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ABSTRACT 
 

The purposes of this research were to identify the Break Even Point and rentability rate of tempe industry 
in Kelurahan Sidodadi, Samarinda. The research was conducted in Kelurahan Sidodadi, Samarinda from 
February 2009 until April 2009.The sample method was by census. Data was collected by using direct 
observation and interview with 30 tempe business owners as respondents based on questions list. Data 
were analyzed by using break even point analysis and rentability ratio with profit margin and asset 
turnover.  The result of the research showed that break even point of tempe industry in Kelurahan 
Sidodadi was 106,2 kilograms or  Rp 853.854,30 which mean if tempe business owners sold as much as 
the 106,2 kilograms or Rp 853.854,30  so tempe business owners was outstanding break even point. 
Tempe industry in Kelurahan Sidodadi was optimal with rentability rate of 93,01%. This means that the 
amount of the profits earned as much as the 93,01% of total assets was used. 
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PENDAHULUAN 

 
Kedelai merupakan bahan baku utama 

pengolahan pangan seperti tahu, tempe, kecap 
dan lain-lain. Konsumsi bahan pangan yang 
berasal dari kacang-kacangan, kususnya kedelai 
bagi masyarakat Indonesia pada masa 
mendatang diperkirakan naik terus. Upaya 
meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi 
kedelai di Indonesia merupakan tantangan serius 
untuk mempertahankan kelangsungan 
pengembangan produksi agar mencapai 
swasembada komoditas tersebut. (Rukmana, 
1996).  

Tempe merupakan makanan sumber 
protein tinggi yang harga per satuan unit lebih 
murah apablia dibandingkan dengan  sumber 
protein asal hewani seperti daging, susu dan 
telur. Harganya juga relatif murah, proses 
pembuatannya sederhana dan mudah, 
kandungan gizinya pun cukup tinggi. Beberapa 
khasiat tempe bagi kesehatan antara lain 
menurunkan kadar kolesterol, antidiare 
khususnya karena bakteri E. coli 
enteropatogenik dan antioksidan. Nilai gizi 
protein tempe meningkat setelah proses 
peragian, karena terjadinya pembebasan asam 
amino yang terkandung dalam kedelai diperoleh 
dari ragi. (Cahyadi, 2007). 

Pembuatan tempe tidak sulit dan dapat 
dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang 
biasa terdapat di rumah tangga. Pembuatan 
tempe untuk usaha kecil sangat dianjurkan 

menggunakan alat-alat mekanis. Pembuatan 
tempe secara tradisional biasanya menggunakan 
tepung tempe yang dikeringkan di bawah sinar 
matahari. Sekarang, pembuatan tempe banyak 
yang menggunakan ragi tempe. 

Kelurahan Sidodadi merupakan salah 
satu kelurahan di Kota Samarinda yang 
sebagian besar penduduk terlibat dalam usaha 
pembuatan tempe. Usaha pembuatan tempe 
masih dilakukan secara tradisional yang 
umumnya masih industri rumah tangga dengan 
tenaga kerja yang terlibat berasal dari dalam 
keluarga dan usaha pembuatan tempe yang 
dikelola oleh masyarakat yang sebagian besar 
langsung dijual ke pasar terdekat yaitu pasar 
segiri. Usaha pengolahan tempe di Kelurahan 
Sidodadi adalah usaha yang bertujuan untuk 
menghasilkan keuntungan atau laba yang 
ditentukan oleh penggunaan biaya produksi, 
jumlah output yang dihasilkan dan harga jual.  

Permasalahan yang terjadi pada usaha 
pembuatan tempe di Kelurahan Sidodadi adalah 
kurangnya pengetahuan pengusaha mengenai 
pengelolaan dan penggunaan modalnya, 
sehingga pengusaha kurang mengetahui apakah 
mendapatkan keuntungan atau mengalami 
kerugian. Keadaan mengetahui usaha mendapat 
keuntungan dan juga tidak mengalami kerugian 
(titik balik modal) disebut dengan analisis 
pulang pokok (Break Even Point). Untuk 
mengetahui kemampuan pengusaha 
mendapatkan keuntungan dalam menggunakan 
dana yang tersedia yang tercermin dalam 
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perputaran modalnya di sebut dengan rasio 
rentabilitas atau profitabilitas. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka 
peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 
berjudul “Analisis Rentabilitas Usaha 
Pembuatan Tempe di Kelurahan Sidodadi Kota 
Samarinda”. 

Adapun tujuan penelitian yang ingin 
dicapai adalah untuk mengetahui : 
1. BEP (Break Even Point) usaha pembuatan 

tempe di Kelurahan Sidodadi Kota 
Samarinda. 

2. Tingkat rentabilitas bagi usaha pembuatan 
tempe di Kelurahan Sidodadi Kota 
Samarinda. 

 
Produksi adalah menambah nilai dari 

suatu barang sehingga barang tersebut dapat 
bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dari 
definisi tersebut maka produksi mempunyai dua 
arti, yaitu produksi dalam arti ekonomi adalah 
segala sesuatu atau kegiatan untuk menambah 
atau mempertinggi manfaat suatu barang, 
sedangkan dalam arti sehari-hari adalah jumlah 
barang yang dihasilkan dalam jangka waktu 
tertentu (Mahmud, 1990). Menurut Irawan 
(1997) produksi adalah penggunaan tenaga 
manusia  dan mesin-mesin untuk mengubah 
bahan-bahan menjadi produk jadi atau jasa-jasa. 

Menurut Gilarso (1992) produksi 
adalah setiap usaha manusia baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk barang 
atau jasa agar lebih berguna yaitu mampu 
memenuhi kebutuhan manusia. Ditambahkan 
Mubyarto (1994), bahwa fungsi produksi adalah 
suatu fungsi yang menunjukkan hubungan 
antara hasil produksi fisik (output) dengan 
faktor-faktor produksi (input). Untuk 
mengambarkan fungsi produksi secara jelas dan 
menganalisis peranan masing-masing faktor 
produksi, maka dari sejumlah faktor produksi 
tersebut ada yang dianggap variable dan lainnya 
dianggap konstan atau tetap (Moehar Daniel, 
2002). 

Penerimaan dibidang pertanian adalah 
produk yang dinyatakan dalam bentuk uang 
tunai sebelum dikurangi dengan biaya 
pengeluaran selama kegiatan usahatani. Total 
penerimaan merupakan harga dikalikan dengan 
jumlah satuan barang yang diproduksi (Mosher, 
1991). Menurut Soedarsono (1995), jumlah 
penerimaan  didefenisikan sebagai penerimaan 
dari sejumlah tertentu yang diperoleh dari hasil 
kali antara jumlah barang yang diproduksi 
dengan harga barang tersebut. 

Menurut Mubyarto (1994), pendapatan 
adalah hasil dari usaha yang dinilai dengan uang 
kemudian dikurangi dengan biaya produksi dan 

biaya pemasaran, sehingga diperoleh 
pendapatan bersih. Sedangkan menurut 
Soekartawi, dkk (1993), pendapatan yang besar 
mencerminkan dana yang cukup dalam 
berusahatani, sedangkan pendapatan yang 
rendah dapat menyebabkan menurunnya 
investasi dan upaya pemupukan modal. 

Menurut Harahap (2006), salah satu 
analisis yang sering digunakan dalam 
menganalisis keuangan perusahaan adalah 
teknik Break Even Point (BEP).  Model  ini 
adalah untuk mencari dan menganalisis aspek 
hubungan antara besarnya investasi dan 
besarnya volume rupiah yang diperlukan untuk 
mencapai tingkat laba tertentu. Fungsi dari 
analisis BEP antara lain untuk mengetahui 
keadaan usaha (perusahaan) tidak mendapat 
keuntungan dan juga tidak mengalami kerugian 
(titik balik modal). 

Menurut Sumarni dan Soeprihanto 
(1998), analisis pulang pokok (Break Even 
Point) merupakan analisis untuk mengetahui 
apakah luas produksi yang dibuat perusahaan 
sudah mendatangkan keuntungan atau 
merugikan. Keadaan pulang pokok yaitu 
keadaan produksi atau penjualan perusahaan 
dengan jumlah pendapatan (penerimaan 
penjualan) sama besarnya dengan jumlah 
pengeluaran (biaya). Dengan kata lain 
perusahaan tidak mendapatkan laba tetapi juga 
tidak menderita rugi, atau pada saat penerimaan 
total (Total Revenue = TR) sama dengan biaya 
total (Total Cost = TC). 

Menurut Herjanto, Eddy (1997), 
analisis pulang pokok (Break Even 
Point) adalah suatu analisis yang 
bertujuan untuk menemukan satu titik 
dalam kurva biaya pendapatan yang 
menunjukkan biaya yang dikeluarkan 
sama dengan pendapatan. Dengan 
mengetahui titik pulang pokok, analisa 
dapat mengetahui pada tingkat volume 
penjualan atau pendapatan berapa 
perusahaan mencapai titik impasnya, 
yaitu tidak rugi tetapi juga tidak untung. 
Apabila penjualan melebihi titik itu 
maka perusahaan mulai mendapatkan 
keuntungan. Dalam melakukan analisis 
pulang pokok diperlukan estimasi 
mengenai biaya tetap, biaya variabel 
dan pendapatan. 
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Tinjauan Umum Tempe 

Menurut Cahyadi (2007), tempe 
adalah campuran biji kedelai dengan 
massa kapang. Hifa kapang tumbuh 
dengan intensif dan membentuk jalinan 
yang mengikat biji kedelai yang satu 
dengan biji yang lain. Tempe adalah 
makanan tradisional hasil peragian oleh 
kapang Rhizopus oryzae sp. Tempe juga 
mengandung beberapa vitamin B, 
mineral, lemak dan karbohidrat. Berikut 
ini proses pembuatan tempe kedelai : 

Biji kedelai direbus sampai 
mendidih. Setelah itu, kedelai dibiarkan 
terendam didalam perebus selama 48 
jam (sampai air peerndam masam dan 
berlendir) lalu kedelai dicuci. 

Biji kedelai dibelah sehingga 
kulitnya terlepas dengan melakukan 
penginjakan dimasukkan ke dalam 
karung goni, kemudian diinjak-injak 
sampai biji pecah atau terbelah dan kulit 
terlepas 

Biji tanpa kulit dicuci sampai 
bersih dan tidak ada lagi lender yang 
tertinggal pada kulit. 

Biji tanpa kulit direbus di dalam 
air mendidih selama 20-30 menit. 
Kemudian biji ditiriskan sampai 
suhunya suam-suam kuku. 

Biji yang telah suam-suam kuku 
ditaburi dengan ragi tempe kemudian 
diaduk-aduk agar ragi dan biji 
tercampur merata. Setelah itu, 
dimasukkan ke dalam plastik yang 
diberi lubang dengan jarum besar. 

Pemeraman dilakukan dengan 
meletakkan kantong berisi biji di atas 
rak-rak yang terbuat dari anyaman 
bambu yang berlangsung selama 36-48 
jam. Hasil pemeraman disebut sebagai 
tempe kedelai. 

 
METODE PENELITIAN 
 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan selama tiga 

bulan, dimulai dari bulan Februari sampai 
dengan April 2009 dengan lokasi penelitian 

usaha pembuatan tempe di Kelurahan Sidodadi 
Kota Samarinda. 

 
B. Metode Pengambilan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian 
berupa data primer yang diperoleh melalui 
wawancara langsung ke responden dengan 
menggunakan daftar pertanyaan dan data 
sekunder berupa data keadaan umum daerah 
penelitian diperoleh dari instansi terkait. 

 
C. Metode Pengambilan Sampel 

Sampel diambil secara sensus, dengan 
jumlah responden ada 30 pengusaha pengolah 
tempe. 

 
1.1. Metode Analisis Data 

1. Tingkat pendapatan usaha pembuatan 
tempe 

Menurut Boediono (2002), menyatakan 
bahwa pendapatan dapat ditentukan dengan 
menggunakan rumus sebagai berikut : 

I = TR – TC 
Keterangan : 
I = Income/Pendapatan  
TR = Total Revenue/Total Penerimaan  
TC = Total Cost/Total Biaya  

Menurut Soedarsono (1995), untuk 
memperoleh total penerimaan adalah 
menggunakan rumus sebagai berikut : 

TR = P x Q 
Keterangan  : 
TR = Total Revenue/Total Penerimaan  
P = Price/Harga  
Q = Quantity/Jumlah Produksi 

Adapun untuk menentukan total biaya 
adalah sebagai berikut : 

TC = TFC + TVC 
Keterangan : 
TC      = Total Cost/Total Biaya  
TFC    = Total Fixed Cost/Total Biaya Tetap  
TVC   = Total Variable Cost/Total  
Biaya Variabel  
 
2. BEP (Break Even Point) usaha pembuatan 

tempe 
Menurut Martono dan Harjito (2003), 

analisis pulang pokok (Break Even Point) dapat 
menggunakan rumus sebagai berikut : 
BEP (unit)  =               Fixed Cost 

Price/unit – Variable Cost/unit 
 

BEP (RP)  =               Fixed Cost 
 1 – Variable Cost/Price 
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3. Tingkat rentabilitas usaha pembuatan tempe 
Menurut Sutrisno (2001), untuk 

mengetahui tingkat rentabilitas adalah sebagai 
berikut : 

Rentabilitas = Profit margin  x  Asset turn-
over 

Adapun untuk menentukan margin laba 
(profit margin) dan tingkat perputaran aktiva 
(asset turn-over) dengan menggunakan rumus : 

Profit Margin = Pendapatan bersih x 100%  
 Penerimaan 

Asset turn-over = Penerimaan 
  Total aktiva 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
Gambaran Umum Usaha Pembuatan Tempe 

di Kelurahan Sidodadi 
Usaha pembuatan tempe merupakan 

salah satu mata pencaharian utama usaha 
pembuatan tempe di Kelurahan Sidodadi sejak 
tahun 1974 yang dilakukan secara 
berkelanjutan. Pada umumnya pembuatan tempe 
di Kelurahan Sidodadi dilakukan pada pagi hari 
sekitar pukul 05.00-15.00 WITA hingga tahap 
pencucian lalu dilanjutkan dengan tahap 
perendaman sampai dengan hari berikutnya agar 
diperoleh kedelai yang lunak sehingga 
diperlukan waktu merendam selama satu 
malam. Proses pembuatan masih menggunakan 
alat-alat yang cukup sederhana yaitu tungku, 
timbangan, kaleng minyak, ember, tampah, 
dandang dan karung goni. Adapun tahapan 
usaha pembuatan tempe di Kelurahan Sidodadi 
sebagai berikut: 
1. Biji kedelai dipilih yang bermutu baik, 

kemudian dicuci dengan air bersih. 
2. Biji kedelai direbus selama ±30 menit agar 

dalam proses pengupasan menjadi mudah. 
3. Pengupasan kulit ari dengan dihamparkan 

diatas karung goni kemudian diinjak-injak 
agar kulit ari terkelupas menjadi keping-
keping kedelai. 

4. Keping-keping kedelai direndam selama 
satu malam didalam kaleng minyak agar 
menjadi lunak dan mencegah pertumbuhan 
bakteri pembusuk pada saat proses 
pemeraman. 

5. Keping-keping kedelai yang telah direndam 
selama satu malam dicuci kembali agar 
bersih. 

6. Keping kedelai direbus kembali hingga 
empuk selama 90 menit dengan 
menggunakan air panas kemudian ditiriskan 
dan didinginkan. 

7. Peragian pada keping kedelai yang telah 
didinginkan dengan merata agar diperoleh 
kualitas tempe yang baik. 

8. Kedelai yang telah  dicampur dengan ragi 
dibungkus dengan plastik dan disimpan 
(diperamkan) selama beberapa hari yaitu 1-
2 hari hingga diperoleh “tempe”. 
 
 

Analisa Ekonomi Usaha Pembuatan Tempe  
 
Produksi dan biaya produksi 

Menurut Gilarso (1992) produksi adalah setiap 
usaha manusia baik secara langsung maupun 
tidak langsung untuk barang atau jasa agar lebih 
berguna yaitu mampu memenuhi kebutuhan 
manusia.  Produksi yang dimaksud adalah usaha 
pembuatan tempe yang dihasilkan untuk dijual 
oleh pengusaha. Data dari 30 responden 
pembuatan tempe di Kelurahan Sidodadi dalam 
jumlah produksi selama satu bulan Maret 2009 
adalah 125.064 kg dengan rata-rata produksi 
416,80 kg responden-1. Produksi yang tertinggi 
adalah sebanyak 4.860 kg, produksi terendah 
adalah sebanyak 3.240 kg. Secara rinci dapat 
dilihat pada Tabel 7. 

Kegiatan produksi tentu tidak terlepas 
dari segala pengorbanan dimana dapat diukur 
dengan biaya. Pada umumnya biaya produksi 
adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk 
memproduksi suatu barang dan jasa yang 
meliputi biaya tetap (fixed cost) dan biaya tidak 
tetap (variable cost). 

Adapun biaya yang diperhitungkan 
oleh pengusaha pembuat tempe Kelurahan 
Sidodadi yaitu : 
1. Biaya tetap (fixed cost) 

Biaya tetap meliputi biaya penyusutan 
yaitu penyusutan alat-alat yang digunakan 
dalam produksi tempe dimana biaya penyusutan 
dimana biaya penyusutan alat diperoleh dengan 
membandingkan harga pembelian alat dengan 
umur ekonomi (lamanya masa pakai). Peralatan 
yang digunakan dalam pembuatan tempe di 
kelurahan Sidodadi adalah tungku, timbangan, 
kaleng minyak, ember, tampah, dandang dan 
karung goni. Harga peralatan tiap pembuatan 
tempe berbeda-beda sesuai dengan berlaku di 
daerah tersebut dan jenis peralatan yang dibeli. 
Total biaya penyusutan alat-alat pembuatan 
tempe di Kelurahan Sidodadi pada bulan Maret 
2009 adalah Rp 409.850,00 bulan-1 dengan rata-
rata setiap responden Rp 13.662.  
2. Biaya tidak tetap (variable cost) 

Biaya tidak tetap meliputi biaya bahan 
baku, biaya tenaga kerja, biaya pengemasan dan 
biaya pemasaran. Biaya bahan baku adalah 
biaya pembelian bahan pembuatan tempe 
(berupa kedelai dan ragi), bahan bakar (berupa 
minyak tanah) dan air yang digunakan dalam 
proses pembuatan tempe. Data yang diperoleh 
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dari 30 responden pembuat tempe harga kedelai 
adalah Rp 6.000 kg-1. Total biaya bahan baku 
pembuatan tempe di Kelurahan Sidodadi pada 
bulan Maret 2009 yang dikeluarkan adalah Rp 
366.931.000,00 bulan-1 dengan rata-rata setiap 
responden adalah Rp 12.231.033,33.  

Biaya tenaga kerja adalah biaya yang 
digunakan dalam proses pembuatan tempe. 
Biaya tenaga kerja yang diperhitungkan dalam 
usaha pembuatan tempe di Kelurahan Sidodadi 
adalah biaya per bulan pada setiap tenaga kerja 
yang digunakan.. 

Biaya pengemasan adalah biaya yang 
dikeluarkan untuk membungkus tempe dengan 
menggunakan plastik. Plastik yang digunakan 
dalam satu bulan usaha pembuatan tempe di 
Kelurahan Sidodadi untuk 30 responden adalah 
2.510 pak dengan harga Rp 30.000 pak-1 
sehingga biaya untuk pembelian plastik 
pembuatan tempe di Kelurahan Sidodadi pada 
bulan Maret 2009 adalah Rp 76.839.000,00 
bulan-1 dengan rata-rata setiap responden adalah 
Rp 2.561.300,00. 

 Biaya pemasaran  pada usaha 
pembuatan tempe di Kelurahan Sidodadi adalah 
biaya transportasi untuk pembelian bahan baku 
dan menjual tempe ke pedagang pengumpul dan 
konsumen. Biaya pemasaran usaha pembuatan 
tempe di Kelurahan Sidodadi pada bulan Maret 
2009 adalah Rp 1.539.000,00 bulan-1 dengan 
rata-rata setiap responden Rp 51.300,00.  

 
 
Penerimaan dan pendapatan 
Penerimaan adalah hasil dari penjualan 

suatu barang atau jasa yang diterima oleh 
pengusaha tersebut dalam jangka waktu 
tertentu. Pengusaha dapat meningkatkan 
produksinya dengan meminimalkan biaya 
produksi yang digunakan berupa biaya bahan 
baku, tenaga kerja, pengemasan dan pemasaran. 
Harga jual juga akan mempengaruhi penerimaan 
yang diperoleh karena penerimaan diperoleh 
dari hasil kali produksi tempe dengan harga 
penjualan tempe per bungkus (kg). Harga jual 
tempe di Kelurahan Sidodadi adalah Rp 
8.000,00 kg-1. Jumlah penerimaan yang 
diperoleh dari hasil penjualan tempe di 
Kelurahan Sidodadi pada bulan Maret 2009 
adalah Rp 1.000.512.000,00 bulan-1 dengan rata-
rata setiap responden Rp 33.350.400,00. 
Pendapatan usaha pembuatan tempe di 
Kelurahan Sidodadi setiap responden dapat 
diketahui dari selisih penerimaan dengan biaya-
biaya yang dikeluarkan. Besarnya pendapatan 
yang diperoleh pengusaha tempe di Kelurahan 
Sidodadi pada bulan Maret 2009 adalah Rp 

482.132.150,00 bulan-1 dengan rata-rata setiap 
responden Rp 16.071.071,67.  
 
Produksi usaha pembuatan tempe di Kelurahan 
Sidodadi bulan Maret 2009 

No. 
Responden Produksi Tempe (kg bulan-1) 

1                     4.536  
2                     4.860  
3                     4.536  
4                     4.536  
5                     4.536  
6                     4.536  
7                     4.536  
8                     4.536  
9                     4.536  
10                     4.536  
11                     4.536  
12                     3.240  
13                     3.240  
14                     3.240  
15                     4.536  
16                     4.536  
17                     4.536  
18                     4.536  
19                     4.536  
20                     4.860  
21                     4.536  
22                     3.240  
23                     3.240  
24                     4.536  
25                     4.536  
26                     3.240  
27                     3.240  
28                     3.240  
29                     4.536  
30                     3.240  

Total                 125.064  

Rata-rata                     4.169  

Sumber : Data primer diolah, 2009 

Analisis pulang pokok (Break Even 
Point) merupakan analisis titik impas untuk 
mengetahui usaha pembuatan tempe ini 
medatangkan laba atau kerugian. Pengusaha 
dapat memperoleh keuntungan apabila total 
penerimaan lebih besar daripada total biaya 
yang digunakan. Sebaliknya, pengusaha akan 
mengalami kerugian apabila total penerimaan 
lebih kecil daripada total biayanya. Apabila total 
penerimaan yang diperolehnya besarnya sama 
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dengan total biaya yang dikeluarkan maka 
pengusaha tidak mendapatkan laba dan juga 
tidak mengalami kerugian. Keadaan ini 
menunjukkan bahwa pengusaha berada pada 
titik pulang pokok (Break Even Point). 

Hasil penelitian menunjukkan usaha 
pembuatan tempe di Kelurahan Sidodadi masih 
merupakan industri rumah tangga dan 
merupakan mata pencaharian utama pengusaha 
pengolah tempe. Produksi dan biaya produksi 
usaha pembuatan tempe di Kelurahan Sidodadi 
antar pengusaha tidak terlalu berbeda karena 
teknik produksi, peralatan yang digunakan,  
tenaga kerja, bahan baku, sarana dan prasarana 
pengolahan tidak jauh berbeda masih 
menggunakan peralatan sederhana serta tempat 
pengolahan pengusaha saling berdekatan. 
Analisis pulang pokok (Break Even Point) 
dikalikan dengan 30 hari karena pengusaha 
melakukan usaha pembuatan tempe selama 30 
hari, sehingga BEP dicapai pada saat produksi 
mencapai 106,2 kg atau pada saat menghasilkan 
penerimaan penjualan sebesar Rp 853.854,30 
artinya apabila pengusaha hanya menjual tempe 
sebesar 106,2 kg bulan-1, maka pengusaha tidak 
memperoleh laba dan juga tidak mengalami 
kerugian atau berada pada titik pulang pokok. 
Margin laba (Profit Margin) usaha pembuatan 
tempe di Kelurahan Sidodadi pada bulan Maret 
2009 adalah sebesar 48,19% artinya jika 
melakukan usaha pembuatan tempe maka 
pendapatan bersih yang dapat dicapai adalah 
sebesar 48,19% dari penerimaan pengusaha. 

Total aktiva (biaya) pada penelitian 
Usaha pembuatan tempe di Kelurahan Sidodadi 
adalah aktiva tetap (biaya tetap) dan aktiva 
lancar (biaya tidak tetap). Total aktiva pada 
usaha pembuatan tempe di Kelurahan Sidodadi 
adalah sebesar  Rp 518.379.850,00 bulan-1 
dengan rata-rata setiap responden sebesar Rp 
17.279.328,00. Secara rinci dapat dilihat pada 
Lampiran 8. 

Tingkat perputaran aktiva (asset turn-
over) merupakan perputaran aktiva diukur dari 
volume penjualan. Maka, asset turn-over dapat 
meingkat apabila volume penjualan juga 
meningkat sesuai dengan permintaan konsumen 
dengan cara memperluas pemasaran tempe dan 
meningkatkan harga jual. Semakin besar rasio 
ini semakin baik karena aktiva dapat lebih cepat 
berputar dan memperoleh laba.  

Penjualan tempe di Kelurahan Sidodadi 
tidak mengalami kendala karena produksi yang 
mereka hasilkan terserap oleh pasar (habis 
terjual). Tingkat produksi dipengaruhi dari 
permintaan dengan semakin tinggi jumlah 
permintaan maka semakin tinggi pula tingkat 
produksi yang dihasilkan hingga pada titik 

keseimbangan sehingga jumlah permintaan 
sama dengan jumlah penawaran. Harga jual 
tempe juga akan mempengaruhi penerimaan 
pengusaha tempe. Semakin tinggi harga jual 
maka akan semakin tinggi pula penerimaan.  

Pendapatan pengusaha tempe di 
Kelurahan Sidodadi dipengaruhi oleh biaya 
produksi dan penerimaan. Penerimaan antar 
pengusaha pula tidak terlalu berbeda sehingga 
pendapatan yang diterima pengusaha pula tidak 
begitu berbeda. Hal ini disebabkan pengusaha 
pembuatan tempe masih dalam satu komunitas 
sehingga informasi antar responden terbuka dan 
mereka pula memiliki perkumpulan pengusaha 
pembuatan tempe di Kelurahan Sidodadi dalam 
perkumpulan itu mereka dapat saling bertukar 
informasi. 

Hasil analisis data menunjukkan Break 
Even Point pada usaha pembuatan tempe  di 
Kelurahan Sidodadi adalah 106,2 kg atau 
dengan penerimaan penjualan sebesar Rp 
853.854,30 dan rentabilitas hingga 93,01%, 
artinya  usaha pengolahan tempe di Kelurahan 
Sidodadi telah optimal dalam mendapatkan 
laba, walaupun masih terdapat kendala tetapi 
karena laba yang didapatkan tinggi sehingga 
pengusaha masih meneruskan usaha tempe. 

 
 
 

KESIMPULAN 
 

Dari hasil penelitian dan pembahasan  
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Analisis pulang pokok (Break Even Point) 

usaha pembuatan tempe di Kelurahan 
Sidodadi adalah 106,2 kg atau 
menghasilkan penerimaan penjualan 
sebesar Rp 853.854,30 artinya apabila 
pengusaha menjual tempe sebesar 106,2 kg 
bulan-1, maka pengusaha berada pada titik 
pulang pokok. Namun rata-rata produksi 
usaha pengolahan tempe di Kelurahan 
Sidodadi mencapai 4.169 kg sehingga 
usaha pembuatan tempe mampu 
mendatangkan laba. 

2. Tingkat rentabilitas yang dapat dicapai 
usaha pembuatan tempe di Kelurahan 
Sidodadi adalah sebesar 93,01% artinya 
pendapatan bersih yang dapat diperoleh 
pengusaha tempe adalah sebesar 93,01% 
dari total aktiva yang digunakannya dan 
kemampuan pengusaha pengolah tempe di 
Kelurahan Sidodadi memperoleh laba 
sudah cukup optimal. 
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