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RINGKASAN 

 

DAMPAK COVID-19 TERHADAP STRUKTUR BIAYA DAN 

PENDAPATAN AGROINDUSTRI DI BANDAR LAMPUNG 

 

Dwi Haryono, Achdiansyah Soelaiman, Yuliana Saleh, Dewi Mulia Sari 
 
 
Pandemi Covid-19 di lebih dari 185 negara di dunia sangatlah membawa dampak 
yang berkepanjangan dalam segala aspek yang menyangkut kehidupan umat 
manusia, tidak terkecuali di Indonesia. Hingga saat ini pandemi Covid-19 masih 
ditetapkan sebagai bencana nasional. Salah satu dampak paling besar yang 
dirasakan akibat pandemi ini adalah pada aspek perekonomian, termasuk usaha 
agroindustri. Pandemi ini memiliki efek ekonomi langsung terhadap agroindustri, 
khususnya agroindustri yang berbahan baku impor seperti agroindustri tempe. 
Gunung Sulah menjadi salah satu sentra agroindustri tempe di Bandar Lampung. 
Pada masa pandemi Covid-19 seperti sekarang, para pengrajin tempe dihadapkan 
pada permasalahan bahan baku. Harga kedelai impor melonjak naik sekitar 
Rp2.000,00-Rp3.000,00 per kilogram dari harga biasanya.  Dampak pandemi 
covid-19 diduga akan meningkatkan biaya bahan baku dan menurunkan 
penerimaan agroindustri tempe. Dampak akhirnya adalah pendapatan pengusaha 
agroindustri akan berkurang. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan 
khusus untuk menganalisis dampak pandemi Covid-19 terhadap struktur biaya 
dan keuntungan agroindustri tempe di Kota Bandar Lampung.  
 
Pengrajin di Kelurahan Gunung Sulah terbagi menjadi 2, yaitu pengrajin tahu dan 
tempe. Responden penelitian ini adalah pengrajin tempe di Kelurahan Gunung 
Sulah sebanyak 66 orang. Pengambilan sampel menggunakan stratified random 
sampling atau pengambilan sampel secara acak. Metode analisis menggunakan 
analisis struktur biaya, keuntungan, dan uji beda. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa struktur biaya agroindustri tempe di Bandar Lampung terdampak pandemi 
covid-19. Struktur biaya terbesar terdapat pada bahan baku utama yaitu kedelai 
yang harganya sesudah pandemi lebih tinggi daripada sebelum pandemi. 
Perbedaan biaya bahan baku utama tempe tersebut berbeda nyata. Struktur biaya 
lainnya seperti biaya tenaga kerja dan biaya overhead tidak berbeda nyata. 
Keuntungan agroindustri tempe di Bandar Lampung terdampak pandemi covid-
19. Keuntungan sesudah pandemi lebih rendah daripada sebelum pandemi. 
Perbedaan keuntungan tersebut berbeda nyata.  
 
Kata Kunci: dampak pandemi covid-19, agroindustri, struktur biaya, pendapatan 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang dan Permasalahan 

 
Kedelai merupakan salah satu tanaman pangan yang memiliki kandungan 

protein nabati yang paling tinggi. Protein yang ada pada kedelai hampir 

sama dengan protein pada daging. Mutu gizi pada kedelai paling baik 

dibandingkan jenis kacang-kacangan yang lainnya. Hingga kini, kedelai 

menjadi produk pertanian yang paling potensial sebagai sumber protein 

yang paling murah di dunia. Di Indonesia, kedelai dijadikan sebagai bahan 

baku olahan seperti tempe, tahu, oncom, kecap dan lain-lain. 

 
Agroindustri diperlukan untuk mengolah bahan baku kedelai menjadi 

produk olahan. Agroindustri adalah salah satu bentuk industri hilir yang 

berbahan baku produk pertanian dan menekankan pada produk olahan 

dalam suatu perusahaan atau industri.Agroindustri memiliki peran yang 

penting dalam pembangunan nasional. Diantaranya memberikan kontribusi 

bagi penyerapan tenaga kerja dan menciptakan nilai tambah pada produk 

yang dihasilkan. Agroindustri juga sangat berperan dalam upaya pemenuhan 

kebutuhan bahan pokok, perluasan kesempatan kerja dan pengembangan 

sektor perekonomian (Saragih, 2010).   

 
Jika dikaitkan dengan kondisi Pandemi Global yang dialami dunia termasuk 

Indonesia, maka agroindustri menjadi salah satu industri yang terdampak 

Pandemi Covid-19. Menurut Rosita (2020), sektor UMKM merupakan jenis 

skala usaha perekonomian yang paling banyak terdampak Pandemi Covid-

19. Hal yang sama telah diteliti pula oleh Hardilawati (2020), Sugiri (2020), 

Amri (2020), Prakoso (2020). Namun, Rosita (2020) menyatakan bahwa 

terdapat industri yang mampu bertahan di masa Pandemi Covid 19 yaitu, 

industri yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar antara lain listrik, 

air bersih, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, otomotif dan 

perbankan. Selain itu menurutnya, terdapat pula industri yang ternyata 
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mengalami perkembangan selama masa Pandemi Covid -19  yaitu industri 

pangan, farmasi, teknologi dan komunikasi.  

 
Bandar Lampung sebagai ibukota Provinsi Lampung, merupakan pusat 

pemerintahan Provinsi Lampung.  Di Bandar Lampung, sektor Industri 

Pengolahan memiliki kontribusi terhadap PDRB paling besar di antara 

sektor-sektor lainnya dengan nilai 12.727.316,20 juta rupiah (BPS Bandar 

Lampung, 2020).  Usaha industri pengolahan yang ada di Bandar Lampung 

dibedakan menjadi beberapa skala industri yaitu industri menengah, 

industri kecil dan industri rumah tangga. Selanjutnya, industri pengolahan 

tersebut dibedakan menjadi dua kategori yaitu IKAH dan ILMEA. IKAH 

(Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan) yang artinya industri ini melakukan 

pengolahan pada produk-produk pertanian, sedangkan ILMEA (Industri 

Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka) yang artinya industri ini berfokus 

dalam pengolahan logam, mesin, barang-barang elektronik dan lainnya. 

Banyaknya usaha industri di Bandar Lampung dapat dilihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Banyaknya usaha industri di Bandar Lampung dari tahun 2014-

2018 
 

Uraian Tahun 
2014 2015 2016 2017 2018 

Industri Menengah 164 171 175 175 184 
IKAH 133 136 139 139 146 

ILMEA 31 35 36 36 38 
Industri Kecil 2.511 2.653 2.822 2.987 3.092 

IKAH 1.435 1.501 1.593 1.680 1.733 
ILMEA 1.076 1.152 1.229 1.307 1.359 

Industri Rumah Tangga 7.233 7.336 7.447 7.630 7.742 
IKAH 3.982 4.029 4.090 4.176 4.242 

ILMEA 3.251 3.307 3.357 3.454 3.500 
Jumlah 9.908 10.160 10.444 10.792 11.018 

Sumber: BPS Bandar Lampung, 2019 
 

Tabel 1 menunjukkan bahwa industri pengolahan yang paling banyak di 

Bandar Lampung adalah industri rumah tangga kategori IKAH. Selama 5 

tahun terakhir sebelum Pandemi Covid-19 terjadi (2014-2018), terdapat 

peningkatan pada jumlah industri rumah tangga kategori IKAH tersebut. 
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Hal ini menandakan bahwa setiap tahunnya terdapat industri pengolahan 

kategori IKAH baru yang muncul dan beroperasi. 

 
Salah satu sentra agroindustri di Bandar Lampung adalah Kelurahan 

Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim. Total jumlah agroindustri rumah 

tangga yang berada di Kelurahan Gunung Sulah berjumlah 181 pengrajin. 

Agroindustri rumah tangga di Kelurahan Gunung Sulah dibagi menjadi dua 

yaitu agroindustri tahu dan tempe. Saat ini, terdapat sebanyak  115 orang 

sebagai pengrajin tahu dan 66 orang sebagai pengrajin tempe (Kelurahan 

Gunung Sulah, 2019). Agroindustri tahu dan tempe di daerah tersebut sudah 

ada dan berkembang sejak lama. Banyak dari mereka yang menjalankan 

usaha tersebut secara turun-temurun dengan memanfaatkan keterampilan 

yang telah mereka miliki. 

 
Jika dilihat dari sisi kemudahan dalam melakukan pengolahannya, tempe 

tergolong olahan kedelai yang relatif lebih mudah pengolahannya 

dibandingkan dengan tahu. Sebab, meskipun pembuatannya tidak 

membutuhkan waktu yang lama, namun tempe sudah memiliki nilai 

ekonomis dan umumnya banyak disukai oleh masyarakat sebagai pelengkap 

makanan pokok sehari-hari.  

 
Dalam menjalankan usahanya, para pengrajin seringkali dihadapkan pada 

masalah harga bahan baku. Saat Pandemi Covid-19 seperti saat ini, harga 

kedelai terus melonjak. Harga kedelai sebelum pandemi berada dikisaran 

kisaran Rp6.500,00-Rp7.000,00/kg, sedangkan ketika masa pandemi seperti 

sekarang harga kedelai berada dikisaran Rp9.000,00-Rp9.150,00 per 

kilogram. Hal tersebut meningkatkan biaya produksi dan membuat para 

pengrajin tempe mengurangi jumlah produksinya serta mengurangi ukuran 

tempe, agar tetap mampu beroperasi dan mendapatkan keuntungan. 

 
Permasalahan biaya produksi dan besarnya keuntungan merupakan bagian 

penting dalam sebuah bisnis. Komponen kedelai sebagai bahan baku utama 

tempe dianggap sebagai komponen biaya terbesar dalam produksi tempe.  

Namun demikian di masa Pandemi Covid-19 ini, pengrajin tempe 
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mengalami permasalahan terkait biaya pengadaan bahan baku produksi. 

Oleh karena itu dianggap penting untuk mengetahui dampak Pandemi 

Covid-19 terhadap struktur biaya produksinya, supaya strategi terkait biaya 

produksi dapat dilakukan sebagai solusi dalam mendapatkan keuntungan 

yang diduga berkurang selama masa pandemi tersebut. Dengan demikian, 

permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah dampak Pandemi Covid-19 terhadap struktur biaya 

agroindustri tempe di Bandar Lampung? 

2. Bagaimanakah dampak Pandemi Covid-19 terhadap keuntungan 

agroindustri tempe di Bandar Lampung? 

 
1.2 Tujuan Khusus dan Urgensi Penelitian 

 
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada, maka penelitian ini 

memiliki tujuan khusus sebagai berikut: 

1. Menganalisis dampak pandemi Covid-19 terhadap struktur biaya 

agroindustri tempe di Bandar Lampung. 

2. Menganalisis dampak pandemi Covid-19 terhadap keuntungan 

agroindustri tempe di Bandar Lampung. 

 
Penelitian ini memiliki urgensi bahwa Pandemi Covid-19 tidak hanya 

merugikan kesehatan. Namun, kondisi luar biasa ini mempengaruhi sektor-

sektor yang lain. Salah satu sektor yang terdampak adalah sektor 

perekonomian, terutama pada skala UMKM.  

 
Skala UMKM merupakan skala usaha yang banyak terdapat pada 

agroindustri tempe di Bandar Lampung. UMKM secara umum memiliki 

karakteristik sistem pembukuan sederhana, margin usaha kecil, modal 

terbatas, minimnya pengalaman manajerial perusahaan, skala usaha yang 

kecil dan keterbatasan dalam kemampuan pemasaran dan negosiasi. Sangat 

penting untuk dapat mengetahui dampak apa saja yang muncul pada sektor 

tersebut terkait Pandemi Covid-19 untuk akhirnya dapat dirumuskan hal-hal 

apa saja yang dapat menjadi solusi dari permasalahan yang ada. Adapun 

rencana dan target penelitian ini diringkas pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Luaran dan target penelitian 

No Jenis Luaran Ket 
1 Publikasi2)

 Internasional TA 
Nasional Diterima 
Terakreditasi 

2 Pemakalah dalam temu ilmiah3)
 Internasional TA 

Nasional Presentasi 
3 Invited speaker dalam temu ilmiah4)

 Internasional TA 
Nasional TA 

4 Visitting Lecturer5)
 Internasional TA 

5 Hak Kekayaan Intelektual (HKI)6) Paten TA 
Paten TA 
Sederhana 
Hak Cipta TA 
Merek Dagang TA 
Rahasia TA 
Dagang 
Desain Produk TA 
Industri 
Indikasi TA 
Geografis 
Perlindungan TA 
Varietas 
Tanaman 
Perlindungan TA 
Topografi 
SirkuitTerpadu 

6 Teknologi Tepat Guna7)
  TA 

7 Model/Purwarupa/Desain/Karya  TA 
Seni/Rekayasa Sosial8)

  
8 Buku Ajar (ISBN)9)

  Draft 
9 Tingkat Kesiapan Teknologi 

(TKT)10)
 

 3 

 

1.3 Temuan yang Ditargetkan serta Kontribusi terhadap Ilmu Pengetahuan 

 
Temuan yang ditargetkan yaitu penelitian ini dapat mengungkap dampak 

Pandemi Covid-19 terhadap struktur biaya dan keuntungan pada 

agroindustri tempe di Bandar Lampung. Penelitian ini diharapkan dapat 

berguna dan memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu: 

1. Bagi pengrajin tempe, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi yang jelas mengenai biaya produksi dan keuntungan pada 

usaha yang dijalankan pada masa Pandemi Covid -19. 

2. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
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sumbangan informasi dan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun 

kebijakan dalam pengembangan usaha kecil terutama di masa Pandemi 

Covid-19. 

3. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

tambahan informasi dan referensi dalam penyusunan penelitian 

selanjutnya. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Agroindustri 

 
Menurut Udayana (2011), agroindustri adalah suatu kegiatan industri yang 

memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan 

menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Agroindustri 

meliputi industri pengolahan hasil pertanian, industri yang memproduksi 

peralatan dan mesin pertanian, industri input pertanian (pupuk, pestisida, 

herbisida dan lain-lain) dan industri jasa sektor pertanian. 

 
Menurut Soekartawi dalam Badar, Anam dan Assagofi (2013), agroindustri 

adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, 

merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut.  

Proses yang digunakan mencakup pengubahan dan pengawetan melalui 

perlakuan fisik atau kimiawi, penyimpanan, pengemasan dan distribusi. 

Produk agroindustri ini dapat menjadi produk akhir yang siap dikonsumsi 

ataupun sebagai produk bahan baku industri lainnya. 

 
Menurut Soekartawi (2010), agroindustri dapat diartikan dua hal, yaitu: 

a. Agroindustri merupakan industri yang usaha utamanya dari produk 

pertanian. Agroindustri menekankan pada food processing management 

dalam suatu perusahaan produk olahan yang bahan bakunya adalah 

produk pertanian. 

b. Agroindustri adalah suatu tahapan pembangunan sebagai kelanjutan 

dari pembangunan pertanian, tetapi sebelum tahapan pembangunan 

tersebut mencapai tahapan pembangunan industri. 

 
Berdasarkan ciri-cirinya, kegiatan agroindustri adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan nilai tambah. 

b. Menghasilkan produk yang dapat dipasarkan atau digunakan atau 

dimakan. 

c. Meningkatkan daya simpan. 

d. Menambah pendapatan dan keuntungan produsen. 
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e. Sifat kegiatannya mampu menciptakan lapangan pekerjaan, 

memperbaiki pemerataan pendapatan dan mempunyai kapasitas yang 

cukup besar untuk menarik pembangunan sektor pertanian. 

 
Menurut Soekartawi dalam Pratiwi, Sunarti dan Mawardi (2017), 

agroindustri merupakan bagian dari sub sistem agribisnis. Agroindustri 

terbagi menjadi 2 agroindustri, yaitu: 

a. Agroindustri hulu 

Agroindustri hulu yaitu industri yang menghasilkan barang-barang yang 

digunakan untuk proses produksi pertanian seperti pupuk, pestisida dan 

peralatan pertanian. 

b. Agroindustrihilir 

Agroindustri hilir adalah industri yang memproses dan mengubah 

hasilpertanian menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang 

langsungdapatdikonsumsi. 

 
Kedua agroindustri tersebut memiliki keterkaitan, namun untuk 

pengembangan agroindustri ke depan perlu difokuskan pada struktur 

agroindustri hilir, agar mampu menambah nilai tambah (added value) 

sebesar mungkin. 

 
Soekartawi dalam Badar dkk (2013), mengemukakan bahwa Industri 

Pengolahan Hasil Pertanian (IPHP) dapat dibagi menjadi beberapa bagian 

sebagai berikut : 

a. IPHP Tanaman Pangan 

Yang termasuk di dalamnya adalah bahan pangan kaya karbohidrat, 

palawija dan tanaman hortikultura. 

b. IPHP Tanaman Perkebunan 

IPHP tanaman perkebunan meliputi tebu, kopi, teh, karet, kelapa, 

kelapa sawit, tembakau, cengkeh, kakao, vanili, kayu manis dan lain-

lain.  
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c. IPHP Tanaman Hasil Hutan 

IPHP tanaman hasil hutan mencakup produk kayu olahan dan non kayu 

seperti damar, rotan, tengkawang dan hasil ikutan lainnya. 

d. IPHP Perikanan 

IPHP perikanan meliputi pengolahan dan penyimpanan ikan dan hasil 

laut segar, pengalengan dan pengolahan, serta hasil samping ikan dan 

laut. 

e. IPHP Peternakan 

IPHP peternakan mencakup pengolahan daging segar, susu, kulit, dan 

hasil samping lainnya. 

 

2.2 Struktur Biaya 

 
Menurut Supriyono (2013), biaya adalah harga yang dikorbankan 

ataudigunakan dalam rangka memperoleh pendapatan (revenues) dan akan 

dipakai sebagai pengurangan pendapatan.  Biaya produksi adalah semua 

pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-

faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk 

menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut 

(Sadono,2013). 

 
Menurut Suherman (2011), biaya total produksi atau lebih dikenal total cost 

(TC) adalah keseluruhan dari biaya yang harus dikeluarkan oleh produsen 

yang berkaitan dengan proses produksi, sebagai aktivitas utama untuk 

menghasilkan suatu produk. Dalam jangka pendek, total cost sangat 

ditentukan oleh input- input produksi, baik secara kuantitas maupun 

kualitas.  Dimana input–input produksi tersebut dapat memberikan 

konsekuensi pembiayaan bersifat tetap dan bersifat variabel. 

 
TC (total cost) adalah total biaya yang dikeluarkan oleh produsen dalam 

menghasilkan output. Untuk mencari total cost (biaya total) adalah dengan 

menjumlahkan total fixed cost (biaya tetap total) dengan total variable cost 

(biaya variabel total). TFC (Total Fixed Cost) adalah keseluruhan biayayang 



10 
 

dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi (input) yang tidak dapat 

diubah jumlahnya dinamakan biaya tetap total.  TVC (Total Variabel Cost) 

adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam factor 

produksi dan bersifat variabel atau dapat berubah–ubah sesuai dengan hasil 

produksi yang akan dihasilkan. Semakin banyak produk yang dhasilkan, 

maka semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan. 

 
2.3 Keuntungan 

 
Menurut Harahap (2011), laba adalah jumlah yang berasal dari 

pengurangan harga pokok produksi, biaya lain dan kerugian dari 

penghasilan.  Laba dapat dihitung dengan bermacam cara, sehingga dapat 

menghasilkan laba tertentu. Apabila laba ingin menggambarkan informasi 

yang bermanfaat, maka penentuan dari laba itu harus dibuat sedemikian 

rupa, agar tidak cenderung (bias), untuk menguntungkan suatu golongan 

tertentu, dengan kata lain harus netral. 

 
Laba atau keuntungan terbagi dalam beberapa unsur.  Unsur –unsure laba 

dapat dibedakan sebagai berikut (Hansen dan Mowen, 2013): 

a. Pendapatan 

Pendapatan merupakan suatu hasil dari apa yang dikerjakan oleh 

seseorang sebagai gaji atau hal yang didapatkan setelah bekerja atau 

setelah melakukan suatu bisnis. 

b. Beban 

Beban merupakan hal yang harus dikeluarkan atau apa yang harus 

dipertanggungjawabkan seseorang untuk mendapatkan sebuah hasil 

yang diharapkan. 

c. Biaya 

Biaya adalah  suatu yang harus dikorbankan dalam suatu bisnis atau 

usaha.  Dalam hal ini, biaya dapat diartikan sebagai hal yang harus 

menjadi kas dalam suatu bisnis. Biaya digunakan sebagai alat 

penggerak bisnis, agar tetap berjalan dengan baik dan memberikan 

keuntungan yang sesuai dengan harapan. 
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d. Untung-rugi 

Keuntungan merupakan salah satu hal yang akan didapatkan oleh 

seorang yang melakukan bisnis.  Kerugian adalah kondisi dimana biaya 

yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan pendapatan. 

e. Penghasilan 

Penghasilan merupakan keuntungan yang didapat dari produk yang 

dihasilkan.  Banyak cara yang dapat dilakukan, sehingga suatu bisnis 

dapat memperoleh laba yang tinggi. 

 
Semua usaha yang beroperasi tentu memiliki tujuan atau target yang ingin 

dicapai.  Dalam suatu usaha, tujuan dari para pelaku usaha adalah untuk 

memperoleh laba yang maksimum.  Laba yang maksimum merupakan 

tujuan satu-satunya dari pelaku usaha.  Dalam kondisi ini, produsen akan 

berusaha untuk memilih kombinasi input terbaik dan tingkat output yang 

menghasilkan keuntungan.  Menurut Wiratna (2017), jenis-jenis laba adalah 

sebagai berikut: 

a. Laba kotor, 

Laba kotor adalah perbedaan antara pendapatan bersih dan penjualan 

dengan harga pokok penjualan. 

b. Laba operasi 

Laba operasi adalah selisih  antara laba kotor dengan total beban 

operasi. 

c. Laba bersih 

Laba bersih adalah angka terakhir dari perhitungan laba-rugi, 

dimanauntuk mencarinya laba operasi ditambah pendapatan lain-lain 

dikurangi dengan beban-beban lain. 

 
Menurut Soekartawi (2010), pendapatan bersih merupakan selisih antara 

penerimaan dan semua biaya yang dikeluarkan. Laba atau profit suatu 

perusahaan terbagi menjadi tiga kategori yaitu sebagai berikut: 
a. Profit Positive 

Profit positive merupakan keadaan dimana suatu usaha total 

penerimaannya lebih besar dibandingkan total biaya atau dikenal 
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dengan istilah untung. Keadaan untung merupakan tujuan utama suatu 

perusahaan. 

b. Profit Negative 

Profit negative merupakan keadaan dimana suatu usaha total 

penerimaannya lebih kecil dibandingkan dengan total biaya atau 

dikenal dengan istilah rugi. 

c. Profit Nol 

Profit nol merupakan dimana keadaan suatu usaha yang total 

penerimaannya sama dengan total biaya atau dikenal dengan istilah 

impas atau Break Event Point (BEP). 

 
2.4 Studi Terdahulu Mengenai Dampak Covid-19 Terhadap UMKM 

 
Menurut Hardilawati (2020), pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia 

berdampak pada ketidakstabilan dalam perekonomian terutama pada 

UMKM. Hal yang sama juga telah diteliti oleh Sugiri (2020), Amri (2020), 

Prakoso (2020) dan Rosita (2020). Padahal menurut Ihza (2020), UMKM 

(Usaha Mikro Kecil dan Menengah) ini sering disebut sebagai tulang 

punggung perekonomian Indonesia, karena termasuk penyumbang PDB 

yang tinggi.  

 
Jenis industri yang terdampak di era pandemi meliputi sektor manufaktur, 

transportasi, pariwisata (Rosita, 2020), sedangkan menurut Ihza (2020) yang 

terdampak paling serius adalah pariwisata, perdagangan dan investasi. 

Industri yang mampu bertahan di era pandemi menurut Rosita (2020) 

meliputi industri yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar meliputi 

listik, air bersih, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, otomotif dan 

perbankan. Demikian halnya dengan industri ritel yang mampu bertahan, hal 

ini dikarenakan sebagian memanfaatkan penjualan melalui marketing 

digital. 

 
Rosita (2020) menemukan bahwa dampak covid-19 telah merusak rantai 

pasokan, penurunan kapasitas produksi, penutupan pabrik, hingga larangan 

bepergian.  Hal yang hampir sama juga telah diteliti oleh Sugiri (2020) 
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bahwa dampak pandemi diantaranya penurunan penjualan, kesulitan 

permodalan, hambatan distribusi produk, serta kesulitan bahan baku.  Amri 

(2020) menyatakan bahwa Kondisi UMKM di tengah pandemi terus 

mengalami penurunan kapasitas, mulai dari kapasitas produksi hingga 

penurunan penghasilan. Hardilawati (2020) menyatakan dampak langsung 

yang dialami pelaku UMKM di masa pandemi adalah penurunan omset 

penjualan. Prakoso (2020) menyatakan bahwa para pelaku UMKM harus 

dapat membiasakan terhadap segala perubahan itu terutama menyikapi 

perubahan perilaku dan konsumsi konsumen. Apalagi setelah pandemi 

diberlakukannya new normal yang tentu berbeda dengan keadaaan normal 

pada umumnya. 

 
Perlu adanya kebijakan dalam rangka melindungi UMKM, agar tetap dapat 

kompetitif meskipun di tengah pandemi Covid-19. Menurut Ihza (2020), 

terdapat beberapa strategi bertahan di tengah pandemi yang dapat dilakukan 

oleh UMKM diantaranya yaitu memanfaatkan e-commerce, melakukan 

promosi produknya melalui digital marketing, perbaikan produk dan 

perbaikan layanan terhadap konsumen, serta mempertahankan kualitas 

produk dan pelanggan yang sudah ada. 

 
Menurut Sugiri (2020), terdapat beberapa strategi jangka pendek dan 

strategi jangka panjang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. Strategi 

jangka pendek berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, 

memberi peluang dan dorongan layanan digital sebagai pendukung UMKM, 

sosialisasi asosiasi pelaku usaha, penyederhanaan proses administrasi, serta 

upaya mendorong perubahan strategi bisnis. Strategi jangka panjang 

berkaitan dengan upaya menyiapkan peta jalan pengembangan UMKM, 

membangun teknologi digital sebagai platform dalam proses bisnis UMKM, 

pengembangan model bisnis UMKM yang modern, serta mendorong 

kolaborasi pemerintah dengan korporasi dalam memberdayakan UMKM. 
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BAB 3. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 
Penelitian ini akan menggunakan metode campuran atau mixed method.  

Metode campuran adalah metode yang dikembangkan oleh Cresswell dan 

Plano Clark (2007) dimana di dalamnya terkandung penggabungan antara 

metode kuantitatif dan kualitatif serta campuran cara pengambilan data dari 

berbagai sumber yaitu pelaku agroindustri, pemerintah daerah, dan para 

pihak.   

 
Alasan penggunaan mixed methods dalam penelitian ini, Karena dalam tim 

akan menggunakan kombinasi dari data primer, sekunder, analisis 

kuantitatif, deskriptif dan kualitatif.  Dalam konteks pengambilan data dan 

informasi, tim peneliti akan menggunakan beberapa cara yaitu observasi 

lapang, wawancara, dan triangulasi.   

 

3.2 Tahapan atau Roadmap Penelitian 

 
Tahapan atau roadmap penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan pada agroindustri tempe yang berada di Kelurahan 

Gunung Sulah Kota Bandar Lampung. Lokasi penelitian ini dipilih secara 

sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa Kelurahan Gunung Sulah 

memiliki lokasi yang strategis dan menjadi salah satu sentra agroindustri di 

Bandar Lampung. Kelurahan Gunung Sulah menjadi salah satu wilayah 

yang memiliki cukup banyak pengrajin yaitu sebanyak 181 agroindustri. 

Waktu penelitian dilaksanakan pada Bulan April 2021 -  Oktober 2021. 
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3.4 Penetapan Responden 

 
Pengrajin di Kelurahan Gunung Sulah terbagi menjadi 2, yaitu pengrajin 

tahu dan tempe. Jumlah pengrajin tempe di Kelurahan Gunung Sulah 

sebanyak 66 orang. Pengambilan sampel menggunakan stratified random 

sampling atau pengambilan sampel secara acak sebanyak 32 orang.  

 

3.5 Metode Analisis 

 
Metode analisis data yang digunakan adalah analisis struktur biaya dan 

analisis keuntungan. Analisis struktur biaya merupakan analisis mengenai 

komponen-komponen biaya tetap dan variabel serta persentasenya terhadap 

biaya total. Menurut Suherman (2011), untuk menghitung biaya total dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

TC=TFC+TVC ...........................................................................................(1) 

Keterangan: 
TC  = Biaya Total (Rp) 
TFC  = Biaya Tetap Total (Rp) 
TVC  = Biaya Variabel Total (Rp) 
 
Setelah melakukan perhitungan terhadap biaya total, selanjutnya akan 

menghitung pendapatan para pelaku usaha.  Untuk mencari persentase dari 

setiap biaya digunakan rumus sebagai berikut (Surippaty, 2011): 

 

𝑃 =
  

𝑥100% .......................................................................  (2) 

Keterangan: 
P = Nilai dari struktur biaya produksi (%) 
NTFC =Nilai dari tiap komponen biaya tetap (Rp) 
NTVC =Nilai dari tiap komponen biaya variable (Rp) 
NTC =Nilai dari total biaya produksi (Rp) 
 
Selanjutnya penerimaan dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 

TR =QxP ...................................................................................................(3) 

Keterangan: 
TR = Penerimaan total (Rp) 
Q = Jumlah produk (kg) 
P = Harga jual produk (Rp) 
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Keuntungan diperoleh dengan menghitung selisih antara penerimaan 

dengan biaya produksi yang dikeluarkan dalam satu bulan dengan 

periode produksi per bulan.  Secara matematis, menghitung pendapatan 

agroindustri tempe menggunakan rumus sebagai berikut (Soekartawi, 

2010): 

π = TR–TC ................................................................................................(4) 

π = (Y.Py)–(X .Px) ....................................................................................(5) 

Keterangan: 
π = Keuntungan (Rp) 
TR = Total penerimaan (Rp) 
TC = Total biaya (Rp) 
Y = Hasil produksi (kg) 
Py = Harga satuan produksi (Rp) 
X = Faktor produksi (i=1,2,3, ..... ,n) 
Px           = Harga factor produksi ke-i (Rp) 
 

Selanjutnya, dilakukan uji beda untuk melihat perbedaan struktur biaya dan 

keuntungan yang terjadi sebelum pandemi dan sesudah pandemi covid 19 

terjadi. Metode analisis yang digunakan yaitu menggunakan Wilcoxon 

Signed Ranks Test. Hipotesis 0 (H0) yang digunakan yaitu tidak ada 

perbedaan yang nyata antara data sebelum dan sesudah pandemi covid-19. 

Sedangkan hipotesis alternatif (Ha) yang digunakan yaitu ada perbedaan 

yang nyata antara data sebelum dan sesudah pandemi covid-19. Ketentuan 

yang digunakan adalah sebagai berikut:  

Ketentuan 1:  jika Asymp. Sig. (2-tailed)< 0,05 maka Ha diterima 

Ketentuan 2:  jika Asymp. Sig. (2-tailed)> 0,05 maka Ha ditolak 
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BAB 4. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Keadaan Umum Daerah Penelitian 

Bandar Lampung adalah ibukota Provinsi Lampung sehingga menjadi  pusat 

dalam kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan.  

Bandar Lampung juga menjadi pusat perekonomian Provinsi Lampung.  

Secara geografis, Bandar Lampung terletak pada 5°20’ - 5°30’ Lintang 

Selatan dan 105°28’ - 105°37’ Bujur Timur.  Penelitian ini dilakukan di 

Bandar Lampung, tepatnya di Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way 

Halim.  Sebelum Kecamatan Way Halim dibentuk, kelurahan ini berada di 

Kecamatan Sukarame.  Pada tahun 1989, Kelurahan Jagabaya II mengalami 

pemekaran menjadi tiga kelurahan yaitu Kelurahan Jagabaya II, Kelurahan 

Gunung Sulah, dan Kelurahan Way Halim.  Batas wilayah Kelurahan Gunung 

Sulah adalah sebagai berikut: 

1. Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Way Belau Kelurahan Way 

Halim Permai Kecamatan Way Halim. 

2. Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Kelurahan Jagabaya II 

Kecamatan Way Halim. 

3. Sebelah barat dengan Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton. 

4. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Jagabaya III Kecamatan Way 

Halim (Kelurahan Gunung Sulah, 2019). 

 

4.2 Topografi Daerah Penelitian 

 
Kelurahan Gunung Sulah berada pada ketinggian 150 meter di atas 

permukaan laut, dengan topografi yang terdiri dari daerah dataran rendah 

sebesar 96,50 ha dan lereng gunung sebesar 0,50 ha. Rincian luas penggunaan 

lahan dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Luas penggunaan lahan di Kelurahan Gunung Sulah tahun 2019 
 

No Penggunaan Lahan 
Luas Lahan 

(Ha) 
Persentase (%) 

1 Luas pemukiman 60,50  62,50 
2 Luas pekarangan 1,00  1,00 
3 Luas hutan kota 0,50  0,50 
4 Luas perkantoran 1,00  1,00 
5 Luas tempat pemakaman umum 1,00  1,00 
6 Luas prasarana umum lainnya 33,00  34,00 

Total 97,00  100,00 
Sumber: Kelurahan Gunung Sulah, 2019 
 
Berdasarkan Tabel 3, penggunaan lahan di Kelurahan Gunung Sulah terbesar 

(62,50%) digunakan sebagai areal pemukiman.  Dengan demikian, dapat 

diketahui bahwa Kelurahan Gunung Sulah merupakan daerah padat 

pemukiman. 

 

4.3 Demografi Daerah Penelitian 

 
1. Demografi berdasarkan umur 

 
Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (2016), jumlah penduduk 

dibagi menjadi tiga golongan yaitu umur 0-15 tahun, 15-65 tahun, dan 

lebih dari 65 tahun seperti yang dapat dilihat pada Tabel 4.  Berdasarkan 

Tabel 4, dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk di Kelurahan 

Gunung Sulah berada pada kelompok umur produktif dengan persentase 

umur 15-65 tahun sebesar 50%. 

 
Tabel 4. Jumlah penduduk berdasarkan golongan umur di Kelurahan  

Gunung Sulah tahun 2019  
 

Kelompok Umur (Tahun) Jumlah (Jiwa) Persentase (%) 
0-15 3.401 30,00 
15-65 5.668 50,00 
>65 2.267  20,00 

Total 11.336  100,00 
Sumber: Kelurahan Gunung Sulah, 2019 
 

Umur produktif adalah usia dimana seseorang mampu bekerja untuk 

mencukupi kebutuhan hidupnya. 
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2. Demografi berdasarkan tingkat pendidikan 

 
Secara rinci, jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di 

Kelurahan Gunung Sulah dapat dilihat pada Tabel 5. 

 
Tabel 5. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kelurahan  

Gunung Sulah tahun 2019 
 

Tingkat Pendidikan Jumlah (jiwa) Persentase (%) 
TK dan usia bermain anak 543,00 5,39 
SD/Sederajat 678,00 6,73 
SLTP/Sederajat 1.221,00 12,12 
SLTA/Sederajat 2.059,00 20,44 
D-1 1.181,00 11,72 
D-3 1.598,00 15,86 
S-1 1.295,00 12,86 
S-2 1.498,00 14,88 
Jumlah 10.073,00 100,00 

Sumber: Kelurahan Gunung Sulah, 2019 
 

Tabel 5 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di Kelurahan 

Gunung Sulah berpendidikan tamat SLTA yaitu sebanyak 2.059,00 jiwa 

(20,44%) dari total penduduk sebesar 10.073,00 jiwa.  Untuk persentase 

terbesar selanjutnya yaitu D-3 dengan persentase sebesar 15,86% dengan 

total sebanyak 1.598,00 jiwa.  Selanjutnya persentase terbesar ada pada 

tingkat pendidikan S-2 yaitu sebesar 14,88% dengan total 1.498,00 jiwa.   

Dari ketiga persentase dengan tingkat pendidikan tertinggi, dapat 

disimpulkan masyarakat di Kelurahan Gunung Sulah memiliki 

pendidikan yang tinggi. 

 
3. Demografi berdasarkan matapencaharian 

Penduduk di Kelurahan Gunung Sulah bermatapencarian yang berbeda-

beda diantaranya ada yang bekerja sebagai PNS, karyawan swasta, 

buruh, pengrajin tahu, pengrajin tempe, pedagang, dan lain-lain.  Rincian 

jumlah penduduk di Kelurahan Gunung Sulah berdasarkan 

matapencahariannya dapat dilihat pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Jumlah penduduk berdasarkan matapencaharian di Kelurahan  
Gunung Sulah tahun 2019 

 
Jenis Matapencaharian Jumlah (Jiwa) Persentase (%) 
Pengrajin tahu 115,00 1,01 
Pengrajin tempe 66,00 0,58 
Buruh 2.140,00 18,88 
Pegawai Negeri Sipil 1.382,00 12,19 
Pedagang 937,00 8,27 
TNI/POLRI 806,00 7,11 
Swasta 1.308,00 11,54 
Tukang 1.575,00 13,89 
Jasa 1.335,00 11,78 
Lainnya 825,00 14,75 
Jumlah 11.336,00 100,00 

Sumber: Kelurahan Gunung Sulah, 2019 
 

Berdasarkan data Tabel 6, dapat diketahui bahwa matapencaharian 

terbanyak penduduk Kelurahan Gunung Sulah adalah buruh dengan 

jumlah sebesar 2.140,00 jiwa (18,88%), sedangkan matapencaharian 

pengrajin tempe berjumlah paling sedikit dibandingkan matapencaharian 

lainnya. 

 

4.4 Sarana dan Prasarana 

 
Sarana dan prasarana merupakan penunjang kegiatan bagi masyarakat di 

Kelurahan Gunung Sulah.  Keberadaan sarana dan prasarana di Kelurahan  

Gunung Sulah dapat dilihat pada Tabel 7. 

 
Tabel 7. Sarana dan prasarana di Kelurahan Gunung Sulah tahun 2019 
 

No Sarana/Prasarana Ada 
1 Bank Ada 
2 Koperasi Ada 
3 Pegadaian Ada 
4 Lembaga penyuluh pertanian Tidak Ada 
5 Lembaga penelitian Tidak Ada 
6 Sarana transportasi Ada 
7 Teknologi informasi dan komunikasi Ada 
8 Kebijakan pemerintah Ada 
9 Pasar Ada 

Sumber : Kelurahan Gunung Sulah, 2019 
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Tabel 7 menunjukan sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan Gunung 

Sulah, dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana yang ada cukup memadai, 

hanya tidak terdapat lembaga penyuluh pertanian dan penelitian.  Lembaga-

lembaga tersebut menjadi sarana penunjang bagi agroindustri tempe.  Sarana 

bank, pegadaian dan koperasi menjadi sarana yang berguna sebagai penyedia 

modal bagi para pengrajin tempe.  Sarana transportasi sangat berguna bagi 

pengrajin tempe, dikarenakan para pengrajin tempe membutuhkan 

transportasi dalam memasarkan produknya.  Teknologi informasi dan 

komunikasi berguna untuk mempermudah pekerjaan para pengrajin tempe di 

Kelurahan Gunung Sulah.  Kebijakan pemerintah menjadi salah satu hal 

penting bagi keberlangsungan para pengrajin tempe, dikarenakan kebijakan 

yang ditetapkan oleh pemerintah akan berdampak bagi pengrajin tempe 

dalam menjalankan usahanya.  Pasar menjadi tempat yang penting bagi 

pengrajin tempe, dikarenakan pasar merupakan tempat dimana para pengrajin 

tempe dalam memasarkan produknya dan tempat terjadinya transaksi antara 

produsen dan konsumen.  

 

4.5 Gambaran Agroindustri Tempe 

 
Agroindustri tempe di Kelurahan Gunung Sulah pertama kali diusahakan 

pada tahun 1962.  Awalnya pendiri usaha ini adalah para penduduk 

transmigrasi lokal dari daerah Jawa Tengah.  Berkembangnya agroindustri 

tempe di Kelurahan Gunung Sulah dilihat dari kondisi daerah, apakah 

memiliki sumber ketersediaan air bersih yang mendukung atau tidak.  

Kebutuhan air bersih agroindustri dipenuhi dengan melakukan pengadaan 

sumur bor.  Agroindustri tempe terus bertahan menjadi tradisi keluarga yang 

turun menurun, karena usaha agroindustri tempe mampu menunjang kondisi 

ekonomi dalam memenuhi kebutuhan keluarga.  Faktor lain dipertahankannya  

agroindustri ini, karena pelaku usaha menganggap bahwa usaha agroindustri 

tempe tidak memerlukan pendidikan tinggi dan keterampilan khusus dalam 

pelaksanaan produksinya.  Modal awal yang tidak terlalu besar dan risikonya 

yang rendah, serta dapat dilakukan secara bersama-sama dengan seluruh 

anggota keluarga.  Agroindustri tempe yang berada di Kelurahan Gunung 
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Sulah merupakan anggota dari Primkopti atau Primer Koperasi Produsen 

Tempe Tahu Indonesia.  Pengrajin agroindustri tahu tempe di Kelurahan 

Gunung Sulah tergabung dalam Primkopti yang diresmikan oleh Dinas 

Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung pada tahun 1982 

dengan nomor badan hukum 450.a/BH/8/1982.   

 
Kepengurusan Primkopti di Provinsi Lampung berpusat di Bandar Lampung. 

Pengrajin tempe tahu di Bandar Lampung sebagian besar berada di Kelurahan 

Gunung Sulah Kecamatan Way Halim.  Primkopti Bandar Lampung saat ini 

sudah tidak berjalan seperti dahulu, kegiatan seperti pengadaan bahan baku 

kedelai, kegiatan simpan pinjam, dan kegiatan lainnya juga sudah tidak 

dilakukan.  Hal tersebut mengakibatkan para pengrajin tempe mencari sendiri 

bahan baku (kedelai impor) dari masing-masing supplier. 
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BAB 5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Karakteristik Responden dan Agroindustri 

 

Karakteristik responden pada penelitian ini mencakup faktor-faktor ekonomi 

dan sosial yang melekat pada pemilik agroindustri tempe yang dapat 

mempengaruhi usaha yang dijalankan. Karakteristik tersebut terdiri dari 

jenis kelamin, umur pemilik, tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga 

dan pengalaman berusaha agroindustri tempe dan status usaha. Karakteristik 

responden ini dapat disajikan secara lengkap pada Tabel 8. 

 

Tabel 8. Karakteristik Responden Agroindustri Tempe di Bandar Lampung 
 

No Karakteristik Jumlah Persentase (%) 
1 Jenis Kelamin 
 Laki-Laki 19,00 59,38 
 Perempuan 13,00 40,62 
 Jumlah 32,00 100,00 
2 Umur Pemilik (tahun) 
 15-65  32,00 100,00 
 > 65  0,00 0,00 
3. Tingkat Pendidikan 
 SD  17,00 53,13 
 SMP  6,00 18,75 
 SMA  7,00 21,87 
 S1 2,00 6,25 
 Jumlah 32,00 100,00 
4. Jumlah Tanggungan (orang) 
 0-1  6,00 18,75 
 2-3 25,00 78,13 
 4-5 1,00 3,12 
 Jumlah 32,00 100,00 
5. Pengalaman Berusaha (tahun)   
 0-15 4,00 12,50 
 16-30 21,00 65,62 
 31-45 7,00 21,88 
 Jumlah 32,00 100,00 
6. Status Usaha   
 Utama 32,00 100,00 
 Sampingan 0,00 0,00 
 Jumlah 32,00 100,00 
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Tabel 8 memperlihatkan bahwa lebih dari sebagian jumlah responden yang 

diteliti berjenis kelamin laki laki. Hal ini disebabkan, agroindustri tempe 

dijadikan sebagai mata pencaharian utama bagi para responden. Seluruh 

responden termasuk ke dalam umur produktif. Hal ini mendukung dalam 

kegiatan pengambilan keputusan yang dilakukan di dalam agroindustri, 

mengingat bahwa agroindustri tempe ini merupakan perusahaan 

perseorangan yang mana kegiatan manajemen dan operasional biasanya 

dikomandoi langsung oleh pemilik agroindustri.  

 
Selanjutnya, dapat terlihat bahwa tingkat pendidikan para pemilik 

agroindustri rendah, karena sebagian besar hanya setingkat Sekolah Dasar. 

Namun demikian, pengalaman berusaha para pemilik sebagian besar sudah 

lama yaitu 16-30 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa dalam berusaha 

agroindustri tempe, pengalaman lebih dibutuhkan dibandingkan dengan 

tingkat pendidikan. Pada karakteristik tanggungan keluarga, sebagian besar 

responden memiliki tanggungan 2-3 orang. Anggota keluarga biasanya juga 

berfungsi sebagai tenaga kerja dalam keluarga bagi agroindustri tempe di 

Kota Bandar Lampung. 

 
Karakteristik agroindustri yang ditemukan di daerah penelitian terkait 

dengan alasan menjalankan usaha dan jenis modal yang digunakan. Alasan 

menjalankan usaha para pemilik agroindustri, 100 persen disebabkan karena 

usaha yang dilakukan sudah dilakukan secara turun temurun. Alasan ini 

dapat diterima, mengingat bahwa daerah penelitian merupakan sentra 

produksi tempe yang sudah terkenal sejak bertahun-tahun yang lalu di 

Bandar Lampung. Adapun modal yang digunakan dalam kegiatan 

agroindustri tempe yang dijalankan adalah modal sendiri. Sebab, jenis usaha 

yang dilakukan adalah usaha perorangan. Di lain pihak, disebabkan modal 

yang digunakan hanya bersumber dari modal sendiri, maka usaha 

agroindustri tempe ini kebanyakan berada pada skala kecil dan menengah.  
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5.2 Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Struktur Biaya Agroindustri 
Tempe di Kota Bandar Lampung. 
 

1. Struktur Biaya 

 
Struktur biaya adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan 

produksi tempe.  Struktur biaya digunakan untuk melihat besaran biaya 

yang dikeluarkan.  Struktur biaya agroindustri tempe di Bandar Lampung 

terdiri dari biaya total meliputi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap 

terdiri dari biaya penyusutan peralatan. Biaya variabel terdiri dari biaya 

tenaga kerja, biaya bahan baku utama dan penunjang serta biaya 

transportasi. Responden penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini 

adalah sebanyak 32 orang, keseluruhannya terdiri dari agroindustri tempe 

dari berbagai skala usaha di Bandar Lampung. Struktur biaya, penerimaan 

dan keuntungan agroindustri tempe di Bandar Lampung dapat dilihat pada 

Tabel 9. 

 
Uji beda data berpasangan (paired test) menggunakan SPSS digunakan 

untuk setiap komponen struktur biaya dengan menggunakan uji data 

berpasangan. Sebelum dilakukan uji beda berpasangan dilakukan analisis 

deskriptif untuk melihat nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar 

deviasi yang memperlihatkan adanya variasi data. Untuk menentukan alat 

analisis uji beda data berpasangan dilakukan uji normalitas terlebih dahulu. 

Disebabkan semua data tidak menyebar normal, maka digunakan alat 

analisis non parametric yaitu Wilcoxon Signed Ranks Test atau dalam hal ini 

disebut sebagai Uji Wilcoxon.  

 
Dalam penelitian ini, biaya akan dibahas melalui struktur biaya yang 

terbentuk pada agroindustri tempe dimulai dari biaya terbesar sampai biaya 

terkecil secara berurutan. Biaya terbesar pada setiap periode produksi dalam 

setiap bulannya adalah biaya bahan baku, diikuti oleh biaya tenaga kerja 

lalu biaya overhead yang terdiri dari biaya overhead langsung (biaya 

transportasi, solar untuk menghidupkan mesin pemecah kedelai dan 

penyusutan peralatan) dan biaya overhead tidak langsung (ragi, kayu bakar, 
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plastik dan lilin). Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat diidentifikasi 

secara jelas dampak pandemi covid-19 yang terjadi pada struktur biaya 

agroindustri tempe di Bandar Lampung.  

 
Tabel 9. Struktur biaya, penerimaan dan keuntungan agroindustri tempe 

sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 di Bandar Lampung 
  

No Keterangan 
Sebelum 
Pandemi 

(Rp) 

Setelah 
Pandemi 

(Rp) 
∆ 

Biaya Tetap 
   

 
Penyusutan Peralatan  348.814,73 348.814,73 0,00 

     Biaya Variabel 
   

 
Bahan Baku (Kedelai) 9.567.468,75 10.963.406,25 -1.395.937,50 

 
Tenaga Kerja 2.163.281,25 2.092.968,75 70.312,50 

 
Ragi 27.750,00 27.750,00 0,00 

 
Plastik 1.891.406,25 1.871.250,00 20.156,25 

 
Kayu Bakar 518.437,50 518.437,50 0,00 

 
Lilin 87.187,50 87.187,50 0,00 

 
Minyak Tanah 36.750,00 36.750,00 0,00 

 
Solar (Bahan Bakar 
Mesin) 

87.656,25 87.656,25 0,00 

 
Transportasi 461.250,00 461.250,00 0,00 

 
Total Biaya Variabel 14.841.187,50 16.146.656,25 -1.305.468,75 

     Biaya Total 15.190.002,23 16.495.470,98 -1.305.468,75 
     Penerimaan 26.116.875 23.035.625 3.081.250,00 
     Keuntungan 10.926.872,77 6.540.154,02 4.386.718,75 

 

2. Biaya Bahan Baku Kedelai 

 
Kedelai impor merupakan bahan baku utama yang digunakan dalam 

agroindustri tempe di Bandar Lampung. Kedelai impor tersebut berasal dari 

Amerika Serikat dan Argentina. Kedelai impor digunakan karena memiliki 

bulir yang lebih besar. Selain itu, tempe yang terbuat dari kedelai impor 

dinilai tidak cepat busuk setelah proses fermentasi terjadi, sehingga kualitas 

tempe yang dihasilkan dengan menggunakan kedelai impor lebih baik jika 

dibandingkan dengan menggunakan kedelai lokal.  

 
Dalam pengadaannya, pengusaha agroindustri tempe di Bandar Lampung 

tidak kesulitan untuk mendapatkan kedelai impor tersebut. Bahan baku 

tempe ini dapat ditemui dengan mudah di Gunung Sulah yang merupakan 
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sentra produksi tempe di Bandar Lampung. Analisis deskriptif biaya bahan 

baku agroindustri tempe di Bandar Lampung tahun 2021, dapat dilihat pada 

Tabel 10.  

 
Tabel 10. Analisis deskriptif biaya bahan baku agroindustri tempe di Bandar 

Lampung Tahun 2021 
 

Biaya Bahan Baku 
Sebelum Pandemi 

(Rp) 
Sesudah Pandemi 

(Rp) 
Minimum 4.200.000,00 4.666.500,00 
Maximum 30.150.000,00 32.400.000,00 
Mean 9.567.468,75 10.963.406,25 
Std. Deviation 4.918.345,36 5.403.053,26 
 

Tabel 10 menunjukkan bahwa biaya bahan baku kedelai sebelum pandemi 

Covid-19 berkisar antara Rp.4.200.000,00 sampai Rp30.150.000,00 

dengan nilai rata-rata yaitu Rp9.567.468,75. Selama pandemi Covid-19 

terjadi, biaya bahan baku kedelai menjadi meningkat, berkisar antara 

Rp4.666.500,00 sampai Rp32.400.000,00 dengan nilai rata-rata yaitu 

Rp10.963.406,25. Dapat terlihat dari informasi tersebut bahwa akibat 

pandemi terjadi peningkatan biaya bahan baku. Biaya bahan baku utama 

ini merupakan biaya terbesar yang dikeluarkan oleh para pengusaha 

agroindustri tempe dan termasuk ke dalam biaya variabel.  

 
Peningkatan biaya ini dapat terjadi akibat dari peningkatan harga kedelai. 

Harga kedelai sebelum pandemi berada dikisaran harga Rp6.500,00-

Rp7.000,00/kg, sedangkan ketika masa pandemi seperti sekarang harga 

kedelai berada dikisaran Rp9.000,00- Rp9.150,00 per kilogram. Untuk 

mengatasi ini, pengusaha agroindustri tempe berinisiatif untuk mengurangi 

jumlah produksi maupun mengurangi ukuran tempe, sehingga peningkatan 

biaya bahan baku yang digunakan tidak terlalu tinggi. Dengan demikian, 

agroindustri tersebut dapat terus beroperasi dan mendapatkan keuntungan. 

Selanjutnya, untuk mempertegas hasil penelitian yang ada, dilakukan uji 

beda untuk biaya bahan baku kedelai tersebut. Informasi dapat dilihat pada 

Tabel 11.  



29 
 

Tabel 11.  Hasil Uji Beda Wilcoxon pada biaya bahan baku agroindustri 
tempe sebelum dan sesudah pandemi di Bandar Lampung tahun 
2021 

 
Biaya Bahan Baku Sebelum dan 
Sesudah Pandemi Covid-19 

Z Asymp. Sig. (2-tailed) 
-4,919 0,000 

 

Hipotesis 0 (H0) yang diuji pada uji beda Wilcoxon adalah tidak adanya 

perbedaan biaya bahan baku antara sebelum dan sesudah pandemi Covid-

19. Adapun Hipotesis alternatifnya (Ha) adalah adanya perbedaan antara 

biaya bahan baku sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Dengan 

ketentuan bahwa jika Asymp. Sig. (2-tailed)< 0,05 maka Ha diterima dan 

jika Asymp. Sig. (2-tailed)>0,05 maka Ha ditolak. Tabel 6 memperlihatkan 

hasil uji bahwa Ha diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

biaya bahan baku kedelai tersebut berbeda nyata. 

 

3. Biaya Tenaga Kerja 
 

Biaya tenaga kerja menjadi biaya variabel yang paling banyak dikeluarkan 

setelah biaya bahan baku utama pada agroindustri tempe di Bandar 

Lampung. Hasil analisis deskriptif mengenai biaya tenaga kerja 

agroindustri tempe di Bandar Lampung dapat dilihat pada Tabel 12.  

 
Tabel 12. Analisis deskriptif biaya tenaga kerja agroindustri tempe di 

Bandar Lampung tahun 2021 
 

Biaya Tenaga Kerja Sebelum Pandemi (Rp) Sesudah Pandemi (Rp) 
Minimum 937.500,00 937.500,00 
Maximum 9.000.000,00 6.750.000,00 
Mean 2.163.281,25 2.092.968,75 
Std. Deviation 1.629.450,13 1.339.481,45 

  

Tabel 12 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata biaya tenaga 

kerja yang dikeluarkan oleh pengusaha agroindustri tempe di Bandar 

Lampung sebelum dan sesudah pandemi covid-19 yang masih terjadi 

sampai saat ini. Sebelum pandemi terjadi, biaya rata-rata tenaga kerja yaitu 

Rp2.163.281,25 berkisar antara Rp937.500,00 sampai Rp9.000.000,00. 

Setelah pandemi covid 19 terjadi, biaya rata-rata tenaga kerja menurun 
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menjadi Rp2.092.968,75 berkisar antara Rp937.500,00 sampai 

Rp6.750.000,00. Untuk melihat perbedaan secara lebih jelas, maka 

dilakukan Uji Wilcoxon dan hasilnya dapat dilihat pada Tabel 12. 

 
Tabel 12. Hasil uji beda wilcoxon pada biaya tenaga kerja agroindustri 

tempe sebelum dan sesudah pandemi di Bandar Lampung tahun 
2021 

 
Biaya Tenaga Kerja Sebelum dan 
Sesudah Pandemi Covid-19 

Z Asymp. Sig. (2-tailed) 
-0,816 0,414 

 

Dapat terlihat pada Tabel 12, hasil Uji Wilcoxon menunjukkan bahwa Ha 

ditolak. Artinya tidak ada perbedaan yang nyata antara biaya tenaga kerja 

sebelum dan sesudah pandemi covid-19 terjadi. Hal ini dapat dijelaskan 

dengan nilai ties pada rangkaian Uji Wilcoxon yang memperlihatkan 

bahwa sebanyak 29 data memiliki nilai yang sama. Hal tersebut dapat 

diartikan bahwa hampir keseluruhan agroindustri memiliki keputusan 

tidak mau dan atau tidak dapat mengurangi jumlah tenaga kerja yang ada. 

Keputusan ini merupakan keputusan yang diambil sebagian besar 

pengusaha agroindustri tempe di Bandar Lampung.  

 
Para pengusaha agroindustri tempe tersebut lebih memilih untuk 

mengurangi struktur biaya yang lainnya dibandingkan jika harus 

mengubah struktur biaya tenaga kerja. Mereka sadar bahwa mengurangi 

biaya tenaga kerja baik dari sisi upah maupun yang putus hubungan kerja 

akan berdampak besar secara sosial ekonomi, terutama bagi tenaga kerja 

yang bersangkutan.  

 

4. Biaya Overhead 

 
Biaya overhead agroindustri tempe adalah biaya produksi selain biaya 

bahan baku dan biaya tenaga kerja. Biaya overhead dalam agroindustri 

tempe di Bandar Lampung terdiri dari biaya overhead langsung dan biaya 

overhead tidak langsung. Biaya overhead langsung terdiri dari biaya 

transportasi, biaya bahan bakar mesin pemecah kedelai (solar) dan biaya 
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penyusutan peralatan. Biaya overhead tidak langsung terdiri dari biaya 

ragi, kayu bakar, plastik dan lilin.  

 
Biaya penyusutan yang dimasukkan ke dalam biaya overhead, tidak ada 

perubahan, baik sebelum maupun sesudah pandemi terjadi. Sebab, biaya 

tersebut tergolong ke dalam biaya tetap. Peralatan yang digunakan pada 

agroindustri tempe di Bandar Lampung yakni sebagai berikut: 

a. Mesin Pemecah Kedelai 

Mesin pemecah kedelai digunakan untuk memecah kedelai menjadi 2  

bagian dan mengupas kulit kedelai, sehingga kedelai menjadi lebih 

bersih dan terpisah dari kulitnya. 

b. Tong Perebus 

Tong perebus digunakan sebagai wadah untuk merebus kedelai. 

c. Drum Plastik 

Drum plastik digunakan untuk merendam kacang kedelai dan 

melakukan proses fermentasi.  Drum plastik juga digunakan sebagai 

wadah dalam proses penginjakan/pengupasan kulit kedelai secara 

manual.  Drum plastik juga digunakan sebagai wadah penampungan 

air. 

d. Keranjang Plastik Besar 

Keranjang plastik besar biasanya digunakan untuk menyaring kedelai 

ketika dilakukan proses pencucian.  Keranjang plastik besar juga 

digunakan sebagai wadah yang menampung kedelai ketika dilakukan 

proses pemecahan kedelai menggunakan mesin. 

e. Kere/Rak Penyimpanan Tempe 

Kere/rak penyimpanan tempe digunakan untuk meletakkan tempe dan 

menjadi tempat untuk menampung tempe yang sedang proses 

fermentasi dari kedelai menjadi tempe. 

f. Pisau 

Pisau digunakan untuk membolongi plastik-plastik yang dijadikan 

sebagai pembungkus tempe.   
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g. Baskom 

Baskom digunakan menjadi wadah bagi para pengrajin tempe dalam 

proses peragian yaitu mencampur kedelai dengan ragi.  

h. Bak 

Bak digunakan sebagai wadah untuk mengangkut kedelai yang sudah 

diberi ragi. 

i. Ember 

Ember digunakan sebagai alat mengangkut air untuk mencuci kedelai. 

j. Ayakan 

Ayakan digunakan sebagai alat untuk mengambil dan mengaring kulit 

kedelai yang sudah terpisah. 

k. Terpal 

Terpal digunakan sebagai wadah untuk meletakkan kedelai dan 

sebagai wadah dalam proses peragian. 

 
Selanjutnya, hasil analisis deskriptif untuk biaya overhead dapat dilihat 

pada Tabel 13.  

 
Tabel 13. Analisis deskriptif biaya overhead agroindustri tempe di Bandar 

Lampung tahun 2021 
 

Biaya Overhead 
Sebelum Pandemi 

(Rp) 
Sesudah Pandemi 

(Rp) 
Minimum 1.858.976,19 1.918.976,19 
Maximum 11.102.503,97 10.382.503,97 
Mean 3.459.252,23 3.439.095,98 
Std. Deviation 1.767.482,96 1.662.362,59 

 

Pada Tabel 13 dapat terlihat bahwa terdapat penurunan biaya rata-rata 

overhead agroindustri tempe. Biaya rata-rata overhead sebelum pandemi 

terjadi adalah Rp3.459.252,23 berkisar antara Rp1.858.976,19 sampai 

Rp11.102.503,97. Setelah pandemi terjadi, maka biaya rata-rata overhead 

turun menjadi Rp3.439.095,98 berkisar antara Rp1.918.976,19 sampai 

Rp10.382.503,97. Untuk melihat perbedaan lebih jelas, maka dilakukan 

Uji Wilcoxon yang dapat dilihat pada Tabel 14.  
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Tabel 14. Hasil uji beda Wilcoxon pada biaya overhead agroindustri 
tempe sebelum dan sesudah pandemi di Bandar Lampung tahun 
2021 

 
Biaya Overhead Sebelum dan 
Sesudah Pandemi Covid-19 

Z Asymp. Sig. (2-tailed) 
-0,047 0,963 

 

Tabel 14 memperlihatkan bahwa hasil uji menolak Ha. Artinya, tidak ada 

perbedaan yang nyata antara biaya overhead sebelum dan sesudah 

pandemi Covid-19 terjadi. Pada rangkaian Uji Wilcoxon, terlihat sebanyak 

11 responden memiliki biaya overhead sesudah pandemi yang lebih kecil 

daripada sebelum pandemi. Sedangkan, 21 responden lainnya memiliki 

biaya overhead sesudah pandemi yang justru lebih besar daripada sebelum 

pandemi. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan tingkah laku dalam 

pengambilan keputusan oleh pengusaha agroindustri tempe.  

 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan biaya overhead yang 

terjadi setelah pandemi terjadi disebabkan karena mereka ingin 

mempertahankan kualitas tempe, meskipun harga-harga bahan penunjang 

naik akibat dampak pandemi yang terjadi. Pengurangan biaya overhead 

yang terjadi setelah pandemi disebabkan pengusaha agroindustri tempe 

memutuskan untuk menekan biaya produksi tempe dengan mengurangi 

bahan penunjang akibat dampak pandemi yang terjadi.  

 

5. Biaya Total 

 
Biaya total yang dianalisis adalah penjumlahan dari biaya tetap dan biaya 

variabel. Biaya tetap terdiri dari biaya penyusutan peralatan. Biaya 

variable terdiri dari biaya bahan baku utama (kedelai), biaya bahan 

penunjang (ragi, kayu bakar, plastik, lilin) serta biaya solar dan 

transportasi. Analisis deskriptif mengenai biaya total agroindustri tempe di 

Bandar Lampung dapat dilihat pada Tabel 15.  
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Tabel 15 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan biaya total yang 

terjadi setelah pandemi covid-19. Rata-rata biaya total yang dikeluarkan 

oleh pengusaha agroindustri tempe di Bandar Lampung sebelum pandemi 

sebanyak Rp15.190.002,23 berkisar antara Rp7.005.900,79 sampai 

Rp50.252.503,97 pada berbagai skala usaha yang ada. Setelah pandemi 

Covid 19 terjadi, rata-rata biaya total yang dikeluarkan naik menjadi 

Rp16.495.470,98 berkisar antara Rp7.532.400,79 sampai Rp. 

49.532.503,97.  

 
Tabel 15. Analisis deskriptif biaya total agroindustri tempe di Bandar 

Lampung Tahun 2021 
 

Biaya Total Sebelum Pandemi (Rp) Sesudah Pandemi (Rp) 
Minimum 7.005.900,79 7.532.400,79 
Maximum 50.252.503,97 49.532.503,97 
Mean 15.190.002,23 16.495.470,98 
Std. Deviation 8.176.841,32 8.226.523,63 
 
Agar dapat melihat perbedaan yang terjadi pada pengeluaran biaya total 

yang terjadi pada agroindustri tempe di Bandar Lampung, maka dilakukan 

Uji Wilcoxon yang hasilnya disajikan pada Tabel 16.  

 
Tabel 16. Hasil uji beda wilcoxon pada biaya total agroindustri tempe 

sebelum dan sesudah pandemi di Bandar Lampung Tahun 2021 
 

Biaya Total Sebelum dan 
Sesudah Pandemi Covid-19 

Z Asymp. Sig. (2-tailed) 
-4,694 0,000 

 

Tabel 16 memperlihatkan bahwa hasil Uji Wilcoxon menerima Ha. 

Artinya, terdapat perbedaan yang nyata antara biaya total sebelum dan 

sesudah pandemi covid-19 terjadi. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa agroindustri tempe di Bandar Lampung terdampak Covid-19 yang 

mengakibatkan meningkatnya biaya total yang harus dikeluarkan untuk 

melakukan kegiatan produksi tempe pada setiap bulannya.   
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5.3  Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Keuntungan Agroindustri 
Tempe di Bandar Lampung 

 
1. Penerimaan Total 

 
Keuntungan agroindustri tempe merupakan hasil dari selisih penerimaan 

total yang dihasilkan dan biaya total yang dikeluarkan pada kegiatan 

produksi dan penjualan tempe di Bandar Lampung. Oleh karena itu, kita 

perlu mengetahui terlebih dahulu penerimaan yang dihasilkan pada 

agroindustri tempe sebelum dan sesudah pandemi terjadi. Penerimaan total 

merupakan hasil dari perkalian harga produk dengan kuantitas produksi 

yang ada. Hasil analisis deskriptif mengenai penerimaan total dapat dilihat 

pada Tabel 17. 

 
Tabel 17. Analisis deskriptif penerimaan agroindustri tempe di Bandar 

Lampung Tahun 2021 

Penerimaan Total Sebelum pandemi (Rp) Sesudah pandemi (Rp) 
Minimum 12.600.000,00 11.100.000,00 
Maximum 79.200.000,00 61.200.000,00 
Mean 26.116.875,00 23.035.625,00 
Std. Deviation 12.254.777,20 9.893.783,30 
 

Tabel 17 memperlihatkan bahwa terdapat penurunan penerimaan total 

sesudah pandemi covid-19 terjadi. Rata-rata penerimaan total yang 

dihasilkan sebelum pandemi adalah Rp26.116.875,00 berkisar antara 

Rp12.600.000,00 sampai 79.200.000,00 pada berbagai skala usaha di 

setiap bulannya. Setelah pandemi covid-19 terjadi, penerimaan total yang 

dihasilkan rata-rata menurun menjadi Rp23.035.625,00 berkisar antara 

Rp11.100.000,00 sampai Rp61.200.000,00 pada berbagai skala usaha di 

sebtiap bulannya. Supaya perbedaan yang terjadi pada penerimaan total 

agroindustri tempe tersebut dapat diidentifikasi secara jelas, maka 

dilakukan Uji Wilcoxon dan hasil analisisnya dapat dilihat pada Tabel 18.  
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Tabel 18.  Hasil uji beda Wilcoxon pada penerimaan total agroindustri 
tempe sebelum dan sesudah pandemi di Bandar Lampung 
Tahun 2021 

Penerimaan Total Sebelum dan 
Sesudah Pandemi Covid-19 

Z Asymp. Sig. (2-tailed) 
-4,704 0,000 

 

Hasil uji beda pada Tabel 18 memperlihatkan bahwa Ha diterima. Hal ini 

berarti ada perbedaan yang nyata pada penerimaan total sebelum dan 

sesudah pandemi pada berbagai skala usaha di setiap bulannya. Dapat 

disimpulkan bahwa agroindustri tempe di Bandar Lampung terdampak 

Covid-19 yang mengakibatkan terjadinya penurunan penerimaan total 

yang dihasilkan pada setiap bulannya.  

 
2. Keuntungan 

 
Tujuan utama dalam kegiatan agroindustri tempe di Bandar Lampung 

adalah mendapatkan keuntungan yang maksimal. Keuntungan merupakan 

selisih dari penerimaan total yang dihasilkan dan biaya total yang 

dikeluarkan oleh agroindustri tempe pada berbagai skala usaha yang ada. 

Hasil analisis deskriptif mengenai keuntungan agroindustri tempe di 

Bandar Lampung dapat dilihat pada Tabel 19.  

 
Tabel 19. Analisis deskriptif keuntungan agroindustri tempe di Bandar 

Lampung Tahun 2021 

Keuntungan Sebelum Pandemi (Rp) Sesudah Pandemi (Rp) 
Minimum 4.653.037,70 2.343.037,70 
Maximum 28.947.496,03 11.667.496,03 
Mean 10.926.872,77 6.540.154,02 

Std. Deviation 4.493.013,08 2.324.048,76 
 

Hasil analisis yang disajikan pada Tabel 19 memperlihatkan bahwa 

terdapat penurunan keuntungan yang terjadi setelah pandemi covid-19. 

Dapat terlihat bahwa sebelum pandemi rata-rata keuntungan yang 

didapatkan yaitu Rp10.926.872,77 berkisar antara Rp4.653.037,70 sampai 

Rp28.947.496,03. Namun setelah pandemi terjadi, rata-rata keuntungan 

yang didapatkan hanya Rp6.540.154,02 berkisar antara Rp2.343.037,70 
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sampai Rp11.667.496,03 pada berbagai skala usaha agroindustri tempe 

yang diteliti. Untuk mendapatkan hasil analisis yang lebih jelas mengenai 

perbedaan keuntungan yang terjadi sebelum dan sesudah pandemic, telah 

dilakukan uji Wilcoxon. Hasil analisis uji Wilcoxon dapat dilihat pada 

Tabel 20.  

 
Tabel 20. Hasil uji beda Wilcoxon pada keuntungan agroindustri tempe 

sebelum dan sesudah pandemi di Bandar Lampung tahun 2021 
 
Penerimaan Total Sebelum dan 
Sesudah Pandemi Covid-19 

Z Asymp. Sig. (2-tailed) 
-4,937 0,000 

 

Informasi pada Tabel 20 memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan yang 

nyata pada keuntungan agroindustri tempe sebelum dan sesudah pandemi 

di Bandar Lampung. Dapat disimpulkan bahwa agroindustri tempe di 

Bandar Lampung terdampak pandemi covid-19 dari sisi keuntungan yang 

menurun setelah pandemi tersebut terjadi.  
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BAB 6. KESIMPULAN 

 

6.1 Kesimpulan 

 
Struktur biaya agroindustri tempe di Bandar Lampung terdampak Pandemi 

Covid-19. Struktur biaya terbesar terdapat pada bahan baku utama yaitu 

kedelai yang biayanya sesudah pandemi lebih tinggi daripada sebelum 

pandemi. Perbedaan biaya bahan baku utama tempe tersebut berbeda 

nyata. Struktur biaya lainnya seperti biaya tenaga kerja dan biaya 

overhead tidak berbeda nyata.  

 
Keuntungan agroindustri tempe di Bandar Lampung terdampak Pandemi 

Covid-19. Keuntungan agroindustri sesudah pandemi lebih rendah 

daripada sebelum pandemi. Perbedaan keuntungan tersebut berbeda nyata.  

 

6.2 Saran 

 

Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan analisis lanjutan mengenai skala 

usaha agroindustri yang paling terdampak pandemi covid-19.  
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Alokasi Anggaran Biaya 

 
Penelitian ini membutuhkan dana sebesar Rp7.500.000  (tujuh juta lima ratus 

ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut dan diringkas pada Tabel 21. 

 
Tabel 21. Alokasi Anggaran Biaya 

 

No Komponen Biaya Unit Qty Biaya Jumlah 
(Rp/unit) (Rp) 

1 Pengadaan Alat dan Bahan         

  Sewa LCD kali 4 50.000 200.000 
  Sewa Kamera kali 4 100.000 400.000 
  Penggandaan Kuisioner Paket 66 5.000 330.000 
  Lungsum TA Kali 4 150.000 600.000 
  Perlengkapan Enumerator Paket 5 200.000 1.000.000 
          2.530.000 
2 ATK/ Bahan habis pakai         

  ATK paket 1 1.500.000 1.500.000 
          1.500.000 
3 Perjalanan         

  Sewa mobil (termasuk 
bensin, driver) untuk turun 
lapang 

kali 4 467.500 1.870.000 

  Makan SiangAnggota kali 4 150.000 600.000 
          2.470.000 
4 Lain-lain : laporan         

  Pembuatan laporan kemajuan paket 1 250.000 250.000 

  Pembuatan laporan akhir paket 1 250.000 250.000 

  Publikasi jurnal paket 1 500.000 500.000 

          1.000.000 
Total Rencana Anggaran Biaya 7.500.000 
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Jadwal Penelitian 

 

Penelitian dimulai padaApril sampai dengan Oktober 2021.  Rincian kegiatan dan 

jadwal penelitian tersaji pada Tabel 22. 

 

Tabel 22. Jadwal pelaksanaan penelitian 

 

No Kegiatan 
Bulan ke- 

4 5 6 7 8 9 10 

1 Mengurus izin penelitian        

2 Mengumpulkan data primer dan sekunder        

3 Melakukan tabulasi        

5 Melakukan olah data        

6 Melakukan interpretasi hasil olah data        

7 Membuat naskah artikel jurnal nasional          

8 Membuat laporan kemajuan        

9 Membuat naskah artikel seminar        

10 Menyusun laporan akhir        

 

 


