
Analisis usaha industri tempe kedelai skala rumah tangga 

di kota Surakarta 

Oleh : 

Tri Rahayu Setyowati 
H0305040 

 
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya 

bermatapencaharian dan menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. 

Berbagai jenis komoditas diusahakan di seluruh wilayah Indonesia, salah 

satunya yaitu tanaman pangan. Produk dari pertanian memiliki peranan 

penting bagi masyarakat. Salah satu peranannya adalah sebagai bahan baku 

dalam kegiatan industri. 

Industri dalam menjalankan kegiatannya memerlukan bahan baku untuk 

proses produksi, bahan baku tersebut diperoleh dari sektor pertanian. Hasil 

pertanian mempunyai sifat mudah rusak dan tidak tahan lama sehingga 

memerlukan adanya suatu proses pengolahan agar dapat meningkatkan nilai 

tambah produk. Oleh karena itu, diperlukan suatu industri pengolahan yang 

mengolah hasil pertanian tersebut. 

Pengembangan industri pengolahan pangan di Indonesia yang didukung 

oleh sumberdaya alam pertanian, baik nabati maupun hewani yang mampu 

menghasilkan berbagai produk olahan yang dapat dibuat dan dikembangkan 

dari sumber daya alam lokal atau daerah. Saat ini di beberapa negara Asia 

banyak produk pangan yang diangkat dari jenis pangan lokal dan diolah secara 

tradisional. Dengan berkembangnya produk lokal tersebut, maka jumlah dan 

jenis produk pangan menjadi semakin banyak jumlahnya (Soleh, 2003). Di 

Indonesia banyak terdapat industri pengolahan hasil pertanian,  salah satunya 

adalah industri pengolahan kedelai. 
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Kedelai mempunyai peranan yang sangat penting bagi masyarakat 

Indonesia terutama di Pulau Jawa, ini dapat dilihat dari adanya kenyataan 

bahwa sebagian besar masyarakat tidak dapat melepaskan diri dari bahan 

makanan yang berbahan baku kedelai. Sebagai makanan, kedelai sangat 

berkhasiat bagi pertumbuhan dan menjaga kondisi sel-sel tubuh. Kedelai 

banyak mengandung unsur dan zat-zat makanan penting seperti pada tabel 

berikut: 

Tabel 1. Kandungan Zat-zat Makanan Pada Kedelai 

Unsur Zat Makanan Kedelai Putih (%) Kedelai Hitam (%) 
Air 
Protein 
Lemak 
Karbohidrat 
Mineral 

13,75 
41,00 
15,80 
14,85 
5,25 

14,05 
40,40 
19,30 
14,10 
5,25 

Sumber : AAK, 1989 

Salah satu bahan makanan berbahan baku kedelai yang banyak 

dikonsumsi masyarakat tersebut adalah tempe kedelai. Menurut Sarwono 

(2000), tempe kedelai merupakan bahan makanan yang mempunyai peran 

penting dalam peningkatan status gizi masyarakat. Tempe kedelai merupakan 

sumber makanan yang baik untuk memenuhi kebutuhan gizi dan menjaga 

kesehatan tubuh karena banyak mengandung asam amino esensial, vitamin B 

kompleks, dan serat. Selain itu tempe kedelai juga merupakan sumber protein 

yang setara dengan daging. 

Usaha pembuatan tempe kedelai yang pada umumnya padat karya dan 

merupakan industri rumah tangga mempunyai peran yang sangat penting bagi 

masyarakat. Hal ini disebabkan cukup banyak tenaga kerja berpenghasilan 

rendah yang dapat ditampung dan banyak keluarga yang menggantungkan 

pendapatannya pada usaha ini, baik mereka yang terkait langsung dengan 

kegiatan produksi maupun yang tidak terkait langsung. Banyaknya usaha 

pembuatan tempe kedelai juga dapat memberikan kesempatan berusaha yang 

lebih luas untuk kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah 

(Suharno, 1996). 
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Kota Surakarta merupakan suatu kota yang padat dengan industri, namun 

masih dijumpai industri tempe kedelai. Industri ini umumnya berskala rumah 

tangga yang sebagian besar menggunakan tenaga kerja keluarga yang sudah 

berusia tua sehingga bisa dikatakan industri tempe kedelai ini sudah ada sejak 

lama. Hal ini berarti industri tempe kedelai tersebut masih tetap mampu 

bertahan sampai sekarang ini di tengah persaingan dengan industri lainnya. 

Bahan baku industri tempe kedelai di Kota Surakarta adalah kedelai impor 

karena Kota Surakarta bukan merupakan daerah penghasil kedelai.  

Bulan Juli-September 2008, Dinas Perindustrian Perdagangan dan 

Penanaman Modal Kota Surakarta memberikan bantuan berupa subsidi harga 

kedelai kepada para pengusaha tempe kedelai di Kota Surakarta. Hal ini 

menunjukkan bahwa pemerintah Kota Surakarta ikut campur tangan terhadap 

keberlangsungan hidup industri tempe agar tetap bertahan dalam menjalankan 

usahanya. Hal inilah yang mendorong peneliti mengadakan suatu penelitian 

mengenai analisis usaha industri tempe kedelai skala rumah tangga di Kota 

Surakarta. 

B. Perumusan Masalah 

Sekarang ini banyak bermunculan industri kecil, baik di kota maupun di 

pedesaan. Industri rumah tangga dan industri kecil diharapkan dapat 

berkembang menjadi industri besar sehingga pada akhirnya dapat menjadi 

penyokong pertumbuhan perekonomian negara. Salah satunya adalah industri 

tempe, yang merupakan industri pengolahan makanan yang memanfaatkan 

kedelai untuk diolah lebih lanjut menjadi tempe kedelai yang akan 

meningkatkan nilai tambah bagi kedelai itu sendiri. Tempe kedelai merupakan 

bahan makanan dengan harga yang relatif murah sehingga dapat terjangkau 

oleh masyarakat luas. 

Setiap  pengusaha dalam menjalankan usahanya tentu saja mempunyai 

tujuan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya dengan jalan 

memaksimumkan pendapatan, meminimumkan biaya, dan memaksimumkan 

penjualan (Suparmoko, 2001). Industri tempe kedelai di Kota Surakarta yang 

pada umumnya merupakan industri berskala rumah tangga seharusnya juga 
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memperhatikan hal-hal tersebut. Namun, dalam kenyataannya seringkali 

pengusaha kurang memperhatikan besarnya biaya, penerimaan, keuntungan, 

dan efisiensi usahanya.  

Pengusaha tempe kedelai di Kota Surakarta dalam menjalankan 

usahanya menghadapi beberapa masalah antara lain adalah harga kedelai yang 

tinggi. Hal ini merupakan masalah utama yang dihadapi pengusaha tempe di 

Kota Surakarta. Selain itu, teknologi yang digunakan masih sederhana dan 

masih tergantung dengan alam. Pada saat musim penghujan proses fermentasi 

membutuhkan waktu yang lebih lama dari biasanya sehingga waktu yang 

ditargetkan untuk kedelai menjadi tempe menjadi semakin mundur. Selain itu, 

pada musim hujan butuh penambahan pemberian ragi agar proses fermentasi 

tidak berjalan lambat. Dengan adanya masalah tersebut akan mempengaruhi 

besarnya jumlah produksi yang akhirnya akan mempengaruhi besarnya 

penerimaan dan keuntungan yang diperoleh pengusaha tempe kedelai di Kota 

Surakarta.  

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat diambil rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Berapa besarnya biaya, penerimaan, keuntungan, dan profitabilitas dari 

industri tempe kedelai skala rumah tangga di Kota Surakarta? 

2. Berapa besarnya tingkat efisiensi usaha dari industri tempe kedelai skala 

rumah tangga di Kota Surakarta? 

3. Berapa besarnya risiko usaha dari industri tempe kedelai skala rumah 

tangga di Kota Surakarta ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui besarnya biaya, penerimaan, keuntungan, dan profitabilitas 

dari industri tempe kedelai skala rumah tangga di Kota Surakarta. 

2. Mengetahui besarnya tingkat efisiensi usaha dari industri tempe kedelai 

skala rumah tangga di Kota Surakarta. 
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3. Mengetahui besarnya risiko usaha dari industri tempe kedelai skala rumah 

tangga di Kota Surakarta 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi peneliti merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di 

Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. Selain itu, dapat 

menambah wawasan dan pengetahuan tentang keadaan industri tempe 

kedelai di Kota Surakarta. 

2. Bagi pemerintah kota, hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan 

pemikiran dan bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan yang lebih 

baik di masa datang, terutama dalam pengembangan usaha industri skala 

rumah tangga. 

3. Bagi pihak lain yang membutuhkan, diharapkan dapat menjadi bahan 

pustaka/referensi dan informasi untuk masalah yang sama di masa datang. 

4. Bagi industri tempe, diharapkan para pengusaha tempe dapat menganalisis 

usahanya sehingga bisa tetap menjaga keberlangsungan industri tempe di 

Kota Surakarta. 
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