadi prioritas karena terkait kontinyuitas kedelai impor dan lokal 

yang ada dipasaran. Kandungan pati yang ada pada bentuk bulat lebih bagus 

daripada bentuk lonjong. Hal ini disebabkan bentuk kedelai lonjong apabila 

penanganan pasca panen yang tidak maksimal menyebabkan kandungan patinya 

rendah. Syamsir (2012) menyatakan bahwa kedelai yang digunakan harus 

memiliki bentuk seragam, biasanya kedelai berukuran besar lebih disukai karena 

kulitnya mudah dikupas dan mudah dikeringkan (luas permukaan lebih kecil). 

 

4.9.3. Atribut warna kedelai 

Kedelai kuning membutuhkan tanah yang lebih subur, serta memerlukan 

pengairan dan pemeliharaan lebih baik dari pada kedelai hitam. Menurut Adie dan 

Krisnawati (2008) warna kulit biji bervariasi dari kuning, hijau, coklat, hitam 

hingga kombinasi berbagai warna atau campuran. Warna kedelai akan 

memberikan pengaruh kepada hasil produksi dari pengolahan kedelai. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian 

(2009) yang menyatakan bahwa kedelai hitam umumnya hanya digunakan untuk 
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bahan baku kecap, sedangkan kedelai kuning untuk bahan baku tempe, susu 

kedelai, tahu serta makanan lainnya. 

Pada penelitian ini warna merupakan atribut paling akhir yang diperhatikan 

oleh para pelaku industri tempe dan tahu (Tabel 22) dengan nilai kepentingan 

masin-masing sebesar 11,579% dan 13,305%. Pelaku industri tempe dan tahu 

menyukai warna kedelai kuning. Hal ini sesuai dengan penelitian Krisdiana 

(2007) yang menyatakan bahwa warna kedelai akan mempengaruhi warna tahu 

dan tempe yang dihasilkan, pelaku industri tempe dan tahu menyukai kedelai 

berwarna kuning dan sebagian kecil memilih kedelai berwarna kuning keputihan. 

Penelitian Sugiharti et al. (2015) menyatakan pelaku industri menyukai kedelai 

yang berwarna kuning karena apabila diolah menghasilkan kualitas yang baik. 

 

4.9.4. Atribut asal varietas kedelai 

Varietas merupakan salah satu faktor yang turut menentukan produksi dan 

mutu benih yang dihasilkan. Menurut Krisdiana (2007) varietas kedelai lokal yang 

biasa dipakai industri tahu dan tempe adalah Argomulyo, Burangrang, Kaba, 

Sinabung, Willis. Kedelai impor yang biasa dipakai adalah varietas kedelai dari 

Amerika Serikat. Asal varietas kedelai merupakan prioritas kedua yang menjadi 

pertimbangan pelaku industri tempe dalam memilih bahan baku kedelai, 

sedangkan pada pelaku industri tahu varietas kedelai prioritas ketiga. Nilai 

kepentingan relatifnya sebesar 31,293% pelaku industri tempe dan 23,360% 

pelaku industri tahu. 

Pada penelitian ini asal varietas yang dikaji adalah varietas impor dan lokal. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahan baku kedelai yang digemari pada 

industri pengolahan kedelai adalah kedelai impor. Alasan industri pengolahan 

kedelai menggunakan kedelai impor karena kualitas dan kuantitas kedelai impor 

lebih baik dari kedelai lokal. Hal ini sesuai dengan penelitian Zakiah (2012) yang 

menyatakan bahwa kedelai impor lebih disukai para industri pengolahan kedelai 

karena kualitas kedelai impor lebih tinggi dan lebih mudah dijumpai di pasaran. 

 

4.10. Hasil Uji Korelasi 

Uji validitas dalam analisis Konjoin dilakukan dengan korelasi Pearson dan 

Kendall 

 

Tabel 23. Korelasi Pendapat Responden Pelaku Industri Tempe dan Industri Tahu 

Berdasarkan Hasil Uji Konjoin 

 

Uji 
Industri Tempe  Industri Tahu 

Nilai Sig. Nilai Sig. 

Pearson’s R .947 .000 .820 .000 

Kendall’s Tau .879 .000 .667 .000 

 

 

Berdasarkan Tabel 23. dapat dilihat pada pelaku industri tempe dan pelaku 

industri tahu hasil korelasi Pearson dan Kendall terhadap utilitas (Ý) dengan 

utilitas aktual (U(X)) saling berkorelasi positif dan memiliki nilai signifikansi 

0,000 < 0,05 maka H0 ditolak dan Hl diterima. Hal ini berarti ada korelasi yang 

kuat antara hasil Konjoin dengan pendapat responden dengan besar nilai koefisien 

korelasi Pearson sebesar 0,947 dan Kendall 0,879. Menurut Sugiyono (2015) 

adanya hubungan korelasi dapat dilihat pada nilai signifikansi yang bernilai 

kurang dari α dengan keratan hubungan yang dapat dilihat pada koefisien korelasi. 


