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ANALISIS USAHA INDUSTRI TAHU DI KECAMATAN NGEMPLAK 
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2016 

 
ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Menganalisis karakteristik ,sosial, 
ekonomi  pada industri tahu di Kecamatan Ngemplak, 2) Menganalisis faktor-
faktor industri tahu di Kecamatan Ngemplak, 3) Menganalisis persebaran spasial 
pemasaran industri tahu di Kecamatan Ngemplak. Metode penelitian yang 
digunakan adalah survei, untuk teknik pengambilan sampel menggunakan 
purposive sampling.Hasil penelitian menunjukan 1).Karakteristik sosial ekonomi 
dan responden yang akan dibicarakan berdasarkan usia responden pengusaha 
industri tahu yang terbanyak 40,5% dengan jumlah 15 responden  berumur > 50 
tahun. Jenis kelamin dan status sangat dominan oleh laki-laki dengan status kawin 
sebanyak (73%), untuk status belum nikah (0%). pendidikan terakhir tamatan 
SMP. Keadaan tersebut dapat dikatakan cukup baik apabila melihat bahwa dari 37 
pengusaha industri tahu tersebut hanya terdapat 4 orang yang tamat SD.2).Faktor 
yang mempengaruhi proses produksi usaha tahu umumnya bahan baku yang 
digunakan untuk pembuatan tahu tersedia di pasar dan koperasi setempat dan cara 
memperolehnya mudah, jumlah penggunaan bahan baku bervariasi.  3).Pola 
persebaran indutri tahu yang ada di Kecamatan Ngemplak persebarannya yaitu 
menyebar  karena pada saat melakukan penelitian dengan cara wawancara tempat 
yang dituju berpindah dari tempat satu ke yang lain. 

 
Kata Kunci: Industri Tahu, Faktor-Faktor Industri, Persebaran Pemasaran 

 

ABSTRACT 
The purpose of this research was: 1) analyze the characteristics, social, 

economy on the industry knows in Ngemplak, 2) Analyse factors the industry 
knows in Ngemplak, 3) analyze the spatial distribution of marketing industry 
know in Ngemplak. The research method used was a survey sampling technique, 
using purposive sampling. The research results show the 1). Economic and social 
characteristics of the respondents will be discussed based on the age of 
respondents industry entrepreneur knows that most 40.5% with a total of 15 
respondents aged > 50 years. Gender and the status of the very dominant by men 
with mating status (73%), as much for the status of marriage yet (0%). education 
graduate last junior high school. The State can be said to be quite good when see 
that from 37 industry entrepreneur knows that there are only 4 people who 
completed ELEMENTARY SCHOOL. 2). Factors that affect the process of the 
production effort know generally raw materials used for the manufacture of tofu 
available in markets and local operatives and how to get it easy, the amount of 
raw material usage varies. 3). The pattern of the spread are know that exist in 
Ngemplak persebarannya i.e. spread because at the time of research by means of 
interview place of the intended move from one to the other place. 
 
Key Words: Industry Know, Industrial Factors, Distribution Marketing 
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1. PENDAHULUAN 

     Industri kecil adalah kegiatan industri yang dikerjakan di rumah-

rumah penduduk yang pekerjanya merupakan anggota keluarga sendiri yang 

tidak terikat jam kerja dan tempat. Industri kecil dapat juga diartikan sebagai 

usaha produktif diluar usaha pertanian, baik itu merupakan mata pencaharian 

utama maupun sampingan (Tambunan, 1999). 

Kecamatan Ngemplak merupakan daerah yang mempunyai sektor 

industri tahu. Kecamatan Ngemplak terdapat 37 industri tahu, akan tetapi 

peneliti hanya berfokuskan kelurahan Gagaksipat dan kelurahan 

Kismoyosodengan total industri tahu 33 industri tahu.  Kelurahan Gagaksipat 

dan kelurahan Kismoyoso memiliki karakteristik yang sama,  jika dipandang 

melalui sudut geografi. Kelurahan Gagaksipat dan kelurahan Kismoyoso 

mempunyai tingkat kesejahteraan yang berbeda hal ini dapat dilihat dari 

penghasilan sebagai pekerja tekstil di pabrik dengan gaji perbulan mencapai 

Rp.  1.300.000,00 dengan penghasilan pembuatan industri tahu yang mencapai 

Rp.  2.500.000,00–  Rp.  3.000.000,00 per  bulan, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pendapatan dari industri tahu lebih besar dari pada bekerja di 

perusahaan, hal serupa juga dipaparkan oleh bapak Suparmanselaku Lurah 

Kelurahan Gagaksipat menyatakan bahwa industri tahu yang dikembangkan  

oleh masyarakat setempat memberikan penghasilan yang sangat 

menguntungkan bagi masyarakat yang tinggal disekitar kelurahan Gagaksipat 

dan kelurahan Kismoyoso, maka kebanyakan warga kelurahan Gagaksipat dan 

kelurahan Kismoyoso banyak yang berperan sebagai pelaku industri 

pembuatan tahu. 

Usaha industri tahu yang dilakukan oleh rumah tangga di Kecamatan 

Ngemplakkhususnya kelurahan Gagaksipat dan kelurahan Kismoyoso 

merupakan upaya dalam rangka meningkatkan pendapatan dan meningkatkan 

taraf hidupnya, karena sebagian besar  dari hasil pertanian tidak dapat 

mencukupi kebutuhan rumah tangganya, di samping itu aktivitas usaha 

pertanian pada saat tertentu pada waktu luang. Sehabis mengerjakan lahanya 

sehingga petani dapat mencari pekerjaan pokok. Pekerjaan pokok yang 
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dilakukan keluarga diluar usaha pertanian tersebut antara lain adalah industri 

tahu. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei  

sedangkan  Teknik pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling 

yaitu dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu. 

Pengumpulan data  yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tersebut 

adalah dengan  menggunakan kuesioner. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei  

engan mengumpulkan informasi dari responden. Metode yang digunakan 

untuk mengumpulkan informasi tersebut adalah dengan  menggunakan 

kuesioner atau kumpulan daftar pertanyaan yang berfungsi menjawab 

pertanyaan dari permasalahan yang muncul langsung dari lapangan (Masri 

Singarimbun,1989).  

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa tabel, 

yang meliputi tabel frekuensi dan tabel silang. Analisis tabel frekuensi 

digunakan untuk (1)  mengetahui  karakter demografi, sosial, dan ekonomi 

responden, dan dan (2) mengetahui faktor-faktor industri tahu di daerah 

penelitian. Sementara itu analisa tabel silang digunakan untuk mengetahui 

besarnya persebaran spasial pemasaran industri tahu (Masri Singarimbun dan 

Sofian Effendi, 1989). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1.Analisis Faktor Produksi Tahu di Kecamatan Ngemplak 

Modal adalah setiap barang yang akan memberikan keuntungan 

atau pendapatan bagi yang memiliki, yang berfungsi untuk mempercepat 

dan mempertinggi produksi (Kaslan Tahir, 1979). Jumlah pengusaha yang 

paling banyak yaitu terdapat 1 orang (2,7%) memiliki antara 5 sampai 10 

juta rupiah, sedangkan pengusaha dengan modal antara 10 sampai 15 juta 

terdapat 6 orang (16,2%), 30 orang (81,1%), menanamkan modal antara 15 
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sampai 20 juta. Data tersebut tampak bahwa industri tahu di Kecamatan 

Ngemplak rata-rata modal yang digunakan Rp.18.783.783. Dilihat dari 

persentase tersebut, sebagian besar pengusaha tahu di Kecamatan 

Ngemplak ini mengeluarkan modal yang relatif besar atau tinggi, dengan 

demikian industri tahu menggunakan modal yang relatif tinggi sehingga 

akan mempersulit untuk memiliki usaha. 

Bahan baku sebagai bahan dasar yang penting dalam usaha 

perindustrian .indutri tahu salah satu usaha perindustrian sangat 

memerlukan kedelai sebagai bahan baku dasar pembuatan tahu. Tabel 4.3. 

tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pengusaha 

industri tahu didaerah penelitian memperoleh bahan baku adalah dengan 

melalui koperasi yang ada didaerah penelitian yaitu sebanyak 16 

pengusaha atau sebesar (43,2%) yang biasanya dibayar dengan uang muka 

setelah barang hasil produksi dijual baru di lunasi. 

Untuk pengusaha yang mengambil bahan baku dari toko sebanyak 

21 pengusaha atau sebesar (56,8%) dan biasanya dibayar kontan. 

Ketersediaan bahan baku kedelai sangat mempengaruhi usaha industri tahu 

didaerah penelitian, selain kedelai bahan dasar/bahan baku lainya untuk 

pembuatan tahu. Dan juga bahan baku yang digunakan sebagai pembuatan 

pada tahu. 

Kenyataan yang ada tersebut dapat disimpilkan bahwa untuk 

kemudahan bahan baku didaerah penelitian tidak mengalami hambatan 

yang berarti, hanya masalah permodalan yang menyebabkan pengusaha 

sulit untuk memperoleh bahan baku tersebut. Keadaan ini 

mengindikasikan bahwa dari segi bahan baku ,para pengusaha industri 

tahu tidak terlalu menjadi permasalahan. 

Tenaga kerja sangat berpengaruh serta merupakan salah satu 

modal utama dalam perkembangan usaha industri tahu. Tanpa adanya 

tenaga kerja, maka tidak akan mungkin suatu industri akan berjalan. 

persentase terbesar (86,4%) jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh 

pengusaha industri tahu adalah 3-5 orang. Persentase tersebut kedua 
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(13,5%) adalah 6-7 orang. Dari data diatas tampak bahwa jumlah tenaga 

kerja yang dimiliki pengusaha industri tahu di Kecamatan Ngemplak rata - 

rata 4,49 orang .keadaan ini menunjukan bahwa industri tahu yang ada di 

Kecamatan Ngemplak bersifat industri kecil dan rumah tangga. Dari data 

diatas dapat diketahui bahwa persentase terbesar (67,5%) dari daerah asal 

tenaga kerja adalah dari dalam  Kecamatan Ngemplak sendiri. Tenaga 

kerja yang berasal dari Kecamatan Ngemplak yaitu desa Kanoman, 

Kismoyoso, dan desa yang lain. Adapun faktor yang banyak dimintai 

dalam pekerjaan ini karena tidak memerlukan pendidikan yang tinggi 

hanya dengan modal keterampilan dan biasanya merupakan pekerjaan 

samben. 

Produksi adalah penciptaan benda secara langsung maupun tidak 

langsung, sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia 

(G.T Renner, 1957). 

1. Pemilihan Bahan Baku 

Pemilihan bahan baku yang dimaksudkan disini adalah  pemilihan 

bahan kedelai yaitu pemisahan bahan baku menurut kualitas jenis kedelai 

untuk pembuatan bahan tahu 

2. Proses Pembuatan Tahu  

a. bersihkan kedelai dengan cara membuang yang sudah layu (kisut) 

pilih yang segar. 

b. cuci bersih lalu rendam sampai biji kedelai tenggelam (sekitar 6 jam). 

c. setelah itu dicuci kedelai selama setengah jam. 

d. lalu dibagi bagi biji kedelai sesuai dengan kapasitas blender 

(penggilingan ). 

e. letakkan dalam wadah plastik. 

f.   kedelai digiling sampai halus (menggunakan blender biasa) tapi 

kalau ada juicer lebih baik lagi kedelai digiling halus dan air 

ditampung kalau memakai blender biasa, setelah blender bias 

langsung direbus tanpa perlu memisahkan air dan ampas. 
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g. ampas kedelai langsung direbus selama 15-20 menit dalam wajan 

yang cukup besar. 

h. jangan terlalu lama membiarkan ampas tahu, begitu penggilingan 

selesai segera rebus ampas tahu untuk mendapatkan hasil tahu yang 

bagus (tidak keras). 

i. adonan ampas kedelai yang sudah direbus tadi langsung dituangkan 

kedalam kain belacu (yang sudah disiapkan sebelumnya diatas wadah 

besar dari clay atau plastik dan diikat kuat agar saat menuang adonan 

rebusan kain tidak jatuh kedalam wadah dan kain juga harus kuat  

menahan berat adonan ). 

j.   aduk atau digoyang –goyang adonan terus menerus hingga sari 

kedelai jatuh kebawah dan adonan tadi cukup kering. 

k. atau boleh juga kain belacu tersebut di-paste-kan kedalam saringan 

bamboo. Lalu peras ampas kedelai dengan menggunakan air panas, 

lakukan berulang ulang hingga tidak ada sari lagi yang tersisa diampas 

kedelai. 

Berdasarkan data hasil kuesioner yang telah terkumpul dapat 

diketahui bahwa system pemasaran hasil produksi industri tahu di 

Kecamatan Ngemplak ada 3 macam sistem yaitu dipasarkan sendiri 

dipasarkan pihak ketiga, (para distributor ataupun pihak koperasi). 

Daerah jangkauan pemasaran yang dilakukan oleh para pengusaha 

berdeda beda antara satu dengan pengusaha lainya. Mengingat beragamnya 

daerah jangkauan pemasaran hasil usaha industry tahu (lampiran), maka 

diadakan pembagian tiga wilayah pemasaran yaitu: wilayah kota Boyolali, 

luar wilayah Boyolali dalam satu propinsi, serta luar wilayah kota Boyolali 

diluar Provinsi. Untuk lebih jelasnya mengenai daerah pemasaran industri 

tahu di Kecamatan Ngemplak. 

Pendapatan total keluarga pengusaha adalah pendapatan yang 

diperoleh anggota keluarga dari sektor industri maupun dari seitor non 

industri dalam hal ini pertanian. Perdagangan dan lain sebagiannya, data 

hasil kuesioner yang terkumpul (lampiran) dapat diketahui bahwa 
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pendapatan total keluarga terbesar yang diterima pengusaha dari industri 

tahu dikecamatan Ngemplak adalah Rp 8.500.000 bulan. Sedangkan 

pendapatan terkecil yang diterima pengusaha dari industri tahu di 

Kecamatan Ngemplak adalah Rp 4.000.000 dari data tersebut dibuat interval 

pendapatan. 

Berdasarkan modal sangat berpengaruh terhadap pendapatan dalam 

suatu industri. Seperti yang telah disebutkan dalam hipotesa 3 semakin 

banyak modal yng digunakan semakin tinggi jumlah pendapatan dalam 

usaha industri tahu di Kecamatan Ngemplak. Untuk membuktikan 

kebenaran hipotesa tersebut penulisan menggunakan analisis tabel silang. 

Untuk lebih jelasnya mengenai hubungan antara besarnya modal dengan 

jumlah pendapatan yang diterima pengusaha industri tahu. 

Jumlah tenaga kerja sangat berpengaruh terhadap suatu usaha 

industri hal tersebut disebabkan jumlah tenaga kerja akan dapat menentukan 

hasil atau jumlah produksi  yang akan dihasilkan. Namun tumbuh dan 

berkembangnya suatu usaha tidak hanya ditentukan oleh faktor produksi 

saja, juga oleh berbagai faktor yang saling terkait namun tidak dipungkiri 

bahwa keberadaan jumlah pekerjaan sebagai tenaga produksi juga sangat 

berpengaruh terhadap tumbuh berkembangnya usaha industri tahu di 

Kecamatan Ngemplak. 

Pemasaran sangat berpengaruh terhadap tingakt pendapatan yang 

diterima pengusaha industri, karena dengan semakin banyaknya pemasaran 

maka jumlah penjualan semakin meningkat, seperti yang telah di bahas pada 

daerah jangkauan pemasaran ,untuk mempermudah analisis digunakan kelas 

yaitu: pemasaran yang hanya meliputi wilayah Surakarta diberi kelas 

rendah, untuk wilayah kota Surakarta dan daerah lain dalam lingkup satu 

propinsi diberi kelas sedang,untuk wilayah kota Surakarta dan pemasaran 

dikota luar propinsi mempunyai kelas tinggi. 

Besarnya sumbangan pendapatan dari usaha industri tahu terdapat 

pendapatan total keluarga dapat dihitung dengan cara pendapatan dari usaha 

industry tahu dibagi dengan pendapatan total keluarga dikalikan 100%. 
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Dari hasil kuisioner yang terkumpul (lampiran 12) dapat diketahui 

bahwa persentase sumbangan terbesar adalah 100% dan persentase 

sumbangan kecil adalah 62,50% 

 

4. PENUTUP 

4.1. Kesimpulan  

1. Karakteristik sosial ekonomi dan responden yang akan dibicarakan 

berdasarkan usia responden pengusaha industri tahu yang terbanyak 

40,5% dengan jumlah 15 responden  berumur > 50 tahun. Jenis 

kelamin dan status sangat dominan oleh laki-laki dengan status 

kawin sebanyak (73%), untuk status belum nikah (0%). pendidikan 

terakhir tamatan SMP. Keadaan tersebut dapat dikatakan cukup baik 

apabila melihat bahwa dari 37 pengusaha industri tahu tersebut 

hanya terdapat 4 orang yang tamat SD. 

2. Faktor yang mempengaruhi proses produksi usaha tahu umumnya 

bahan baku yang digunakan untuk pembuatan tahu tersedia di pasar 

dan koperasi setempat dan cara memperolehnya mudah, jumlah 

penggunaan bahan baku bervariasi. Hal ini dikarenakan tidak semua 

pengusaha melakukan kegiatan yang sama dalam pembuatan tahu 

berdasarkan modal yang dipergunakan dalam keperluan pembuatan 

tahu. Faktor yang mempengaruhi besarnya pendapatan usaha industri 

tahunadalah besarnya modal, semakin banyak modal pengusaha 

industri tahu maka semakin tinggi pendapatan pengusaha. Untuk 

tumlah tenaga kerja berpengaruh terhadap besarnya pendapatan 

pengusaha sebab dengan pekerja yang sedikit namun telah 

mempunyai mesin yang cukup modern akan dapat memproduksi 

barang dengan jumlah yang cukup banyak.  Faktor yang ketiga yaitu 

pemasaran untuk pengusaha tahu di Kecamatan Ngemplak ini tidak 

berpengaruh terhadap pendapatan pengusaha tahu, karena yang 

menjadi persoalan adalah bukan pada luas daerah pemasaran namun 

lebih kejumlah banyaknya penjualan barang yang dipasarkan. 
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3. Pola persebaran indutri tahu yang ada di Kecamatan Ngemplak 

persebarannya yaitu menyebar karena pada saat melakukan 

penelitian dengan cara wawancara tempat yang dituju berpindah dari 

tempat satu ke yang lain. 

 

4.2. Saran 

1. Peremajaan dari setiap keluarga harus dilakukan agar industri yang 

sudah berjalan dapat diteruskan lagi. 

2. Bahan baku sebaiknya di distribusikan melalui koperasi desa agar 

pengusaha dapat memperoleh bahan baku dengan mudah. 

3. Perlu dilakukan persebaran lagi agar menjadi lebih berkembang 

karena juga bisa menjadi tambahan pendapatan dan menjadi desa 

industry. 
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