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ABSTRAK 

 
 

SUNDRI.105961113816. Profitabilitas Agroindustri Minyak Nilam di Desa 

Ralleanak Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa. Dibimbing oleh NAILAH 

HUSAIN dan ISNAM JUNAIS. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sensitivitas produksi 

terhadap profitabilitas terhadap agroindustri minyak nilam di Desa Ralleanak 

Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa. 

Metode penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling, dimana pengambilan sampel didasarkan atas tujuan tertentu, 

sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang yang 

mempunyai agroindustri minyak nilam di Desa Ralleanak Kecamatan Aralle 

Kabupaten Mamasa. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

Break Event Point (BEP). 

Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pengusaha Minyak Nilam di Desa 

Relleanak dapat memperoleh keuntungan dan layak untuk dikembangkan. 

Sensitifitas perubahan kenaikan harga jual sebesar 10% dari harga jual 

Rp.410.000, menjadi Rp.451.000. Terdapat perubahan nilai titik impas atau 

kembali modal dalam unit dan rupiah. Dimana jumlah BEP unit yang dihasilkan 

adalah 159.15 unit sedangkan BEP unit sebelumnya 191.11 unit dan untuk nilai 

BEP rupiah pada kenaikan harga jual yaitu sebesar Rp.71.780.993 juga 

mengalami perubahan yaitu nilai BEP sebelumnya sebesar 78.358.773. Untuk 

hasil sensitivitas kenaikan harga jual pada nilai profitabilitas yang didapatkan 

yaitu Rp. 12.560.725. Berdasarkan data penyulingan Minyak nilam telah 

memproduksi 569 liter/tahunnya dan 5-6 liter perproduksi maka dengan demikian 

bahwa usaha penyulingan Minyak nilam telah kembali modal dan telah 

mendapatkan keuntungan lebih sedangkan nilai profitabilitas yang didapatkan 

adalah sebesar Rp. 9.644.600 dalam jumlah produksi sebesar 71.12 liter dari harga 

jual Rp.410.000 

 

Kata kunci : profitabilitas, minyak nilam 
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ABSTRACT 

 
 

SUNDRI.105961113816. Profitability of Patchouli Oil Agroindustry in Ralleanak 

Village, Aralle District, Mamasa Regency. Supervised by NAILAH HUSAIN and 

ISNAM JUNAIS. 

This study aims to determine the effect of production sensitivity on 

profitability of patchouli oil agroindustry in Ralleanak Village, Aralle District, 

Mamasa Regency. 

The method of determining the sample in this study used a purposive 

sampling technique, where sampling was based on a specific purpose, so that the 

samples used in this study amounted to 8 people who have patchouli oil 

agroindustry in Ralleanak Village, Aralle District, Mamasa Regency. Analysis of 

the data used in this study is the Break Event Point (BEP). 

The results of the study explain that Patchouli Oil Entrepreneurs in 

Relleanak Village can benefit and are feasible to be developed. The sensitivity of 

changes in selling price increases by 10% from the selling price of Rp. 410,000, 

to Rp. 451,000. There is a change in the value of the break-even point or return 

on capital in units and rupiah. Where the number of BEP units produced was 

159.15 units, while the previous BEP units were 191.11 units and the rupiah BEP 

value increased in the selling price of Rp. 71,780,993 also changed, namely the 

previous BEP value of 78,358,773. For the sensitivity results of the increase in 

selling prices on the profitability value obtained, namely Rp. 12,560,725. Based 

on the data that patchouli oil refining has produced 569 liters/year and 5-6 liters 

of production, it means that the patchouli oil refining business has returned to its 

capital and has earned more profit while the profitability value obtained is Rp. 

9,644,600 in total production of 71.12 liters from the selling price of Rp.410,000 

 

Keywords: profitability, patchouli oil 
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I. PENDAHULUAN 
 

 
1.1 Latar Belakang 

 
Sektor pertanian di Indonesia memiliki macam-macam komoditi tanaman 

yang sering di budidayakan oleh masyarakat salah satunya komoditi tanaman 

nilam. Tanaman ini merupakan tanaman semak yang menghasilkan minyak atsiri 

apabila sudah diolah dengan cara di suling. Tanaman nilam di Indonesia 

perkembangannya belum terlalu pesat itu di karenakan daerah-daerah di Indonesia 

hanaya sebagian yang membudidayakan ini. Nilam (pogostemon cablin benth) 

adalah suatu semak tropis penghasil sejenis minyak atsiri yang dinamakan minyak 

nilam. 

Dalam perdagangan internasional, minyak nilam dikenal sebagai minyak 

patchouli (dari bahasa Tamil patchai (hijau) dan ellai (daun), karena minyaknya 

disuling dari daun). Aroma minyak nilam dikenal 'berat' dan 'kuat' dan telah 

berabad-abad digunakan sebagai wangi-wangian (parfum) dan bahan dupa atau 

setanggi pada tradisi timur. Harga jual minyak nilam termasuk yang tertinggi 

apabila dibandingkan dengan minyak atsiri lainnya. Hal ini disebabkan karena 

nilam merupakan salah satu komoditi ekspor yang penting bagi Negara Indonesia 

karena 90% minyak nilam dunia berasal dari Indonesia (Winarti, 2005). Minyak 

nilam tergolong dalam minyak atsiri dengan komponen utamanya adalah 

patchoulol. Daun dan bunga nilam mengandung minyak ini, tetapi orang biasanya 

mendapatkan minyak nilam dari penyulingan uap terhadap daun keringnya 

(seperti pada minyak cengkeh). 
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Di Indonesia minyak nilam juga di suling dari kerabat dekat nilam yang asli 

dari Indonesia, Nilam Jawa (Pogostemon heyneani), yang memiliki kualitas l h 

rendah. Daerah Mamasa khususnya di Kecamatan Aralle merupakan salah satu 

daerah yang membudidayakan tanaman nilam bahkan tidak hanya dibudidayakan 

melainkan di jadikan bisnis yang berbasis agroindustri yaitu dengan melakukan 

pengolahan tanaman nilam menjadi minyak nilam .Tanaman nilam tidaklah asing 

bagi masyarakat setempat karena tanaman ini banyak di budidayakan oleh 

masyarakat Mamasa, karena nilam mempunyai nilai jual yang dapat memberikan 

harapan bagi petani untuk mensejahterakan masyarakat dari segi ekonomi 

keluarga. Selain memiliki nilai jual yang tinggi cara budidayanyapun sangatlah 

mudah dan pertumbahannya pun sangat cepat hanya berkisar lima bulan sudah 

siap panen dan cara pengolahannya pun dilakukan secara tradisional atau tidak 

menggunakan teknologi tinngi. Penilitian ini akan dilangsungkan di Kecamatan 

Aralle Kabupaten Mamasa, lokasi ini sangatlah mendukung penelitian yang akan 

di laksanakan dikarenakan lokasi ini memiliki potensi yang cukup bagus dalam 

mengkaji petani nilam yang mengembangkan usaha penyulingan nilam 

dikarenakan masyarakat setempat banyak yang mendirikan penyulingan nilam, 

jadi memudahkan dalam pengambilan informan. Nilam di Kecamatan ini 

sangatlah penting bagi penduduknya, itu di karenakan penduduknya sebagian 

berpendapatan dari hasil bisnis penyulingan nilam. 

Pemilihan aspek penelitiani di Kecamatan Aralle tidak lepas dari 

permasalahan yang ada pada saat ini yang dirasakan oleh petani nilam yang 
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mengembangkan tanaman nilam, masalah tersebut merupakan masalah eksternal 

dan masalah internal yang di hadapi oleh usaha nilam yang meliputi maslah 

internal yaitu finansial, sumberdaya manusia, pemasaran, teknologi, produksi, dan 

manjemen sedangkan permasalahan eksternal meliputi, kondisi ekonomi, social 

dan budaya, kebijakan pemerintah, pesaing, pelanggan, pemasok, serta kondisi 

alam. Oleh karena hal ini akan di kaji untuk merumuskan masalah-masalah yang 

ada serta solusi yang akan di tawarkan oleh peneliti. Pelaksanaan penelitian ini 

memiliki ciri, melaksanakan penelitian sesuai judul yang ditetapkan, pelaksanaan 

penelitian sebagai implementasi bagi Peneliti kepada masyarakt setempat, 

masyarakat Kecamtan Aralle Kabupaten Mamasa merupakan mitra dalam 

melaksankan penelitian dan bukan menjadi objek semata. Agar penelitian dapat 

terlaksana dengan lancar serta mencapai sasaran yang di inginkan, maka 

penelitian perlu dilaksanakan secara terencana, sistematis dan terprogram, tanpa 

mengurangi fleksibilitasnya dalam menyesuaikan diri terhadap perkembangan 

yang akan terjadi, sehingga tujuan dan keinginan bersama dapat tercapai dan 

masalah-masalah yang ada di sektor pertanian khususnya masalah-maslah yang 

ada di petani nilam yang mengembangkan usaha nilam di Kecamatan Aralle 

Kabupaten Mamasa dapat terminimalisir dengan solusi yang di tawarkan. 

1.2 Rumusan Masalah 

 
 

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah bagaimana sensitivitas produksi mempengaruhi profitabilitas pada 

agroindustri minyak nilam di Desa Ralleanak Kecamatan Aralle Kabupaten 

Mamasa? 



4 
 

 

 

 

 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

 

Untuk mengetahui pengaruh sensitivitas produksi terhadap profitabilitas 

terhadap agroindustri minyak nilam di Desa Ralleanak Kecamatan Aralle 

Kabupaten Mamasa. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 

Berdasarkan tujuan penelitian adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini yaitu : 

 

1. Bagi peneliti, menambah wawasan dan pengetahuan terutama yang berkaitan 

dengan topik penelitian serta merupakan salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar sarjana pertanian di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah 

Makassar. 

2. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan 

pemikiran dan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan terutama 

dalam pengembangan industri kecil. 

3. Bagi petani pengelola penyulingan nilam, penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai usaha 

penyulingan nilam. 

4. Bagi pembaca, sebagai bahan pustaka dalam menambah wacana pengetahuan 

dan diharapkan dapat menjadi inspirator untuk bisa melakukan penelitian 

yang serupa atau sejenis. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
2.1 Nilam Dan Manfaatnya 

 
Tanaman Nilam (Progestemon Cablin Bent) yaitu kelompok tanaman 

penghasil minyak atsiri, mempunyai prospek yang baik karena di samping 

harganya tinggi, juga sampai saat ini minyaknya belum dapat dibuat dalam bentuk 

sintesis.Minyak nilam memberikan sumbangan cukup besar dalam penghasil 

devisa Negara di antara minyak atsiri lainnya. Namun produksi minyak nilam di 

Indonesia masih terbatas dan produksinya belum optimal. Minyak nilam 

merupakan komoditi ekspor non migas. Minyak nilam ini sudah popular di kanca 

internasional namun hal ini belum terkenal di Indonesia dan masih sedikit yang 

menanam atau berkebnun nilam. Padahal minyak nilam ini merupakan prospek 

bisnis yang menjanjikan karena ditingkat internasional minyak nilam ini diminati 

oleh beberapa Negara.Kebutuhan dunia akan minyak atsiri yang berasal dari 

tanaman nilam saat ini berkisar 600 – 800 ton/tahun (Budidaya Tanaman Nilam 

halaman 3). 

Sebagian besar kebutuhan ini disuplai dari Indonesia. Minyak nilam oleh 

Negara konsumen digunakan sebagai bahan pengikat dalam industri minyak 

wangi (parfum) atau dalam industri kosmetik lainnya. Nilam biasanya diekspor 

dalam bentuk minyak atsiri kasar atau yang telah dimurnikan. Negara tujuan 

ekspor nilam antara lain adalah Singapura, Amerika Serikat, Prancis dan Spanyol. 

Di Indonesia daerah sentra produksi tanaman nilam terdapat di Sumatera Barat, 

Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Riau, dan Nangroe Aceh Darussalam, 
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kemudian berkembang di Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, 

Kalimantan Tengah dan daerah lainnya.Tumbuhan nilam berupa tanaman yang 

bisa mencapai satu meter. Tumbuhan ini menyukai dataran tinggi, dan lembab. 

Mudah layu jika terkena sinar matahari langsung atau kekurangan air. Bunganya 

menyebarkan bau wangi yang kuat. Bijinya kecil. Perbanyakan biasanya 

dilakukan secara vegetative (Budidaya Tanaman Nilam 3). 

Minyak nilam yang baik umumnya memiliki kadar PA di atas 30%, 

berwarna kuning jernih, dan memiliki wangi yang khas dan sulit dihilangkan. 

Minyak nilam jenis ini  didapat dengan menggunakan teknik penyulingan uap 

kering yang dihasilkan mesin penghasil uap (boiler) yang diteruskan ke dalam 

tangki reaksi (autoklaf) selanjutnya uap akan menembus bahan baku nilam kering 

dan uap yang ditimbulkan diteruskan ke bagian pemisahan untuk dilakukan 

pemisahan uap air dengan uap minyak nilam dengan sistem penyulingan. Minyak 

nilam yang baik dihasilkan dari tabung reaksi dan peralatan penyulingan yang 

terbuat dari baja tahan karat (stainless steel) dan peralatan tersebut hanya 

digunakan untuk menyuling nilam saja (tidak boleh berganti-ganti dengan bahan 

baku lain). Karena sifat aromanya yang kuat, minyak ini banyak digunakan dalam 

industri parfum. Sepertiga dari produk parfum dunia memakai minyak ini, 

termasuk lebih dari separuh parfum untuk pria. Minyak ini juga digunakan 

sebagai pewangi kertas tisu, campuran deterjen pencuci pakaian, dan pewangi 

ruangan. Fungsi yang lebih tradisional adalah sebagai bahan utama setanggi dan 

pengusir serangga perusak pakaian. 
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Penyulingan minyak nilam ini sebenarnya sederhana sekali andapun juga 

bisa melakukannya sendiri, namun untuk mendapatkan hasil yang maksimal ada 

cara tersendiri, sehingga mendapatkan minyak nilam yang benar-benar berkualitas 

mahal harganya. 

1. Dengan cara Direbus (Water Distillation). 

 

Pada pembahasan ini air dan daun nilam dijadikan satu dalam sebuah 

ketel/panci lalu direbus. Proses perebusan akan menghasilkan uap dan nantinya 

akan berbentuk butiran-butiran embun dan nantinya akan mengalir melalui pipa 

pendingin atau kondensor lalu menetes ke wadah penampungan. Namun proses 

penyulingan minyak nilam dengan cara direbus akan mengurangi kualitas minyak 

nilam, karena minyak yang dihasilkan berasal dari campuran air. 

2. Dengan cara di Kukus (Water and Steam Distillation).Dengan cara di kukus 

(Water and Steam Distillation) terdapat 5 tahap yaitu sebagai berikut : 

a. Pada bagian ini daun nilam yang sudah dikeringkan akan dimasukan di dalam 

wadah satu, namun antara air dan daun nilam tidak dicampur melainkan 

dipisah dengan saringan sehingga daun nilam dan air memiliki jarak. 

b. Ketel atau panci di isi dengan air secukupnya Pasang saringan atau pemisah 

antara air dan daun, 

c. Lalu masukkan daun nilam kering 

 

d. Setelah bahan yang dibutuhkan sudah siap, tutup wadah dan panaskan, lama 

memanaskan tergantung dengan banyaknya daun nilam. 

e. Anda hanya memanaskan wadah yang berisi bahan-bahan tersebut. 
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Dengan Uap (Direct Steam Distillation) Penyulingan dengan uap menjamin 

kesempurnaan minyak atsiri. Dimana proses ini dilakukan dengan cara 

mengirimkan uap panas ke wadah yang di dalamnya 

telah berisi daun nilam kering. Pada proses ini, daun nilam tidak kontak langsung 

dengan air maupun api. Proses penyulingan dengan uap ini juga memakan waktu 

lama, namun kualitas nilam lebih bagus dibanding dengan proses sebelumnya 

(Asrul Sani, 2019). Penyulingan nilam dengan uap (Direct Steam Distillation) 

maka anda harus membutuhkan alat-alat sebagai berikut: 

a. Ketel A : Untuk memanaskan air agar menghasilkan uap 

 

b. Ketel B : Untuk meletakkan daun nilam yang sudah dikeringkan 

 

c. Alat pendinginan 

 

d. Wadah untuk penampungan minyak 

 

Adapun Langkah-langkah dalam proses pembuatan minyak nilam dengan 

menggunakan uap (Direct Steam Distillation) yaitu sebagai berikut: 

a. Isi Ketel A dengan air dan ketel B dengan daun nilam yang sudah dikeringkan 

(dikeringkan dengan suhu ruangan/bukan dengan matahari). 

b. Pastikan pipa-pipa penghubung antara ketel A-B dan wadah penampungan 

benar-benar terhubung. 

c. Rebus air dengan api jaga api agar tetap menyala agar panasnya stabil dan 

menghasilkan uap yang stabil pula. Uap panas yang dihasilkan oleh proses 

perebusan air di ketel A menyebrang ke ketel B melalui pipa penyambungan. 

Sehingga akan menghasilkan panas di ketel B dan secara otomatis berdampak 

pada penguapan daun nilam.Butiran-butiran air kecil atau embun yang dihasilkan 
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oleh penguapan daun nilam kemudian mengalir ke wada penampungan melewati 

prose pendinginan (Arul Sani, 2019). 

2.2 Defenisi Profitabilitas 

 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menciptakan laba dalam 

satu periode tertentu dan melihat sejauh mana efektivitas pengelolaan perusahaan 

secara keseluruhan. Profitabilitas juga merupakan rasio yang mengukur efisiensi 

penggunaan aktiva perusahaan (kelompok aktiva perusahaan) yang dikaitkan 

dengan pengjualan yang berhasil diciptakan. 

Laba perusahan dapat ditingkatkan melalui peningkatan pendapatan dan 

mengembangkan usaha. Perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang lebih 

besar apabila perusahaan dapat memperluas pemasaran untuk peroduknya 

(Hasanah Miftahul, 2020). 

Ada beberapa tujuan profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar 

perusahaan yaitu: 

1. Mengukur atau menghitung laba yang didaptakan perusahaan dalam satu kali 

produksi tertentu. 

2. Menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. 

 

3. menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. 

 

4. mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal 

pinjaman maupun modal sendiri. 

Sedangkan untuk manfaat yang diperoleh yaitu: 

 

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu 

periode. 
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2. Mengetahui posisi laba tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. 

 

3. Mengetahui perkembangangan laba dari waktu ke waktu. 

 

4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. 

 

5. Mengetahui produktivitas dari seluruh perusahaan yang digunakan baik modal 

sendi maupun modal pinjaman (Manoppo, 2016). 

2.3 Biaya produksi 

 

Biaya produksi merupakan suatu pengeluaran yang dikeluarkan oleh 

seseorang dalam melakukan suatu kegiatan produksi barang ataupun jasa untuk 

menghasilkan output tersebut. 

Biaya produksi adalah biaya yang harus dikeluarkan dalam melakukan suatu 

usaha dimana usaha tersebut dapat menghasilkan output. Biaya produksi dapat 

didefinisikan sebagai semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk 

memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan 

digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan 

tersebut. Dengan demikian keseluruhan jumlah biaya produksi yang selalu 

berubah dan biaya tetap (Fitriani Andi, 2018). 

Biaya tetap merupakan biaya yang jumlahnya tidak terpengangaruh oleh 

tingkat aktivitas dalam kisaran waktu tertentu.walaupun tingkat aktivitas 

meningkat atau menurun jumlah biaya tetap tidak berubah.meskipun demikian, 

biaya tetap prunit akan berubah seiring dengan perubahan tingkat aktivitas.apabila 

tingkat meningkat, biaya tetap perunit akan meningkat.contoh biaya tetap adalah 

biaya sewa peralatan pabrik. 
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Sedangkan baiaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah 

sebanding dengan perubahan tingkat aktivitas.contoh biaya variable adalah biaya 

bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung.apabila tingkat produksi bertambah, 

jumlah variable bertambah, apabila tingkat produksi menurun jumlah variabel 

menurun. Namun biaya variabel perunit tidak berubah walaupun jumlah biaya 

berubah sesuai dengan perubahan aktivitas, (Baldric Siregar, 2013). 

Penerimaan adalah hasil perkalian antara jumlah barang yang dijual dengan 

harga barang tertentu. Semakin banyak jumlah produksi yang dihasilkan dalam 

suatu usaha ataupun semakin tinggi harga per unit produk yang bersangkutan, 

maka penerimaan yang diterima oleh produsen akan semakin besar. Sedangkan 

profit atau pendapatan adalah selisih antara penerimaan dengan semua biaya 

(Hardiyanto Tito, 2020). 

 

 

 

2.4 BEP (Break Even Point) 

 

Break Even Point (BEP) adalah suatu perusahaan yang mana dalam 

operasionalnya tidak mendapat keungtungan dan juga tidak mendapatkan 

kerugian. Dengan kata lain, antara pendapatan dan biaya pada kondisi yang sama, 

sehingga labanya adalah nol. Analisa Break Even Point (BEP) adalah teknik 

analisa ini disebut juga sebagai analisa impas, yaitu suatu metode untuk 

menentukan titik tertentu dimana penjualan dapat menutup biaya, sekaligus 

menunjukkan besarnya keuntungan atau kerugian perusahaan jika penjualan 

melampaui di bawah titik (Maruta Haru, 2012). 
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“Break even point atau sering disebut dengan impas atau peluang pokok 

merupakan suatu keadaan perusahaan dimana besarnya jumlah total penghasilan 

sama dengan jumlah total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atau rugi 

labanya = nol”. Break even point berarti suatu keadaan di mana perusahaan tidak 

mengalami laba dan juga tidak mengalami rugi, artinya seluruh biaya itu dapat 

ditutupi oleh penghasilan penjualan. Berdasarkan pernyataan dari para ahli dapat 

disimpulkan bahwa Break even point/ impas merupakan suatu keadaan yang 

dialami oleh perusahaan dimana tidak mendapatkan penghasilan setelah 

perusahaan tersebut mengeluarkan biaya-biaya yang digunakan untuk memenuhi 

kegiatan produksi, dengan kata laian jumlah total pendapatan sama dengan jumlah 

total biaya (Choiyah Ulfathu, 2016). 

Analisis Break Even Point berguna apabila beberapa asumsi dasar dipenuhi. 

Dalam kelayakan yang sebenarnya lebih banyak asumsi yang tidak dapat 

dipenuhi. Namun demikian perubahan asumsi ini tidak mengurangi validitas dan 

kurang analisa BEP sebagai suatu alat bantu pengembilan keputusan. Hanya saja 

diperlukan suatu modifikasi tertentu dalam penggunaannya. 

Asumsi-asumsi yang mendasari impas dalam buku “Akuntansi Manajemen: 

Konsep, Manfaat dan Rekayasa” adalah sebagai berikut: 

a. Variabilitas biaya dianggap mendekati pola perilaku yang diramalkan. 

 

b. Harga jual produk tidak berubah-ubah pada berbagai tingkat volume 

penjualan. 

c. Kapasitas produksi pabrik dianggap secara relative kostan. 

 

d. Harga faktor-faktor produksi dianggap tidak berubah. 
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e. Efisiensi produksi dianggap tidak berubah. 

 

f. Perubahan jumlah persediaan awal dan persediaan akhir tidak berpengaruh. 

 

g. Komposisi produk yang dijual tidak berubah. 

 

h. Satu-satunya faktor yang mempengaruhi biaya yaitu volume (Vivin, 2016). 

 

Manfaat analisi break even point antara lain bahwa hanya ada satu macam 

barang yang diproduksi atau dijual. Jika lebih dari satu macam maka kombinasi 

atau komposisi penjualannya (sales mix) akan tetap konstan. Jika dilihat di jaman 

sekarang ini bahwa perusahaan untuk meningkatkan daya saingnya mereka 

menciptakan banyak produk, dan ada satu asumsi lagi yaitu harga jual persatuan 

barang tidak akan berubah berapa pun, jumlah satuan barang yang dijual, atau 

tidak ada perubahan harga secara umum (Maru Herut, 2012). 

Beberapa manfaat di dalam analisisi Break even point (BEP) bagi 

manajemen perusahaan, diantaranya yaitu: 

a). Mendesain spesifikasi produk. 

 

b). Menentukan harga jual persatuan. 

 

c). Menetukan target penjualan dan penjualan minimal. 

d). Memaksimalkan jumlah produksi dan penjualan. 

e). Merencanakan laba yang diinginkan serta tujuan lainnya ( Vivin , 2016). 

 

Ada beberapa keterbatasan yang perlu diketahui dalam analisis Break even 

point adalah sebagai berikuit : 

a. Hubungan biaya, volume, laba diasumsikan meningkat secara linear. 

 

b. Kurva total pendapatan (kurva penjualan) diasumsikan meningkat secara linear 

sesuai dengan volume output. 
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c. Diasumsikan perpaduan antara produksi dan penjualan relative tetap 

 

d. Diagram Break even merupakan bentuk analisis statis. 

 

Adapun kreteria dari analisis tersebut ialah usaha dikatakan 

menguntungkan dan layak untuk dilakukan apabila nilai BEP harga lebih kecil 

dibangdingkan harga jual produk, nilai BEP Penerimaan lebih kecil disbanding 

total penerimaan usaha, dan nilai BEP Produksi lebih kecil dibangdingkan jumlah 

produk yang dihasilkan. 

BEP (break even point) adalah suatu titik jumlah produksi atau penjualan 

yang harus dilakukan agar yang dikeluarkan dapat ditutupi kembali atau nilai 

dimana profit yang diterima adalah nol. Dengan kata lain, titik dimana besarnya 

penghasilan sama dengan total besarnya pengeluaran (Agriananta, 2018). Dengan 

Adapun rumus yang digunakan sebagai adalah berikut: 

𝐵𝐸𝑃 𝑢𝑛𝑖𝑡 = 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑇𝑒𝑡𝑎𝑝 

 
 

𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐽𝑢𝑎𝑙 − 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑛𝑖𝑡 
 

 

𝐵𝐸𝑃 𝑟𝑢𝑝𝑖𝑎ℎ = 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑇𝑒𝑡𝑎𝑝 

 
 

    𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙  
1 − 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 
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Kurva yang akan di gunakan untuk mengetahui BEP (Break Even Point) yaitu: 
 

 

Gambar 2.1 Kurva Untuk Mengetahui BEP 

 

 
 

2.5 Kerangka Pikir 

 

Sektor pertnian dapat ditingkatkan dalam peranannya melalui usaha 

diversifikasi yaitu pengembangan sektor pertanian ke arah agroindustri, seperti 

berkembangnya usaha agroindustri berbahan baku tanaman nilam di Kecamatan 

Aralle Kabupaten Mamasa. Agrbisnisi ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan 

bagi penduduk setempat dan dapat meningkatkan pendapatan daerah maupun 

devisa Negara karena sebagian produk dari agroindustri minyak nilam di ekspor 

ke berbagai Negara.Pendapatan dari sektor pertanian yang rendah mendorong 

penduduk didaerah perdesaan, terutama rumah tangga petani berusaha mencari 

sumber pendapatan sektor pertanian, salah satunya yaitu usaha industri 

penyulingan nilam. Produktivitas nilam umumnya sangat tergantung dengan 

musim. Salah satu faktor dari berkembangya industri penyulingan nilam adalah 

pemasaran, dari pemasaran ini dapat dilihat distribusi pemasaran nilam yang 

dipasarkan dari Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa. 
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  Usaha Agroindustri Nilam  

  Biaya Tetap    Biaya Variabel  

BEP Unit 

BEP Rupiah 

 

 

 

 
 

Untuk merumuskan permsalahan yang ada, dapat di rumuskan pada bagan 

kerangka pikir sebagai berikut: 

 

 

 
 

 

 

 
 

Gambar 2.2 Kerangka Pikir 

 

 

 

  Profitabilitas  

 

 

 
  Sensitivitas Produksi  
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III. METODE PENELITIAN 

 
 

3.1 Waktu Dan Tempat 

 
 

Penelitian ini di laksanakan Pada Bulan Januari sampai akhir Bulan Februari 

2022 di Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa. Alasan saya memilih meneliti di 

lokasi penelitian Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa dikarenakan daerah ini 

banyak masyarakat yang memiliki usaha agroindustri penyulingan nilam. 

3.2 Teknik Penentuan Sampling 

 

 
Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling, teknik pengambilan sampel di dasarkan atas tujuan tertentu (orang yang 

dipilih memiliki kriteria sebagai pengusaha minyak nilam). Responden yang di 

gunakan adalah 8 sampel yang mempunyai usaha Agroindustri minyak nilam 

sebagai sampel penelitian. 

3.3 Teknik Analisis Data 

 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif. Dimana data kuantitatif ialah pendataan ilmiah yang memandang 

sesuatu kenyataan itu bisa diklasifikasikan, konkret, teramati serta terukur ikatan 

variabelnya bersifat bebas akibat dimana penelitiannya berbentuk angka-angka 

serta analisisnya memakai statistik. Teknik analisis yang digunakan yaitu: 

BEP (Break Even Point) (Agriananta 2018) 
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𝐵𝐸𝑃 𝑢𝑛𝑖𝑡 = 

𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑇𝑒𝑡𝑎𝑝 
 

 

𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐽𝑢𝑎𝑙 − 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑛𝑖𝑡 
 

 

𝐵𝐸𝑃 𝑟𝑢𝑝𝑖𝑎ℎ = 
𝐵𝑎𝑖𝑦𝑎 𝑇𝑒𝑡𝑎𝑝 

 
 

    𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙  
1 − 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

 

Data yang akan diperoleh dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

 

1. Data primer dikumpulkan melalui wawancara yang menggunkan kuesioner 

kepada masing-masing informan, yang meliputi data identitas informan serta 

data-data yang terkait dengan penelitian usaha agroindustry minyak nilam di 

Desa RalleanakKecamatan Aralle Kabupaten Mamasa. 

2. Data sekunder diperoleh dari Kantor Kecamatan Aralle dan Statistik Kecamatan 

Aralle 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh 

penelitian untuk mengumpulkan data. Ada beberapa instrument pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini, di antaranya: 

a. Observasi 

 

Teknik ini digunakan dengan mengadakan pengantaran langsung terhadap 

agroindustri nilam yang akan di teliti, sehingga di dapatkan gambaran yang jelas 

mengenai objek penelitian yang akan di teliti. 
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b. Wawancara 

 

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data primer melalui wawancara 

langsung kepada responden petani nilam yang sesuai dengan kuesioner pertanyaan 

yang telah disiapkan sebelumnya. 

c. Dokumentsi 

 

Kegiatan ini terkait dengan pengambilan dan pencatatan selama penelitian 

yang diperlukan dari responden, dan instansi setmpat yang berada di Desa 

Ralleanak Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa. 

3.6 Definisi Operasional 

 

1. Agroindustri penyulingan nilam merupakan agroindustri yang memproduksi 

minyak nilam di desa Ralleanak Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa. 

2. Bahan baku yaitu bahan utama yang digunakan dalam proses produksi 

penyulingan nilam dimana bahan bakunya yaitu dari tanamam nilam. 

3. Proses produksi merupakan kegiatan dalam memproses bahan bau tanaman 

nilam menjadi produk minyak nilam. 

4. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan selama proses produksi 

minyak nilam. 

5. Biaya tetap adalah biaya pengeluaran yang tidak tergantung pada tingkat 

baramg atau jasa yang dihasilkan dalam usaha agroindustri minyak nilam 

misalnya pajak lahan. 
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6. Biaya variabel merupakan biaya yang dikeluarkan selama proses produksi 

minyak nilam yang memiliki penyusutan atau perubahan harga misalnya alat- 

alat yang digunakan dalam proses produksi penyulingan nilam. 

7. Profitabilitas merupakan penetuan profi produksi yang telah direncanakan 

untuk kelansungan usaha agroindusri minyak nilam. 

8. Sensitivitas merupaka analisis yang diguanakan untuk perubahan biaya 

variabel 10%. 
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IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

Letak Geografis 

 

4.1 Identitas Desa Ralleanak 

 

Desa Ralleanak adalah sebuah desa yang terletak  di Kecamatan Aralle 

Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. 

4.2 Luas Wilayah dan Batas Geografi Desa 

 

Desa Relleanak ini memiliki batas wilayah sebagai berikut: 

 

a) Sebelah utara berbatasan dengan desa Kala’be 

 

b) Sebelah timur berbatasan dengan desa Uhailanu atau desa Aralle Selatan 

 

c) Sebelah barat berbatasan dengan desa Baruru 

 

d) Sebelah selatan berbatasan dengan desa Ralleanak Ketinggian dan suhu udara 

500 M DPL suhu udara max 27 c min 23 c. Dengan curah hujan banyaknya 207 / 

hari banyaknya setiap tahun 120 MM/ tahun dengan tipografi bentuk wilayah 

sebagai berikut: datar sampai berombak 30 % serta berombak sampai berbukit 70 

%. 

 

4.3 Kondisi Lahan 

 

Lahan desa Relleanak terdiri dari tanah sawah 95 Ha.Tanah kering 65 

Ha,tanah perkebunan 85 Ha, tanah basah 69 Ha, tanah hutan 76 Ha,tanah 

keperluan atau fasilitas umum 0,5 Ha. 

4.4 Keadaan Penduduk 

 

Jumlah penduduk desa Ralleanak terdiri dari 599 orang yang terdiri dari 

laki- laki sebanyak 274 dan perempuan dengan jumlah 279 dengan jumlah KK 

sebanyak 155 KK. 
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4.5 Arah Kebijakan 

 

Pembangunan Desa Arah kebijakan pembangunan desa yang di rumuskan 

secara bersama–sama adalah sebagai berikut: 

a. Mendorong peren aktif masyarakat dalam mengembangkan diri melalui 

lembaga-lembaga kemasyarakatan agar tercipta perluasan dan pemerataan 

dalam memperoleh akses pembangunan yang bermutu. 

b. Meningkatkan sarana dan prasarana infrasturuktur untuk mendorong dan 

mempercepat pembangunan desa dalam rangka mengejar ketertinggalan 

menuju kemandirian desa. 

c. Memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi untuk melahirkan 

generasi yang siap pakai bagi pembangunan sosial ekonomi desa. 

d. Mengembangkan keterampilan masyarakat melalui pelatihan – pelatihan dan 

kursus guna meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyrakat desa. 

4.6 Visi dan Misi Desa Ralleanak. 

 

Visi adalah gambaran masa depan yang merupakan suatu keinginan atau 

yang di inginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan.Penyusunan visi misi 

desa di lakukan dengan pendekatan patisipatif dengan melibatkan beberapa pihak 

yang berkepentingan dalam menggagas masadepan desa, seperti pemerintah desa, 

BPD, lembaga-lembaga yang ada di desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh 

agama, tokoh perempuan dan masyarakat pada umumnya.Dengan pertimbangan 

kondisi eksternal di desa seperti: 

Satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan. Visi tersebut di atas 

mencerminkan aspirasi serta cita-cita desa sebagai berikut: 
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1. Terampil 

 

Dalam hal ini memiliki kemampuan dan keterampilan sehingga dapat 

menciptakan lapangan kerja untuk memenuhi kebeutuhan dasarnya dan sedikit 

demi sedikit dapat meminimalisir ketergantungannya kepada pihak lain terutama 

dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar. 

2. Mandiri 

 

Masyarakat desa dapat memenuhi kebutuhan dasarnya melalui 

pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi lokal yang dimiliki. 

Memiliki daya saing tinggi untuk mendukung terciptanya iklim pembangunan 

yang inovatif dan kompetitif baik secara internal maupun eksternal. 

3. Sehat 

 

Masyarakat desa harus memiliki derajat kesehatan yang tinggi baik dari segi 

kesehatan lingkungan maupun pelayanan medis yang layak dan memadai serta 

memiliki kesadaran memelihara lingkungan. 

4. Sejahtra 

 

Desa atau masyrakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya melalui 

pemberdayaan dasar dan potensi lokal yang dimiliki.Hidup dalam keragaman 

namun tetap saling memelihara satu sama lain untuk hidup rukun dan damai. 

Untuk itu maka dapat di rumuskan Misi desa sebagai berikut: 

a. Meningkatkan infrasturuktur dan tehnosturuktur desa. 

 

b. Peningkatan kelembagaan pemerintah desa. 

 

c. Peningkatan kelompok dan organisasi desa. 
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d. Peningkatan pendidikan dan keterampilan pada anak remaja, dan ibu – ibu 

rumah tangga. 

e. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. 

 

f. Meningkatkan sentra bisnis dan kewirausahaan masyarakat desa 
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BAB V 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Hasil Penelitian 

 

5.1 Karakteristik Penyuling Minyak Nilam 

 

Karakteristik penyuling Minyak nilam adalah suatu keadaan atau gambaran 

sampel yang terdapat di daerah penelitian. Jadi dalam karakteristik penyulingan 

Minyak nilam meliputi umur, pendidikan jumlah tanggungan keluarga dan 

pengalaman dalam berusahatani Minyak Nilam. 

a. Umur 

 

Umur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja dalam 

melakukan suatu usaha dalam hal ini pengusaha minyak nilam yang masih berusia 

tergolong masih muda lebih bersemangat bila di bandingkan dengan yang berusia 

lebih tua. 

b. Pendidikan 

 

Pendidikan adalah sarana belajar yang selanjutnya memberikan arahan 

yang lebih menguntungkan menuju pengaplikasian ilmu dalam membangun suatu 

usaha yang lebih modern baik dalm inovasi produk maupun penerimaan teknologi 

yang baru untuk meningkatkan usaha yang di jalankan. 

c. Pengalaman. 

 

Pengalaman merupakan salah satu kunci dalam menjalankan suatu usaha, 

dimana tanpa adanya suatu pengalaman maka usaha yang akan di jalan akan 
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mengalami hambatan yang mengharuskan usaha tersebut berjalan alot dan bahkan 

usaha yang kita jalankan mengalami kerugian yang sighnifikan. 

d. Jumlah Tanggungan 

 

Jumlah tanggungan yang dimaksud yaitu dalam kehidupan ekonomi, jumlah 

tanggungan keluarga ini di anggap salah satu faktor penentu kesejahteraan suatu 

keluarga semakin sedikit jumlah tanggungan keluarga maka semakin besar 

peluang suatu keluarga untuk hidup sejahterah. 

e. Lahan 

 

Salah satu faktor yang mempengaruhi suatu usaha dimana lahan adalah 

tempat yang menentukan bagaimana usaha tersebut bisa berkembang dalam hal 

ini letak suatu usaha yang Srategis dan luas lahan yang di kelolah. 

Untuk lebih jelasnya mengenai keadaan rata-rata karakteristik pengusaha 

Minyak Nilam dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut: 

Tabel 5.1 Rata-rata Karateristik Penyuling Minyak Nilam 
 

No Karakteristik Satuan Rata-rata 

1 

2 

3 

4 
5 

Umur 

Pendidikan 

Pengalaman 

Jumlah Tanggungan 

Lahan 

Tahun 

Tahun 

Tahun 

Jiwa 

Ha 

38.5 

11.42 

3.6 

3.96 
0.98 

Sumber: Data Primer, 2022 

 

Bahwa rata-rata umur pengusaha minyak nilam adalah 38.50 atau 39 tahun. 

Ini menunjukkan bahwa rata-rata pedagang responden di daerah penelitian masih 

tergolong tenaga produktif. Pendidikan rata-rata 8 tahun yang berarti para 

penyuling Minyak nilam telah menamatkan Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

Bila dilihat dari pendidikan dan pengalaman serta umur, maka para pelaku 
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penyuling minyak nilam di daerah penelitian cukup berpotensi untuk 

pengembangan usaha Minyak nilam, selanjutnya sebagai daerah sentra produksi 

di masa mendatang. 

Besarnya tenaga kerja dari setiap jenis tenaga kerja yang di gunakan, maka 

seluruh unit satuan kerja dihitung dengan mengkonversikan dalam Hari Kerja Pria 

(HKP) dengan rata – rata 8 jam/hari/orang. Tenaga kerja merupakan salah satu 

faktor produksi yang sangat penting dalam suatu usahatani. Tenaga kerja 

diperhitungkan dalam proses produksi yaitu dalam jumlah efesien dan bukan 

hanya dilihat dari segi tersedianya tenaga kerja tersebut. Tenaga kerja yang 

dicurahkan dalam usahatani Minyak Nilam di daerah peneliti umumnya 

bersumber dari dalam keluarga, hal ini disebabkan oleh lahan yang digarap cukup 

besar. 

Adapun jenis kegiatan yang dilakukan meliputi pengolahan tanah, 

penyemaian, penanaman, perawatan dan pemanenan. Perincian pencurahan tenaga 

kerja menurut tahap kegiatan memperlihatkan besarnya pendistribusian 

penggunaan tenaga kerja dalam usahatani minyak nilam Nilam pada berbagai fase 

kegiatan di daerah penelitian. 

 

Tabel 5. 2. Rata-rata Tenaga Kerja PerHektar (Ha) Menurut Jenis Kegiatan Pada 

Usahatani Minyak Nilam 

 

No 
 

Jenis Kegiatan 
Penggunaan Tenaga Kerja 

(HKP/Petani) 

1 

2 
3 

Penjemuran 

Pemasakan 

Penyulingan 

30.79 

44.25 
45.38 

Jumlah 120.42 

Sumber: Data Primer, 2022 
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Tabel diatas bahwa penggunan rata-rata tenaga kerja per hektar per musim 

tanam untuk seluruh jenis kegiatan sebesar 120.42 HKP. Tenaga kerja yang 

digunakan pada kegiatan penyulingan di daerah penelitian relative besar 

dibandingkan pada fase kegiatan lainnya yaitu sebesar 45.38 HKP. 

Penggunaan tenaga diluar keluarga dengan sistem pembayaran upah, 

dilakukan karena pada saat proses penyulingan benar-benar membutuhkan tenaga 

kerja yang harus sedia setiap saat. 

1. Biaya Produksi 

 
Biaya produksi merupaka biaya yang dikeluarkan dalam memproduksi 

Minyak nilam dimana biaya didalamnya yaitu biaya variabel dan biaya tetap. 

 

Tabel 5 3. Rata-Rata Biaya Variabel dan Biaya Tetap Usaha Penyulingan Minyak 

Nilam 

Komponen Biaya Jumlah Harga (Rp) 

a. Biaya Variabel : 

 Tenaga Kerja 

 Kayu Bakar 

 
13.557.500 

1.081.250 

Jumlah 14.638.750 

b. Biaya Tetap : 

 Biaya Penyusutan Alat 

 Sewah Lahan 

 
346.650 

4.531.250 

 

Jumlah 
4.877.900 

Sumber: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2022. 

 

a. Biaya variabel merupakan biaya yang digunakan oleh penyuling yang besarnya 

berubah-ubah secara proposional sesuai dengan jumlah nilam yang dihasilkan. 

Biaya variabel ini meliputi biaya bahan yang digunakan dalam memproduksi 



29 
 

 

 

biaya kayu bakarRp. 8.650.000/tahun, kayu bakar dimana kayu bakar harganya 

Rp. 90.104/bulannya dengan jumlah pengunaan kayu bakar senilai Rp. 3.003 

dalam sehari. Sedangkan untuk tenaga kerja yang digunakan dalam produksi 

Minyak nilam seharga Rp.108.460.000 pertahunnya, dengan jumlah penggunaan 

rata-rata biaya tenaga kerja yang dikeluarka setiap bulannya sebesar Rp. 

1.129.791 dan rata-rata pengeluaran setiap penyuling unutuk penggunaan tenaga 

kerja dalam setahunnya sebesar Rp. 13.557.500. Hasil produksi Minyak nilam 

dengan total biaya variabel yang dikeluarkan yaitu Rp. 117.110.000/tahun dan 

untuk setiap penyuling mengeluarkan rata-rata biaya variabel Rp 14.638.750 

sedangkan untuk perbulannya dikleuarkan sebesar Rp.1.219.895. 

b. Biaya tetap merupakan biaya yang dikeluarkan yang tidak berubah meskipun 

hasil produksi mengalami perubahan. Biaya tetap pada penyulingan Minyak 

nilam meliputi, Biaya Penyusutan senilai Rp.2.773.200/tahun dan untukrata-rata 

biaya penyusutan penyuling sebesar RP. 346.650 dan dalam sebulan penyuling 

mengeluarkan biaya penyusutan alat sebesar Rp.28.887. selanjutnya biaya tetap 

sewa Lahan sebesar Rp.36.250.000/tahun, untuk setiap petani mengeluarkan 

biaya dalam setahun rata-rata sebesar Rp. 4.531.250, dan total biaya tetap yang 

dikeluarkan penyulingan Minyak nilam sebesar Rp. 156.133.200/tahunnya dan 

untuk rata-rata pengeluaran biaya tetap setiap penyuling sebesar Rp.19.516.650/ 

tahun sedangkan untuk setiap bulannya sebesar Rp. 1.626.387. 

c. Penerimaan adalah perhitungan dari hasil perkalian produksi Minyak nilam 

perproduksi dengan harga jual perliter. Produksi Minyak nilam yang dihasilkan 

dalam sekali suling kurang lebih 5-6 liter, sedangkan perpertani sebanyak 71.12 
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liter, dan untuk produksi perbulannya rata-rata petani mendapatkan sekitar 5-6 

liter dengan harga jual Rp. 410.000 perliter, sehingga total penerimaan yang 

diterima kurang lebih Rp. 9.644.600/peryuling dan setiap bulannya dapat 

menerima sekitar Rp.2.430.104. 

d. BEP (Break Even Point) 

 

BEP (Break Even Point) merupakan analisis titik impas, dimana juga dapat 

diartikan sebagai suatu keadaan dimana dalam menjalankan suatu usaha tersebut 

tidak memperoleh laba dan tidak mengalami kerungian (penghasillan yang dinilai 

menggunakan total biaya). Berikut merupakan cara mendapatakan nilai unit dan 

rupiah dalam mencapai titik impas BEP: 

BEP Unit merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah unit 
 

 

𝐵𝑃𝐸 𝑢𝑛𝑖𝑡 = 
Biaya Tetap 

 
 

Harga Jual − Biaya Variabel Perunit 
 

 dalam mencapai titik impas BEP dalam suatu usaha, berikut adalah cara 

menghitung BEP unit: 

 BEP Rupiah merupakan analisis untuk mencapai titik impas BEP dalam 

rupiah, berikut penjalasan cara menghitung jumlah rupiah suatu usaha dalam 

mencapai titik impas BEP: 

𝐵𝐸𝑃 𝑟𝑢𝑝𝑖𝑎ℎ = 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑇𝑒𝑡𝑎𝑝 

 
 

    𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙  
1 − 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 

 

 

𝐵𝐸𝑃 𝑟𝑢𝑝𝑖𝑎ℎ = 
𝑅𝑝. 39.023.200 

𝑅𝑝. 117.110.000 
= 𝑅𝑝. 78.358.773 

1 − 𝑅𝑝. 233.290.000 
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Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa 

usaha penyulingan Minyak nilam akan mengalami titik impas atau kembali modal 

yang berjumlah ketika membuka usaha penyulingan tersebut mampu 

menghasilkan 191.11 unit dan titik impas dalam rupiahnya yaitu senilai 

Rp.78.358.773. 

Berdasarkan data penyulingan Minyak nilam telah memproduksi 569 

liter/tahunnya dari hasil pertahun 8 responden dan rata-rata per produksi 5-6 liter 

per 1 kali produksi tergantung dari jumlah nilam yang dihasilkan dari petani. 

Maka dengan demikian bahwa usaha penyulingan Minyak nilam telah kembali 

modal dan telah mendapatkan keuntungan lebih sedangkan nilai profitabilitas 

yang didapatkan adalah sebesar Rp. 9.644.600 dalam jumlah produksi sebesar 

71.12 liter dari harga jual Rp.410.000. Untuk data selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran. 

Berikut adalah gambar grafik analisis BEP. 

Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

Gambar 5.1 Grafik analisis BEP 
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Penentuan Break Even Point pada grafik, yaitu pada titik dimana terjadi 

persilangan antara garis pendapatan dan total biaya. Garis grafik menunjukkan 

pada titik diantara nilai X 150-200 dengan warna garis merah dan kode titik 

produksi ada pada VC apabila titik tersebut kita tarik akan menunjutkan pada titik 

produksi sebesar 191.11 unit. 

5.2 Analisis Sensitivitas Harga Jual dalam Menentukan Profitabilitas 

Agroindustri 
 

Analisis sensitivitas kenaikan harga jual sebesar 10% dari harga jual 

Rp.410.000 yaitu senilai Rp. 450.000, dapat dilihat hasil analisis pada tabel 

dibawa: 

Tabel 5. 4. Analisis sensitivitas kenaikan harga jual sebesar 10% dalam 

menentukan profitabilitas 
 

 

Alat Analisis Nilai Hasil Analisis 

Sebelum Sensitivitas 

 

Hasil Analisis Sensitivitas 

BEP Unit 191.11 Kg 159.15 Kg 

BEP Rupiah Rp. 78.358.773 Rp. 71.780.993 

Profitabilitas Rp. 9.644.600 Rp. 12.560.725 

Sumber: Data Primer 2022, (diolah) 

 

Dari hasil penelitian terhadap sensitivitas perubahan kenaikan harga jual 

sebesar 10% dari harga jual Rp. 410.000 menjadi Rp. 451.000. Pada tabel dapat 

kita lihat bahwa terdapat perubahan nilai titik impas atau kembali modal dalam 

unit dan rupiah. Dimana jumlah BEP unit yang dihasilkan adalah 159.15 unit 

sedangkan BEP unit sebelumnya 191.11 unit dan untuk nilai BEP rupiah pada 

kenaikan harga jual yaitu sebesar Rp.71.780.993 juga mengalami perubahan yaitu 

nilai BEP sebelumnya sebesar 78.358.773. Untuk hasil sensitivitas kenaikan harga 

jual pada nilai profitabilitas yang didapatkan yaitu Rp. 12.560.725 dimana hal 
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tersebut mengalami kenaikan keuntungan dengan jumlah produksi 569 liter. Dari 

selisi kedua nilai profitabilitas yang didapatkan yaitu sebesar Rp. 2.916.125. 

Gambar grafik BEP setelah sensitivitas kenaikan harga jual dapat dilihat 

pada gambar dibawa: 

Y 

 

X 

 

Gambar 5. 2. Grafik BEP setelah sensitivitas kenaikan harga jual 10% 

 

Penentuan break even point (BEP) pada grafik yaitu apabila terjadi 

penyilangan antara garis pendapatan dengan garis total biaya. Pada titik produksi 

inilah suatu usaha dinyatakan BEP atau terjadinya titik impas dimana terjadinya 

keseimbangan antara besar pendapatan yang diperoleh dengan total biaya yang 

dikeluarkan. 

Dari hasil grafik pada gambar dapat dilihat bahwa titik persilangan antara 

garis pendapatan dan total biaya berada pada jumlah produksi titik 5 yaitu senilai 

159,15 unit untuk data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 8. 

BEP 
8,000 

7,000 

6,000 

5,000 

4,000 

3,000 

2,000 

1,000 

0 

0 5 10 15 20 25 30 

FC VC TC TR 
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5.3 Analisis Sensitivitas Perubahan Biaya Variabel Terhadap Profitabilitas 

 
Analisis sensitivitas perubahan biaya variabel sebesar 10% terhadap 

profitabilitas dimana biaya variabel sebelumnya senilai Rp. 117.110.000 dan 

setelah dianalisis sensitivitas biaya variabelnya sebesar Rp. 128.821.000 berikut 

adalah tabel hasil analisis tersebut: 

Tabel 5. 5. Analisis sensitivitas perubahan biaya variabel sebesar 10% terhadap 

profitabilitas 
 

Alat Analisis 
Hasil Analisis sebelum 

Sensitivitas 
Hasil Analisis Sensitivitas 

BEP Unit 191.11 Kg 210.23 Kg 

BEP Rupiah Rp. 78.358.773 Rp. 87.142.811 

Profitabilitas Rp. 9.644.600 Rp. 8,757,038 

Sumber: Data Primer 2022, (diolah) 

 

Berdasarkan hasil analisis sensitivitas pada tabel 7. Kenaikan biaya variabel 

sebesar 10% adalah Rp. 128.821.000. Dalam mencapai titik impas BEP dalam 

unit dan rupiah dari kenaikan biaya variabel yaitu BEP unit sebesar 210.23 unit 

sedangkan BEP rupiah dalam mencapai titik impas yaitu Rp. 87.142.811. 

Berdasarkan hasil analisi BEP unit dan BEP rupiah yang telah disensitivitas 

mengalami peningkatan. Untuk profitabilitas pada kenaikan biaya variabel 10% 

mengalami penurunan dimana nilai profitabilitas normal yaitu senilai Rp887,562 

dan hasil analisis sensitivitas kenaikan biaya variabel dalam profitabilitas adalah 

Rp. 11,711,000. Berikut grafik dalam profitabilitas rancangan produksi 569 liter 

setelah disensitivitas dengan kenaikan biaya variabel 10%: 
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Gambar 5.3 Grafik BEP setelah sensitivitas kenaikan biaya variabel 10% 
 

Berdasarkan grafik gambar 4 dapat dilihat bahwa nilai titik impas BEP atau 

kembali modal terdapat pada garis persilangan titik 100-150 yaitu pada produksi 

senilai 2.000. Garis yang terlihat pada grafik ditunjukkan dengan garis berwarna 

hijau dengan kode TC. 
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BAB V1 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulannya adalah Pengusaha 

Minyak Nilam di Desa Relleanak dapat memperoleh keuntungan dan layak untuk 

dikembangkan. Sensitifitas perubahan kenaikan harga jual sebesar 10% dari 

haerrga jual Rp. 410.000, menjadi Rp. 451.000. Terdapat perubahan nilai titik 

impas atau kembali modal dalam unit dan rupiah. Dimana jumlah BEP unit yang 

dihasilkan adalah 159.15 unit sedangkan BEP unit sebelumnya 191.11 unit dan 

untuk nilai BEP rupiah pada kenaikan harga jual yaitu sebesar Rp.71.780.993 juga 

mengalami perubahan yaitu nilai BEP sebelumnya sebesar 78.358.773. Untuk 

hasil sensitivitas kenaikan harga jual pada nilai profitabilitas yang didapatkan 

yaitu Rp. 12.560.725 

Berdasarkan data penyulingan Minyak nilam telah memproduksi 569 

liter/tahunnya dan 5-6 liter perproduksi maka dengan demikian bahwa usaha 

penyulingan Minyak nilam telah kembali modal dan telah mendapatkan 

keuntungan lebih sedangkan nilai profitabilitas yang didapatkan adalah sebesar 

Rp. 9.644.600 dalam jumlah produksi sebesar 71.12 liter dari harga jual 

Rp.410.000 

6.2 Saran 

 

1. Diharapkan kepada pemerintah dinas pertanian setempat agar hendaknya 

berperan aktif dalam berhubungan langsung dengan para UKM penyulingan 
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Minyak nilam serta dapat memberikan masukan – masukan dalam 

meningkatkan kesejahteraan para penyuling dengan bantuan usaha. 

2. Disarankan peneliti selanjutnya untuk dapat meningkatnya secara produktif 

jumlah faktor produksi usaha tani Minyak nilam yang lebih optimum. 
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LAMPIRAN 
 

 

 

Lampiran1. Kuesioner Penelitian 

 

KUESIONER PENELITIAN 

PROFITABILITAS AGROINDUSTRI PENYULINGAN DI 

KECAMATAN ARALLE KABUPATEN MAMASA 

Identitas Responden 

1. Nama responden.................................................................................. 

 

.............................................................................................................: 

 

2.   Umur ................................................................................................... 

 

............................................................................................................. 

 

.............................................................................................................: 

 

3. Jenis kelamin....................................................................................... 

 

.............................................................................................................: 

 

4. Pendidikan terakhir ............................................................................. 

 

.............................................................................................................: 

 

5.   Luas lahan ........................................................................................... 

 

.............................................................................................................: 

6. Lama Usaha .......................................................................... 

: 

 

7. Jumla tanggungan keluarga.................................................................: 
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Biaya Penyusutan Alat Selama Proses Produksi Minyak Nilam di Desa Ralleanak 

Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa. 

 

No. Jenis Harga Harga 

(Rp) 
Unit Usia 

Tekniknis 

Biaya 

Penyusutan 

(Rp) 

Presentase 

(%) 

1. Sensor      

2. Tungku 

3. Ketel 

4. Penyaring 

5. Bak Air 

6. Ember 

7. Kain lap 

8. Tangga 

9. Pipa 

10. Sendok Besar 

11. Cergen 

12. Gayung 
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Biaya produksi Usaha Agroindustri Nilam di Desa Ralleanak Kecamatan Aralle 

Kabupaten Mamasa. 

No. Uraian Harga 

(Rp) 

Satuan Jumlah 

(Rp) 

Nilai Produksi 

1. Biaya Variabel 
 

-Nilam (Karung)/kg 

 

-Tenaga Kerja/jam 

 

-Kayu Bakar 

 

-Tali Rafia 

 

-Karung 

 

-Gunting 

    

 Jumlah  

2. Biaya Tetap 
 

-Pajak Lahan 

 

-Biaya Penyusutan 

    

 Jumlah  
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LAMPIRAN 

 

No. 

sampel 

Nama 

Sampel 

Umur 

(Tahun) 

Jenis 

Kelamin 

Pendidikan Pengalaman 

(Tahun) 

Jumlah 

Tanggungan 

1 Safiuddin 37 Laki-laki S1 10 3 

2 Marjaya 43 Laki-laki SMA 10 5 

3 Rusdianto 53 Laki-laki SMP 2 4 

4 Sudarmin 30 Laki-laki SD 10 3 

5 Ismail 
Hasan 

28 Laki-laki SMA 5 5 

6 Arham 50 Laki-laki SD 10 4 

7 Jamiliddin 57 Laki-laki SMA 10 6 

8 Rahmad 

Hidayat 

25 Laki-laki SMA 3 - 

 

Sulingan 

 Biaya/ Unit 

(Rp) 

Total 

Biaya(Rp) 

Penyusutan 

1 3,000,000 3,000,000 240 

1 3,000,000 3,000,000 240 

1 3,000,000 3,000,000 240 

1 3,000,000 3,000,000 240 

1 3,000,000 3,000,000 240 

1 3,000,000 3,000,000 240 

1 3,000,000 3,000,000 240 

1 3,000,000 3,000,000 240 

Jumlah 24,000,000 24,000,000 1920 

Rata-Rata 3000000 3000000 240 
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No Sendok 

Unit Biaya/ Unit 

(Rp) 

Total 

Biaya(Rp) 

Penyusutan 

1 1 20 20 6000 

2 1 20 20 6000 

3 1 20 20 6000 

4 1 20 20 6000 

5 1 20 20 6000 

6 1 20 20 6000 

7 1 20 20 6000 

8 1 20 20 6000 

Jumlah 8 160 160 48000 

Rata- 
rata 

1 20 20 6000 

 

No Pisau 

Unit Biaya/ Unit Total 

Biaya(Rp) 

Penyusutan 

(Rp) 

1 1 25 25 4 

2 1 25 25 4 

3 1 25 25 4 

4 1 25 25 4 

5 1 25 25 4 

6 1 25 25 4 

7 1 25 25 4 

8 1 25 25 4 

Jumlah 8 200 200 32 

Rata-rata  25 25 4 
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Parang 

Unit Biaya/ 

Unit ( 

Rp) 

Total 

Biaya(Rp) 

Penyusutan 

1 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

45 
45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 
90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

7.2 
14.4 

14.4 

14.4 

14.4 

14.4 

14.4 

14.4 

Jumlah 360 675 108 

 

 
No Nama Jumlah 

Tenaga 

Kerja 

Upah Tenaga Kerja 

(HK/tahun) 

(HK) 

1 Safiudin 2 7,480,000 

2 Marjaya 4 14,960,000 

3 Rusdianto 4 14,960,000 

4 Sudarmin 4 14,960,000 

5 Ismail H 4 14,960,000 

6 Arham 4 14,960,000 

7 Jamiluddin 3 11,220,000 

8 Rahmad 4 14,960,000 

Jumlah 29 108,460,000 

Rata-rata 3.625 13557500 
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No Nama 
Produksi 

(Ltr/tahun) 

Harga Jual Penerimaan 

(RP/Ltr) (Rp/tahun) 

1 Safiudin 75 410,000 30,750,000 

2 Marjaya 74 410,000 30,340,000 

3 Rusdianto 73 410,000 29,930,000 

4 Sudarmin 69 410,000 28,290,000 

5 Ismail H 68 410,000 27,880,000 

6 Arham 70 410,000 28,700,000 

7 Jamiluddin 71 410,000 29,110,000 

8 Rahmad 69 410,000 28,290,000 

Jumlah 569 3,280,000 233,290,000 

Rata-rata 71.125 410000 29161250 
 

 
No Luas 

Lahan 

(Ha) 

Jumlah Penggunaan Kayu Bakar Petani 

Nilam 

Jumlah 

Penggunaan 

Harga Biaya 

Kayu Bakar 

(Meter) 

1 0,5 8 50,000 400 

2 1 25 50,000 1,250,000 

3 1 25 50,000 1,250,000 

4 1 25 50,000 1,250,000 

5 1 25 50,000 1,250,000 

6 1 25 50,000 1,250,000 

7 0,75 25 50,000 750 

8 1 15 50,000 1,250,000 

Jumlah 6 173 400,000 7,501,150 



47 
 

 

 

JENIS-JENIS BIAYA 

 

Sampel 
 

Penyusutan 
Tenaga 
Kerja 

Kayu 
Bakar 

Sewa 
Lahan 

 

Total Biaya 

1 331,600 7,480,000 400,000 2,500,000 10,711,600 

2 348,800 14,960,000 1,250,000 5,000,000 21,558,800 

3 348,800 14,960,000 1,250,000 5,000,000 21,558,800 

4 348,800 14,960,000 1,250,000 5,000,000 21,558,800 

5 348,800 14,960,000 1,250,000 5,000,000 21,558,800 

6 348,800 14,960,000 1,250,000 5,000,000 21,558,800 

7 348,800 11,220,000 750,000 3,750,000 16,068,800 

8 348,800 14,960,000 1,250,000 5,000,000 21,558,800 

Jumlah 2,773,200 108,460,000 8,650,000 36,250,000 156,133,200 

Rata- 
rata 

 

346,650 
 

13,557,500 
 

1,081,250 
 

4,531,250 
 

19,516,650 

 

PENYUSUTAN ALAT 

 

No 
Sampel 

 

Parang 
 

Pisau 
 

Sulingan 
 

Sendok 
 

Jerigen 
 

total 

1 7.2 4 240,000 6,000 2 246006 

2 14.4 4 240,000 6,000 2 246006 

3 14.4 4 240,000 6,000 2 246006 

4 14.4 4 240,000 6,000 2 246006 

5 14.4 4 240,000 6,000 2 246006 

6 14.4 4 240,000 6,000 2 246006 

7 14.4 4 240,000 6,000 2 246006 

8 14.4 4 240,000 6,000 2 246006 

Jumlah 108 32 1,920,000 48,000 16 1968048 

Rata- 
rata 

 

13.5 
 

4 
 

240000 
 

6000 
 

2 
 

246006 
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PENDAPATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KENAIKAN HARGA 10% 

 

No Nama Produksi 

(Ltr/tahun) 

Harga Jual Penerimaan Total Biaya Pendapatan 

(RP/Ltr) (Rp/tahun) 

1 Safiudin 75 451,000 33,825,000 10,711,600 33,825,000 

2 Marjaya 74 451,000 33,374,000 21,558,800 33,374,000 

3 Rusdianto 73 451,000 32,923,000 21,558,800 32,923,000 

4 Sudarmin 69 451,000 31,119,000 21,558,800 31,119,000 

5 Ismail H 68 451,000 30,668,000 21,558,800 30,668,000 

6 Arham 70 451,000 31,570,000 21,558,800 31,570,000 

7 Jamiludin 71 451,000 32,021,000 16,068,800 32,021,000 

8 Rahmad 69 451,000 31,119,000 21,558,800 31,119,000 

Jumlah  569 3,608,000 256,619,000 156,133,200 256,619,000 

Rata- 
rata 

 71.125 451000 32077375 19516650 32077375 

Perbulan  5.927083 37583.33333 2673114.583 1626387.5 2673114.583 

No Nama Produksi 

(Ltr/tahun) 

Harga Jual Penerimaan 
Total Biaya Pendapatan 

(RP/Ltr) (Rp/tahun) 

1 Safiudin 75 410,000 30,750,000 10,711,600 30,750,000 

2 Marjaya 74 410,000 30,340,000 21,558,800 30,340,000 

3 Rusdianto 73 410,000 29,930,000 21,558,800 29,930,000 

4 Sudarmin 69 410,000 28,290,000 21,558,800 28,290,000 

5 Ismail H 68 410,000 27,880,000 21,558,800 27,880,000 

6 Arham 70 410,000 28,700,000 21,558,800 28,700,000 

7 Jamiludin 71 410,000 29,110,000 16,068,800 29,110,000 

8 Rahmad 69 410,000 28,290,000 21,558,800 28,290,000 

Jumlah  569 3,280,000 233,290,000 156,133,200 233,290,000 

Rata- 
rata 

  

71.125 
 

410000 
 

29161250 
 

19516650 
 

29161250 

Perbulan  5.927083 34166.66667 2430104.167 1626387.5 2430104.167 
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Dokumentasi Penelitian 

 
 

  

Gambar1: Proses pemisahan miyak Nilam 
dengan Air. 

Gambar2: Sulingan Minyak Nilam 

  

Gambar3: Wadah pendingin Gambar 4: Proses Penimbangan Minyak 
Nilam 
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Gambar5: Salah satu Responden Gambar6: Proses Penyaringan Minyak 
Nilam. 
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Lampiran 2. Surat permohonan izin penelitian 
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