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PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Rl Nomor 7

tahun 1996 tentang pangan menyat'kan
bahwa "Pangan sebagai kebutuhan dasar

manusia yang pemenuhannya merupakan hak

azaEi ietiap ralryat lndonesia harus

senantiasa tersedia cukup setiap waKu, aman'

bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga
yang terjangkau oleh daya beli masyarakat

iwvriv.gaira.com). lndustri pengolahan

makanan yang berba6is pertanian merupakan
salah satu contoh agroindustri yang dapat

memberikan manfaat yang banyak, antara lain

meningkatkan pendapatan pelaku bisnis,

mamp-u manyerap tenaga ksrja, meningkatkan
deviia, dan dapat mendorong munculnya

industri yang lain (Soekartawi, 2001).

Munculnya berbagai industri di bidang

oenoolahan pangan .iuga akan memberikan
nitai tamOan- tarsendiri (Soekartawi, 1991)'

Misalnva industri mie yang menggunakan
bahan'baku ubi kayu ateu tepung ubi kayu

seoerti mie lelhek yang terkenal di kabupaten

Bantul teoatnva di kecamatan Srandakan'
tndustri tersebut berdiri ssiak tahun 194Gan'
Proses pembuatan mie lethek secara garis

besar meliPuti Proses Persndaman,
penyelenderan, pengovsnan, pengepresan,

pencetakan, dan penjemuran. Pemasaran mls

sNanawal' - A'disis Pen dqdan dan Keuntungan lrdtdi l6e Llllt*

ANALISIS PENDAPATAN DAN KEUNTUNGAN INDUSTRI MIE LETHEK
' " " '-'- 

or xEcAMATAN sR/ifu-dAkaN xlaupereN BANTUL

Susarawafi

Program Studi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta'.trnlt-ingrar 
seralan Tamantirto, Kasihan, Bantul, Dl Yogyakarta

iax (0274) 38766, Ernail : naqribis@vahoo co id'

ABSTRAK

Saat ini banyak bermunculan industi yang fiEnS:n! pada sel<tor Wrbnian atau

"g*iiaiit 
i di iaerah pedeeaan. lndu*i nie "lethe(' rnerupakan industry yang

;";;;i;;-bprrs iptoiia tneniaai produk mie vans.{a di ryY Bendo Kecamabn

siiiii"i'i"iup"ien aantit. penetitian ini beftuiuan untuk mengetahui biaya,

;*-;;;p"br, ;;; ieuntungan dai industi ter*but' Metode vang disunakan adahh

anatisis deskiptif, dengan pengambilan sampet industfi secara sens's sebanyak 3

;,';;;";-;;-;i"aii". nZsit- pen"titian menuniukkan bahwa datam satu butan
'piii"", mengeluarkan biaya sebesar Rp 5'701 67-4 P-endapabn dalam satu bulan

"io.ii ii i.ax.sag ian keuntunsan Rp 5546's29'.Jika.ditihat dai wi
iiiiii"ri." ,X, industi mie ,lethek; layak untuk ctiusahakan. Hal ini dituniukl<an'iii 

iiliipira"i,nitit"s modal sebesar 0,95% ekali proses produksi dan 13'3 % dalam

;i;;rt";. Setain itu iuga dituniukkan oteh nilai ptodu6ivitas ten.ag3 keria seDesar Rp

1C.oga intux exati proies produxsi dan Rp 183'346 untuk satu bulan'

Keb kunci : Mie Lethek, pendapatan, keuntungan, kelayakan'

lethek disamping di wilayah Kabupaton Bantul

iuga sudah sampai ke Yogyakarts dan luar

Ydovakarta. Guna pangembangan industri mie

tet[6f mafa penelitian ini ingin mengetahui

Dendaoatan dan keuntungan dari industri mie

ierseoiit sera keEyilannya Hasil penelitian

ini deoat bermanfaat bagi produsen mie lethek

untuk melihat kinerja industrinya Selain itu

iuoa baoi masYarakat yang ingin memproduksi

hl-e tetnk. Ba'gi pemerintah Kabupaten Bantul

untuk mengehbangkan industri unggulan

dalam rangka turut mensejahterakan
masyarakat.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian

ini adalah analisis deskiptif, yaitu suatu

metode dalam meneliti status sekelompok
manusia, suatu obyek, suatu set kondisi'

sistem pemikiran ataupun suatu kelas
peristiwa bada masa sekarang, dengan tujuan

untuk membuat desl(ripsi, gambaran atau

lukisan secara sigtematis, faKual, dan akurat

mengenai faKa-fakta, sifalsifat serta

hubrlnoan antar fenomena yang disslidiki
(Nazir.iOO5). Penelitian dilakukan pada bulan

ieoruari ZOOE di Kecamatan Srandakan

Kabupaten Bantul Dt Yogyakarta yang menjadi
pusat industri mie lethek

Prosid,no Sefiiloka Nasion al Dukungan Agrllnovasi uttuk Penberdayam Pdmi;
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Susmawati.- Analisis Psrdapdan da1 KaJntungan lndustti Mie Lethek

Teknik pengambilan responden yang

digunakan dalam penelitian ini menggunakan
cara sensus, yaitu mengambil semua unit
populasi yang ada sebagai sumber data. Hal

tersebut dilakukan karena berdasarkan pra

survei hanya terdapat 3 produsen mie lethek
yang ada di Desa Trimurti Kecamatan
Srandakan Kabupaten Bantul. Adapun dari
ketiga produsen tersebut dua produsen di

Dusun Bendo dan satu di Dusun Nengahan.
Terdapat tiga merek mie lethek yaitu Cap
Garuda, Cap Busur Panah, dan Cap Warga.

Teknik analisis data yang digunakan
untuk menghitung besamya biaya'
pendapatan, dan keuntungan menggunakan
rumus sebagai berikut :

Biaya Total : TC = TEC + TIC

Dimana :

- TC = Ioia/ Cosf

- TEC = Total Explicyt Cost

- TIC = Total lmplicyt Cost

Psnerimaan: TR = Q. Pq.

Dimana :

- fR= ToAlRevenue

- Q= output

- Pq= Pfice of Ou$d

Pendapatan : NR = TR -TEC
Dimana :

- NR = Not Revenue

Keuntungan : lI=TR-TEC-TIC

Dimana :

- fI= Profit (keuntungan)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biaya lndu3tri Mle L€tlrek

Biaya merupakan suatu Pengorbanan
yang perlu untuk suatu pros€s produksi yang
dinyatskan dalam uang menurut harga pasar
yang berlaku (Gilarso, 1993). Biaya dalam
industri mie lethek meliputi biaya eksplisit dan
biaya implisit. Biaya eksplisit dalam industri
mie lethek terdiri dari biaya penyusulan alat,

biaya tenaga kerja luar keluarga, biaya bahan
baku dan penolong, biaya pajak bangunan
dan biaya lainiain. Biaya implisit dalam
industri mie lethek meliputi biaya tenaga keria

dalam keluarga, bunga modal sendiri, dan
biaya se\,va tempat milik sendiri.

Tab6l 1. Total Biaya Eksplisit dan lmplisit
lndusiri Mie lethek

PerproBes Psr bulan

Uraian Produki (RP )
(Rp )

Biaya eksdisit j

1. Bahan baku

2, Psnyusutan alat

3, Tsnaga kerja LK

4. Biaya lainJain

Jumlah 3.637.6m 50.920.411

Eaya imdisit:

1. Tenaga kerja dk

2. Tsnaga kerja t€rnak

3. Biaya selria tsmpat 20.2fi 283,333

4, Bunga modalsendiri 68.023 952.324

Jumlah 126.005 1.775.783

2,845,000 39,830.000

353.357 495.m0

515.530 7,217.420

241.690 3.383.666

25.0W 350.093

13.537 189,513

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui
bahwa biaya yang dikeluarkan pada industri
mie lethek ini sangat besar. Adapun biaya
yang paling besar dikeluarkan dalam industd
mie lethek yaitu biaya eksplisit. Biaya eksplisit
merupakan biaya yang dikeluarkan secara
nyata dalam industri mie lethek ini. Tingginya
biaya eksplisit dalam industri mie lethek ini

disebabkan tingginya bhya bahan baku
sebesar Rp. 2.845.000 per proses produksi

sehingga per bulan memerlukan biaya bahan
baku sebesar Rp. 39.830.000, yang berupa
iepung tapioca, tepung gaplek dan kayu bal€r.
Biaya implisit sepertj biaya tenaga kerja dalam
keluarga jika diperhitungkan tidak banyak
karena industri mie lethek hanya sedikit
menggunakan tenaga keria dalam keluraga,
sedangkan untuk bunga modal jika

diperhitungkan cukup tinggi karena modal
yang digunakan merupakan modal pribadi.

Setiap satu kali proses produksi memerlukan
biays bunga modal sebesar Rp. 68.023,
sehingge setiap bulannya memerlukan biaya
Rp. 952.324. bunga modal diperoleh dari hasil

Derkalian antara total biaya eksplisit dengan
bunga piniaman dari Bank BRI sebBsar 1,870lo

per bulan. Biaya tenaga temak
diperhitungakan dalam biaya implisit karena
temak sapi yang digunakan untuk menarik
'slendef merupakan milik sendiri. Untuk sewa

PtBidiry Semiloka N*iond "Dukungm Agro-lmvasi urluk Penb*dayaan Pdmi,

Kaj6(,ana UND|P, BPIP Jdeng, dan Pemprov Jdeng, Sdnawlg 1 4 Juli 201 I
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Susanawdi.- Analisis Pendapatan dan Kantungan tndudti lfie LM

tempat dimasukkan datam biaya implisit
karena tempat yang digunakan ditam uiaha
industn. mie lethek ini menggunakan tempat
milik pribadi yang menjadi saiu bagian denjan
tempat tinggat. Datam industri mie letheliini
membutuhkan tempat yang cukup luas, rata_
rah bangunan yang digunakan momiliki luas
2000 m2.

Penerimaan lndustti Mle Lethek

Penerimaan dalam usaha industri mia
lethek 

. merupakan penerimaan total yang
berasal dari hasil produksi mie lethek. Aka;
tetapi. s€lain dari hasil produksi mie lethek,
penerimaan juga berasal dari penjualan
karung tepung tapioka. Berikut ini dapat
diketahui penerimaan total dari usaha industri
mie lethek (tabet 2).

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui
bahwa penerimaan dari indust; mie lethek
yang paling besar berasal dari penerimaan
hasil produksi mie lethek yaitu sebbsar 802 kgper proses produksi atau sebesar Rp.
4.'168.667. Setiap satu bulan sekali rata_raia
produsen memproduksi 1j.229 kg mie lethek,
sehingga diperoleh penerimaan dari mie
lethek sebesar Rp. 58.361.333 per bulan. Hal
tersebut dikarenkan tingginya permintaan
pasar akan mie lethek. Mie lethek sangat
digemari konsumen, karena selain hargariya
murah juga rasa mie lethek yang mai Oin
ororan secara tradisional tanpa bahan
pengawet. Hal tersebut tentu akan menjadi
suatu ciri khas tersendiri untuk membedakan
mie lethok dengan yang lainnya. penerimaan
lain industrl mie tethek juga berasal dari
ponjualan karung tepung yang rata-rata setiapproses produksi sebanyak 27 tembai
senrngga per bulan diperoleh sebanyak 373

lembar. karung tepung. Karung tepung
tersebut berasal dari karung tepung tapiok;oan karung tepung gaplek, kemudian
dikumpulkan setiap bulannya yang nantinya
akan djambil oteh pedagang dan dijuat ke
pasar. Hasil penerimaan dari karung tepung
tapioka ini tidak banyak t<arend sbtia[
lembamya hanya dihargai SOO rupiah.

Pendapatan lndustri Mle Lethek

Pendapatan merupakan selisish dari total
penerimaan dan total biaya eksplieit yang
digunakan untuk memproduksi Oaiang
(Soekartawi, 1990). Datam penelitian irii
barang yang diproduksi adalah mie lethek.
Adapun. rincian mengenai pendapalan
tersebut tersaji pada Tabel 3.

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui
bahwa pendapatan yang diperoleh dalam
usaha industri mie lethek tidak terlalu besar,
yaitu 

. sebesar Rp. 544.339 per proses
produksi, sehingga pendapatan yang
gi?gplejl. sotiap butannya Soesar 'npi

16?1 589 pendapatan mie tethek diperoteh
dari total penerimaan yang belasel diri hasil
pgnjualan mie lethek serta hasil penjuatan
karung tepung kemudian dikurangi dingan
biaya total eksplisit yang berasal -dari 

biiya
bahen baku, biaya tenaga kerja luar keluarg€,
biaya lain-lain serta biaya penyusutan
peralatan. Hal ini dikarenakan biaya eksplisit
y-ang .dikeluarkan juga sangat besar' jika
dibendingkan dengan total penerimaan ying
diperoleh dalam industri mie lethek ters;bui
Tldak terlalu besamya pondapatan yang
dlpsroleh datam industri mie tethek ini lugidikarenakan dalam proses produksinla
banyak menggunakan tenaga kerja luar
keluarga.

Tabel 2. Penerimaan lndustri Mie lethek

Penerimaan / produksi PBnerimaan / bulanMacam
penerimaan jumlah Harga

(Rp )
Penerimaan jumlah Harga Penerimaan

(Rp) (Rp )Rp)
Mie lethek (ks) 4.168.667

13.333
5.200 58.361.333

Karung

Jumlah total

11.223

373

'1,182.000 58.548.000

lyjd,,s W!* y$yat Dukungan Asulnovd untt* pembedayan pdani,
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Sus?/lawali - Analisis Paldapdan dat Kanntungan lndusti Mie Ldhek

Tabel 3. Pendapatan lndustri Mie lethek Kelalrakan hdustrl Mle Lethek

Kelayakan suatu usaha dapat dilihat dari
produKivitas modal dan produKivitas tenaga
kerja. ProduKivitas merupakan rasio dari apa
yang dihasilkan (output) terhadap apa yang
digunakan (input) untuk memperoleh hasil
(Syarif, 1993). ProduKivitas modal merupakan
kemampuan modal dalam menghasilkan
pendapatan. Sedangkan produktivitas tenaga
ksrja merupakan kemampuan tenaga ksqa
dalam menghasilkan pendapatan.

Produktlvltas Modal

Menurut Soekartawi (1995) produKivitas
modal merupakan kemampuan modal untuk
menghasilkan suatu produk. Nilai produktivitas
modal dapat diketahui dari perbandingan
antara pendapatan setelah dikurangi biaya
implisit selain bunga modal sendiri dengan
biaya eksplisit, yang dinyatskan dalam persen.
Besamya produKivitEs modal dalam industri
mie lethek dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. ProduKivitas Modal Dalam lndustri
Mie Lethek

Keterangan Jumlah( Rp)

Per proses

uraian produksi
(Rp)

Per bulan
(Rp)

Penerimaan total
Total biaya
eksplisit
Pendapatan 544.399 7.621.549

Keuntungan lndustri Mio lethek

Keutungan merupakan sBlisih antara total
penerimaan produsen dari usaha mie lothek
diurangi dengan biaya total. Biaya toial
meliputi biaya eksplisit dan biaya implisit.
Biaya eksplisit berasal dari biaya produksi,
biaya penyusutan alat, biaya tenaga kerja luar
keluarga, dan biaya lain-lain. Biaya implisit
berasal dari biaya tenaga kerja dalam
keluarga, biaya sewa tempat sendiri dan
bunga modal sendiri. Bsrikut ini dapat
diketahui besamya keuntungan dalam usaha
industri mie lethek pada Tabel 4.

Tabel4. Keuntungan lndustri Mie lethek

Per proses
produksi

(Rp)

Penerimaan total 4.'182.000 58.548.000

Totel bieye eksplisit 3.637.600 50.926.411

Total biaya implisil 126.805 1.775.263

Total leuntungan /117.595 5.846.328

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui
bahwa keuntungan yang dipercleh dalam
usaha industri mie lethek adalah sebesar Rp.
417.595 p6r proses produksi sehingga setiap
bulan meperoleh keuntungan sebesar Rp.
5.846.326, jumlah tersebut diporoleh dari total
penerimaan yang berasal dari hasil penjualan
mie lethek serta penjualan karung tepung
dikurangi dengan biaya eksplisit dan biaya
implisit. Biaya eksplisit meliputi biaya bahan
baku, biaya tenaga kerja luar keluarga, biaya
lainJain serta biaya penyusutan alat
sementara biaya implisit moliputi biaya tenaga
kerja dalam keluarga, tenaga kerja hewan,
biaya bunga modal sendiri, dan biaya sewa
tempat sendiri. Keuntungan yang diperoleh
pada industri mie lethek ini tidak terlalu besar.
Hal tersebut dikarenakan iumlah penerimaan
yang diperoleh tidak jauh bebead dengan
biaya total ( biaya eksplisit dan biaya implisit )
yang dikeluarl€n dalam industri mie lethek.

1. Pendapatan

2. Tenaga keria dalam
keluarga

3. Tenaga kerja temak

4 Sewe tempat

4.182.000 58.548,000
3.637.600 50.926.411

Per bulan
(Rp)

7.621 .589

350.093

189.513.

283.333

. 0,95 7o

.5. Biaya eksplisit 50.926.411 ,

Produkivitas modau proses
produksi

produktivitas modal/ bulan 1?,3 0/o

Tabel 5 menunjukkan bahwa produktivitas
modal yang didapat dalam industri mie lethek
berasal dari total pendapatan mie lethek yang
dihitung dari selisih total penerimaan dengan
biaya eksplisit kemudian dikurangi dengan
biaya impllsit yang meliputi biaya tenaga keria
dalam keluarga, biaya tenaga temak sapi,
biaya tenaga mesin pres dan biaya sewa
tempat sendiri lalu dibagi dengan biaya
eksplisit yang meliputi biaya tenaga kerja luar
keluarga, biaya bahan baku, biaya lain-lain
serta biaya penyusutan alat kemudian
dikalikan 100 %. Hasil yang diperoleh
menunjukkan bahwa prduKivitas modal lebih
bssar daripada bunga tabungan bank BRI
sebesar 3 % per tahun, sehingga per
bulannya sebesar 0,25 %. Bunga bank yang

PrNdry Saniloka Nasiad "Dukungan Agro-lnovsi untuk Pemherdayaan Pdani,
Kajxana UNDIP, BPTP Jdeng, dan Panprov Jdeng, Sdnamg 14 Juli2011
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Susatawdi,- Analisis Pedqdan dan Kanntungan ldu*i fie LM

dipergunakan adalah bunga tabungan bank
pada saat penelitian. Modal yang ditanamkan
dikatakan layak apabila produKivitas
modalnya lebih besar daripada bunga
tabungan bank yang berlaku. Dari data diatas
dapat disimpulkan bahwa usaha industry mie
lethek di Kecamatan Srandakan layak untuk
diuasahakan.

Produktlvita3 Tenaga Kerja

ProduKivitas tenaga keria dapat diketahui
dari perbandingan antaE pendapatan
dikurangi bunga modal dan sewa tempat
dengan eJrahan waKu dan jumlah tenaga
kerja dalam keluarga. Produktivitas tenaga
kerja dalam industry mie lethek dapat dilihat
melalui Tabel 6.

Tabel 6. Produktivitas Tenaga Kerja lndustri
Mie lethek

No Keterengan Jumlah ( Rpl

KESIMPULAN DAN SARAN

Biaya eksplisit yang dikeluarkan industri
mie lethek per proses produksi di kecamatan
Srandakan, kabupaten Bantul dengan nama
cap Garuda, cap Busur Panah dan cap
Warga,adalah Rp. 3.637.600 dan dalam satu
bulan Rp. 50.926.411,-. Sedangkan biaya
implisit per proses produksi Rp. 126.805,- dan
Rp. 1.775.263,- per bulan, sehingga biaya
totalnya per proses produksi Rp, 3.764.405,-
dan per bulan Rp. 52.701.674,-. Pendapatan
yang diperoleh industri mie lethek sebesar
Rp.544.399,- per proses produksi dan Rp.
7.621.589,- per bulan. Keuntungan yang
diperoleh Rp.417.595,- per proses produksi
dan Rp. 5.846.326,- per bulan. Jika dilihat
dari kelayakannya maka industri mie lethek
layak untuk diusahakan dilihat dari
produKivitas modal dan tenaga kerja.
Berdasarkan hasil penelitian maka perlu
adanya pendampingan dari pemerintah
daerah setempat dan iuga para akademisi
sehingga indusfi mie lethek dapat menjadi
unggulan di kecamatan Srandakan khususnya
dan kabupaten Bantul pada umumnya.
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1. Pendapatan

2. Bunga modal

3. Sewa tempat

4 Jumlah tenaga kerja
dalam keluarga

7.621.589

952.324

283.333

34,83

(HKO)

ProduKivitas tenaga keria Rp. 13.096
/proses produksi

ProduKivitas tenaga kerja / Rp. 183.345
bulan

Berdasarkan data pada Tabel 6 dapat
dikatakan bahwa kemampuan tenaga kerja
dalam menghasilkan p€ndapatan cukup tinggi.
nilai produktivitas tenaga kerja orkup tinggi
karena, menggunakan sedikit tenaga ksrja
dalam keluarga. ProduKivtas tenaga kerja
diperoleh dari pendapatan yang meliputi
penerimaan hasil penjualan mie leihek dan
karung tepung dikuranoi biaya oksplisit
kemudian dikurangi biaya implicit yang
meliputi biayasewa tempat sendiri, biaye
bunga modal sendiri kemudian dibagi dengan
jumlah tenaga kerja dalam keluarga (HKO).
Dan perhitungan tsrsebut diperoleh
produktivitas tenaga kerja per produksi
sebesar Rp. 13.096 atau setiap bulan sebeasr
Rp. 183.346, yang lebih besar dari upah
minimum regional atau upah buruh yang
berlaku sebesar Rp. 15.000,- /hari. Hal
tersebut menunjukkan bahwa usaha industri
mie lethek layak diusehakan jika dilihat dari
produKivitas ienaga kerja.
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