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Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh
dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S An-Nisa
ayat 29)

iv

ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui ketersediaan bahan penunjang
dodol nanas, keuntungan dan prospek perkembangan nya di Desa Tangkit Baru
Kabupaten Muaro Jambi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan deskriktif. Hasil analisis ini disajikan dalam angka dan di
interpretasikan dalam suatu uraian.
Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa bahan penunjang dodol nanas
di Desa Tangkit Baru seperti gula pasir dan tepung terigu masih tersedia, UKM
dodol nanas ini juga menguntungkan, keuntungan yang diperoleh dalam setahun
sebesar Rp173.077.680, dan prospek perkembangan nya semakin maju, dengan
membuat varian baru seperti Dodol Nanas Crispy dan memperluas pangsa pasar.
Kata Kunci: Usaha Kecil dan Menengah Dodol Nanas Tulimario Desa
Tangkit Baru
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BAB I
PENDAHULUAN
A.

LATAR BELAKANG
Keunggulan sumber daya pertanian di Indonesia secara sadar telah

dijadikan sebagai pilar pembangunan di dalam upaya pembentukan agroindustri
baik pada masa lampau hingga saat ini. Pertanian akan mampu menjadi
pemecahan masalah jika dilihat sebagai sebuah system yang berkaitan dengan
industri dan jasa jika pertanian berhenti sebagai aktivitas budidaya nilai
tambahnya kecil. Peningkatan nilai tambah pertanian dapat dilakukan melalui
kegiatan berupa agroindustri dan jasa yang berbasis pada pertanian.
Pembangunan sektor pertanian merupakan salah satu prioritas (Pemprov)
Jambi, dengan tujuan mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan yang
diharapkan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan petani. Untuk mencapai
swasembada pangan, produktivitas dan kualitas produk pertanian harus
maksimal. Beberapa lahan pertanian produktif kini beralih fungsi. Padahal
ketersediaan lahan pertanian sangat penting diperhatikan demi memenuhi
kebutuhan pangan masyarakat. Pemerintah daerah perlu menjaga terjadinya
konversi lahan sehingga lahan-lahan pertanian produktif tidak beralih fungsi.
Salah satu produk pertanian yang dapat ditingkatkan nilainya adalah buah
nanas. Hasil olahan nanas misalnya dodol nanas. Sebagai buah asli Indonesia,
nanas mempunyai prospek cukup cerah, masyarakat Indonesia menyukai buah ini
sehingga konsumsi nanas untuk pasaran lokal cukup tinggi. Bahkan meskipun
dalam volume yang masih relatif kecil, buah tropis ini sudah menembus pasar
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luar negeri. Oleh pemerintah, nanas ditetapkan sebagai salah satu komoditas yang
mendapat prioritas untuk ditingkatkan nilai ekspornya1
Jenis buah nanas sangat variatif. Ditinjau dari produtivitasnya, daerah
sentra penghasil buah nanas terdapat di daerah Tangkit Baru Kab Muaro Jambi.
Tangkit merupakan daerah yang memiliki luas area tanaman nanas terbesar dan
jumlah produksi nanas terbanyak dibandingkan di daerah lain di Provinsi Jambi.
Buah nanas akan tersedia sepanjang tahun dalam jumlah maupun mutu
yang sesuai dengan permintaan konsumen. Ini berarti pula suatu usaha agar tidak
terjadi panen buah nanas secara serempak yang mengakibatkan harga buah nanas
menjadi rendah. karena harga buah nanas tidak pernah stabil atau menjadi rendah
di pasaran hingga sering membuat para petani menjadi bingung dan bahkan buah
nanas kebanggaan Tangkit Baru Kabupaten Muaro Jambi ini tidak laku dijual.
Bahkan, sering buah nanas tidak jadi dipanen sipemilik nya karena tingginya
biaya operasional dan distribusi dari lahan perkebunan hingga di pasar tidak
sebanding dengan nilai jualnya yang sangat rendah. Buah nanas yang berukuran
kecil banyak kita temui busuk dipinggir jalan Desa tangkit Baru karena tidak
termasuk kriteria permintaan. Maka muncullah strategi dari para petani untuk
mengolah buah nanas menjadi bahan produksi yang dapat dijual dengan sistem
kemasan. Sehingga jangkauan pemasarannya bisa lebih luas lagi, tidak hanya
masyarakat Kota Jambi saja namun luar kota dan tidak hanya menjual buah yang
di panen dari kebun, tetapi sudah bisa diekspor baik dengan kemasan dan olahan
yang baru keseluruh daerah di Indonesia bahkan hingga keluar negeri.
1

Yustina Erna B dan Farry B, “ Mengenal Buah Unggul Indonesia, Jakarta: Penebar
Swadaya,1996,hlm.127-128
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Untuk pasar luar negeri, kriteria standar mutu buah ditentukan Negara
pengimpornya. Maka buah – buahan yang tidak memenuhi standar mutu tersebut
dapat dimanfaatkan menjadi dodol. Pengolahan buah - buahan menjadi dodol
merupakan salah satu upaya untuk memperpanjang daya simpan buah dan
menekan kehilangan pasca panen pada buah – buahan. Pengembangan usaha
industri dodol dengan skala usaha kecil menengah memiliki prospek yang cukup
baik, mengingat potensi pasarnya sangat mendukung. Selain itu, proses
pembuatan dodol buah pada dasarnya tidak terlalu sulit dan memiliki nilai
ekonomis yang cukup menggiurkan2
Selain dibidang pertanian keberadaan Usaha Kecil dan Menengah di
Indonesia menjadi faktor pendorong dalam terciptanya pembangunan ekonomi
nasional, karena dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga
kerja. Terbukti pada krisis ekonomi yang kita alami beberapa waktu lalu ditengah
kebangkrutan usaha berskala besar, UKM dapat bertahan menghadapi krisis
tersebut dan berkontribusi terhadap peningkatan (PDB) Produk Domestik Bruto
Indonesia. Melihat potensi tersebut maka pemgembangan UKM perlu mendapat
perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar tumbuh dan
berkembang lebih kompetitif dibanding sektor usaha lainnya.
Rencana pengembangan UKM sering kali terbentur pada permasalahan
diantaranya masih rendahnya komitmen UKM dalam memenuhi pesanan
pelanggan dan ketersediaan di pasar. Hal ini terjadi karena permasalahan dalam
aspek produksi dan juga aspek permodalan, yang meliputi keterbatasan
2

Suyanti Satuhu dan Sunarmami,“Membuat Aneka Dodol buah”, Jakarta: Penebar
Swadaya, 2010, hlm.76
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teknologi, peralatan, sarana dan prasarana yang dimiliki UKM dalam rangka
memenuhi pesanan pelanggan dan ketersediaan di pasar.
Sebuah rencana pengembangan UKM selayaknya memerlukan pemenuhan
dalam aspek penambahan modal kerja yang akan dialokasikan oleh UKM untuk
menyediakan teknologi, peralatan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
Penambahan modal kerja ini sangat membutuhkan Analisis kelayakan untuk
melihat apakah usaha yang akan dijalankan dapat memberikan keuntungan atau
tidak dan layak secara ekonomi. Pengkajian aspek kelayakan meliputi beberapa
besar biaya yang dibutuhkan untuk merealisasikan usaha, penentuan jumlah
modal yang diperlukan dan alokasi penggunaannya secara efisien dengan
harapan keuntungan yang optimal3
Dalam aktivitasnya UKM harus berlandaskan hukum Islam atau aturan
aturan syariah, Alqur’an dan Hadist

,

sesuai dengan firman Allah dalam Surat
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Artinya: apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka
bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak –banyak supaya kamu
beruntung (Q.S. Al-Jumu’ah:10).
3

Parama Tirta Wulandari Wining KUsuma, “ Analisis Kelayakan Finansial
Pengembangan Usaha Kecil Menengah Nata De Coco di Sumedang, Jawa Barat” Jurnal :2012
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Ayat tersebut menjelaskan bahwa umat islam yang telah selesai
menunaikan shalat diperintahkan Allah untuk berusaha atau bekerja agar
memperoleh karunia-Nya, seperti ilmu pengetahuan, harta benda, mereka
dituntut oleh agama agar selalu mengingat Allah.
Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud
Dari Ibnu Mas’ud dari Nabi SAW, sabdanya: “sesungguhnya kejujuran itu
menunjukkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan itu menunjjukan ke
syurga dan sesunguhnya seseorang selalu berbuat jujur sehingga dicatatlah di
sisi Allah sebagai seseorang yang jujur. Dan sesungguhnya kejahatan itu
menunjjukan kepada neraka dan sesungguhnya seseorang yang selalu berdusta
maka dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang yang pendusta” (Muttafaq’alaih).
Hadist tersebut menjelaskkan umat islam harus selalu bersikap jujur
karena bersikap jujur memberikan kita keberkahan dan keuntungan yang tak
terhingga, bahkan dengan jujur membuahkan hasil yang baik, maka dari itu Nabi
selalu mencontohkan umatnya agar bersikap jujur dalam segala hal, baik dalam
perkataan maupun perbuatan.
Di Daerah Tangkit Baru Kab Muaro Jambi sendiri terdapat beberapa
industri kecil pengolahan buah nanas yang menjadi berbagai produk turunan
seperti dodol nanas dan berbagai produk turunan lainnya. Buah nanas dapat
menjadi makanan diet pengganti nasi karena zat yang terkandung dalam 100 mg
buah nanas dapat menggantikan fungsi nasi dalam tubuh manusia karena
kandungan gizinya yang cukup lengkap. Selain itu buah nanas segar dan nanas
olahan bermanfaat untuk menurunkan kolesterol, kadar gula dalam darah,

6

mempertahankan

kelembaban

kulit,

memperkuat

struktur

tulang

dan

meningkatkan daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit (antibodi).
Pengolahan buah nanas ini bertujuan agar daya tahannya lebih lama dan
awet. Selama ini untuk buah nanas segar biasanya hanya bisa bertahan dan dapat
disimpan selama kira-kira 1-7 hari saja. Tim ahli industri kecil pengolah buah
nanas di Tangkit membuktikan nanas olahannya bisa bertahan sampai delapan
bulanan lebih. Berdasarkan pemaparan petani nanas di Tangkit bahwa pada saat
musim panen raya/panen besar di Tangkit Baru Kab Muaro Jambi biasanya harga
nanas di pasaran akan lebih murah, hingga para petani banyak yang merugi.
Karena itulah maka timbul ide untuk mengolah nanas ini agar punya nilai jual
dan bisa bertahan dipasaran. Menurut mereka dengan pengelolaan buah nanas
menjadi dodol nanas dapat menjawab permasalahan yang dialami selama panen
raya dan disadari meningkatkan pendapatan masyarakat4 Melalui penelitian oleh
Tim Ahli Industri Kecil Pengolah Buah Nanas di Tangkit, telah ditemukan
beberapa produk unggulan yang terbuat dari buah nanas yaitu. Dodol nanas,
dodol nanas goreng, selai nanas Goreng, selai nanas, sirup nanas dan keripik
nanas. Produk unggulan prioritas peringkat pertama adalah dodol nanas dengan
jumlah produksi/bulan sebesar 4.000 kotak.
Selain itu terpilihnya dodol nanas sebagai produk unggulan diantara
kelima produk unggulan Industri Kecil Pengolah Buah Nanas di Tangkit karena
dodol memiliki keunggulan seperti dodol nanas merupakan makanan tradisional
yang cukup populer di beberapa daerah Indonesia dan memiliki rasa yang khas
4

Dinar Tresnawati,”Analisis Pengembangan Agroindustri Dodol Nanas Di Kabupaten
Subang’,(Surakarta: Skripsi,2010,hlm.15)
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dan enak. Rasa dan aroma dodol nanas yang dihasilkan akan sama dengan buah
aslinya yaitu tergantung pada kualitas nanas yang digunakan Berdasarkan
keunggulan - keunggulan yang dimiliki dodol nanas tersebut, maka diperlukan
suatu analisis untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Industri Pengolahan
Buah nanas di Tangkit layak dikembangkan dan bagaimana prospek
pengembangannya. Produksi nanas di Tangkit Baru mengalami peningkatan
setiap tahun, bisa kita lihat pada tabel berikut.
Tabel 1.1 Jumlah Produksi Nanas
No

Tahun

Jumlah Produksi

1

2012

124.456 Ton

2

2013

115.897 Ton

3

2014

146.480 Ton

4

2015

167.679 Ton

5

2016

187.403 Ton

Sumber Data: Kantor Desa Tangkit Baru
Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa buah nanas di
Tangkit Baru Kabupaten Muaro Jambi mengalami penurunan produksi di tahun
2013 dan mengalami peningkatan produksi dari tahun 2014-2016.
Oleh karena itu, saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul
Analisis Kelayakan Usaha Kecil Menengah Pengelolaan Dodol Nanas Tulimario
di Tangkit Baru Kabupaten Muaro Jambi. Kemudian dari uraian latar belakang,
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maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai mana di temukan di lokasi
penelitian.
B.

RUMUSAN MASALAH
1.

Bagaimana ketersediaan bahan penunjang untuk usaha dodol nanas
di Tangkit Baru?

2.

Apakah usaha UKM pengelolahan dodol nanas di Tangkit Baru
menguntungkan?

3.

Bagaimana prospek pengembangan UKM pengelolahan dodol
nanas di Tangkit Baru?

C.

TUJUAN
1.

Untuk mengidentifikasi ketersediaan bahan penunjang untuk
industri UKM pengelolahan dodol nanas di Tangkit Baru

2.

Untuk megidentifikasi keuntungan yang diperoleh dalam industri
UKM pengelolahan dodol nanas di Tangkit Baru

3.

Untuk

mengidentifikasi

prospek

pengembangan

UKM

pengelolahan dodol nanas di Tangkit Baru
D.

MANFAAT
Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.

Manfaat Bagi Penulis
Menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah dan
menambah pengalaman dan wawasan ilmu pengetahuan.
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2.

Manfaat Bagi UKM Tulimario
Mengetahui kelayakan usaha dan sebagai bahan pertimbangan
dalam pengambilan keputusan untuk pengembangan usaha
mendatang.

3.

Manfaat Bagi Pihak Terkait
Menjadi bahan referensi dan acuan dalam melakukan penelitian
selanjutnya

E.

BATASAN MASALAH
Agar dalam penyusunan penelitian ini terfokus pada ruang lingkup

penelitian maka penulis membatasi permasalahan yaitu UKM Dodol Nanas
Tulimario di Tangkit Baru Kabupaten Muaro Jambi.
F.

KERANGKA TEORI
1.

Analisis Kelayakan
Menurut Husnan, S. dan Suwarsono (2000) studi kelayakan

dilaksanakan untuk mempebaiki penilaian investasi, karena sumbersumber yang tersedia bagi pembangunan ialah terbatas, maka perlu
dilakukan pemilihan anatara berbagai macam proyek. Tujuan dari
dilaksanakan

suatu

studi

kelayakan

adalah

untuk

menghindari

keterlanjutan penanaman modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang
teryata tidak menguntungkan, dan untuk memaksimumlkan nilai pasar
modal sendiri (saham)5.

5

Husnan, S. dan Suwarsono. “Studi Kelayakan Proyek”, Yogyakarta: UPP AMP YKPN,
2000, hlm 21
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2.

Usaha Kecil Menengah
UKM adalah salah satu jenis usaha milik perorangan, badan

usahanya berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Badan usaha ini
selain berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai baik langsung maupun tidak langsung.
Dilihat dari besarnya tenaga kerja Usaha Kecil memiliki jumlah tenaga
kerja antara 5-20 orang dan memiliki omset paling sedikit 200.000.000
Juta pertahun 6 . Begitu juga dengan UKM dodol nanas yang berada di
Tangkit Baru yang memiliki tenaga kerja 5-20 orang dan memiliki omset
200.000.000 Juta pertahun. Kriteria UMKM dapat kita lihat pada tabel di
bawah ini.
Tabel 1.2 Kriteria UMKM
No

Usaha

Kriteria Asset

Kriteria Omset

1

Usaha Mikro

Maks 50 Juta

Maks 300 Juta

2

Usaha Kecil

>50 Juta - 500 Juta

>300 Juta- 2,5 Miliar

>500 Juta - 10
3

Usaha Menengah

>2,5 Miliar- 50 Miliar

Miliar
Sumber Data: Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2012

6

Akifa P. Nayla, “Komplet Akutansi untuk UKM dan Waralaba”, laksana:
Yogyakarta,2014 hlm.12.

11

Sedangkan menurut Febra Robiyanto usaha kecil dan menengah
adalah semua pedagang kecil dan menengah, penyedia jasa kecil dan
menengah, petani dan peternak, kerajinan rakyat dan industri kecil, dan
lain sebagainnya, misalnya warung di Kampung-kampung dan toko
kelontong7
Kemudian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008,
pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah:
a.

Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan
usaha

perorangan

yang

memenehi

Kriteria

usaha

mikro

sebagaimana diatur dalam undang-undang ini
b.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang
bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun
tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang
memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang ini

c.

Usaha kecil dan menengah adalah kegiatan usaha dengan skala
aktivitas yang tidak terlalu besar, manajemen masih sangat
sederhana, modal yang tersedia terbatas, pasar yang dijangkau juga
belum luas

7

Febra Robiyanto,”Akutansi Praktis untuk Usaha Kecil dan Menengah”. Studi
Nusa,Semarang, 2004, hlm. 5.
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3.

Nanas
Tanaman nanas mempunyai nama ilmiah (ananas comosus. Merr.).

Nanas termasuk family bromeliaceae. Perawakan (habitus) tumbuhannya
rendah, (menahun) dengan 30 atau lebih daun yang panjang, tingginya
antara 90-100 cm. buah ini berasal dari Brazil, Amerika Selatan, buahnya
dalam bahasa Inggris disebut sebagai pin eapple karena bentuknya yang
seperti pohon pinus.
Nanas merupakan buah olahan unggulan ekspor Indonesia.
Bahkan, Indonesia merpakan ekportir nanas kalengan nomor tiga di dunia,
setelah Filipina dan Thailand, jumlah ekspor nanas Indonesia mencapai
450.00 ton/tahun, terutama suplai dari PT.GGPC di Lampung. Peluang
pasar sih terbuka lebar untuk nanas konsentral, jus, dan buah segar. Selain
itu, permintaan pasar dosmestik pun semakin menigkat.
Nanas mempunyai rasa manis dan sedikit asam. Buah yang
berukuran kecil ini bedaging buah warna kuning dan berkadar air sedikit.
Semua jenis nanas dapat diolah menjadi dodol, diantara nanas Palembang,
nanas Bogor, nanas Kediri, dan nanas Subang. Nanas Palembang rasa
buahnya manis, warna daging buahnya kuning, kandungan airnya sedikit,
dan ukuran buah lebih besar dari nanas Kediri dan nanas Bogor. Nanas
Kediri warna daging buah-buahanya kuning, kadungan airnya sedikit, dan
ukuran buahnya lebih besar dari nanas Bogor, tetapi lebih kecil dari nanas
Palembang. Sementara nanas Subang ukuran buahnya besar, warna daging
buahnya kuning muda, dan kandungan airnya banyak
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Tanaman nanas dapat tumbuh pada keadaan kondisi cuaca lembab
maupun kering. Suhu yang sesuai untuk budidaya tanaman nanas adalah
21-32 C, tetapi juga dapat hidup di lahan bersuhu rendah sampai 10 C
a.

Manfaat Buah Nanas
Didalam buah nanas terkandung vitamin A, C dan betakaroten,

kalsium, fosfor, magnesium, besi, natrium, kalium dan enzim bromelin.
Manfaat dari kandungan bromelin yang terdapat dalam buah nanas yaitu:
membantu memperlancar pencernaan, mempercepat penyembuhan luka
bakar, gatal, bisul dn obat pencegah tumor. Kandungan seratnya dapat
mempermudah buang air besar pada penderita sembelit
Nanas terkenal sebagai buah yang kaya enzim bromelin. selain itu,
nanas juga buah potensial untuk dikonsumsi sebagai sumber antioksidan.
Kemampuan nanas sebagai antioksida semakin lengkap karena buah ini
mengandung banyak vitamin C dan karoten yang culup tinggi. Vitamin C
kita kenal sebagai antioksi dan penupal radikal bebas. Dengan rutin
mengkonsumsi nanas seluruh sel dan sitoplasma kita terlindung dari
dampak buruk radikal bebas8
b.

Vitamin
Vitamin merupakan suatu senyawa organik yang sangat diperlukan

tubuh untuk proses metabolisme dan pertumbuhan yang normal. Vitaminvitamin tidak dapat dibuat oleh manusia dalam jumlah cukup, oleh karena
itu harus diperoleh dari bahan pangan yang dikonsumsi.
8

Redaksi AgroMedia,”Buku PIntar Budi Daya Buah Unggul Indonesia”, Jakarta: PT Agromedia
Pustaka, 2009,hlm 74-75
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Vitamin dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu vitamin
dapat larut dalam air dan vitamin yang dapat larut dalam lemak. Jenis
vitamin yang larut dalam air adalah vitamin B komplek dan vitamin C.
vitamin yang dapat larut dalam lemak adalah vitamin A, D, E dan K, serta
provitamin A yaitu karoten. Bahan makanan yang kaya vitamin adalah
sayur-sayuran dan buah- buahan Dodol nanas.
4.

Dodol nanas
Merupakan makanan tradisional yang popular di beberapa daerah

Indonesia. Makanan yang telah di kenal sejak zaman dahulu tersebut di
beberapa daerah termasuk makanan khas yang bisa dihidangkan saat hari
raya seperti idul fitri, perkawinan, dan berbagai perayaan lainnya.
Bahan pembuatan dodol bermacam-macam, ada yang di buat dari
buah dan gula serta ada pula yang di buat dari tepung, buah dan gula.
Pengelolaaan buah-buahan menjadi dodol dapat memperpanjang daya
simpan buah. Selain itu, dodol yang dihasilkan bercita rasa khas masingmasing buah karena jenis buah yang diolah beragam.
Pada dasarnya proses pembuatan dodol sama semua untuk jenis
buah. Namun, untuk buah-buahan tertentu, diperlukan teknik yang agak
berbeda agar dihasilkan dodol bercita rasa enak dan berpenampilan
menarik. Untuk membuat dodol nanas yang baik, selain harus menguasai
teknik pembuatanya, diperlukan pengetahuan akan bahan baku buahnya9

9

Suyanti Satuhu dan Sunarmami “Membuat Aneka Dodol buah”, Jakarta: Penebar
Swadaya, 2010, hlm.38-39.
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G.

TINJAUAN PUSTAKA
Analisis Kelayakan terhadap usaha kecil menengah sangat perlu di

lakukan untuk mengetahui sejauh mana kondisi usaha kecil menengah tersebut
dalam perkembangannya, berdasarkan tinjauan yang di lakukan penulis, terdapat
beberapa penelitian yang fokus penelitiannya mempunyai kesamaan terhadap
penelitian yang penulis lakukan, penelitian tersebut ialah sebagai berikut:
Manijo (2005) melakukan penelitian mengenai “Analisis Kelayakan Usaha
Pengelolaan jagung Pada Proyek Agribisnis BPPT Pemda Sumedang, Sumedang
Jawa Barat. Ditinjau dari aspek pasar, telah memiliki peluang pasar yang cukup
baik karena besarnya permintaan pasar. Dari aspek teknis, usaha ini layak
dikembangkan karena secara teknis tempat pengelolaan dekat dengan tempat
produksi bahan baku, ketersediaan tenaga kerja yang cukup berpengalaman serta
sarana yang dimiliki cukup memadai. Ditinjau dari aspek sosial telah
memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar seperti pembukaan lapangan
kerja baru dan peningkatan keterampilan petani serta peningkatan pendapatan
petani.10
Dari hasil penelitian Ulyatu Fitrotin (2007) yang berjudul “ Pembangunan
Teknologi Pengelolaan Hasil Pertanian Mendukung Kegiaatan PAMI di
Kabupaten Lombok Timur”. Berdasarkan hasil analisa kelayakan, usaha
pembuatan dodol nanas yang dilakuakan pada Kelompok Wanita Tani “Pade
Girang” di Desa Lendang Nangka Lombok Timur menguntungkan dan dapat
memberikan tambahan pendapatan setiap Bulan Rp. 196.124,-, dengan nilai B/C
10

Manijo “Analisis Kelayakan Usaha Pengelolaan jagung Pada Proyek Agribisnis BPPT
Pemda Sumedang”, Sumedang Jawa Barat, 2005
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ratio sebesar 0,485. Dengan modal Rp.507.000.- Kelompok Wanita Tani
mendapat keuntungan Rp 196.124.-. Hal ini berarti dalam waktu 2,5 bulan
kelompok tersebut telah dapat mengembalikan modal. Peluang peningkatan
pendapatan masih dapat dilakukan dengan memperbesar volume produksi.
Peningkatan volume dodol nanas yang dihasilkan berdampak pada peningkatan
keuntungan yang diperoleh Kelompok Wanita Tani sebesar 364,63% atau
sebesar Rp. 1.098.000,- per bulan. Hal tersebut menunjukkan indikasi
perkembangan yang positif, mengingat modal, menunjukkan bahwa dari Rp.
100.000,- modal yang dikeluarkan akan menghasilkan keuntungan sebesar
Rp.48.500,-. Dalam 1 karung nanas akan dihasilkan kurang lebih 45 mika. 1
karung umumnya berisi 15 kg nanas yang telah dikupas (setiap 1 kg bisa menjadi
3 mika dodol nanas). Dalam 1 kg terdiri dari 3 buah nanas yang pada umunya di
jual Rp.700,- hingga Rp.1000,- di tingkat pengecer. Kegiatan pembuatan dodol
nanas dapat meningkatkan nilai tambah buah nanas dari Rp.700,-hingga
Rp.1000,- menjadi Rp.12.000,-( 3 mika X Rp.4000,-). Penerapan manajemen
produksi dapat meningkatkan kualitas mutu dodol nanas yang dihasilkan.
Segmentasi pasar berdampak pada perluasan pemasaran dodol nanas yang
berefek pada peningkatan keuntungan yang diperoleh dari Rp.301.124,- pada
tahun 2006 menjadi Rp. 1.098.000,- pada tahun 200711
Penelitian ini dilakukan oleh

Novi (2010) judul penelitian “Analisis

Kelayakan Finansial Produk Herbal Jahe Merah pada Home Industri Enam Putri
Jakarta” bertujuan untuk menganalisis kelayakan financial usaha pengelolahan
11

Ulyatu Fitrotin,“ Pembangunan Teknologi Pengelolaan Hasil Pertanian Mendukung
Kegiaatan PAMI di Kabupaten Lombok Timur”2007
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jahe merah instan serta menganalisis tingkat sensitivitas pada pengolahan jahe
merah terhadap perubahan-perubahan harga produk yang mungkin terjadi. Hasil
analisis kelayakan financial dengan 100 % modal sendiri dinyatakan layak,
terbukti dengan nilai Net Present Value (NPV) yang positif pada diskon faktor 16
% , Internal Rate of Return (IRR) lebih besar dari tingkat suku bunga yang
berlaku (16 %), dan nilai Net B/C Ratio > 1, serta Payback Period yang relatif
cepat. Begitu pula hasil analisis kelayakan financial dengan 80 % dan 50 %
modal sendiri. Secara keseluruhan, usaha pengolahan jahe merah instan di Home
Industri Enam layak untuk dilaksanakan12
Penelitian lain dilakukan oleh Wirda Hanum (2010) tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui sejauh mana kontribusi UKM secara umum terhadap
pertumbuhan industri Sumatra Utara. Metode penelitian menggunakan
pendekatan kuantitatif berdasarkan data sekunder yang berbentuk angka-angka
dari tahun 1994-2008 yang di peroleh dari BPJS Sumatera Utara, menggunakan
variabel dependen pertumbuhan industri Sumatera Utara (Y) dan variabel
independen penyerapan tenaga kerja UKM (X1), total output industry UKM
(X2), dan jumlah usaha industri UKM (X3), karna variabel-variabel ini sangat
mempengaruhi pertumbuhan industri Sumatera Utara. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa sector UKM memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan
ekonomi, khususnya DPRB sector industi. Terdapat juga faktor-faktor yang
menjadi tantangan terhadap perkembangan UKM serta faktor kewirausahaan

12

Novi “Analisis Kelayakan Finansial Produk Herbal Jahe Merah pada Home Industri
Enam Putri Jakarta” 2010
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berperan penting dalam peningkatan kapitalis UKM di Indonesia, khususnya di
Sumatera Utara.13
Penelitian ini dilakukan oleh Maharani Tejasari (2008) yang meneliti
peranan sektor usaha kecil menengah dalam penyerapan tenaga kerja dan
pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan metode regresi linear berganda,
dimana dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa jumlah unit usaha
(0.904148), kredit modal kerja (0.035586) secara signifikan mempunyai
pengaruh yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini disebabkan
dengan adanya peningkatan jumlah usaha, Kredit Modal Kerja dan pertumbuhan
PDB merupakan salah satu dari penciptaan kesempatan kerja. Sedangkan, kredit
Investasi (-0.074278) secara signifikan berpengaru negatif terhadap penyerapan
tenaga kerja. Hal ini disebabkan kredit ini lebih banyak digunakan untuk
investasi yang padat modal sehingga kurang adanya pemberdayaan terhadap
sumber daya manusia. Pendapatan perkapital di suatu Negara semakin kecil
pangsa tenaga kerja UKM. Tenaga kerja (2.813870) dan investasi (0.85055)
secara signifikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, karena
peningkatan produktivitas tenaga kerja dan investasi akan mendorong kenaikan
outpot UKM. Akan tetapi, nilai ekspor tidak berpengaruh nyata terhadap
pertumbuhan ekonomi karena sumbangan dan kontribusinya yang masih renda.
Disamping itu, hal tersebut juga dikarenakan kondisi ekspor Indonesia dimana

13

Wirda Hanum,”Sejauh mana kontribusi UKM secara umum terhadap pertumbuhan
industri Sumatra Utara”.2010
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sebagian besar input ekspor masih bergantung pada impor. Sehingga
mengakibatkan ekspor tidak benpengaruh nyata terhadap pertumbuhan PDB.14

14

Maharani Tejasari “Peranan Sektor Usaha Kecil Menengah Dalam Penyerapan
Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”2008
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Tabel 1.3 Tinjauan Pustaka

No

Nama

1

Manijo

Hasil

Judul
Analisis
Usaha

Kelayakan Ditinjau
Pengelolaan pasar,

Agung Pada Proyek teknis,
Agribisnis Sumedang, tenaga
Sumedang Jawa Barat

dari aspek
dari

aspek

ketersediaan
kerja

yang

cukup berpengalaman
serta

sarana

dimiliki

yang
cukup

memadai. Ditinjau dari
aspek

sosial

telah

memberikan kontribusi
kepada
sekitar

masyarakat
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2

Ulyatu Fitro

Pembangunan

“Pade

Teknologi Pengelolaan

Desa

Lendang

Hasil

Nangka

Lombok

Pertanian

Girang”

Mendukung Kegiaatan

Timur

PAMI di Kabupaten

menguntungkan

Lombok Timur

dapat

di

dan

memberikan

tambahan pendapatan
setiap

Bulan

196.124,-,

Rp.

dengan

nilai B/C ratio sebesar
0,485. Dengan modal
Rp.507.000.Kelompok

Wanita

Tani

mendapat

keuntungan

Rp

196.124.3

Novi

judul

penelitian

Hasil

analisis

“Analisis

Kelayakan

Finansial

Produk

dengan 100 % modal

Merah

sendiri

Herbal
pada

Jahe
Home

Industri

Enam Putri Jakarta

kelayakan

financial

dinyatakan

layak, terbukti dengan
nilai

Net

Present
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Value

(NPV)

yang

positif pada diskon
faktor 16 % , Internal
Rate of Return (IRR)
lebih

besar

dari

tingkat suku bunga
yang berlaku (16 %),
dan nilai Net B?C
Ratio

>

1,

serta

Payback Period yang
relatif cepat. Begitu
pula

hasil

kelayakan

analisis
financial

dengan 80 % dan 50
% modal sendiri
4

Wirda Hanum

sejauh mana kontribusi

Ekonomi, khususnya

UKM

umum

DPRB sector industi.

terhadap pertumbuhan

Terdapat juga faktor-

industri Sumatra Utara

faktor yang menjadi

secara

tantangan

terhadap

perkembangan UKM
serta

faktor
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kewirausahaan
berperan
dalam

penting
peningkatan

kapitalis

UKM

di

Indonesia, khususnya
di Sumeatera Utara
5

Maharani Tejasari

peranan sektor usaha

Tenaga

kecil menengah dalam

(2.813870)

penyerapan

investasi

(0.85055)

kerja dan pertumbuhan

secara

signifikan

ekonomi di Indonesia

berpengaruh

tenaga

kerja
dan

positif

terhadap pertumbuhan
ekonomi, peningkatan
produktivitas
kerja
akan

dan

tenaga
investasi

mendorong

kenaikan output UKM

Berdasarkan

penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat

beberapa perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini dilihat
dari:
1.

Lokasi Penelitian

24

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Tangkit Baru Kabupaten Muaro
Jambi

25

2.

Metode Analisis Data
a.

Analisis Biaya
TC = TFC + TVC

b.

Analisis Penerimaan
TR = Q x P

c.

Analisis Keuntungan Usaha
= TR – T

d.

Efisiensi usaha dapat dihitung dengan menggunakan
R/C

3.

Objek Penelitian Berbeda
Penelitian ini mempunyai obyek yang berbeda dari penelitian
terdahulu yaitu UKM Tulimario yang berada di Desa Tangkit Baru
Kabupaten Muaro Jambi.

BAB II
METODE PENELITIAN
1.

Pendekatan Penelitian
Pendekatan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan penelitian

Deskriktif . Deskriktif adalah penelitian untuk memberikan gambaran yang lebih
detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Hasil akhir dari penelitian ini
biasanya berupa tipologi atau pola-pola mengenai fenomena yang sedang
dibahas15
2.

Jenis dan Sumber Data
Data ialah suatu bahan mentah yang jika diolah dengan baik melalui

berbagai analisis dapat melahirkan beragam informasi. Dengan informasi
tersebut, kita dapat mengambil suatu keputusan Penelitian ini bersifat
Deskriktif 16 , oleh karena itu data yang digunakan adalah data Deskrktif yang
dibagi dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.
a.

Data Primer
Data primer atau data pokok dalam peneliti ini adalah data yang

diambil langsung dari responden, pihak-pihak yang terkait melalui
wawancara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuisioner).
Sebaimana yang dikatakan oleh Husein Umar dalam buku Metode

15

Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah. “Metode Penelitian Kuantitatif”. Jakarta:
PT Raja Grafindo persada,2011. Hlm.42
16
Husain Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Jakarta: Raja
Grafindo Persada. Hlm. 15
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Penelitian bahwa dapa primer merupakan data yang dikumpulkan
langsung dari lapangan yang merupakan data asli dan baru17.
b.

Data Sekunder
Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan

data kepada pengumpul data. Misalnya melalui orang lain, dokumentasi,
literatur, pustaka lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.18Data
sekunder adalah data pendukung penelitian yang diperoleh dari sejumlah
literatur yang menjadi bahan untuk menyusun teori dalam penelitian. 19
Data sekunder pada penelitian ini berasal dari Kantor Desa Tangkit Baru.
Data tersebut adalah data keadaan umum daerah penelitian, keadaan
penduduk dan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
3.

Teknik Pengumpulan Data
a.

Observasi
Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara

langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrumen
yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan, panduan pengamatan.
Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang
(tempat), pelaku, kegiatan, objek, kejadian, waktu dan perasaan20.
Observasi pada penelitian ini dilakukan di Desa Tangkit Baru Parit 03,
Tepatnya di UKM Tulimario.

17

Op,cit, Husain Umar,hlm, 19
Jonathan Sarwono,Metode penelitian kuantitatif,hlm.18
19
Lexy J.Moleong,Metodelogi penelitian kualitatif, (Bandung:Remaja Rosdakarya,2010),
hlm.157
20
Juliansyah Noor, “Metodelogi Penelitian” , Jakarta: Prenadamedia Group, 2011. Hlm.
140
18
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b.

Wawancara
Merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain.

Pelaksanaanya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang
diwawancarai21. Teknik wawancara ini dilakukan pada Staf Kantor Desa
agar mendapatkan informasi untuk kebutuhan penelitian dan Kepada
bagian Keuangan UKM Tulimario untk mendapatkan informasi tentang
Produksi Dodol Nanas.
4.

Populasi
Populasi

adalah

wilayah

generalisasi

yang

terdiri

atas:

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan

oleh

peneliti

untuk

dipelajari

dan

kemudian

ditarik

kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan
benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada
pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik
/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu 22. Jumlah populasi pada
penelitian ini yaitu berjumlah 9 orang
5.

Metode analisis data
a.

Analisis Biaya
Untuk mengetahui besarnya biaya total yang dapat diperhitungkan

dari seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. Secara
matematis hubungan ini dapat ditulis sebagai berikut:
TC = TFC + TVC
21

Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Jakarta: Raja
Grafindo Persada. Hlm. 49
22
Sugiyono, Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta. 2012) hlm. 80
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Dimana
TC = biaya total UKM dodol nanas (Rupiah)
TFC = total biaya tetap UKM dodol nanas (Rupiah)
TVC = total biaya variabel UKM dodol nanas (Rupiah)
b.

Analisis Penerimaan
Penerimaan adalah hasil perkalian antara jumlah produksi yang

dihasilkan (terjual) dengan harga dari produk tersebut, secara rumus
matematis, hubungan ini dapat ditulis sebagai berikut:
TR = Q x P
Dimana
TR = penerimaan total UKM dodol nanas (Rupiah)
Q = jumlah produk UKM dodol nanas (Kg)
P

= harga pokok UKM dodol nanas (Rupiah)

c.

Analisis Keuntungan Usaha
Keuntungan adalah selisih antara penerimaan dengan total biaya

yang

dikeluarkan.

Hubungan

tersebut

= TR – TC
Dimana
= keuntungan UKM dodol nanas (rupiah)
TR = penerimaan total UKM dodol nanas (rupiah)
TC = biaya total UKM dodol nanas (rupiah)

dapat

ditulis:
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d.

Efisiensi usaha dapat dihitung dengan menggunakan R/C Rasio,

yaitu dengan membandingkan antara besarnya penerimaan dengan biaya
yang dikeluarkan untuk berproduksi.
Secara matematis dpat dirumuskan sebagai berikut:
R/C
Dimana
R = penerimaan total
C = biaya total
Kriteria yang diguanakan dalam penilaian efisiensi usaha adalah:
R/C > 1 , berarti usaha UKM dodol nanas yang dijalankan sudah efisien
R/C = 1 , berartu usaha UKM dodol nanas yang dijalankan belum efisien
atau usaha mencapai titik impas (BEP)
R/C<1 , berarti usaha UKM dodol nanas yang dijalankan tidak efisien23
6.

SISTEMATIKA PENULISAN
Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan

sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Pada bab ini dijelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah,
Tujuan dan Manfaat Penelitian, Batasan Masalah, Sistematika Penulisan,
Landasan Teori dan Tinjauan Pustaka.

23

Dumairy.” Matematika Terapan Bisnis ekonomi”. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.2015.
hlm. 103-106
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BAB II : METODE PENELITIAN
Pada bab ini dijelaskan mengenai Metode Penelitian, mencakup variabel
Pendekatan Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data,
Populasi dan Metode Analisis Data yang digunakan.
BAB III : GAMBARAN UMUM
Pada bab ini dijelaskan mengenai tentang Historis Desa Tangkit Baru, Letak
Geografis Desa Tangkit Baru, Visi dan Misi Desa Tangkit Baru, Struktur
Organisasi Desa Tangkit Baru dan Keadaan Penduduk Desa Tangkit Baru
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini dijelaskan mengenai tentang Ketersediaan Bahan Penunjang Pada
Industri Pembuatan Dodol Nanas, Keuntungan Pada Industri Pembuatan Dodol
Nanas, Efisiensi Usaha Pengelolaan Dodol Nanas dan Prospek Pengembangan
UKM Pengelolahan Nodol Nanas di Tangkit Baru.
BAB V : PENUTUP
Dalam bab ini penulis memaparkan Kesimpulan yang diperoleh selama penulis
melakukan penelitian skripsi dan juga bersisikan Saran-saran yang bermanfaat
bagi pihak perbankan maupun peneliti selanjutnya, juga dilengkapi dengan
Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran dan Curriculum Vitae.

BAB III
GAMBARAN UMUM
A.

HISTORIS DESA TANGKIT BARU
1.

Sejarah Desa Tangkit Baru
Tahun 1968 lalu sekitar 100 KK mencoba mencari peruntungan

dengan membuka perkampungan disana. Adalah Muhammad Said (alm)
yang menjadi inspirator mendirikan perkampungan.
Desa Tangkit Baru adalah nama yang baru setelah adanya
pemekaran, Nama Desa Tangkit Baru adalah jelmaan dari Kampung Baru
RT 05 Tangkit yang berarti setelah menjadi sebuah Desa, namun
Kampung Baru Tangkit hanya dibalik menjadi Tangkit Baru
Kampung Baru Tangkit pada mulanya timbul dikalangan
rombongan SYEKH MUHAMMAD SAID (PUANG MUHAMMAD)
yang merupakan ucapan kebiasaan bagi orang-orang Sulawesi apabila
membangun suatu kampung tetap dinamakan Kampung Baru. Kemudian
nama Kampung Baru ini secara tidak disadari langsung melekat dan sering
disebut sebut oleh rombongan Puang Muhammad dan sampai ketetangga
jauh sekalipun. Akhirnya nama Kampung Baru Tangkit sudah sulit untuk
dihilangkan/dirubah dengan nama lain. Namun Kampung Baru Tangkit ini
sungguh pada mulanya dibawah pengawasan desa Tangkit yang pada
waktu itu kepala desanya adanya PAK GIMIN (rumahnya tepat di
simpang Tangkit) pada waktu itu PAK GIMIN tidak berkeberatan adanya
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pemasangan papan nama yang terpampang atas nama Kampung Baru
Tangkit/Kampung Baru Tangkit RT 05 yang pada waktu itu papan nama
tepat di posisi Jalan Surau Parit NO 1.
Pada Tanggal 9 Februari 1984 sampailah saatnya Kampung Baru
RT 05 Tangkit dimekarkan menjadi sebuah Desa yang terpisah dari Desa
Tangkit. Disini desa Kampung Baru RT 05 memilih kepala desa yang
pertama kalinya dengan cara demokrasi (Pemilihan Umum). Dalam
pelaksanaan pemilihan umum tersebut diambil suara terbanyak yang pada
saat itu tertuju kepada Drs.H. ANDI SANISIYU (Puang Petta H. Dunni).
Dengan selesainnya pemilihan kepala desapun di undang untuk
mengikuti rapat koordinasi dikantor kecamatan Pijoan, atas kerja sama
pemerintah daerah tingkat II dan kecamatan, maka nama Kampung Baru
Tangkit di rubah menjadi Desa Tangkit Baru. Adapun alasan karena
Kampung Baru adalah pemekaran Desa Tangkit, maka lebih tepat bila
diberi nama dengan Tangkit Baru. Untuk secara pastinya nama Tangkit
Baru harus dipakai secara realisasi pemerintah kecamatan membuat
keseragaman stempel/cap untuk semua kepala Desa sedangkan untuk
Kampung Baru sendiri di buatlah dengan nama TANGKIT BARU.
Dengan demikian nama Desa Tangkit Baru, adalah atas kehendak
pemerintah atasan, yang dalam hal ini Camat dan Bupati bukan dari
masyarakat setempat. Pada rapat koordinasi Drs.H.ANDI HANISIYU
(PUANG PETTA H. DUNNI) meminta agar nama Kampung Baru Tangkit
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jangan dirubah, namun masih mendapat penjelasa dari camat bahwa nama
tersebut bila ternyata akan di tetapkan menjadi Kampung Baru Tangkit
atau lainnya boleh saja menyusul dikemudiaan hari.
Masyarakat Desa Tangkit Baru dapat dikatakan sebagai masyarakat
Homogen, dimana mayoritas masyarakat adalah Suku Bugis. Sifat
kebersamaan masih terlihat jelas pada masyarakat Desa Tangkit Baru,
dalam tiap individu yang berdomisili disana sudah dianggap sebagai satu
keluarga. Awalnya perkembangan ekonomi masyarakat Desa masih
tergolong sangat lambat. Hal ini juga dipengaruhi oleh jalan menuju Desa
tersebut yang mengalami kerusakan. Namun dalam perkembangan desa,
jalur transparasi tidak menjadi penghambat untuk masyarakat mencari
nafkah dengan menjual hasil alam yang diperoleh dari desanya tersebut.
Setiap pagi masyarakat berbondong-bondong menjajahkan dagangannya
kepasar tradisional yang ada dikota Jambi. Kesadaran akan pentingnya
mata pencaharian membuat masyarakat semakin kreatif dalam mengemas
hasil alam mereka dan memasarkannya.
Dari semangat masyarakat yang tinggi inilah mendorong popularitas
Desa sehingga pada Tahun 1998 dan tahun 2000 Desa ini menjadi Desa
Taladan. Desa yang selalu mendapat penghargaan dari pemerintah
kabupaten untuk prestasinya sebagai Desa yang pembayaran PBB 100%
ini juga merupakan satu-satunya penghasil Buah Nanas di Provinsi Jambi,
yang dikenal dengan “Nanas Varitas Tangkit” dari Menteri Pertanian RI
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Tahun 1998, dan dari Tahun 2000 kawasan ini juga menjadi penghasil
Ikan Patin terbesar di Privinsi jambi.
2.

Sejarah Nanas
Orang yang pertama kali menanam Nanas di Desa Tangkit Baru

yaitu Haji Safyana aeng Palallo dimana pada saat itu bibit di ambil di
Kampung Baru tangkit Rt 05 (Tangkit Lama) dengan seseorang petani
karet dimana pengambilan bibit nanas tidak begitu banyak dikarenakan
bibit hanya tumbuh di bawa pohon karet, pada saat itu bibit nanas tersebut
di tukar dengan beras, lalau haji Safyana Daeng Pallallo mencoba
menanamnya di Desa Tangkit Baru
Dengan berjalannya waktu bibit nanas Haji Safyana Daeng Pallallo
memperbanyak bibit nanas tersebut dikebunnya dengan luas 2,5 dan sudah
mempunyai satu orang langganan yang setiap hari membawa hasil kebun
Haji Safuana Daeng Pallallo dengan menggunakan sepeda motor (Honda
70) untuk dijual dipasar, dan syukur Alhamdulillah hasil kebunnya yang
cukup memuaskan, pada masa itu dengan harga kurang lebih 25
perak/buah, dimana kampung tetangga sering menyebut dengan kata
“Salawe” karena keberhasilan Haji Safyana Daeng Pallallo pada masa itu
mengembangkan buah nanas tersebut, namun belum begitu dikenal di
masyarakat Jambi, disini perjuanganpun masih begitu sangat sulit dan
pada masa itu juga di Desa Tangkit Baru terkadang masih menggunakan
sistem barter dengan kampung sebelah Desa Sungai Terap, biasannya hasil
buah nanas tersebut ditukar dengan buah pisang, duku dll yang setara
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dengan nilai nanas tersebut, barterpun sungguh sangat unik karena pada
masa itu jalur darat dari Sungai Terap belum ada ke Desa Tangkit Baru
jadi menggunakan jalur air menggunakan perahu melewati sungai dan
masuk keparit-parit tepatnya di parit 4. Karena sulitnya mencari uang pada
masa itu Haji Safyana Daeng Pallallo pun membawa kepasar induk atau
dikenal dengan nama Angso Duo, karena terlalu banyaknya masyarakat
Desa Tangkit Baru ikut menjadi Petani nanas, disini hargapun anjlok
dikarenakan over produksi (hasil panen berlebihan), dengan sekian
parahnya, Haji Safyana Daeng Pallallo berinisiatif untuk mencarikan agen
penampung nanas di Jakarta dengan menggunakan pesawat terbang.
Disini beliau menemukan seorang yang bersedia menampung nanas
di Desa tangkit Baru, namun mempunyai masalah karena pengiriman
nanas tersebut belum sampai tujuan nanaspun bonyok/rusak dikarenakan
perjalanan dari Jambi ke Jakarta lewat darat menggunakan mobil truk,
dulu warga Desa Tangkit Baru menyebut mobil tersebut “OTO CA’
MACANG” pada masaitu jalan dari Jambi ke Jakarta tidak mulus
sekarang. Dengan kerja keras Haji Sofyana Daeng Pallallo masyarakt Desa
Tangkit Baru menjadikan buah nanas sebagai penghasilan tetap untuk
penghidupan sehari-hari dan sampai sekarang hamparan luas kebun nanas
tersebut masih menyelimuti Desa ini sehingga menjadikan Lambang di
Desa Tangkit Baru
Tumpukan buah nanas banyak ditemukan di sepanjang jalan Desa
Tangkit baru, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Desa
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yang dijuluki Desa emas sejuta nanas ini memang banyak diantara
penduduknya memanfaatkan lahannya untuk menanam buah yang
mempunyai nama latin Ananas Comulus.
Dari sekitar 1.800 Ha luas lahan Desa Tangkit, sekitar 800 Ha
diantaranya adalah untuk ditanami nanas, kata Abdul Rahman, Kasi
Pemerintahan, Desa Tangkit Baru. Menurutnya karakter tanah gambut
yang ada di Tangkit Baru memang sangat cocok untuk dibudidayakan
untuk tanaman nanas.
B.

LETAK GEOGRAFIS DESA TANGKIT BARU
Tabel 3.1 Letak Geografis Desa Tangkit Baru

N0

Batas

Desa/Kel

Kecamatan
Kumpeh

1

Sebelah Utara

Solok/Kasang Lopak alai

2

Sebelah Selatan

Tangkit

Mestong

3

Sebelah Timur

Sungai Terap

Palembang

4

Sebelah Barat

Tangkit/ Kota Jambi / Kasang
Pudak
Sumber Data : Kantor Desa Tangkit Baru

Ulu

kota jambi
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Wilayah Desa Tangkit Baru memiliki luas tanah seluruhnya mencapai 1.811,00
Ha. Tanah Desa Tangkit Baru adalah berupa tanah sawah, tanah kering, tanah
perkebunan, tanah fasilitas umum dan tanah hutan. Luas tanah Desa Tangkit
Baru bisa kita lihat dalam tabel berikut:
Tabel 3.2 Luas wilayah Menurut Penggunaan
No

Jenis Tanah

Luas (Ha)

1

Luas Tanah Sawah

0,00 Ha

2

Luas Tanah Kering

261,00 Ha

3

Luas Tanah Basah

1.026,25 Ha

4

Luas Tanah Perkebunan

398,00 Ha

5

Luas Fasilitas Umum

125,75 Ha

6

Luas Tanah Hutan

0,00 Ha

7

Total Luas

1.811,00 Ha

Sumber Data: Kantor Desa Tangkit Baru
1.

Tanah Kering
Tabel 3.3 Luas Tanah Kering
No

Jenis Tanah

Luas (Ha)

1

Tegal/Ladang

60,00 Ha

2

Pemukiman

191,00 Ha
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3

Pekarangan

10,00 Ha

4

Total Luas

261,00 Ha

Sumber Data : Kantor Desa Tangkit Baru
2.

Tanah Basah
Tabel 3.4 Luas Tanah Basah
No

Jenis Tanah

Luas (Ha)

1

Tanah Rawah

50,00 Ha

2

Pasang surut

0,00 Ha

3

Lahan Gambut

976,25 Ha

4

Situ/Waduk/Danau

0,00 Ha

5

Total Luas

1.026,25 Ha

Sumber Data: Kantor Desa Tangkit Baru
3.

Tanah Perkebunan
Tabel 3.5 Luas Tanah Perkebunan
No

Jenis Tanah

Luas (Ha)

1

Tanah Perkebunan Rakyat

0,00 Ha

2

Tanah Perkebunan Negara

0,00 Ha

3

Tanah Perkebunan Swasta

0,00 Ha
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4

Tanah Perkebunan Perorangan

398,00 Ha

5

Total Luas

398,00 Ha

Sumber Data: Kantor Desa Tangkit Baru
4.

Tanah Fasilitas Umum
Tabel 3.6 Luas Tanah Fasilitas Umum
No

Jenis Tanah

Luas (Ha)

1

Lapangan Olahraga

1,00 Ha

2

Perkantoran Pemerintah

0,00 Ha

3

Ruang Publik/Taman Kota

1,50 Ha

4

Tempat Pembuangan Sampah

0,00 Ha

5

Bangunan Sekolah

3,25 Ha

6

Pertokoan

0,00 Ha

7

Fasilitas Pasar

0,00 Ha

8

Terminal

0,00 Ha

9

Jalan

19,00 Ha

10

Daerah Tangkapan Air

0,00 Ha

11

Usaha Perikanan

100,00 Ha
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12

Sutet/Aliran Listrik

0,00 Ha

13

Total

127,75 Ha

Sumber Data: Kantor Desa Tangkit Baru
C.

VISI DAN MISI DESA TANGKIT BARU

1.

VISI
TERWUJUDNYA
DESA TANGKIT BARU YANG INDAH, DAMAI, AMAN,
MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERBUDI PEKERTI
MISI
Membangun komunikasi intersif dalam rangka koordinasi dan konsolidasi
dengan para pemegang amanah di desa untuk mewujudkan visi
membangun desa.

2.

Meningkatkan tata kelola pemerintahan Desa yang transparan dengan
berorientasi pada pelayanan publik yang mudah, murah, cepat dan
bertanggung jawab.

3.

Meningkatkan pembinaan kualitas sumber daya manusia (SDM) Desa
yang terampil, berdedikasi dan partisipatif dengan meningkatkan pelatihan
kepala aparat pemerintah Desa dan masyarakat.

4.

Meningkatka pembinaan kesadaran ke beragaman masyarakat dengan
prioritas pengamalan keagamaan yang toleran, santun dan berbudi pekerti.

5.

Merancang pembagunan yang komprehensif, terancana secara estetis,
sustainable dan berwawasan lingkungan dengan bertumpu pada kekuatan
kemandirian.
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6.

Memantapkan stabilitas Desa yang kondusif, aman dan nyaman sehingga
terbuka kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk berkarya dan
mengaktualisasikan diri.

7.

Membuka aksebilitas masyarakat dengan meningkatkan pembangunan
infrastruktur umum, sumber daya dan jaringan

D.

STRUKTUR DESA TANGKIT BARU
Gambar 3.1
SUSUNAN ORGANISASI
PEMERINTAHAN DESA TANGKIT BARU
KEC. SUNGAI GELAM, KAB. MUARO JAMBI

KEPALA DESA
Drs. ANDI ZAINAL ABIDIN

SEKDES
ABD. RAHMAN IP

KEPALA SEKSI
PEMERINTAHAN

KEPALA SEKSI
KESEJAHTERAAN

KEPALA SEKSI
PELAYANAN

SIRAJUDIN, A.Md

GAZALI

ISMAIL Y

KEPALA URUSAN
TATA USAHA &
UMUM

KEPALA URUSAN
KEUANGAN

KEPALA URUSAN
PERENCANAAN

M. ISHAK, S.Ag

AMALUDDIN

M. JAFAR, S.Kom

KEPALA DUSUN
SEPAKAT MAKMUR

KEPALA DUSUN
WARGA BAHAGIA

KEPALA DUSUN
SELAMAT JAYA

FATAJANGI

KHAIRUDDIN

ANDI ZULKIFLI
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E.

KEADAAN PENDUDUK DESA TANGKIT BARU
1.

Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Berdasarkan data dari Desa Tangkit Baru Dalam Angka Tahun

2017, jumlah penduduk di Desa Tangkit Baru mencapai 2.437 jiwa.
Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat digunakan untuk
mengetahui jumlah penduduk. Keadaan penduduk Desa Tangkit Baru
menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 3.7 Keadaan Penduduk Desa tangkit Baru Menurut Jenis
Kelamin Tahun 2017.
No

Jenis Kelamin

Jumlah (Jiwa)

Persentase

1

Laki-laki

1.147

47,1%

2

Perempuan

1.290

52,9%

Jumlah

2.437

100

Sumber Data: Kantor Desa Tangkit Baru
Berdasarkan Tabel dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di
Desa Tangkit Baru sebanyak 2.437 Jiwa. Jumlah penduduk Laki-laki
sebanyak 1.147 jiwa (47,1%) dan jumlah penduduk Perempuan sebanyak
1.290 jiwa (52,9%).
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2.

Keadaan Penduduk Menurut Kelompok Umur
Keadaan penduduk menurut umur adalah penggolongan penduduk

berdasarkan umur sehingga dapat diketahui jumlah penduduk yang
produktif dan yang non produktif,
Tabel 3.8 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis
Kelamin di Desa Tangkit Baru Tahun 2017
No

Umur

Jumlah (Jiwa)

Persentase%

1

0-3

142

5.8%

2

4-5

137

5.6%

3

6-9

289

11,8%

4

10-17

423

17,3%

5

18-55

1.125

46,2%

6

56>

321

13,2%

Jumlah

2.437

100%

Sumber Data : Kantor Desa Tangkit Baru
Berdasarkan

Tabel

Penduduk

Desa

Tangkit

dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu:
a.

Usia Belum Produktif (0-17) : 991 jiwa (40,6%)

b.

Usia Produktif (18-55)

: 1.125 jiwa (46,2%)

c.

Usia Tidak Produktif (56>)

: 321 jiwa (13,2%)

Baru

dapat
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Penduduk Desa Tangkit Baru terbanyak yaitu pada kelompok
penduduk usia produktif 18-55 tahun sebanyak 46,2 persen, penduduk
usia belum produktif 0-17 tahun sebanyak 40,6% dan penduduk usia tidak
produktif 56> tahun sebanyak 13,2%. Penduduk yang termasuk usia
produktif masih dimungkinkan adanya keinginan untuk meningkatkan
ketrampilan dan menambah pengetahuan dalam mengelolah usaha taninya
serta penyerapan teknologi baru untuk memajukan usaha agroindustri di
Desa Tangkit Baru.
3.

Keadaan Penduduk Menurut Pendidikan
Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan dapat digunakan

untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah tersebut.
Tingkat pendidikan penduduk akan mempegaruhi kemampuan penduduk
dalam menerima teknologi baru dan mengembangkan usaha di daerahnya.
Tingkat pendidikan di suatu daerah dipengaruhi antara oleh kesadaran
akan pentingnya pendidikan dan keadaan sosial ekonomi serta
ketersediaan sarana pendidikan yang ada. Keadaan penduduk menurut
tingkat pendidikan di Desa Tangkit Baru
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Tabel 3.9 Keadaan Penduduk Desa Tangkit Baru Menurut Tingkat
Pendidikan Tahun 2017.
No

Tingkat Pendidikan

Jumlah Jiwa

Persentase

1

BS (Belum sekolah)

338

13,9%

2

TS (Tamat/Tidak Sekolah)

1.117

45,8%

3

SD

461

19%

4

SLTP

227

9,3%

5

SLTA

174

7,1%

6

DI/II

19

0,8%

7

DIII

32

1,3%

8

SI

56

2,3%

9

S2

13

0,5%

Jumlah

2.437

100%

Sumber Data : Kantor Desa Tangkit Baru
Tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di Desa
Tangkit Baru berpendidikan Tamat/Tidak Sekolah yaitu sebesar 1.117
jiwa atau 45,8% dari jumlah seluruh penduduk di Desa Tangkit Baru.
Sedangkan tingkat pendidikan yang paling sedikit ditempuh oleh
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penduduk Desa Tangkit Baru adalah S2, yaitu sejumlah 13 jiwa atau
sebesar 0,5% dari jumlah seluruh penduduk Desa Tangkit Baru
Tinggi

rendahnya

tingkat

pendidikan

seseorang

dapat

mempengaruhi pola pikir orang tersebut sehingga memiliki pandangan dan
pengetahuan yang lebih luas. Pengusaha dodol nanas di Desa Tangkit Baru
sebagian besar hanya berpendidikan sampai pada tingkat SD,SMP atau
SMA saja, namun dengan tingkat pendidikan yang tidak terlalu tinggi
tersebut, agroindustri dodol nanas masih dapat bertahan hingga saat ini,
tingkat pendidikan tidak terlalu berpengaruh terhadap proses produksi
karena yang lebih dibutuhkan adalah pengalaman dan keterampilan.
4.

Keadaan Penduduk Menurut Pekerjaan
Keadaan Pekerjaan di suatu daerah dipengaruhi oleh sumber daya

yang tersedia dan kondisi sosial ekonomi daerah tersebut, seperti tingkat
pendidikan dan keterampilan, modal, dan lapangan kerja yang tersedia.
Keadaan

penduduk

berdasarkan

pekerjaan

dapat

menggambarkan

kesejahteraan suatu penduduk.
Tabel 3.10 Keadaan Penduduk Desa Tangkit Baru Menurut Mata
Pencaharian Tahun 2017.
Jumlah

No

Mata Pencaharian

1

BK (Belum Kerja)

338

13,9%

2

TK (Tidak Kerja)

43

1,8%

(Jiwa)

Persentase

46

3

Pelajar

496

20%

4

Mahasiswa

167

6,9%

5

PNS

24

1%

11

0,5%

Karyawan (Pegawai
6
Swasta)
7

Guru (Honorer)

36

1,5%

8

Tani

587

24,1%

9

Pedagang

47

1,9%

10

Wiraswasta

135

5,5%

11

Tukang

9

0,4%

12

Buruh Tani

12

0,5%

13

IRT

532

22%

Total

2.437

100%

Sumber Data: Kantor Desa Tangkit Baru
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk Desa
Tangkit Baru sebagian besar pekerjaan sebagai IRT sebanyak 532 atau
22% dari seluruh penduduk di Desa Tangkit Baru, sedangkan tingkat
pekerjaan yang sedikit yaitu Tukang sebanyak 9 jiwa atau 0,4%.
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5.

Karakteristik Industri Secara Umum
Populasi pada penelitian ini adalah industri pengelolaan dodol

nanas yang bernama “Tulimario” Industri ini berdiri pada tahun 1991.
Industri ini tergolong ke dalam industri kecil karena sesuai dengan
pengolongan jenis industri menurut Departemen Perindustrian. Dikatakan
industri kecil jika suatu industri memilik aset lebih kecil dari Rp 200 juta
diluar tanah dan bangunan, omset tahunan lebih kecil dari Rp 1 Milyar dan
dimiliki orang Indonesia independen.
Industri ini merupkan industri yang bergerak dalam bidang
pengeloaan makanan yang terbuat dari buah nanas, dimana proses
produksi dilakukan sebanyak lima kali dalam seminggu. Hasil dari
pengelolaan tersebut adalah dodol nanas dan dodol nanas Crispy. Namun
berbagai produk tersebut yang paling diminati oleh konsumen adalah
dodol nanas crispy karena rasanya yang khas dan tahan lama sehingga
sangat cocok dijadikan panganan cemilan dan oleh-oleh. dibawah ini
merupakan tabel jenis produk UKM Tulimario.
Tabel 3.11 Jenis Produk UKM Tulimario
NO

Jenis Produk

1

Dodol Nanas

2

Dodol Nanas Crispy

Sumber Data: Wawancara Siti Fatimah
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Gambar 3.2
Struktur Organisasi Tulimario Industri Kecil Pengelolaan Buah
Nanas

Manager
H. Baso Intang

Keuangan
Siti Fatimah

Pengemasan

Pengupasan,
Pencucian

Munira
Ana

Pembungkusan

Masak

Wati, Eva, Eni dan
Hajria

Rina dan ijah

Dari gambar diatas dapat diketahui kedudukan tertinggi di Tulimario
Industri Kecil Pengelolaan Nanas adalah Manager sebagai pengambil
keputusan atas kelangsungan keseluruhan bagian di nanas.
Adapun proses atau tahapan kerja dari pengeloaan dodol nanas salak
di daerah penelitian adalah sebagai berikut:
1.

Kupas kulit nanas dan hilangkan matanya kemudian dicuci dan
dipotong-potong

kecil

penggilinggan/penghancuran

agar

mudah

dilakukan

49

2.

Daging nanas

dihancurkan dengan

cara

diparut

/blender.

Campurkan nanas yang sudah dihancurkan, dengan gula pasir,
tepung terigu, dan garam mentega secukupnya. hancurkan dengan
menggunakan blender
3.

Masak adonan hingga agak kering sambil diaduk terus agar tidak
lengket pada wajan

4.

Angkat dan masukkan dalam cetakan bila sudah dingin, potongpotong dengan ukuran menurut selera kemudian dikemas dengan
plastik.

Untuk lebih jelas secara skematis dapat dijelaskan pada gambar di bawah
ini:
Karakteristik Pengelolaan Dodol Nanas
a.

Bahan Baku
Bahan baku yang digunakan merupakan buah nanas. Untuk satu

kali produksi dodol nanas digunakan nanas sebanyak 75 kg (dodol nanas)
dan 60 kg (dodol nanas crispy). Bahan baku ini didapat dari petani yang
merupakan petani nanas di sekitar daerah penelitian.
Tabel 3.12 Jumlah Bahan Baku Produksi Nanas Tahun 2017
No

Produk

Hari Kg

Bulan Kg

Tahun Kg

1

Dodol Nanas

75

600

7.200

2

Dodol Nanas Crispi

60

720

8.640

3

Jumlah

135

1.320

15.840
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kebutuhan bahan baku dalam 1
tahun membutuhkan 15.840 kg

Buah Nanas. Produksi dodol nanas

dilakukan 20 kali dalam sebulan dengan pembagian 8 kali produksi dodol
nanas dan 12 kali produksi untuk dodol nanas crispy perbulan.
b.

Bahan Penunjang
Bahan penunjang yang digunakan merupakan tepung terigu dan

gula pasir. Untuk 1 kali produksi dodol nanas digunakan tepung terigu
sebanyak 7 kg dan 18 kg gula pasir, dan dodol nanas crispy digunakan 14
Kg tepung terigu dan 15 kg gula pasir bahan penunjang yang digunakan
ini di dapat dari pemasok yang diberi kepercayaan untuk memenuhi
kebutuhan tepung terigu dan gula pasir.
Tabel 3.13 Bahan Penunjang Produksi Dodol Nanas Tepung Terigu dan
Gula Pasir Tahun 2017
No

1

Produk

Hari

Bulan

Tahun

kg

kg

kg

Dodol Nanas

a.

Tepung Terigu

7

56

672

b.

Gula Pasir

18

144

1.728

2

Dodol Nanas
Crispi

a.

Tepung Terigu

14

168

2.016

b.

Gula Pasir

15

180

2.160

Total Bahan Penunjang Tepung Terigu dan Gula Pasir Tahun 2017
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Tepung terigu

: 672 + 2.016 = 2.688 kg/thn

Gula pasir

: 1.728 + 2.160 = 3.888 kg/thn

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kebutuhan bahan penunjang
tepung terigu dan gula pasir dalam 1 tahun membutuhkan tepung terigu
sebanyak 2.688 kg/thn dan gula pasir sebanyak 3.888 kg/thn. Produksi
dodol nanas dilakukan 20 kali dalam sebulan dengan pembagian 8 kali
produksi dodol nanas dan 12 kali produksi untuk dodol nanas crispy
perbulan.
c.

Tenaga Kerja
Tenaga kerja yang digunakan untuk industri kecil pengelolaan

dodol nanas sebanyak 8 0rang. Tenaga kerja tersebut merupakan penduduk
yang bertempat tinggal di sekitar daerah penelitian.
Tabel 3.14 Biaya Tenaga Kerja Produksi Dodol Nanas
No

Bagian Produksi

Jumlah

Upah

Total Upah

TK
1

Pengupasan

1

30.000

30.000

2

Masak

2

40.000

80.000

3

Pembungkusan

4

37,500

150.000

4

Pengemasan

1

50.000

50.000

Total

8

310.000

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa biaya tenaga kerja dodol nanas
untuk sekali produksi sebanyak Rp 310.000/hari.
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d.

Analisis Usaha
Analisis usaha industri pengelolaan dodol nanas untuk satu kali

produksi dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3.15 Analisis Usaha Pengelolaan Dodol Nanas / Hari

Produk

Produksi
(Kotak)

Harga
Jual
(kotak)

Penerimaan
(Rp)

Dodol Nanas

200

10.000

200

10.000

BIaya

Keuntungan

2.000.000

Biaya
Tetap
25.043

Biaya
Variabel
1.289.500

685.457

2.000.000

25.043

1.230.000

744.957

(Rp)

Dodol Nanas
Crispy

Dari tabel diatas bisa kita lihat jumlah produksi dodol nanas &
dodol crispy

perhari sebanyak

200 kotak, Produksi Dodol nanas

dilakukan 20 kali dalam sebulan dengan pembagian 8 kali produksi dodol
nanas dan 12 kali produksi untuk dodol nanas crispy perbulan, dengan
biaya tetap (Biaya penyusutan per hari) masing-masing sebesar Rp 25.043
dan biaya variabel untuk dodol nanas sebesar Rp 1.289.500/hari (Biaya
bahan baku + biaya bahan penunjang, ),dan biaya variabel dodol nanas
crispy sebesar Rp 1.230.000/hari (Biaya bahan baku + biaya bahan
penunjang, ). dengan keuntungan dodol nanas sebesar Rp685.457 /hari
(Penerimaan – (Biaya Tetap+Biaya Variabel), sedangkan dodol nanas
crispy memperoleh keuntungan sebesar Rp 744.957 (Penerimaan – (Biaya
Tetap+Biaya Variabel),

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Ketersediaan Bahan

Penunjang Pada Industri Pembuatan Dodol

Nanas
Bahan penunjang yang digunakan dalam proses pengelolahan dodol nanas
adalah tepung terigu, dan gula pasir. Berdasarkan hasil wawancara dengan
responden diketahui bahwa kebutuhan tepung terigu dan gula pasir untuk dodol
nanas dapat diperoleh di pasar yang terletak tidak jauh dari daerah penelitian dan
untuk memperlancar ketersediaan pasokan tepung terigu dan gula pasir
responden memiliki beberapa pelanggan atau pihak yang diberi kepercayaan
memenuhi permintaan tepung terigu, gula pasir dan setiap kali akan berproduksi.
Adapun ketersediaan tepung terigu dan gula pasir untuk tahun 2017 di
Kabupaten Muaro Jambi.
Tabel 4.1 Ketersediaan Konsumsi Tepung Terigu, Gula Pasir Kabupaten
Muaro Jambi dan Kebutuhan Industri UKM Tulimario 2017

No

Bahan
Penunjang

Ketersediaan
kg

Konsumsi
kg

Kebutuhan
Industri Tulimario
kg

1

Tepung Terigu

2.992.000

1.301.000

2.688

2

Gula Pasir

3.539.000

2.949.000

3.888
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ketersedian bahan penunjang yang
digunakan dalam industri pengelolaan dodol nanas di Kabupaten Muaro Jambi
mencukupi. Ketersediaan tepung terigu di kabupaten Muaro Jambi sebanyak
2.992.000/kg sedangkan konsumsi tepung terigu sebanyak 1.301.000/kg Untuk
industri pengeloaan dodol nanas di tahun 2017 kebutuhan tepung terigu sebanyak
2.688 /kg ( Produksi Dodol nanas dilakukan 20 kali dalam sebulan dengan
pembagian 8 kali produksi dodol nanas dan 12 kali produksi untuk dodol nanas
crispy perbulan, sekali produksi dodol nanas menghabiskan tepung terigu
sebanyak 7 kg/hari, menghabiskan tepung terigu 7x8=56 kg/bulan, dan
menghabiskan tepung terigu 56x12= 672 kg/tahun. Dan untuk dodol nanas crispy
menghabiskan tepung terigu sebanyak 14kg/hari, mengabiskan tepung terigu
14x12=168 /bulan dan menghabiskan tepung terigu 168x12=2.016/tahun, total
tepung terigu yang dipakai produksi dodol nanas dan dodol nanas crispy dalam
setahun adalah 672 + 2.016 = 2.688 kg/tahun ) Jadi dapat disimpulkan bahwa
ketersediaan tepung terigu di daerah penelitiaan tersebut mencukupi kebutuhan
tepung terigu untuk industri pengelolaan dodol nanas. Ketersediaan gula pasir di
Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 3.539.000/kg, konsumsi gula pasir di
Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 2.949.000/kg sedangkan kebutuhan gula pasir
untuk industri pengeloaan dodol nanas di tahun 2017 sebanyak 3,888kg/tahun
(sekali produksi dodol nanas

menghabiskan gula pasir sebanyak 18 kg/hari,

menghabiskan gula pasir 18x8=144 kg/bulan, dan menghabiskan gula pasir
144x12=1.728 kg/tahun. Dan untuk dodol nanas crispy menghabiskan gula pasir
sebanyak 15kg/hari, mengabiskan te 15x12=180 /bulan dan menghabiskan gula
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pasir sebanyak 180x12=2.160 kg/tahun, total gula pasir yang dipakai produksi
dodol nanas dalam setahun adalah 1.728 + 2.160 = 3.888 kg/tahun. Jadi dapat
disimpulkan bahwa ketersediaan gula pasir di daerah penelitian tersebut
mencukupi kebutuhan, kebutuhan gula pasir untuk industri pengeloaan dodol
nanas.
B.

Keuntungan Pada Industri Pembuatan Dodol nanas
Keuntungan adalah total penerimaan dikurangi biaya produksi dalam satu

tahun produksi. Penerimaan adalah nilai rupiah dari total produksi yang
dihasilkan dikali dengan harga jual produk. Biaya produksi yang dimaksud
adalah semua pengeluaraan dalam pengelolaan dodol nanas. Berikut tabel
penerimaan, biaya dan keuntungan responden di daerah penelitian pada tahun
2017.
Tabel 4.2 Penerimaan, Biaya dan Keuntungan Pada Industri Pembuatan
Dodol Nanas di Daerah Penelitian Responden Tahun 2017

No

Sampel

Total
produksi
Dodol

Total
Penerimaan

Total
Keuntungan

(Rp/Thn)

Total Biaya
Produksi
(Rp/Thn)

19.200

192.000.000

126.196.128

65.803.872

28.800

288.000.000

180.726.192

107.273.808

Dodol
1
nanas
Dodol
2

nanas
crispi
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Total

48.000

480.000.000

306.992.320

173.077.680

Dari tabel diatas diketahui bahwa dengan asumsi 1 tahun responden aktif
bekerja membuat dodol nanas selama 240 hari ( satu kali produksi dilakukan
selama satu hari dan dalam satu minggu produksi dilakukan sebanyak lima kali,
dan dalam satu bulan produksi dilkukan sebanyak 20 kali, 8 kali produksi dodol
nanas dan 12 kali produksi dodol nanas crispy perbulan ) maka diperoleh
produksi dodol nanas

sebesar 48.000 ktk/thn ( sehari produksi dodol nanas

menghasilkan 200 kotak/hari, 200x8=1.600 kotak/bulan dan 1.600x12=19.200
kotak/tahun. Sedangkan dodol nanas crispy menghasilkan 200 kotak/hari,
200x12=2.400 kotak/bulan dan 2.400x12=28.800 kotak/tahun, total produksi
dodol nanas dan dodol nanas crispy menghasilkan 19.200 + 28.800 = 48.000
kotak/tahun.
Penerimaan dodol nanas dan dodol nanas crispy tahun 2017 sebesar Rp
480.000.000 juta. Dengan harga jual perkotak dodol nanas dan dodol nanas
crispy

sebesar Rp 10.000. ( penerimaan dodol nanas 19.200x10.000 =

Rp192.000.000 juta/tahun dan dodol nanas crispy 28.800 x 10.000 = Rp
288.000.000 juta/tahun, total penerimaan dodol nanas dan dodol nanas crispy
sebesar Rp192.000.000 + Rp288.000.000 = Rp480.000.000 juta/tahun.
Total biaya produksi sebesar Rp306.922.320 juta/tahun, biaya produksi
dodol nanas yaitu biaya tetap (biaya penyusutan) + biaya variabel (biaya bahan
baku+biaya bahan penunjang) = Rp25043+Rp1.289.500 = Rp1.314.543 juta/hari,
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Rp1.314.543x8=Rp10.516.344 juta/bulan dan 10.516.344x12=Rp126.196.128
juta/tahun, sedangkan biaya dodol nanas crispy menghabiskan biaya sebesar,
Rp25043+Rp1.230.000=

Rp

1.255.043

juta/hari,

Rp

1.255.043x12=Rp15.060.516 juta/bulan dan Rp15.060.516x12=Rp180.726.192
juta/tahun. Total biaya produksi dodol nanas dan dodol nanas crispy yaitu
Rp126.196.128 + 180.726.192 = 306.922.320 juta/tahun.
Keuntungan yaitu penerimaan – biaya produksi, keuntungan dodol nanas
Rp192.000.000 – Rp126.196.128= Rp 65.803.872
keuntungan

dodol

nanas

crispy

Rp288.000.000

juta/tahun sedangkan
–

Rp180.726.192

=

Rp107.273.808 juta/tahun, jadi total keuntungan dodol nanas dan dodol nanas
crispy sebesar Rp65.803.872 + Rp107.273.808 = Rp173.077.680 juta/tahun
Efisiensi usaha
Dapat dihitung dengan menggunakan R/C Rasio, yaitu dengan
membandingkan antara besarnya penerimaan dengan biaya yang dikeluarkan
untuk produksi.
R/C =

= 1, 57

Hasil dari Penerimaan / Biaya produksi adalah 1,57 yang berarti bahwa
usaha yang dijalankan sudah efisien sesuai dengan ketentuan efisiensi usaha yang
mengatakan bahwa apabila R/C>1, maka usaha UKM dodol nanas Tulimario
Yang dijalankan sudah efisien.
1,57>1, berarti usaha UKM dodol nanas
efisien.

Tulimario yang dijalankan sudah
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C.

Prospek Pengembangan UKM Pengelolahan Podol Nanas di Tangkit
Baru
Prospek adalah suatu gambaran keseluruhan, baik ancaman ataupun

peluang dari kegiatan pemasaran yang akan datang yang berhubungan dengan
ketidak pastian dari aktifitas pemasaran atau penjualan. Dengan demikian
prospek merupakan kondisi yang akan dihadapi oleh perusahaan dimasa yang
akan datang baik kecendrungan untuk meningkatkan atau menutup.
Berdasarkan hasil wawancara kepada bagian keuangan UKM Tulimario
tentang prospek perkembangan UKM dodol nanas tersebut, UKM Tulimario
memiliki prospek yang baik dengan penjualan setiap tahunnya meningkat, dia
berharap UKM Tulimario kedepannya makin maju lagi dan dodol nanas makin
banyak dikenal orang sebagai oleh-oleh khas jambi. Sedangkan harapan dari
pegawainya sendiri tentang UKM dodol nanas Tulimario tersebut yaitu tetap
berkembang dan dikenal banyak orang agar mereka mendapatkan biaya
tambahan dari bekerja di UKM tersebut
UKM Tulimario setiap tahun mengalami peningkatan, khususnya di bulan
Ramadhan.
Tabel 4.3 Penjualan di Bulan Ramadhan

Dodol Nanas

2015
ktk
1800

2016
ktk
1835

2017
ktk
2000

2

Dodol Nanas Crispy

2560

2890

3110

3

Total

4350

4725

5110

No

Produk

1
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Tabel diatas menunjukkan bahwa setiap tahun usaha dodol nanas dan
dodol nanas crispy mengalami peningkatan. Ini membuktikan bahwa usaha ini
layak dikembangkan dengan perminataan pasar yang semakin meningkat setiap
tahun khususnya di bulan ramadhan.
Faktor

Internal Dalam

Prospek

Pengembangan

Pengelolahan

Dodol Nanas di Kabupaten Muaro Jambi
1.

Kekuatan
a.

Lokasi di daerah bahan baku
industri pengelolaan dodol nanas Tulimario terletak di di Desa
yang merupakan penghasil nanas terbesar di Kabupaten Muaro
Jambi

b.

Tenaga kerja mudah di dapat
di daerah penelitian banyak tersedia tenaga kerja karena didaerah
tersebut banyak penduduk yang tidak bekerja

c.

Pangsa pasar luas
untuk daerah Jambi pasar dari dodol nanas ini masih sangat luas.
Ini disebabkan dodol nanas tersebut sudah dipasarkan ke beberapa
pusat perbelanjaan di Jambi dan Riau.

2.

Kelemahan
a.

Sumber daya masyarakat (SDM) belum terlatih betul

b.

Varian produk yang masih sedikit dibandingkan produk pesaing.
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Faktor Eksternal Dalam Prospek Pengembangan Pengelolahan Dodol
Nanas di Kabupaten Muaro Jambi
1.

Peluang
a.

Budaya masyarakat
Kebiasaan masyarakat membeli oleh-oleh dalam setiap bepergian
sangat menunjang kemajuan industri pengelolahan dodol nanas
Tulimario

b.

Membuat varian baru
Membuat kue nastar, strategi ini dipilih karena sebentar lagi akan
masuk bulan puasa dan Idul Fitri dimana kue nastar adalah cemilan
yang cocok untuk di jual di bulan Ramadhan.

2.

Ancaman
a.

Munculnya pesaing baru
Kemungkinan munculnya industri serupa adalah sangat besar
mengingat prospek industri pengelolaan dodol nanas cukup baik.
Kemungkinan ini bisa terjadi karena ada beberapa karyawan yang
keluar dari industri sehingga ada kemungkinan karyawan tersebut
untuk melakukan usaha yang sama

b.

Banyaknya produk lain
Banyak nya produk makanan modern sehingga UKM harus terus
mengembangkan produknya.
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Strategi Perkembangan Dodol Nanas Tulimario
1.

Memperluas tempat penjualan, seperti menjual di tempat yang
sering dikunjungi wisatawan seperti Candi Muaro Jambi, Gentala
Arasyi, dan Jambi paradise. Agar lebih banyak yang mengenali
produk buatan Desa Tangkit Baru ini.

2.

Membuat varian baru yaitu dodol nanas crispy, strategi ini dipilih
karena selain bentuknya yang unik dodol nanas crispy ini juga
mempunyai rasa gurih yang di dapat dari kulit tepung dodol nanas
crispy.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A.

KESIMPULAN
1.

Ketersediaan bahan penunjang yaitu tepung terigu dan gula pasir
yang diperlukan untuk menjalankan industri pengelolaan dodol
nanas tercukupi

2.

Diperoleh keuntungan yang diterima Rp173.077.680 /thn. Industri
pengelolaan dodol nanas di daerah penelitian ini menguntungkan
karena dari hasi perhitungan diperoleh nilai TR adalah Rp
480.000.000/thn dan nilai TC adalah Rp306.922.320 /thn (TR>TC)
Efisiensi usaha yang cukup baik, karena dari hasil
perhitungan diperoleh nilai R adalah Rp 480.000.000/thn dan nilai
C adalah Rp Rp306.922.320 (R/C) = 1,57
1,57>1, berarti usaha UKM dodol nanas

Tulimario yang

dijalankan sudah efisien
3.

Strategi pengembangan industri pengelolahan dodol nanas yaitu
dengan meningkatkan varian dodol nanas dan meningkatkan
penjualan

untuk

memperbesar

keuntungan

meningkatkan akses ke pasar yang lebih luas.
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dengan

cara
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B.

SARAN
1. Kepada pemerintah
-

Diharapkan kepada pemerintah daerah agar memberikan bantuan
berupa pinjaman dan agar industri pengelolahan dodol nanas dapat
mengembangkan usahannya.

2. Kepada pengelolah
-

Meningkatkan kemampuan dalam mengolah dodol nanas agar
dapat dihasilkan produk dodol nanas yang lebih berkualitas.
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LAMPIRAN
A. Nama-nama populasi
1. Siti Fatimah

6. Wati

2. Ana

7. Eva

3. Munira

8. Eni

4. Rina

9. Hajria

5. Ijah
B. Rangkuman Wawancara
UKM Tulimario berdiri dari tahun 1991, produk UKM TUlimario
adalah dodol nanas dan dodol nanas Crispi, UKM ini beroperasi 20 hari
dalam sebulan dimana 8 hari produksi dodol nanas dan 12 hari produksi
dodol nanas crispi. UK ini memiliki 8 tenaga kerja dimana 8 tenaga kerja
ini memiliki bagian nya masing-masing. UKM ini mendapat bahan baku
yaitu nanas dari warga sekitar Desa Tangkit Baru, sedangkan bahan
peenunjang tepung terigu dan gula didapat di sekitaran Kec Sungai Gelam.
Untik pemasaranya UKM Tulimario memasarkan produknya disekitar
Jambi dan Riau, dengan omset pertahun > Rp 100.000.000.

Perkiraan Biaya Gedung dan peralatan
No

Uraian

Jumlah

Biaya Satuan ( RP)

Jumlah Biaya

1

Gedung

2

50.000.000

100.000.000

2

Pisau

4

15.000

60.000

3

Gunting

2

5.000

10.000

4

Timbangan Kecil

1

50.000

50.000

5

Timbangan Besar

1

150.000

150.000

6

Ember Besar

4

30.000

120.000

7

Ember Kecil

2

15.000

30.000

8

Kompor

2

750.000

1.500.000

9

wajan

2

400.000

800.000

10

Saringan

1

50.000

50.000

11

Wadah

10

50.000

500.000

12

Penggiling

1

800.000

800.000

13

Pengaduk

2

50.000

100.000

14

Lemari +Rak

3

500.000

1.500.000

15

Meja + Kursi

4

250.000

1.000.000

14

Dll

-

1.000.000

1.000.000

15

Total

107.670.000

Uraian
Gedung
Pisau
Gunting
Timbangan Kecil
Timbangan Besar
Ember Besar
Ember Kecil
Kompor
Wajan
Saringan
Wadah
Penggiling
Pengaduk
Lemari + Rak
Meja+ Kursi
dll

Jumlah
2
4
2
1
1
4
2
2
2
1
10
1
2
3
4
Total

BIAYA TETAP
Biaya Penyusutan Peralatan Usaha Pengelolaan dodol Nanas
Biaya Penyusutan
Umur
Biaya Satuan
Jumlah Biaya
Hari
Bulan
Ekonomis
50000000
15000
5000
50000
150000
30000
15000
750000
400000
50000
50000
800000
50000
500000
250000
100000

100000000
60000
10000
50000
150000
120000
30000
1500000
800000
50000
500000
800000
100000
1500000
1000000
1000000
107670000

20
5
3
5
5
3
3
10
10
3
5
10
5
20
20
3

20833.3333
50
13.88888889
41.66666667
125
166.6666667
41.66666667
625
333.3333333
69.44444444
416.6666667
333.3333333
83.33333333
312.5
208.3333333
138.8888889
25043.05556

Tahun

416666
5000000
1000
12000
277.7777778
3333.333333
833.3333333
10000
2500
30000
3333.333333
40000
833.3333333
10000
12500
150000
6666.666667
80000
1388.888889
16666.66667
8333.333333
100000
6666.666667
80000
1666.666667
20000
6250
75000
4166.666667
50000
2777.777778 333333.33.333
500861.1111
6010333.333

Dibulatkan Menjadi
Penyusutan biaya ( hari)

: 25043

Penyusutan biaya ( bulan) : 500861
Penyusutan biaya ( tahun) : 6010333
BIAYA VARIABEL
1. Dodol Nanas
Tabel , Biaya Bahan Baku dan Biaya Penunjang dodol Nanas
No

Bahan

Jumlah Bahan

Harga (Kg)

Baku

Total
Harga

Kg/Buah
1

Nanas

75 kg/205 buah

2.000

410.000

2

Gula pasir

18

13.000

234.000

3

tepung

7

6.500

45.500

Terigu
4

Mentega

1

30.000

30.000

5

Plastik

-

50.000

50.000

Kemasan
6

Gas

-

40.000

40.000

7

Air

-

40.000

40.000

8

Listrik

-

30.000

30.000

9

tenaga Kerja

8

30.000+80.00

310.000

0+
150.000+50.0
00
10
11

Dll

Total

100.000
-

100.000
1.289.500

2. Dodol Nanas Crispy
Tabel , Biaya Bahan Baku dan Biaya Penunjang dodol Nanas
No

Bahan

Jumlah Bahan

Harga (Kg)

Total Harga

Baku
Kg/Buah
1

Nanas

60 kg/175

2.000

350.000

buah
2

Gula pasir

15

13.000

195.000

3

Tepung

14

6.500

91.000

Terigu
4

Mentega

8 Ons

24.000

24.000

5

Plastik

-

50.000

50.000

Kemasan
6

Gas

-

40.000

40.000

7

Air

-

40.000

40.000

8

Listrik

-

30.000

30.000

9

tenaga Kerja

8

30.000+80.000+

310.000

150.000.+50.000
10
11

Dll

Total

100.000
-

100.000
1.230.000
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