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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Peranan industri kecil dalam perekonomian Indonesia sangat besar, hal ini 

khususnya dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah. Kita dapat melihat 

ketahanan industri kecil dalam menghadapi krisis ekonomi seperti yang terjadi 

pada tahun 1998. Pada saat itu banyak industri kecil yang mampu bertahan karena 

dengan modal yang kecil dan bergerak di sektor riil ternyata menjadi faktor 

penyebab kuatnya industri kecil tersebut. 

Salah satu industri kecil yang banyak terdapat di Indonesia yaitu industri 

makanan. Berdasarkan survey industri mikro dan kecil tahun 2010 tercatat 

sebanyak 929.910 unit industri makanan.  

Salah satu industri makanan adalah industri mie. Berdasarkan bahan 

bakunya, mie dapat dibagi menjadi 2 jenis mie yaitu mie terigu dan mie non-

terigu. Mie terigu yaitu mie yang bahan baku utamanya menggunakan terigu atau 

campuran dengan tepung yang lain. Mie non-terigu biasanya disebut juga dengan 

mie berbasis pati. Yang tergolong ke dalam mie non-terigu antara lain bihun, 

sohun, dan mie gleser (Bogor). 

Dalam kehidupan sehari-hari kita semua pasti mengenal sohun, sejenis 

bahan pelengkap makanan yang umum digunakan oleh ibu-ibu rumah tangga. 

Makanan ini cukup akrab di masyarakat dan telah dikenal turun temurun. 
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Bentuknya yang seperti benang, kenyal, transparan dan memiliki permukaan yang 

licin setelah mengalami perebusan sering menjadi penambah selera dalam 

masakan soto, sup atau bakso. Sohun hampir tidak memiliki rasa, namun 

menyerap kaldu dan rasa bahan-bahan lain yang dimasak bersamanya. Sohun juga 

bisa digoreng langsung dan bisa digunakan untuk penghias makanan. 

Sohun merupakan suatu produk bahan makanan kering yang dibuat dari 

pati dengan bentuk khas (SNI 01-3723-1995). Sohun memiliki banyak nama lain 

yaitu mi transparan, mie pati dan mie non terigu. Berbagai macam pati sebagai 

bahan baku sohun dapat berasal dari umbi-umbian, kacang hijau, jagung, ubi jalar 

(sweet potato), sagu, aren, midro/ ganyong (canna eduliker) dan tapioka. Di 

Indonesia umumnya sohun dibuat dari bahan dasar pati sagu atau aren dan midro 

sebagai campuran.  

Di negara lain seperti di Cina bahan bakunya adalah mung bean/ pati 

kacang hijau atau di Korea dengan bahan baku sweet potato. Di Indonesia sohun 

dikenal juga sebagai soun, su un, soon, soo hun atau soo hon. Begitu pula tiap 

negara memiliki penyebutan sendiri-sendiri, seperti harusame (Jepang), woon sen 

(Thailand), kyazan (Burma), mien, bun tau (Vietnam), bi fun, ning fun, sai fun, fun 

see (China), sohoon, tunghoon (Malaysia), pancit, sotanghon (Filipina). 

Sementara didunia dikenal dengan nama cellophane noodles, silver noodles, glass 

noodles, transparent vermicelli atau spring rain noodles (terjemahan bahasa 

jepang dari harusame). 
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Jenis olahan pangan lainnya yang bentuknya hampir sama dengan sohun 

adalah bihun. Namun keduanya mempunyai perbedaan yaitu sohun dibuat dari 

pati sedangkan bihun dibuat dari beras. Demikian juga dalam pemanfaatannya 

bukan merupakan barang komplementer, karena masing-masing mempunyai 

kegunaan yang khas. Saat ini pemanfaatan sohun masih terbatas sebagai campuran 

makanan seperti sup, soto, bakso, kimlo dan salad. Sohun sering juga digunakan 

dalam makanan vegetarian atau ditambahkan dalam minuman, manisan atau 

dessert soups. Ditinjau dari nilai gizinya, sohun sarat akan karbohidrat dan zat 

tenaga dengan kandungan protein, lemak dan serat kasar yang rendah (Gema 

Industri Kecil Edisi XXII/Juni 2008: 51). 

Sebaran industri sohun secara nasional paling banyak terdapat di Pulau 

Jawa. Di luar Pulau Jawa hanya terdapat di Palembang dan Riau. Sebaran usaha 

sohun di Indonesia selengkapnya disajikan pada gambar di bawah ini: 

Gambar 1.1 

Sebaran Industri Sohun di Indonesia Tahun 2009 

 

Sumber: Direktori Industri 2009, BPS (diolah) 
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 Dari Gambar 1.1 kita bisa melihat bahwa jumlah industri sohun di 

Indonesia pada tahun 2009 yaitu sebanyak 143 unit usaha. Dari data tersebut dapat 

kita lihat bahwa Kabupaten Cirebon merupakan daerah dengan jumlah industri 

sohun terbanyak yaitu 52 unit usaha.  

Usaha industri sohun pada umumnya merupakan usaha perorangan dengan 

skala usaha kecil sampai menengah dan merupakan usaha turun temurun. Usaha 

ini biasanya merupakan usaha keluarga dalam artian pemilik dibantu oleh pihak 

keluarga dalam pengelolaannya namun tenaga kasar berasal dari luar keluarga. 

  Berbicara tentang industri pasti kita akan langsung menghubungkannya 

dengan kegiatan produksi baik barang maupun jasa. Kegiatan produksi juga akan 

sangat berhubungan dengan bagaimana perusahaan menggunakan faktor-faktor 

produksi yang ada dan pada akhirnya akan berhubungan dengan efisiensi. 

Efisiensi produksi memegang peranan penting dalam aktivitas produksi yang 

dilakukan oleh pengusaha pada industri sohun. Hal ini disebabkan karena faktor-

faktor produksi yang digunakan harus optimal tanpa ada kekurangan ataupun 

kelebihan sehingga akan menghasilkan output produksi yang optimal. Produksi 

yang optimal akan memberikan efek positif terhadap kesejahteraan tenaga kerja. 

Namun sebaliknya produksi yang tidak efisien akan berdampak terhadap 

keberhasihan usaha yang semakin menurun baik dalam jangka pendek maupun 

jangka panjang dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat dalam hal ini tenaga 

kerja akan mengalami penurunan. Oleh karena itu seharusnya produk sohun yang 

diproduksi oleh setiap pemilik usaha ini semuanya dapat mencapai tingkat 

efisiensi yang optimal. Ketika sebuah produk dapat diproduksi secara efisien 
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maka keuntungan yang didapatkan akan optimal karena input produksi dapat 

dimanfaatkan secara maksimal. Namun pada kenyataannya produk yang 

dihasilkan oleh industri sohun ini tidak semuanya mencapai tingkat efisiensi yang 

optimal. Hal ini dapat terlihat dengan efisiensi produksi pada produksi sohun, 

adapun datanya adalah: 

Tabel 1.1 

Jumlah Produksi Sohun di Kabupaten Cirebon 

Januari-Maret 2012 

 

Produksi

/Bulan 

Produksi Perusahaan (dalam Kuintal) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah 

Januari 170 80 100 85 70 74 83 175 180 73 1090 

Februari 155 75 85 70 75 65 74 137 142 60 938 

Maret  130 65 73 65 65 50 60 120 131 55 814 

Jumlah 455 220 258 220 210 189 217 432 453 188 2842 
Sumber : Data Pra penelitian  

 

Tabel 1.2 

Efisiensi Produksi Sohun di Kabupaten Cirebon 

 

Produksi 

/Bulan 

Harga 

(kg) 

TR                      

(Total 

Revenue) 

TC                

(Total Cost) 

∏                                

(Laba) 

AC 

( Biaya 

Rata-Rata) 

EC  

(Elastisitas 

Biaya) 

Januari 10.800 1.177.200.000 627.500.000 549.700.000 5.757  

Februari 10.800 1.013.040.000 535.900.000 477.140.000 5.713 0,948045176 

Maret 10.800 879.120.000 455.700.000 423.420.000 5.598 0,865569492 

JUMLAH - 3.069.360.000 1.619.100.000 1.450.260.000 17.068  
Sumber : Data Pra penelitian, diolah 

Berdasarkan Tabel 1.2, nilai elastisitas biaya pada kegiatan produksi sohun 

menunjukkan <1, hal ini menandakan bahwa produksi sohun tidak efisien. Hal ini 

disebabkan karena jumlah produksi sohun tersebut mengalami kenaikan dan 

penurunan namun biaya rata-rata tetap sama sehingga returns to scale menurun 
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dan economies of scale menjadi tidak proporsional dengan kenaikan biaya yang 

dikeluarkan (decreasimg returns to scale).  

Dalam kegiatan operasional perusahaan sohun ternyata banyak sekali 

kendala yang dihadapi oleh pengusaha, misalnya dalam masalah kecukupan 

modal, baik modal tetap (mesin pencetak) maupun modal tidak tetap seperti bahan 

baku (tepung sagu) yang sangat terbatas karena hanya bisa dipasok dari Sumatera 

(daerah Lampung dan Riau) serta masalah tenaga kerja yang masih dianggap 

kurang. Faktor-faktor produksi di atas seringkali menghambat kegiatan produksi 

sohun disamping faktor alam atau cuaca yang juga sangat berpengaruh terhadap 

kuantitas produksi sohun. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka penulis sangat 

tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang “Analisis Efisiensi dalam 

Penggunaan Faktor-Faktor Produksi Pada Industri Sohun di Kabupaten 

Cirebon”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah penggunaan faktor-faktor produksi pada industri sohun di 

Kabupaten Cirebon sudah mencapai efisiensi optimum? 

2. Apakah skala produksi sohun di Kabupaten Cirebon berada pada tahap 

produksi Decreasing Returns to Scale, Constant Returns to Scale atau 

Increasing Returns to Scale? 
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1.3. Tujuan dan Manfaat penelitian 

1.3.1  Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:  

1. Untuk mengidentifikasi tingkat efisiensi usaha dalam penggunaan faktor-

faktor produksi pada industri sohun di Kabupaten Cirebon 

2. Untuk mengetahui skala hasil produksi sohun di Kabupaten Cirebon. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis: 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

perkembangan ilmu ekonomi, khususnya ekonomi mikro dan dapat digunakan 

untuk pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis: 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi untuk selanjutnya menjadi 

referensi dan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam pengambilan 

keputusan guna menentukan kebijakan bagi keberhasilan pengusaha sohun di 

Kabupaten Cirebon.    


