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ABSTRAK 

FENY SITI SOLEHAH, 2020. Analisis Rantai Pasok Agribisnis Ubi Jalar 

(Ipomea batatas L) (Studi Kasus di Rumah Produksi Ma Utik Jalan Cilembu RT 

03 RW 09 Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang). Di 

bawah bimbingan KARYANA KS dan LILIS AMALIAH ROSDIANA.  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rantai pasok ubi jalar. Penelitian ini 

dilakukan di Rumah Produksi Ma Utik yang berlokasi di Jalan Cilembu, RT 03 

RW 09, Desa Cilembu, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang. Penelitian 

ini menggunakan teknik analisis studi kasus yang pengambilan datanya dilakukan 

pada bulan Juni-Agustus 2020. Data pengadaan sarana produksi, 

operasional/usahatani, pemasaran, dan jasa lembaga penunjang dianalisis secara 

deskriptif kualitatif. Untuk menganalisis aktivitas pendukung berupa infrsatruktur, 

sumber daya manusia, teknologi, dan pengadaan dilakukan analisis deskriptif 

kualitatif. Untuk menghitung keuntungan dan nilai tambah (Metode Hayami) 

dilakukan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan seluruh 

sarana produksi diperoleh dengan cara membeli dan sebagian hasil produksi 

sendiri. Keuntungan yang di dapat dari usahatani ubi jalar ini sebesar Rp 

7.625.000,-  dengan R/C sebesar 2,74. Nilai tambah produk olahan ubi jalar 

(keripik ubi jalar, kremes, dan dodol) adalah positif, nilai tambah tertinggi 

terdapat pada olahan keripik ubi jalar. Pemasaran untuk ubi jalar memiliki 3 

saluran dan untuk produk olahan ubi jalar juga memiliki 3 saluran pemasaran. 

Lembaga penunjang yang mendukung usahatani ubi jalar adalah Bank dan 

Pemerintahaan. Aktivitas pendukung dari usahatani ubi jalar adalah infrastruktur, 

sumberdaya manusia, teknologi, dan pengadaan.  

 

Kata Kunci : Rantai Pasok, Agribisnis, Ubi Jalar 

  

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

FENY SITI SOLEHAH, 2020. Agribusiness Supply Chain Analysis Sweet 

Potato (Ipomea batatas L) (Case Study at Rumah Produksi Ma Utik Jalan 

Cilembu,RT 03 RW 09, Desa Cilembu, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten 

Sumedang). Under the guidance of KARYANA KS and LILIS AMALIAH 

ROSDIANA.  

 

This study aims to find out the supply chain of sweet potatoes. This research was 

conducted at Ma Utik Production House located at Jalan Cilembu, RT 03 RW 09, 

Cilembu Village, Pamulihan District, Sumedang Regency. This research uses case 

study analysis techniques that were taken in June-August 2020. Data on 

procurement of production facilities, operational / agricultural, marketing, and 

supporting institution services are analyzed descriptive qualitatively. To analyze 

supporting activities in the form of infrastructure, human resources, technology, 

and procurement conducted descriptive qualitative analysis. To calculate profit 

and added value (Hayami Method) is carried out descriptive quantitative 

analysis. The results showed that all production facilities are obtained by buying 

and part of their own production. The profit made from sweet potato farming is 

Rp 7,625,000 with R/C of 2.74. The added value of processed sweet potato 

products (sweet potato chips, kremes, and dodol) is positive, the highest added 

value is found in processed sweet potato chips. Marketing for sweet potatoes has 

3 channels and for processed products sweet potatoes also have 3 marketing 

channels. Supporting institutions that support sweet potato farming are banks and 

governments. Supporting activities of sweet potato farming are infrastructure, 

human resources, technology, and procurement.  

 

Keywords: Supply Chain, Agribusiness, Sweet Potato 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Sektor pertanian di Indonesia masih menjadi salah satu aspek 

penting sebagai roda penggerak ekonomi negara. Hal ini dikarenakan 

pertanian dari segi produksi menjadi sektor kedua paling berpengaruh 

setelah industri pengolahan. Sedangkan bila dibandingkan sektor lainnya 

pertanian masih berada di posisi teratas selain sektor perdagangan dan 

sektor konstruksi.  Dengan demikian, sektor pertanian mampu mengangkat 

citra Indonesia di mata dunia, terutama sebagai negara agraris yang cukup 

produktif. (Purbasari & Sumadji, 2018) 

Selain diuntungkan oleh kondisi iklim dan sumber daya alam yang 

mendukung, pertanian di Indonesia juga didukung oleh sumber daya 

manusianya. Banyak petani masih memegang dan menggunakan cara-cara 

konvensional dalam hal menentukan tanaman, cuaca, masa panen dan pasca 

panen. Cara tersebut sudah ada sejak dulu dan dilakukan turun temurun 

hingga sekarang. Adanya alih teknologi pertanian juga bukan menjadi 

halangan bagi para petani. Justru dengan adanya teknologi bidang pertanian 

membuat petani semakin mudah dan semakin bersinergi. Oleh karena itu, 

diharapkan di masa mendatang, profesi petani bukan lagi pekerjaan yang 

dipandang sebelah mata. Pertanian di Indonesia juga memiliki peluang dan 

tantangan yang harus dihadapi. Ubi jalar (Ipomoea batatas L) merupakan 
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salah satu komoditas yang cukup bagus sebagai usaha pertanian, karena 

mempunyai potensi untuk terus dikembangkan baik sebagai bahan pangan, 

pakan maupun bahan baku industri. Kuantitas produksi ubi jalar di berbagai 

wilayah Indonesia cukup melimpah dan dapat diatur karena tanaman ini 

hidup tergantung pada musim. Ada banyak jenis ubi jalar yang tumbuh dan 

diusahakan serta menjadi komoditas tanaman pangan di Indonesia, salah 

satunya adalah varietas Cilembu (Mujiono & Sugiyo, 2019).  

Ubi Cilembu merupakan tanaman pangan asli dari Kabupaten 

Sumedang dan menjadi salah satu produk pertanian unggulan. Peranan 

usahatani ubi Cilembu memiliki prospek yang baik sebagai komoditas 

pertanian unggulan tanaman palawija. Ubi Cilembu juga merupakan 

tanaman ubi yang paling produktif dan banyak diminati konsumen sehingga 

sangat prospektif untuk meningkatkan pendapatan petani (Ginting et al., 

2015). 

Kegiatan yang dilakukan oleh petani dan lembaga-lembaga lainnya 

tersebut memunculkan pola rantai pasok atau supply chain yang di dalam 

nya juga terdapat aliran produk, aliran informasi, dan aliran finansial. 

Kegiatan rantai pasok ini tidak lepas dari keberadaan mata rantai atau 

lembaga pemasaran yang terikat di dalamnya.  

Konsep supply chain management merupakan konsep baru yang 

melihat seluruh aktifitas perusahaan adalah bagian terintegrasi. Dalam hal 

ini integrasi perusahaan pada bagian hulu (upstream) dalam menyediakan 

bahan baku dan integrasi pada bagian hilir (downstream) dalam proses 
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distribusi dan pemasaran produk. SCM adalah serangkaian pendekatan yang 

diterapkan untuk megintegrasi pemasok, pengusaha, gudang dan tempat 

penyimpanan lainnya secara efisien hingga produk dihasilkan dan 

didistribusikan dengan kualitas yang tepat, lokasi dan waktu yang tepat 

untuk memperkecil biaya dan memuaskan kebutuhan pelanggan. (Kambey 

et al., 2016)  

Rantai pasok atau supply chain merupakan suatu konsep dimana 

terdapat sistem pengaturan yang berkaitan dengan aliran produk, aliran 

informasi maupun aliran keuangan (finansial). (Tubagus et al., 2016) 

Kegiatan yang dilakukan dapat berupa penyaluran barang, pengolahan 

barang maupun pengaturan-pengaturan lainnya baik itu pengaturan harga 

dan komunikasi. Secara umum rantai pasokan berkaitan dengan aliran dan 

transformasi barang atau jasa mulai dari tahapan penyediaan bahan baku 

hingga produk akhir sampai di tangan konsumen. Definisi rantai pasokan 

(supply chain) merupakan segala aktivitas yang terintegrasi termasuk di 

dalamnya juga aliran informasi, yang berkaitan dengan tiga aspek, yaitu (1) 

sumber; (2) proses produksi, dan (3) proses penghantaran produk (Furqon, 

2014). Terdapat tiga komponen dalam rantai pasokan, yaitu : 

1. Rantai pasokan hulu (upstream supply chain), meliputi berbagai 

aktivitas perusahaan dengan para penyalur, antara lain berupa 

pengadaan bahan baku dan bahan pendamping. 

2. Rantai pasokan internal (internal supply chain), meliputi semua proses 

pemasukan barang ke gudang yang digunakan sampai pada proses 
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produksi. Aktivitas utamanya antara lain produksi dan pengendalian 

persediaan. 

3. Rantai pasokan hilir (downstream supply chain), meliputi semua 

aktivitas yang melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan. 

Fokus utama kegiatannya adalah distribusi, pergudangan, transportasi 

dan pelayanan. 

Rantai nilai mengkategorikan aktivitas primer dan aktivitas 

pendukung dari sebuah organisasi. Kegiatan primer mencakup: logistik 

masuk, operasi (produksi), logistik keluar, pemasaran, dan penjualan 

(permintaan), dan jasa (pemeliharaan). Kegiatan dukungan meliputi: 

manajemen infrastruktur administratif, manajemen sumber daya manusia, 

teknologi , dan pengadaan (Intan Bugraheni, 2014). Aktivitas-aktivitas 

tersebut dibagi dalam 2 jenis, yaitu : 1) Aktivitas Primer (Primary activities) 

-) Logistik masuk (Inbound logistics) : aktivitas yang berhubungan dengan 

penanganan material sebelum digunakan. -) Manajemen operasi 

(Operations) : akivitas yang berhubungan dengan pengolahan input menjadi 

output. -) Logistik keluar (Outbound logistics) : aktivitas yang dilakukan 

untuk menyampaikan produk ke tangan konsumen. –) Pemasaran dan 

penjualan (Marketing and sales) : aktivitas yang berhubungan dengan 

pengarahan konsumen agar tertarik untuk membeli produk. -) Pelayanan 

(Service) : aktivitas yang mempertahankan atau meningkatkan nilai dari 

produk. 2) Aktivitas Pendukung (Supported activities) : -) Pengadaan 

(procurement) : berkaitan dengan proses perolehan input/sumber daya. -) 
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Sumber daya manusia (Human Resources Management) : Pengaturan SDM 

mulai dari perekrutan, kompensasi, sampai pemberhentian. -)  Teknologi 

(Technological Development) : pengembangan peralatan, software, 

hardware, prosedur, didalam transformasi produk dari input menjadi output. 

-) Infrastruktur (Infrastructure) : terdiri dari departemen-

departemen/fungsi-fungsi (akuntansi, keuangan, perencanaan, GM, dsb) 

yang melayani kebutuhan organisasi dan mengikat bagian-bagiannya 

menjadi sebuah kesatuan. (Kusumawati, 2013) 

Pada saat ini, Desa Cilembu merupakan daerah central penghasil ubi 

jalar. Desa cilembu berada di Kecamatan Pamulihan, yang terletak di 

Kabupaten Sumedang, hampir semua petani di daerah tersebut menanam ubi 

jalar. Selain menghasilkan ubi dalam bentuk mentah daerah tersebut juga 

mengolah hasil panen menjadi berbagai macan produk turunan 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis akan membahas 

bagaimana aktivitas primer dan aktivitas pendukung dari usahatani ubi jalar. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa hal 

yang diidentifikasi sebagai masalah di antaranya: 

1.1 Bagaimana aktivitas primer dari usahatani ubi jalar? 

1.2 Bagaimana aktivitas pendukung dari usahatani ubi jalar? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui bagaimana aktivitas primer dari usahatani ubi jalar 

2. Mengetahui bagaimana aktivitas pendukung dari usahatani ubi jalar 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Peneliti, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana 

pertanian pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian 

Universitas Winaya Mukti, sebagai penambah ilmu pengetahuan dan 

pengalaman dalam menghadapi permasalahan di lapangan, serta 

melatih keprofesionalan di bidang Agribisnis.  

2. Petani Ubi Jalar, sebagai bahan informasi dan evaluasi dalam 

menjalankan usahanya baik yang telah berjalan ataupun yang akan 

dimulai dalam bisnis produksi Ubi Jalar.  

3. Masyarakat Luas, sebagai bahan informasi dalam memilih dan 

mengkonsumsi bahan pangan alternatif, aman dan ramah 

lingkungan. 

4. Pemerintah, sebagai salah satu sumbangsih saran atau pemikiran 

untuk bahan pertimbangan informasi dalam menentukan kebijakan 

yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan pertanian daerah. 

5. Insan Akademis, sebagai bahan informasi dalam pengembangan 

ilmu dan penelitian lebih lanjut.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Pusataka 

2.1.1 Rantai Pasok 

 

Rantai pasok merupakan salah satu konsep inti pemasaran. Beberapa 

definisi supply chain telah banyak dikemukakan oleh para ahli, antara lain 

Lambert dan Cooper (1998) mendefinisikan rantai pasok sebagai integrasi 

bisnis proses utama dari pengguna akhir melalui pemasok asli yang 

menyediakan produk, layanan dan informasi yang menambah nilai bagi 

pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Indrajit dan Djokopranoto 

(2003), memberikan pengertian rantai pasok sebagai suatu sistem tempat 

organisasi menyalurkan produk dan jasanya kepada para konsumennya. 

Rantai pasok juga merupakan jaringan dari berbagai organisasi yang saling 

berhubungan dan mempunyai tujuan yang sama, yaitu sebaik mungkin 

dalam menyelenggarakan pengadaan atau penyaluran produk dan jasa 

tersebut. (Al Rasyid, 2015) 

Dalam analisis rantai pasok penekanannya adalah pada cara barang 

berpindah dari produsen kepada konsumen, pertukaran pembayaran kredit 

dan modal di antara pelaku rantai pasok, sinyal harga, perilaku harga, nilai 

tambah, inseminasi teknologi, serta aliran informasi pada rantai pasok 

tersebut.(Susanawati, 2019). Istilah supply chain dikemukakan pertama kali 

oleh Oliver dan Weber tahun 1982 Supply chain adalah jaringan fisiknya, 
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yakni perusahaan–perusahaan yang terlibat dalam memasok bahan baku, 

memproduksi barang, maupun mengirimkannya ke pemakai akhir, 

sedangkan supply chain management adalah metode, alat, atau pendekatan 

pengelolaannya.(Maria, 2012) 

Supply chain adalah salah satu cabang ilmu manajemen produksi yang 

bermanfaat dan dalam dunia kerja dapat ditemukan dengan sangat mudah 

dalam implementasinya. Pentingnya pengelolaan rantai pasok dapat dimulai 

dari pemilihan supplier untuk penyedia bahan baku, proses produksi dan 

inventory, hingga pemilihan untuk jaringan distribusi yang efesien, 

semuanya dapat dipelajari dalam Supply Chain Management. Sedangkan 

menurut penelitian Stevany.(Wuwung, 2013) 

Manajemen rantai pasokan adalah sebuah system yang melibatkan proses 

produksi, pengiriman, penyimpanan, distribusi dan penjualan produk dalam 

rangka memenuhi permintaan akan produk tersebut rantai pasokan 

didalamnya termasuk seluruh proses dan kegiatan yang terlibat didalam 

penyampaian produk tersebut sampai ke tangan pemakai konsumen.  

Menurut Porter (1985), konsep rantai nilai menyediakan suatu 

kerangka yang sesuai untuk menjelaskan bagaimana suatu kesatuan 

organisasi dapat mengelola pertimbangan yang mendalam untuk 

mengalokasikan sumber dayanya, menciptakan pembedaan dan secara 

efektif mengatur biaya-biayanya. Porter selanjutnya mengajukan suatu 

model rantai nilai sebagai alat untuk mengidentifikasi cara-cara 

menghasilkan nilai tambah bagi konsumen, yang dimana model ini 
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ditampilkan keseluruhan nilai yang terdiri dari aktifitas- aktifitas nilai dan 

keuntungan (margin), aktifitas nilai dibagi menjadi lima aktifitas utama 

(primary activities) dan empat aktifitas pendukung (support activities). 

Aktifitas utama digambarkan secara berurutan yaitu input bahan baku 

(inbound logistic), penciptaan produk (operation), pendistribusiaannya 

(outbound logistic), penjualan (marketing and sales) dan memberikan 

layanan purna jual (service). Dan untuk aktivitas pendukung membantu 

organisasi secara keseluruhan dengan menyediakan dukungan yang 

diperlukan bagi berlangsungnya aktivitas-aktivitas primer yang dilakukan 

secara berkelanjutan. (Mangifera, 2015) Berikut gambar dari Pears and 

Robinson (2009) yang menjelaskan mengenai aktivitas-aktivitas yang 

dilakukan,yaitu: 

 

Gambar 1. Supply Chain Model 

Alur rantai pasok agribisnis ubi jalar dimulai dari penyediaan sarana produksi, 

usahatani/ budidaya, pengolahan, pemasaran, jasa layanan penunjang, dan 

aktivitas pendukung lainnya sampai dengan produk sampai ke tangan konsumen.
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2.1.2 Sistem Agribisnis 

Menurut asal muasalnya kata Agribisnis berangkat dari kata 

Agribusiness, dimana Agri=Agriculture artinya pertanian dan Business 

berarti usaha atau kegiatan yang berorientasi profit. Jadi secara sederhana 

Agribisnis (agribusiness) adalah usaha atau kegiatan pertanian serta apapun 

yang terkait dengan pertanian berorientasi profit. Istilah “agribusiness” 

untuk pertama kali dikenal oleh masyarakat Amerika Serikat pada tahun 

1955, ketika John H. Davis menggunakan istilah tersebut dalam makalahnya 

yang disampakan pada "Boston Conference on Disiribution". Kemudian 

John H. Davis dan Ray Goldberg kembali lebih memasyarakatkan agribisnis 

melalui buku mereka yang berjudul "A Conception of Agribusiness" yang 

terbit tahun 1957 di Harvard University. Ketika itu kedua penulis bekerja 

sebagai guru besar pada Universitas tersebut. Tahun 1957, itulah dianggap 

oleh para pakar sebagai tahun kelahiran dari konsep agribisnis. Dalam buku 

tersebut, Davis dan Golberg mendefinisikan agribisnis sebagai berikut: "The 

sum total of all operation involved in the manufacture and distribution of 

farm supplies: Production operation on farm: and the storage, processing 

and distribution of farm commodities and items made from them". 

(Koestiono & Hardana, n.d.)  

Berikut pengertian agribisnis sebagai suatu sistem menurut beberapa 

ahli : 

a. Arsyad dan kawan-kawan menyatakan Agribisnis adalah suatu 

kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan 
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dari mata rantai produksi, pengolahan hasil dan pemasaran yang ada 

hubungannya dengan pertanian dalam arti luas. Pertanian dalam arti 

luas adalah kegitan usaha yang menunjang kegiatan pertanian dan 

kegiatan usaha yang ditunjang oleh kegiatn pertanian. 

b. E. Paul Roy memandang agribisnis sebagai suatu proses koordinasi 

berbagai sub-sistem. Koordinasi merupakan fungsi manajemen 

untuk mengintegrasikan berbagai sub-sistem menjadi sebuah sistem. 

c. Wibowo mengartikan agribisnis mengacu kepada semua aktivitas 

mulai dari pengadaan, prosesing, penyaluran sampai pada pemasaran 

produk yang dihasilkan oleh suatu usaha tani atau agroindustri yang 

saling terkait satu sama lain. 

d. Agribisnis adalah kegiatan yang berhubungan dengan penanganan 

komoditi pertanian dalam arti luas, yang meliputi salah satu atau 

keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan masukan dan 

keluaran produksi (agroindustri), pemasaran masukan-keluaran 

pertanian dan kelembagaan penunjang kegiatan. Yang dimaksud 

dengan berhubungan adalah kegiatan usaha yang menunjang 

kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang ditunjang oleh kegiatan 

pertanian. (Downey and Erickson. 1987) 

e. Pengertian Agribisnis menurut Cramer and Jensen Agribisnis adalah 

suatu kegiatan yang sangat kompleks, meliputi industri pertanian, 

industri pemasaran hasil pertanian dan hasil olahan produk 
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pertanian, industri manufaktur dan distribusi bagi bahan pangan dan 

serat- seratan kepada pengguna/konsumen. 

f. Pengertian agribisnis menurut Wikipedia adalah : Agribisnis adalah 

bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang 

mendukungnya, baik di sektor hulu maupun di hilir. Penyebutan 

"hulu" dan "hilir" mengacu pada pandangan pokok bahwa agribisnis 

bekerja pada rantai sektor pangan (food supply chain). Agribisnis 

mempelajari strategi memperoleh keuntungan dengan mengelola 

aspek budidaya, pascapanen, proses pengolahan, hingga tahap 

pemasaran. (Biomekanika - Wikipedia Bahasa Indonesia, 

Ensiklopedia Bebas, n.d.) 

g. Pengertian Agribisnis menurut Austin: Agribisnis adalah kesatuan 

kegiatan usaha yang meliputi kegiatan usahatani, pengolahan bahan 

makanan, usaha sarana dan prasarana produksi pertanian, 

transportasi, perdagangan, kestabilan pangan dan kegiatan-kegiatan 

lainnya termasuk distribusi bahan pangan dan serat-seratan kepada 

konsumen. 

Agribisnis adalah setiap usaha yang berkaitan dengan kegiatan 

produksi pertanian, yang meliputi pengusahaan input pertanian dan atau 

pengusahaan produksi itu sendiri ataupun juga pengusahaan pengelolaan 

hasil pertanian. Sebagai subjek akademik, agribisnis mempelajari strategi 

memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek budidaya, penyediaan 

bahan baku, pascapanen, proses pengolahan, hingga tahap pemasaran 
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(Agustina, 2014). Keterkaitan antara subsistem penyediaan sarana produksi, 

subsistem usaha tani, subsitem pengolahan, subsistem pemasaran dan 

subsistem jasa layanan pendukung . dapat dilihat pada bagan di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Keterkaitan Antar Subsistem Dalam Agribisnis 

Hubungan antara satu subsistem dengan subsistem yang lain sangat 

erat dan saling tergantung sehingga gangguan pada salah satu subsistem 

dapat menyebabkan terganggunya keseluruhan subsistem (Dwiastuti, 

2017). Adapun penjelasan masing–masing subsistem agribisnis diatas 

adalah sebagai berikut: 

 

SUBSISTEM  

PEMASARAN 

 

SUBSISTEM  

PENGOLAHAN 
 

SUBSISTEM  

PENYEDIAAN  

SARANA 

PRODUKSI 

 

SUBSISTEM  

USAHATANI 

SUBSISTEM  

JASA  

LAYANAN 

PENDUKUNG 
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a. Subsistem Pengadaan dan Penyaluran Sarana Produksi 

Subsistem penyediaan sarana produksi pertanian merupakan kegiatan 

pengadaan sarana produksi pertanian. Keberhasilan suatu usaha 

pertanian dipengaruhi oleh tersedianya sarana produksi secara kontinu 

dan dalam jumlah yang tepat. Penyediaan sarana produksi meliputi 

benih, pupuk, pestisida, zat pengatur tumbuh, obat-obatan, dan 

peralatan lain yang digunakan untuk menunjang proses produksi 

pertanian.  

b. Subsistem Usahatani 

Subsistem usaha tani adalah kegiatan yang memanfaatkan sarana 

produksi yang telah tersedia untuk menghasilkan produk pertanian 

yang memiliki nilai ekonomi. Menurut Rahim dan Hastuti (2008), 

usaha tani adalah ilmu yang mempelajari cara petani mengelola input 

atau factor-faktor produksi (tanah, tenaga kerja, modal, pupuk, benih) 

secara efektif, efisien dan kontinu untuk menghasilkan produksi yang 

tinggi sehingga pendapatannya meningkat. Usaha tani mencakup 

semua bentuk organisasi produksi mulai dari usaha yang berskala 

kecil (usaha tani keluarga) sampai yang berskala besar (perkebunan 

dan peternakan) termasuk budidaya pertanian yang menggunakan 

lahan secara intensif . 

c. Subsistem Pengolahan 

Subsistem pengolahan adalah kegiatan industri yang yang mengolah 

hasil pertanian menjadi produk olahan baik antara maupun produk 
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akhir dan menyangkut keseluruhan kegiatan mulai dari penanganan 

pasca panen produk pertanian sampai pada tingkat pengolahan 

lanjutan dengan maksud menambah nilai tambah dari produksi primer 

tersebut. Pengadaan bahan baku dapat dibedakan atau di golongkan 

menurut jenis posisi bahan baku di dalam urutan pengerjaan produk 

yaitu : 

a) Pengadaan bahan baku, yaitu pengadaan dari barang-barang 

berwujud yang digunakan dalam proses produksi yang dapat 

diperoleh dari sumber-sumber alam ataupun dibeli dari 

supplier yang menghasikan bahan baku bagi perusahaan. 

b) Pengadaan bahan baku pembantu, yaitu pengadaan bahan-

bahan yang diperlukan dalam proses produksi untuk 

membantu keberhasilan proses produksi. 

c) Pengadaan bahan baku setengah jadi atau barang dalan proses, 

yaitu pengadaan bahan-bahan yang keluar dari tiap bagian 

dalam suatu proses produksi atau bahan yang telah diolah dan 

perlu diproses kembali untuk menjadi barang jadi. 

Nilai tambah produk adalah suatu komoditas yang bertambah 

nilainya karena melalui proses pengolahan, pengangkutan ataupun 

penyimpanan dalam suatu produksi. Menurut hayami, definisi nilai 

tambah adalah penambahan nilai suatu komoditas karena adanya 

input fungsional yang diberlakukan pada komoditas yang 

bersangkutan. Imput fungsional tersebut berupa proses pengubahan 
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bentuk, pemindahan tempat, maupun proses peyimpanan. Tujuan 

dari analisis nilai tambah adalah untuk menaksir balas jasa yang 

diterima oleh tenaga kerja langsung dan pengelola. Analisis nilai 

tambah Hayami memperkirakan perubahan bahan baku setelah 

mendapat perlakuan. (Susanawati, 2019) 

Secara umum konsep nilai tambah yang digunakan adalah nilai 

tambah bruto, dimana komponen biaya antara yang diperhitungkan 

meliputi biaya bahan baku, biaya bahan pengolahan serta biaya 

transportasi. Besarnya nilai tambah tidak seluruhnya menyatakan 

keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, karena masih 

mengandung imbalan terhadap pemilik faktor produksi lain dalam 

proses pengolahan yaitu sumbangan input lain. Besarnya nilai 

output produk dipengaruhi oleh besarnya bahan baku, sumbangan 

input lain, dan keuntungan.  

d. Subsistem Pemasaran 

Pemasaran adalah suatu kegiatan yang produktif dalam menciptakan 

nilai tambah, nilai tempat, waktu, dan hak milik melalui proses 

keseimbangan permintaan dan penawaran oleh pedagang-pedagang 

sebagai perantaranya. Pedagang-pedagang perantara tersebut akan 

menciptakan suatu saluran pemasaran dimana kegiatannya meliputi 

bagaimana cara suatu produk dapat sampai ke tangan konsumen. 

Selain itu, pada subsistem pemasaran, penerapan strategi pemasaran 

yang tepat juga berpengaruh terhadap volume penjualan produk. Salah 
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satu strategi pemasaran yang digunakan yaitu bauran pemasaran atau 

marketing mix. Bauran pemasaran adalah suatu kiat pemasaran yang 

digunakan sebuah perusahaan untuk mencapai sasaran pemasarannya. 

Bauran pemasaran terdiri dari empat P (Product, Price, Promotion, 

and Place (distribution)), dari masing-masing P ini masih terbagi lagi 

menjadi variable-variable. Variable tersebut di antaranya; 

a. Produk : Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan 

kepada pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dan 

pergunakan atau dikonsumsi. 

b. Harga : Harga merupakan jumlah uang yang tersedia dibayarkan 

oleh konsumen sebagai jumlah nilai yang dipertukarkan 

konsumen untuk manfaat memiliki atau menggunakan produk 

atau jasa. 

c. Tempat / saluran distribusi : Saluran distribusi merupakan suatu 

struktur organisasi dalam perusahaan dan luar perusahaan yang 

terdiri dari agen, dealer, pedagang besar, dan pengecer yang 

mengkombinasikan antara pemindahan fisik dan nama dari suatu 

produk untuk menciptakan kegunaan bagi pasar tertentu. 

Saluran tataniaga yang dilalui setiap komoditas pertanian dapat 

berupa rantai panjang ataupun pendek tergantung dari 

banyaknya lembaga tataniaga aktif dalam sistem tataniaga 

tersebut. Terdapat lima saluran tataniaga yang dapat digunakan 

dalam penindustrian produk pertanian, yaitu : 
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a) Produsen – konsumen 

b) Produsen – pengecer – konsumen akhir  

c) Produsen – pedagang kecil – pedagang besar – pengecer 

– konsumen akhir  

d) Produsen – pedagang kecil – pengecer – konsumen akhir  

e) Produsen – pedagang besar – pengecer – konsumen akhir   

d. Promosi : Promosi merupakan salah satu cara yang digunakan 

perusahaan untuk mengadakan komunikasi dengan pasarnya. 

Dengan adanya promosi akan diketahui calon pembeli potensial.  

e. Subsistem Jasa Lembaga Pendukung 

Kegiatan yang menyediakan jasa bagi agribisnis, seperti 

lembaga keuangan, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga 

transportasi, lembaga pendidikan, dan lembaga pemerintah (kebijakan 

fiskal dan moneter, perdagangan internasional, kebijakan tata ruang, 

serta kebijakan lainnya). Jasa layanan penunjang dalam sistem 

agribisnis yaitu bank, koperasi, lembaga penelitian, transportasi, pasar 

dan peraturan pemerintah. Ketersediaan jasa layanan pendukung bagi 

pelaku usaha diharapkan mampu memperlancar kegiatan suatu usaha 

dan mengurangi kendala-kendala yang dihadapi bagi pelaku usaha 

dalam menjalankan usahanya.(Wibowo, 2014)  

2.1.3 Ubi Jalar 

Ubi jalar (Ipomoea batatas L) atau dalam bahasa Inggrisnya sweet 

potato adalah sejenis tanaman budidaya. Bagian yang dimanfaatkan adalah 
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akarnya yang membentuk umbi dengan kadar gizi (karbohidrat) yang tinggi. 

Di Afrika, umbi ubi jalar menjadi salah satu sumber makanan pokok yang 

penting. Di Asia, selain dimanfaatkan umbinya, daun muda ubi jalar juga 

dibuat sayuran. Terdapat pula ubi jalar yang dijadikan tanaman hias karena 

keindahan daunnya. Dikenal dengan nama ketela rambat, huwi/boled 

(Sunda), kentang manis (Jawa), sweet potato (Inggris), dan suitopoteto 

(Jepang) merupakan sumber karbohidrat yang cukup penting dalam sistem 

ketahanan pangan. Selain karbohidrat sebagai kandungan utamanya, ubi 

jalar juga mengandung vitamin, mineral, fitokimia (antioksidan) dan serat 

(pektin, selulosa, hemiselulosa). (Anggraini & Oliver, 2019) 

Ada beberapa varietas ubi jalar yang ada di Indonesia yaitu Daya, 

Borobudur, Prambanan, Mendut, Kalasan, Muara Takus, Cangkuang, Sewu. 

Sedangkan varietas-varietas yang baru dilepas tahun 2001 antara lain: Cilembu 

yang berasal dari Sumedang. Masing-masing varietas memiliki rasa khas yang 

berbeda-beda . Dalam buku yang di tulis oleh  sistematika ubi jalar yang 

digolongkan sebagai berikut :  

Kingdom              : Plantae 

Divisio                 : Spermatophyta 

Sub Divisio          : Angiospermae 

Kelas                    : Dicotyledoneae 

Ordo                     : Solanales 

Family                  : Convolvulaceae 

Genus                   : Ipomoea 
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Spesies                 : Ipomea batatas (L) Lam 

Ubi Jalar secara umum tersusun dari dua bagian utama, yaitu 

Brangkasan  (Shoot) yaitu organ tanaman diatas permukaan tanah berupa 

bunga, batang utama dan cabang, daun dan biji. Organ ubi jalar yang berada 

di dalam tanah berupa akar (fiberous noots) dan umbi (tuberous roots). 

 

Gambar 2. Morfologi Tanaman Ubi Jalar 

Tanaman ubi jalar termasuk tumbuhan semusim (annual) yang 

memiliki susunan tubuh utama terdiri dari batang, ubi, daun, bunga, buah 

dan biji (Rukmana, 1997).(Zuraida & Supriati, 2001) 

1. Batang tanaman berbentuk bulat, tidak berkayu, berbuku-buku, dan 

tipe pertumbuhannya tegak atau merambat (menjalar). 

2. Daun berbentuk bulat sampai lonjong dengan tepi rata, sedangkan 

bagian ujung daun meruncing. Helaian daun berukuran lebar, 

menyatu mirip bentuk jantung, namun adapula yang bersifat 

menjari. 
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3. Bunga ubi jalar berbentuk mirip “terompet”, tersusun dari lima 

helai daun mahkota, lima helai daun bunga, dan satu tangkai putik. 

Mahkota bunga berwarna putih atau putih keungu-unguan. 

4. Bentuk ubi yang ideal adalah lonjong agak panjang dengan berat 

antara 200 g -250 g per ubi. Kulit ubi berwarna putih, kuning, 

ungu, atau ungu kemerah-merahan. Daging ubi berwarna putih, 

kuning, atau jingga sedikit ungu. Ubi yang berkadar tepung tinggi 

rasanya cenderung manis. 

Komposisi kimia ubi jalar secara umum dapat dilihat pada Tabel 1 

Tabel 1. Komposisi Kimia Ubi Jalar per 100 gram 

Kandungan gizi Nilai Satuan 

Lemak 0,7 Gram 

Karbohidrat 27,9 Gram 

Protein 1,8 Gram 

Kalori 123 Kalori 

β- Karoten 30,2 Gram 

Antosianin 110, 15 Gram 

Air 68,5 Gram 

 Serat kasar 1,2 Gram 

 

Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ubi jalar (Iva, 2015) 

adalah sebagi berikut:  

1. Temperatur 

Temperatur dapat membentuk umbi yang optimal, yaitu berkisar 

20º C – 27º C. Tetapi ubi jalar masih mampu tumbuh pada suhu toleran 

minimum 16º C dan Maksimum 40º C tetapi dengan hasil yang kurang 

baik. Data diatas di dukung juga dengan penelitian yaitu (Remirez, 2005) 

menyatakan dalam siklus vegetatif ubi jalar memerlukan suhu minimal 



22 
 

 

15ºC pada sampai 33ºC. Suhu yang rendah dapat menyebabkan 

rendahnya kandungan karbohidrat dan menghambat pertumbuhan umbi 

(Js & Cahyono, 2012). 

2. Kelembaban Udara 

Jumlah uap air yang ada diudara sangat penting dalam 

pertumbuhan dan daya tahan penyimpanan umbi di dalam tanah. Seperti 

pada penelitian (Narullita, et al., 2014) menggunakan kelembaban udara 

50% RH – 90% RH (Mwangga & Zamora, 1988). Kelembaban udara yang 

tinggi mampu menekan penyusutan bobot umbi. Penelitian diatas juga 

sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan (Mortley, et al., 1994) 

bahwa RH yang tinggi mampu memperlebar luas daun untuk penyerapan 

cahaya sehingga meningkatkan pembesaran sel akar untuk penyimpanan 

makanan ubi atau pembesaran sel akar. Penelitian ini menggunakan 50% 

RH – 85% RH. 

3. Penyinaran Sinar Matahari 

Cahaya matahari sangat dibutuhkan oleh tanaman ubi jalar untuk 

melakukan proses asimilasi, yaitu 11-12 Jam/hari (Rukmana, 1997) (Js & 

Cahyono, 2012) atau 13 Jam/hari (Mithra & Somasundaram, 2008). 

4. pH Tanah 

Hampir setiap jenis tanah pertanian cocok untuk membudidayakan 

ubi jalar. Jenis tanah yang paling baik adalah tanah pasir berlempung, 

gembur, banyak mengandung bahan organik, drainasenya baik serta 

mempunyai derajat keasaman tanah (pH) 5,5 – 7,5 (Rukmana, 1997).  
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Selanjutnya, untuk memulai budi daya ubi jalar ini dapat dilakukan 

melalui langkah-langkah berikut ini : 

a. Pengolahan Tanah : Penyiapan lahan bagi ubi jalar sebaiknya 

dilakukan pada saat tanah tidak terlalu basah atau tidak terlalu 

kering agar strukturnya tidak rusak, lengket, atau keras. Penyiapan 

lahan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: a) Tanah diolah 

terlebih dahulu hingga gembur, kemudian dibiarkan selama ±1 

minggu. Tahap berikutnya, tanah dibentuk guludan-guludan. b) 

Tanah langsung diolah bersamaaan dengan pembuatan guludan-

guludan. Pembentukan Bedengan Jika tanah yang akan ditanami 

ubi jalar adalah tanah sawah maka pertama-tama jerami dibabat, 

lalu dibuat tumpukan selebar 60-100 cm. Kalau tanah yang 

dipergunakan adalah tanah tegalan maka bedengan dibuat dengan 

jarak 1 meter. Apabila penanaman dilakukan pada tanah-tanah 

yang miring, maka pada musim hujan bedengan sebaiknya dibuat 

membujur sesuai dengan miringnya tanah. Ukuran guludan 

disesuaikan dengan keadaan tanah. Pada tanah yang ringan (pasir 

mengandung liat) ukuran guludan adalah lebar bawah ± 60 cm, 

tinggi 30-40 cm, dan jarak antar guludan 70-100 cm. Pada tanah 

pasir ukuran guludan adalah lebar bawah ±40 cm, tinggi 25-30 cm, 

dan jarak antar guludan 70-100 cm. Arah guludan sebaiknya 

memanjang utara-selatan, dan ukuran panjang guludan disesuaikan 

dengan keadaan lahan. 
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b. Persiapan Bibit : Tanaman ubi kayu dibudidayakan dengan 

menggunakan stek batang. Perkecambahan stek tergantung pada 

kondisi varietas, umur tanaman, penyimpanan dan lingkungan. 

Teknik pengambilan stek: 1). Stek diambil dari batang bagian 

tengah tanaman ubi kayu yang berumur 8-12 bulan. 2). Batang 

dapat digunakan sebagai stek apabila masa penyimpanannya 

kurang dari 30 hari setelah panen. 3). Penyimpanan stek yang baik 

adalah dengan cara posisi batang tegak, disimpan di bawah 

naungan. 4). Panjang stek optimum adalah 20-25 cm, dengan 

jumlah mata tunas paling sedikit 10 mata. 5). Sebelum tanam, stek 

dapat diperlakukan dengan insektisida dan fungisida untuk 

mencegah serangan hama dan penyakit. Untuk mendapatkan 

pertumbuhan tanaman yang baik, maka stek harus dipilih dari 

tanaman yang sehat, diameter stek antara 2-3 cm dan umurnya 

seragam.  Pada saat memotong stek, diusahakan kulit batang tidak 

terkelupas supaya tidak mudah kering dan daya tumbuhnya baik.  

c. Pola Tanaman : Sistem tanam ubi jalar dapat dilakukan secara 

tunggal (monokultur) dan tumpang sari dengan kacang tanah.  

a) Sistem Monokultur : Buat larikan-larikan dangkal arah 

memanjang di sepanjang puncak guludan dengan cangkul 

sedalam 10 cm, atau buat lubang dengan tugal, jarak antar 

lubang 25-30 cm. Buat larikan atau lubang tugal sejauh 7-

10 cm di kiri dan kanan lubang tanam untuk tempat pupuk. 
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Tanamkan bibit ubi jalar ke dalam lubang atau larikan 

hingga angkal batang (stek) terbenam tanah 1/2-2/3 bagian, 

kemudian padatkan tanah dekat pangkal stek (bibit). 

Masukkan pupuk dasar berupa urea 1/3 bagian ditambah 

TSP seluruh bagian ditambah KCl 1/3 bagian dari dosis 

anjuran ke dalam lubang atau larikan, kemudian ditutup 

dengan tanah tipis-tipis.  

b) Sistem Tumpang Sari : Tujuan sistem tumpang sari antara 

lain untuk meningkatkan produksi dan pendapatan per 

satuan luas lahan. Jenis tanaman yang serasi 

ditumpangsarikan dengan ubi jalar adalah kacang tanah. 

Tata cara penanaman sistem tumpang sari prinsipnya sama 

dengan sistem monokultur, hanya di antara barisan tanaman 

ubi jalar atau di sisi guludan ditanami kacang tanah. Jarak 

tanam ubi jalar 100 cm x 25-30 cm, dan jarak tanam kacang 

tanah 30 x 10 cm. 

d. Pemeliharaan : Untuk mendapatkan pertanaman ubi jalar yang 

sehat, baik, seragam dan berproduksi tinggi, harus dilakukan 

pemeliharaan, meliputi penyulaman, penyiangan, pembumbuhan 

dan pemberantasan hama dan penyakit.  

e. Panen : ubi jalar dapat di panen pada usia 3,5-4 bulan setelah 

tanam. Cara penen ubi jalar cukup mudah. Ambil umbi dari dalam 
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tanah dengan cara mencabut batang tanaman atau menggaruk tanah 

sampai umbi terlihat. 

2.1.4 Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelitian Elvany oktaviana (2016) (Oktaviana, 2016), 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyedian sarana produksi, 

keuntungan, nilai tambah produk olahan (sate, bakso, dan nugget kalkun), 

bauran dan saluran pemasaran serta lembaga penunjang yang mendukung 

usaha ternak kalkun. Penelitian dilakukan di Rumah Kalkun Mitra Alam di 

Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini merupakan studi 

kasus yang mengambil datanya dilakukan pada bualan April – Juni 2015. 

Data pengadaan sarana produksi, pemasaran, dan jasa lembaga penunjang 

dianalisis secara deskriptif kualitatif. Untuk menghitung keuntungan dan 

nilai tambah (metode Hayami) dilakukan analisis deskriptif kuantitatif. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa kecuali obat-obatan yang diperoleh 

dengan cara membeli, seluruh sarana produksi merupakan hasil produksi 

sendiri, yaitu kandang, bibit, pakan. Keuntungan yang didapat dari usaha 

ternak kalkun selama satu kali produksi sebesar Rp 29.702.267,00 dengan 

R/C atas biaya tunai sebesar 1,76 dan R/C atas biaya total  sebesar 1,70. 

Nilai tambah untuk produk olahan (sate, bakso, dan nugget kalkun) adalah 

positif, rasio nilai tambah tertinggi terdapat pada produk bakso kalkun 

sebesar 86,78%. Pemasaran karkas dan bibit kalkun memiliki dua saluran 

pemasaran yaitu, produsen ke konsumen dan dari produsen ke pedagang 

pengecer lalu ke konsumen, sedangkan produk olahan kalkun hanya satu 
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saluran yaitu dari produsen ke konsumen. Lembaga penunjang yang 

mendukung pengembangan usaha ternak kalkun adalah transportasi dan 

sistem informasi. 

Berdasarkan penelitian Rani Satiti (2017) (Satiti, 2019) yang 

berjudul analisis system agribisnis dan kemitraan usaha penggemukan sapi 

potong di koperasi gunung madu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

pelaksanaan kemitraan usaha penggemukan sapi potong, proses pengadaan 

sarana produksi yang sesuai dengan enam tepat (tepat waktu, tempat, 

kualitas, kuantitas, jenis, dan harga), pendapatan usaha penggemukan sapi 

potong, saluran pemasaran sapi potong, dan jasa layanan penunjang 

terhadap usaha penggemukan sapi potong. Penelitian ini menggunakan 

metode studi kasus yang dilakukan pada Koperasi Gunung Madu (KGM) 

didesa Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten 

Lampung Tengah yang ditentukan secara sengaja (purposive) dengan 

pertimbangan KGM merupakan koperasi yang melakukan kemitraan untuk 

pengembangan usaha dengan PT Indo Prima Beef (IPB). Pengambilan data 

dilakukan pada desember 2016. Data dianalisis menggunakan analisis 

dektriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

pelaksanaan perjanjian anatara KGM dan IPB hingga periode ketiga 

penggembukan telah dilaksanakan dan berjalan sesuai harapan. Pengadaan 

sarana produksi usaha penggemukan sapi potong KGM sudah memenuhi 

enam tepat. Usaha penggemukan spi potong KGM layak untuk diusahakan 

karena periode satu hingga tiga memiliki nilai R/C rasio > 1. Saluran 
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pemasaran sapi potong sudah tepat dengan melibatkan pihak luar yaitu 

lembaga perantara dalam menyalurkan produk kepada konsumen. Saluran 

jasa layanan yang dimanfaatkan oleh KGM yaitu lembaga penyuluhan, 

sarana transportasi, sitem informasi dan komunikasi, dan kebijakan 

pemerintah telah memberikan peran yang positif.   

 

2.2  Pendekatan Masalah 

Setiap perusahaan mengembangkan sendiri satu atau lebih dari 

bagian-bagian dalam value chain, berdasarkan analisis stratejik terhadap 

keunggulan kompetitifnya. Dalam jurnal Widarsono (2009), menyatakan 

bahwa analisis Supply chain mempunyai tiga tahapan yaitu: 

1. Mengidentifikasi aktivitas Supply chain 

Perusahaan mengidentifikasi aktivitas Supply chain yang harus 

dilakukan oleh perusahaan dalam proses desain, pemanufakturan, dan 

pelayanankepada pelanggan. Beberapa perusahaan mungkin terlibat 

dalam aktiviatas tunggal atau sebagian dari aktivitas total. Contohnya, 

beberapa perusahaan mungkin hanya memproduksi, sementara 

perusahaan lain mendistribusikan dan menjual produk. 

2. Mengidentifikasi Cost driver pada setiap 

Aktivitas nilai Cost Driver merupakan faktor yang mengubah 

jumlah biaya total, oleh karena itu tujuan pada tahap ini adalah 

mengidentifikasikan aktivitas dimana perusahaan mempunyai 

keunggulan biaya baik saat ini maupun keunggulan biaya potensial. 

Misalnya perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan komputer 
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(computer service) untuk menangani tugas-tugas pemrosesan data, 

sehingga dapat menurunkan biaya dan mempertahankan atau 

meningkatkan keunggulan kompetitif. 

3. Mengembangkan keunggulan kompetitif dengan mengurangi biaya atau 

menambah nilai. Pada tahap ini perusahaan menentukan sifat 

keunggulan kompetitif potensial dan saat ini dengan mempelajari 

aktivitas nilai dan cost driver yang diidentifikasikan diatas. Dalam 

melakukan hal tersebut, perusahaan harus melakukan hal-hal berikut : 

a. Mengidentifikasi keunggulan kompetitif (Cost Leadership atau 

diferensiasi). Analisis aktivitas nilai dapat membantu 

manajemen untuk memahami secara lebih baik tentang 

keunggulan-keunggulan kompetitif stratejik yang dimiliki oleh 

perusahaan dan dapat mengetahui posisi perusahaan secara lebih 

tepat dalam value chain industri secara keseluruhan. 

b. Mengidentifikasi peluang akan nilai tambah. Analisis aktivitas 

nilai dapat membantu mengidentifikasi aktivitas dimana 

perusahaan dapat menambah nilai secara siginifikan untuk 

pelanggan. Contohnya, merupakan hal yang umum sekarang ini 

bagi pabrik-pabrik pemrosesan makanan dan pabrik pengepakan 

untuk mengambil lokasi yang dekat dengan pelanggan 

terbesarnya supaya dapat melakukan pengiriman dengan cepat 

dan murah. 
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c. Mengidentifikasi peluang untuk mengurangi biaya. Studi 

terhadap  aktivitas nilai dan cost driver dapat membantu 

manajemen perusahaan menentukan pada bagian mana dari 

value chain yang tidak kompetitif bagi  perusahaan. Beberapa 

perusahaan mungkin mengubah aktivitas nilainya dengan tujuan 

mengurangi biaya. Contohnya, memindahkan pabrik 

pemrosesan menjadi lebih dekat dengan bahan baku, sehingga 

dapat  menghemat biaya transportasi dan mengurangi kerugian. 

Lebih lanjut, analisis value chain dapat dipergunakan untuk  

menentukan pada titik-titik mana dalam rantai nilai yang dapat 

mengurangi biaya atau memberikan nilai tambah. 

Sistem Rantai Pasok berbasis Agribisnis Ubi Jalar adalah semua 

aktivitas, mulai dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi sampai 

dengan kegiatan penunjang yang dihasilkan oleh usahatani. 

Pengembangan ubi jalar sebagai komoditi potensial sumber karbohidrat 

harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan sistem agribisnis. Hal 

ini dikarenakan keberhasilan pengembangan ubi jalar sebagai komoditi 

penyokong ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan masalah 

peningkatan produksi ubi jalar nasional.  

Pengembangan ubi jalar harus dipandang sebagai pengembangan 

menyeluruh dari mulai pengadaan sarana produksi ubi jalar, budidaya (on-

farm), pengolahan, pemasaran hingga peran serta lembaga penunjang. 

Kaitan antara satu subsistem dengan subsistem lainnya sangat erat dan 
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penting, sehingga gangguan pada salah satu subsistem dapat 

mengakibatkan keseluruhan sistem terganggu. Subsistem pertanian hulu 

ubi jalar masih didominasi oleh ciri-ciri pertanian tradisional. Pada 

umumnya petani ubi jalar masih menggunakan bibit tanaman lokal. Bibit 

yang umumnya berupa hasil stek diperoleh petani dari tanaman ubi jalar 

yang selama ini mereka budidayakan. Penanaman ubi jalar pun masih 

menggunakan peralatan sederhana dalam mengolah lahannya. Tanaman 

ubi jalar bisa diusahakan di berbagai tempat, baik dataran rendah maupun 

dataran tinggi/pegunungan, serta di segala macam tanah.  

Ubi jalar merupakan salah satu bahan pangan alternatif yang dapat 

menggantikan beras. Usaha budidaya ubi jalar juga menjadi sangat 

potensial karena dapat dikembangkan di Indonesia terutama di Jawa Barat 

yang memiliki iklim yang sesuai dengan syarat tumbuh ubi jalar. Hasil 

budidaya ubi jalar dapat dijual dalam bentuk mentah maupun produk 

olahan (ubi bakar, keripik, tepung, dll) sehingga akan meningkatkan nilai 

tambah yang merupakan salah satu subsistem agribisnis 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1  Teknik Penelitian 

Metode analisis ini adalah metode studi kasus. Studi kasus 

merupakan suatu metode untuk memahami individu yang dilakukan secara 

integraf dan komperhensif agar diperoleh pemahaman mendalam tentang 

individu tersebut berserta masalah yang dihadapinya dengan tujuan 

menyelesaikan masalah dan memperoleh perkembangan diri yang lebih 

baik. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa studi kasus merupakan 

pengamatan yang bersifat spesifik dan terperinci pada suatu kasus, tempat, 

dan waktu tertentu. Unit analisis yang digunakan adalah usaha tani ubi jalar. 

 

3.2  Definisi dan Operasional Variabel 

Berdasarkan uraian – uraian pada pendekatan masalah maka 

variabel – variabelnya dibatasi dan di definisikan secara operasional 

sebagai berikut  

1. Rantai pasok (value chain) adalah rangkaian kegiatan yang 

dilakukan suatu organisasi untuk menghasilkan produk atau jasa. 

Kegiatan tersebut dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu kegiatan 

utama (primary activities) dan kegiatan pendukung (support 

activities).  

2. Agribisnis ubi jalar adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 

penyediaan sarana produksi, proses budidaya, pengolahan hasil
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panen, proses pemasaran, dan lembaga-lembaga yang berkaitan 

dengan usahatani ubi jalar. 

3. Ubi jalar (Ipomoea batatas) atau dalam bahasa Inggrisnya sweet 

potato adalah sejenis tanaman budidaya. Bagian yang dimanfaatkan 

adalah akarnya yang membentuk umbi dengan kadar gizi 

(karbohidrat) yang tinggi. 

4. Penyedian sarana produksi adalah langkah persiapan dalam 

melakukan usahatani, penyediaan sarana produksi dapat berupa 

penyediaan input-input seperti bibit, pupuk, lahan, tenaga kerja. 

5. Usahatani adalah salah satu kegiatan yang mengorganisasi sarana 

produksi pertanian dan teknologi dalam suatu usaha yang 

menyangkut bidang pertanian. 

6. Pengolahan adalah metode dan teknik yang digunakan untuk 

mengubah bahan mentah menjadi bentuk lain untuk konsumsi. 

7. Pemasaran adalah semua kegiatan yang bertujuan untuk 

memperlancar arus distribusi produk ubi jalar ke konsumen paling 

efisien dan efektif  

8. Layanan jasa penunjang adalah dukungan sarana dan prasarana serta 

lingkungan yang kondusif dengan pengembangan agribisnis 

9. Tenaga kerja adalah sumber daya manusia bukan anggota keluarga 

(luar keluarga) yang terlibat untuk melakukan budidaya dihitung 

dalam satu kali produksi. Dinyatakan dalam satuan Hari Orang Kerja 

(HOK) atau setara dengan delapan jam kerja efektif. 
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10. Biaya produksi adalah akumulasi dari semua biaya-biaya yang 

dibutuhkan dalam proses produksi dengan tujuan untuk 

menghasilkan suatu produk atau barang. 

11. Nilai tambah adalah selisih dari nilai produksi dikurangi biaya bahan 

baku dan biaya bahan-bahan lainnya.   

12. Keuntungan adalah selisih antara harga yang dibayarkan oleh 

dengan biaya yang dikeluarkan untuk mewujudkan apa yang dijual 

oleh perusahaan/ pelaku usaha 

 

3.3  Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer 

dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil pengamatan 

langsung atau observasi dengan menggunakan daftar pertanyaan 

(Kuesioner) terhadap petani responden.   

Data sekunder diperoleh dari berbagai studi pustaka dan literatur. 

Data – data tersebut dapat bersumber dari jurnal, laporan penelitian dan data 

– data lainnya yang berasal dari instansi terkait yang berkaitan dengan 

penelitian. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian disajikan 

dalam tabel 2. berikut ini. 

Tabel 2. Jenis, Sumber dan Cara Pengumpulan Data 

NO Jenis Data Sumber Data Teknik 

Pengumpulan Data 

1.  Data Primer 

 Karakteristik Responden 

 Kegiatan Primer 

 Kegiatan pendukung 

 

Petani 

 

 

 

Wawancara 
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NO Jenis Data Sumber Data Teknik 

Pengumpulan Data 

2.  Data Sekunder 

 Gambaran umum daerah 

penelitian 

 

Instansi 

Terkait 

Daerah 

Penelitian 

 

Studi Pustaka 

 

 

3.4  Teknik Penetapan Responden 

Penetapan responden di lakukan dengan cara sampling purposive 

adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan 

sekelompok subjek dalam purposive sampling, didasarkan atas ciri-ciri 

tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan tujuan 

penelitian. Maka dengan kata lain, unit sampel yang dihubungi 

disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan 

tujuan penelitian atau permasalahan penelitian. 

 

3.5  Teknik Analisis 

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Analisis 

ini meliputi gambaran hasil pengamatan langsung di lapangan untuk 

mengetahui bagaimana rantai pasok usahatani ubi jalar. Analisis kuantitatif 

dilakukan dilakukan untuk mengetahui kegiatan primer serta kegiatan 

pendukung usahatani ubi jalar. Data yang diperoleh adalah data keseluruhan 

proses produksi mulai dari penyediaan sarana produksi sampai dengan 

pengadaannya. 
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1. Analisis Subsistem pengadaan sarana produksi 

Analisis yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu 

melakukan penggambaran sesuai dengan kondisi dan situasi yang 

ada di lapangan. Analisis ini digunakan untuk mengetahui 

bagaimana aktivitas primer dan aktivitas pendukung usahatani ubi 

jalar di Rumah Produksi Ma Utik Jalan Cilembu, RT 03, RW 09, 

Desa Cilembu, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang 

dilihat dari beberapa elemen yaitu kualitas, kuantitas, waktu, biaya, 

dan organisasi. 

2. Analisis Subsistem Produksi 

Analisis keuntungan dan BEP akan dihitung per produksi untuk 

melihat seberapa besar keuntungan yang didapatkan dalam 

produksi ubi jalar. Keuntungan adalah selisih antara penerimaan 

dengan biaya total selama proses produksi. Pada penelitian ini 

keuntungan akan dihitung berdasarkan biaya-biaya yang 

dikeluarkan selama proses produksi satu periode. Perhitungan 

keuntungan dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan : 

∏ = TR-TC 

Dimana : 

   ∏ = pendapatan usahatani 

   TR = penerimaan usahatani (total revenue) 

   TC = biaya usahatani (total cost) 
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Total penerimaan dalam usahatani ubi jalar dapat diperoleh dari 

jumlah produksi dikali dengan harga jual umbi ubi jalar dalam satuan 

rupiah per kilogram. Perhitungan penerimaan dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

TR = Y . Py 

 Dimana : 

TR = penerimaan usahatani (total revenue) 

Y = produksi yang diperoleh dalam usahatani 

Py = harga Y (harga satuan produk (Rp)) 

Biaya total atau total cost adalah dari jumlah biaya tetap (FC) dan 

biaya tidak tetap (VC). Biaya total dihitung dari biaya-biaya yang 

dikeluarkan selama proses budidaya dalam satu kali produksi ubi jalar. 

Perhitungannya dapat dirumuskan sebagai berikut 

TC = FC + VC 

 Dimana : 

TC = biaya usahatani (total cost) 

FC = biaya tetap (fixed cost) 

VC = variable cost (biaya variabel) 

Untuk mengetahui kelayakan usaha, maka dilakukan analisis R/C 

rasio, yaitu perbandingan antara penerimaan total dengan biaya total, yang 

dirumuskan sebagai berikut : 

R/C = TR/TC 
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Dimana : 

R/C = nisbah antara penerimaan dengan biaya 

TR = total penerimaan 

TC = Biaya total 

Apabila R/C = 1 maka usahatani tidak untung ataupun tidak rugi 

(impas), sedangkan R/C > 1 maka usahatani tersebut menguntungkan atau 

layak untuk dilakukan. 

Perhitungan BEP (Break Even Point) dilakukan untuk melihat titik 

impas dari usahatani ubi jalar. Perhitungan BEP dilakukan dengan rumus 

berikut 

 BEP atas unit  

BEP (Q) = 
FC

P−AVC
 

 BEP atas rupiah  

BEP (Rp) = 
FC

1−
𝑉𝐶

𝑃

  atau  BEP (Rp) = BEP (Q) x P 

Dimana  : 

FC  = Biaya tetap (Rp) 

AVC  = biaya variable per unit (Rp) 

VC  = Biaya variable (Rp) 

P  = harga jual per unit (Rp) 

Nilai BEP menunjukan keadaan impas atau tidak mengalami 

kerugian maupun keuntungan, sehingga dikatakan menguntungkan 

apabila jumlah produk (output) lebih besar dari nilai BEP produksi 
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{output > BEP (Q)}. Begitu pula dengan nilai BEP penerimaan 

dimana dikatakan menguntungkan apabila keuntungan diperoleh lebih 

dari nilai BEP penerimaan.  

3. Analisis Subsistem Pengolahan  

Pengolahan yang dilakukan oleh usahatani ubi jalar berupa 

pengolahan umbi ubi jalar menjadi produk olahan dimana selama 

proses tersebut umbi ubi jalar menghasilkan nilai tambah. Analisis 

nilai tambah menggunakan metode analisis kuantitatif, bertujuan 

untuk mengetahui peningkatan nilai tambah dari pengolahan umbi 

ubi jalar selama proses produksi. Perhitungan nilai tambah dengan 

metode hayami adalah sebagai berikut : 

Tabel 3. Perhitungan Nilai Tambah dengan Metode Hayami 

Uraian 

Nilai variabel untuk pengukuran nilai tambah 

1. Volume bahan baku (kg/proses produksi) A 

2. Output atau produk jadi (kg/proses produksi) B 

3. Input tenaga kerja (HKP/proses produksi) C 

4. Harga output atau produk jadi (Rp/proses produksi) D 

5. Upah tenaga kerja (Rp/HKP) E 

6. Harga bahan baku (Rp/Kg) F 

7. Biaya bahan penunjang (Rp/kg bahan baku) G 

Besaran untuk mengukur nilai tambah 

1. Faktor konversi m (b/a) 

2. Koevisien Tenaga kerja (HKP/kg bahan baku) n (c/a) 

3. Nilai produk k (m x d) 

4. Nilai tambah  

 - Dalam Rp/kg bahan baku l (k-f-g) 

 - Dalam persen (%) l/k 

5. Bagian nilai tambah untuk tenaga kerja  

 - Dalam Rp/kg bahan baku p (n x e) 

 - Dalam persen (%) p/l 

6. Bagian nilai tambah untuk pengelola  
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Uraian 

 - Dalam Rp/kg bahan baku r (l-p) 

 - Dalam persen (%) r/k 

7. Pendapatan tenaga kerja/bulan (Rp)  

8. Keuntungan pengelola/bulan (Rp)  

 

Dimana : 

A = output/total produksi yang dihasilkan oleh budidaya ubi jalar (kg) 

B = input/ bahan baku ubi jalar yang digunakan untuk memproduksi 

ubi jalar (kg) 

C = tenaga kerja yang digunakan dalam memproduksi ubi jalar dihitung 

(HOK) dalam satu periode analisis 

F = harga produk yang berlaku pada satu periode analisis 

G = Jumlah upah rata-rata yang diterima oleh tenaga kerja dalam setiap 

satu periode produksi yang dihitung berdasarkan per HOK 

H = Harga input bahan baku untama per kilogram pada saat periode 

analisis 

I = Sumbangan/biaya input lainnya yang terdiri dari biaya bahan baku 

penolong, biaya penyusutan. 

Kriterian nilai tambah sebagai berikut : 

Jika NT > 0, maka pengolahan ubi jalar memberikan nilai tambah 

positif 

Jika NT < 0, maka pengolahan ubi jalar memberikan nilai tambah 

Negatif 
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4. Analisis Subsistem Pemasaran 

Analisis mengenai bauran dan saluran pemasaran. Bauran 

pemasaran terdiri dari empat P (product, price, place/distribution, 

promotion). Bauran pemasaran dianalisis secara deskriptif 

kualitatif berdasarkan unsur P tersebut. Analisis bauran pemasaran 

ini bertujuan untuk mengtahui strategi atau cara pemasaran yang 

dilakukan oleh pengusaha berdasarkan pemilihan produk, 

penetapan harga, saluran distribusi serta promosi yang digunakan. 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode 

Snow Ball Sampling yang dilakukan melalui wawancara. 

Saluran pemasaran adalah serangkaian lembaga yang 

melalukan semua fungsi yang digunakan untuk menyalurkan 

produk dan status kepemilikannya dari produsen ke konsumen. 

Analisis saluran pemasaran dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana penyaluran produk hasil usahatani ubi jalar agar sampai 

ke tangan konsumen.  

5. Analisis Subsistem Jasa Lembaga Penunjang 

Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. 

Analisis ini digunakana untuk mengetahui lembaga apa saja yang 

ikut berperan dalam memperlancar kegiatan usahatani ubi jalar di 

Desa Cilembu kabupaten Sumedang. Lembaga penunjang 

diantaranya seperti bank, koperasi, lembaga peneliti, pasar, 

transportasi, maupun pemerintahaan. Informasi yang diperoleh 
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ketika wawancara dengan menggunakan kuisioner (daftar 

pertanyaan) dijabarkan secara rinci, antara lain lembaga penunjang 

apa saja yang dapat menunjang perkembangan usahatani ubi jlar di 

lokasi penelitian. 

6. Analisis kegiatan pendukung 

Analisis yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu 

melakukan penggambaran mengenai infrastruktur, sumber daya 

manusia, teknologi, dan pengadaan dalam usahatani ubi jalar.  

 

3.6  Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Produksi Ma Utik di Jalan 

Cilembu, RT 03, RW 09, Desa Cilembu, Kecamatan Pamulihan, 

Kabupaten Sumedang. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja 

(purposive) dengan pertimbangan daerah tersebut merupakan daerah 

penghasil Ubi Jalar. Waktu penelitian dilaksanakan dalam beberapa fase 

antara lain : 

1. Tahap persiapan mencakup orintasi daerah, studi pustaka, 

penyusunan usulan penelitian bulan Mei dan Juni 2020 

2. Tahap penelitian mengumpulkan data di lapangan dan intansi terkait 

pada bulan Juni sampai Juli 2020 

3. Tahap pengolahan data pada bulan Juli sampai Agustus 2020 

4. Tahap seminar kolokium. 

5. Tahap sidang skripsi 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Letak Geografis 

Desa Cilembu terletak di Kecamatan Pamulihan, Kabupaten 

Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Desa Cilembu terletak 6 km dari ibu kota 

Kecamatan, dapat di tempuh dengan waktu 0,5 jam. Desa Cilembu juga 

berjarak 15 km dari ibu kota Kabupaten Sumedang, dapat ditempuh 

dengan waktu 1,5 jam. Desa Cilembu berjarak 45 km dari ibu kota 

Provinsi Jawa Barat, dapat di tempuh dengan waktu 2 jam. 

Luas wilayah Desa Cilembu ialah 352,20 Ha, dengan batas-batas 

wilayah sebagai berikut : 

1. Sebelah Utara  : Desa Cigendel 

2. Sebelah Selatan  : Desa Mekarbakti 

3. Sebelah Timur  : Hutan Kareumbi 

4. Sebelah Barat  : Dasa Haurngombong 

 

4.1.2 Keadaan fisik  

1. Luas dan Penggunaan Lahan 

Desa Cilembu memiliki luas wilayah 352,20 Ha. Desa 

Cilembu terbagi kedalam beberapa jening penggunaan lahan (tata 

guna lahan) yaitu tanah sawah, tanah kering, tanah perkebunan, 

tanah fasilitas umum. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini:  
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Tabel 4. Jenis Pemanfaatan Lahan Wilayah Desa Cilembu 

No Jenis Pemanfaatan lahan Luas Lahan (Ha) 

1 Tanah Sawah 137,90 

2 Tanah Kering 163,10 

3 Tanah Perkebunan 10 

4 Tanah Fasilitas Umum 21,20 

Jumlah 352,20 

 Sumber : Profil Desa Cilembu, 2020 

Berdasarkan tabel diatas, wilayah Desa Cilembu terbagi ke 

dalam empat jenis pemanfaatan lahan yaitu tanah sawah yang terdiri 

dari sawah irigasi ½ teknis dengan luas 97,90 Ha dan sawah tada 

hujan seluas 40 Ha. Tanah kering yang terdiri dari tanah tegal/ladang 

dengan luas 118,10 Ha, tanah pemukiman seluas 50 Ha, dan tanah 

pekarangan seluas 15 Ha. Tanah perkebunan dengan tanah 

perkebunan perorangan seluas 10 Ha. Dan tanah untuk berbagai 

fasilitas umum. 

2. Topografi & Iklim 

Secara Umum bentuk topografi Desa Cilembu sebagian besar 

lereng gunung dengan kesuburan tanah yang cukup tinggi. Hail ini 

dapat dilihat dengan warna tanah yang sebagian besar berwarna Hitam 

dan memiliki tekstur tanah yang menyerupai abu-abuan, serta 

mimiliki kemiringan tanah 20°.   
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Desa Cilembu terletak pada ketinggian tempat 986 diatas 

permukaan laut. Dengan curah hujan rata-rata 3.528 mm/tahun, 

dengan jumlah bulan hujan selama 5 bulan. Suhu rata-rata di wilayah 

Desa Cilembu 32°C. 

 

4.1.3 Keadaan Pertanian 

Sektor pertanian di Desa Cilembu didukung oleh lahan pertanian 

berupa lahan pesawahan dan ladang. Lahan ladang di Desa Cilembu 

memiliki produktivitas yang bagus walau masih menggunakan sistem 

pengairan non teknis. Lahan Ladang di Desa Cilembu menghasilkan 

produk utama berupa Ubi Jalar di samping berbagai jenis tanaman lainnya. 

Sektor industri yang digeluti sebagian penduduk Desa Cilembu tergolong 

jenis industri kecil- menengah dan industri rumah tangga. 

 

4.1.4 Keadaan Sosial Ekonomi 

1. Keadaan Penduduk 

Menurut umur & jenis kelamin penduduk Desa Cilembu 

berjumlah 5293 jiwa. Terdiri dari 2671 penduduk berjenis kelamin 

laki-laki, dan 2602 penduduk berjenis kelamin perempuan. Untuk 

lebih jlasnya dapat dilihat pada table 5. berikut ini : 

Tabel 5. Jenis Kelamin Berdasarkan Jenik kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Orang Persentase 

1 Laki-laki 2671 51% 

2 Perempuan 2602 49% 

Jumlah 5293 100% 

   Sumber : Profil Desa Cilembu, 2020 
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Dari table 5. diatas, dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Desa 

Cilembu berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 2671 orang (51%), 

sedangkan untuk penduduk perempuan berjumlah 2602 orang (49%).  

Selain jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, di Desa 

Cilembu juga terdapat jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia. 

Dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 6. Jenis Kelamin Berdasarkan Kelompok Usia 

No. Kelompok Usia (tahun) Jumlah  Persentase 

1 0 – 5 309 6% 

2 6 – 14 997 119% 

3 15 – 64 3657 69% 

4 65 ke atas 330 6% 

Jumlah 5293 100% 

  Sumber : Profil Desa Cilembu, 2020 

Dari Tabel 6. diatas dapat disimpulkan bahwa 69% penduduk 

Desa Cilembu didominasi usia 15-64 tahun sebanyak 3657 orang, 

dimana pada usia ini adalah usia produktif. 

Beberapa aspek yang dapat dihitung sesuai data profil Desa 

Cilembu diantaranya perbandingan jenis kelamin (Sex Ratio), Struktur 

Usia Penduduk (SUP), dan Beban Ketergantungan. 

a. Perbandingan Jenis Kelamin (Sex Ratio) 

Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan 

perempuan (sex ratio) diperoleh perhitungan sebagai 

berikut : 

Sex ratio = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑙𝑎𝑘𝑖−𝑙𝑎𝑘𝑖

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛 
 x 100 
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Sex ratio = 
2691

2602 
 x 100 

 Sex ratio = 103,42 ≈ 103 

b. Struktur Usia Penduduk (SUP) 

Pada tabel diatas terlihat bahwa dari 5293 orang 

penduduk Desa Cilembu terdapat 1036 orang yang usianya 

diantara 0-14 tahun, dengan melakukan uji struktur usia 

penduduk (SUP) dapat di ketahui struktur usia penduduk 

apabila 40 %, berarti mempunyai struktur usia muda, dan 

apabila hasil uji lebih dari 40% berarti mempunyai struktur 

usia kerja. 

Struktur usia penduduk Desa Cilembu dapat 

diketahui dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

 SUP = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 0−14 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘  
 x 100 % 

SUP = 
1306

5293  
 x 100 % 

SUP = 24,6 % 

Dari hasil perhitungan diatas, diletahui bahwa 

hasilnya adalah 24,6% (kurang dari 40%), ini artinya 

striktur usia penduduk Desa Cilembu mempunyai struktur 

usia kerja produktif. 

c. Beban Ketergantungan (Defedency Ratio) 

Beban ketergantungan penduduk Desa Cilembu dapat 

diketahui dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 
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DR = 
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑢𝑠𝑖𝑎 0−14+65 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑘𝑒 𝑎𝑡𝑎𝑠

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑢𝑠𝑖𝑎 15−64 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 
 x 100 

DR = 
1306+330

3657 
 x 100 

DR = 44,73 ≈ 45 

Dari hasil perhitungan diatas, menunjukan bahwa di Desa 

Cilembu setiap 100 orang penduduk berusia produktif harus 

menanggung 45 orang penduduk yang berusia tidak produktif. 

2. Tingkat pendidikan 

Tingkat pendidikan penduduk Desa Cilembu dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini :  

Tabel 7. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Cilembu 

Tingkat Pendidikan Jumlah Penduduk 

TK 179 

SD 370 

SMP 2470 

SMA 216 

S-1 sederajat 256 

Jumlah 3491 

Sumber : Profil Desa Cilembu, 2020 

Berdasarkan tabel 7. diatas, menunjukan bahwa tingkat 

pendidikan mayoritas adalah lulusan SMP, yang berarti tingkat 

kesadaran penduduk Desa Cilembu akan penting nya pendidikan 

cukup baik. 

3. Mata Pencaharian 

Penduduk di Desa Cilembu memiliki mata pencaharian yang 

cukup beragam, dapat pada table 8.berikut : 
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Tabel 8. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Cilembu 

Mata Pencaharian Jumlah Persentase 

Buruh Tani 293 17 

Petani 627 36 

Pedagang 309 18 

TNI/POLRI 4 0,22 

PNS 112 6 

Peternak 228 13 

Pegawai Swasta 175 10 

Pegawai desa 11 0,62 

Jasa Penyewa Peralatan pesta 2 0,11 

Jumlah  1761 100 

Sumber : Profil Desa Cilembu, 2020 

4. Aspek kelembagaan  

Tabel 9. Aspek kelembagaan 

Badan Permusyawarahan Desa (BPD) 9 orang 

LPMD/LPMK 5 orang 

PKK 6 orang 

RT 11 orang 

RW 33 orang 

Karang Taruna 4 orang 

Badan Usaha Milik Desa 3 orang 

Organisasi Kelembagaan 8 orang 

Organisasi Pemuda 3 orang 

Kelompok Tami 9 Unit 

Sumber : Profil Desa Cilembu, 2020 
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4.2 Gambaran Umum Rumah Produksi Ma Utik 

Rumah produksi Ma Utik merupakan rumah produksi yang 

mengolah berbagai macam olahan ubi jalar dan juga melalukan usahatani 

ubi jalar. Rumah produksi ini di kelola oleh keluarga Bapak Dayat. Rumah 

produksi Ma Utik mulai di bentuk pada tahun 2010 dan mulai di kenal 

publik pada tahun 2013. Pada tahun 2013 usaha olahan ubi cilembu Ma Utik 

mengikuti pelatihan di Cimalaka, Bandung dengan membawa produk 

keripik ubi cilembu. Keripik balado yang diproduksi oleh Ma Utik 

menggunakan bumbu yang dibuat oleh Ma Utik sendiri, sehingga 

produknya lolos dan mendapat P-IRT dari Dinas Kesehatan Kabupaten 

Sumedang dengan nomor 2153211010170-18 . Kemudian pada tahun 2015, 

produk Ma Utik telah mendapatkan Sertifikat Halal dari LPPOM MUI 

Bandung. Alasan mendirikan rumah produksi ini yaitu untuk meminimalisir 

pembuangan limbah ubi yang diperoleh dari petani-petani sekitar rumah 

produksi dan untuk menambah penghasilan. Modal yang digunakan untuk 

usaha rumah produksi ini diperoleh dari sendiri. Modal awal untuk memulai 

usaha ini sebesar Rp 200.000,-. 

Olahan ubi jalar yang di produksi di rumah produksi Ma Utik ini 

berupa Kripik Ubi berbagai rasa, Kremes, Dodol, Cistik, Eggroll, Opak, dll. 

Untuk saat ini fokus produksi nya adalah keripik ubi, kremes, dan dodol. 

Rumah produksi Ma Utik memperoleh umbi ubi jalar dari gudang-gudang 

penyimpanan ubi jalar yang ada di sekitar rumah produksi dan memperoleh 

dari petani-petani sekitar. Umbi ubi jalar yang digunakan yaitu yang 
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berbentuk tidak beraturan dan yang berukuran kecil-kecil atau yang 

berukuran terlalu besar.  

Usaha olahan ubi cilembu Ma Utik dalam melakukan kegiatan 

promosi dan pemasaran seacara offline dan telah menggunakan media online 

dan menerima pembelian di tempat produksi secara langsung. Selain itu, 

usaha olahan ubi cilembu Ma Utik juga terbiasa mendapat pesanan produk 

dari toko oleh – oleh, supermarket, kafe-kafe, rest area, Kartikasari 

Bandung, Carrefour, dan beberapa kios yang berada di seluruh Indonesia. 

 

4.3 Hasil Penelitian 

4.3.1 Aktivitas Primer 

1. SARANA PRODUKSI 

Dalam penyediaan sarana produksi ubi jalar, petani memperoleh 

bibit dari penyemaian yang dilakukan sebelum proses penanaman dan 

terkadang petani memperoleh bibit dengan cara membeli. Jumlah bibit 

yang dibutuhkan sebanyak  300 kg per 1400 m². jenis pupuk yang 

digunakan adalah pupuk organik dan pupuk kimia. Untuk pupuk organik 

petani menggunakan kotoran Domba dan kotoran Ayam, untuk kotoran 

domba petani membutuhkan 500 kg dan untuk kotoran ayam petani juga 

membutuhkan 500 kg. untuk pupuk kimia petani menggunakan pupuk 

Phonska dan NPK. Pestisida yang digunakan adalah Curacron dan Desis. 

Alat yang dibutuhkan untuk usahatani ubi jalar ini yaitu cangkul, arit, 

parang, rotary, selang air, keranjang, timbangan dan mobil angkut. 
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2. USAHATANI/OPERASIONAL 

Dalam usahatani ubi jalar yang dilakukan, petani menggunakan 

modal yang berasal dari sendiri, lahan yang digunakan dalam usahatani 

ini merupakan lahan sewa dengan luas lahan 1.400 m², lahan ini hanya di 

tanami ubi jalar saja, lahan ini berlokasi di Blok Hamparan Sawah Lega 

yang berada di Desa Cilembu. 

Jumlah bibit yang diperlukan untuk usahatani ubi jalar ini 

sebanyak 6 karung atau 300 kg dengan harga per karung Rp 30.000,- , 

total biaya yang dikeluarkan untuk bibit ubi jalar ini adalah Rp 180.000,-. 

petani menggunakan pupuk kototan domba dan kotoran ayam, jumlah 

pupuk yang dibutuhkan 20 karung, terdiri dari 10 karung kotoran domba 

dan 10 karung kotoran ayam, dalam saru karung berisi 50 kg. total pupuk 

kandang yang dibutuhkan adalah 1000 kg. harga untuk satu karung 

kotoran domba adalah Rp 20.000,- per karung total biaya yang 

dibutuhkan untuk kotoran domba adalah Rp 200.000,- . dan harga untuk 

kotoran ayam adalah Rp 7.000,- per karung, total biaya yang dibutuhkan 

untuk kotoran ayam adalah Rp 70.000,-. Cara Budidaya Ubi Jalar 

1. Penyiapan bibit 

Penyiapan bibit daapat dilakukan dengan 2 cara yaitu sebagai 

berikut : 

 Secara generatif : memilih umbi yang berkualitas yang 

baik dan sehat. Umbi yang tepilih lalu dibiarkan ditempat 
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yang lembab dan teduh hingga tunah keluar. Tunas 

tersebut lalu dipotong dan siap untuk di tanam. 

 Secara vegetatif : perbanyakan dengan cara ini dilakukan 

dengan cara stek. Calon indukan yang diambil harus 

berumur diatas 2 bulan. Potong batang tanaman sekitar 15-

20 cm, pada setiap potongan setidaknya terdapat dua ruas 

batang. Selanjutnya batang yang telah di stek diikat dan di 

biarkan selama satu minggu ditempat yang teduh.   

2. Persiapan lahan 

Tanah digemburkan dengan cara dicangkul atau dapat juga 

di bajak. Pupuk dasar yang digunakan adalah kotoran domba atau 

kotoran ayam dengan dosis 1 ton per 1.400 m². dilanjut dengan 

membuat bedengan setinggi 30-40 cm dengan lebah ± 1 m. jarak 

antar guludan 50-70 cm. 

3. Penanaman Ubi Jalar 

Bibut ubi jalar yang ditanam dibedengan yang telah dibuat. 

Dalam setiap bedengan terdapat 1-2 baris tanaman dengan jarak 

30 cm.   

4. Pemeliharaan 

 Penyulaman dilakukan apabila tanaman ada yang mati atau 

pertumbuhannya kurang baik. 

 Penyiangan di lakukan dengan cara membersihkan area 

tanaman dari gulma-gulma yang mengganggu. 
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 Penyiraman dilakukan apabila tanaman benar-benar kering 

karena tanaman ubi jalar tidak memerlukan penyiraman 

yang rutin. 

 Pengendalian hama penyakit dilakukan apabila hama dan 

penyakit menyerang sangat intens dan dapat dikendalikan 

dengan cara manual atau menggunakan obat-obatan. 

Penyakit yang sering menyerang tanaman ubi jalar adalah 

hama Boleng (Cylas formicarius (fabricus)) hama ini dapat 

dikendalikan dengan melalukan rotasi tanaman, sanitasi 

lahan (membersihkan lahan dari sisa-sisa umbi/batang 

yang terserang), menggunakan stek pucuk diutamakan, 

pengairan lahan secara rutin agar tanah tidak retak dan 

mudah dimasuki kumbang, menaikan guludan, dan dapat 

menggunakan insektisida. Penyakit selanjutnya adalah 

Penggerek Batang (Omphisia anastomosalis) hama ini 

dapat dikendalikan dengan cara menanam stek yang 

terbatas dari telur penggerek melalui seleksi stek tanaman, 

sanitasi lahan, dan dapat dengan pemangsa biologis seperti 

cecopet arau semut. Penyakit yang sering menyerang ubi 

jalar adalah bercak daun coklat (Cercospora batatae zimm) 

dapat dikendalikan dengan menggunakan bibit yang sehat 

dan baik agar mencegah terjadinya penyakit bercak daun 

coklat.  
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5. Panen  

Tanaman ubi jalar dapat dipanen pada usia 3,5-4 bulan 

setelah tanam. Cara memanen ubi jalar adalah umbi di ambil dari 

dalam tanah dengan cara di cabut batang tanaman atau menggaruk 

tanah sampai umbi ubi jalar terlihat. Hasil panen rata-rata 2,4 ton 

per 1.400 m². 

6. Pasca Panen Ubi Jalar 

Kegiatan yang pertama dilakukan adalah pembersihan dan 

sortasi. Umbi dibersihkan dari kotoran-kotoran yang enempel. 

Umbi yang bersih dapat meniadakan jasad renik yang menempel 

pada umbi sehingga tidak mudah terserang pathogen pada saat 

penyimpanan. Sortasi dilakukan dengan memisahkan umbi yang 

baik dan sehat dari umbi yang cacat dan rusak. Dalam kegiatan 

sortasi juga dilakukan proses gradding (pengelompokkan), 

pengelompokan dilakukan berdasarkan besarnya umbi dan tingkat 

kerusakannya. Sortasi dan gradding dilakukan untuk menentukan 

ukuran umbi yang seragam dan kualitasnya yang sesuai sehingga 

dapat mempermudah penentuan harga. Standar mutu ubi jalar : 

umbi yang memiliki bentuk dan berat yang seragam dijual 

langsung ke konsumen atau dapat dipasarkan melalui kios-kios 

penjual ubi. Umbi yang memiliki bentuk elip dan panjang dengan 

berat 100-200 gr dijual langsung ke took atau supermarket. Umbi 

yang berbentuk bulat atau yang berbentuk kurang beraturan 
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dengan berat kurang dari 100 gr biasanya dijual dalam bentuk 

olahan ubi jalar seperti kripik ubi, dodol, kremes, dll. Harga jual 

untuk umbi berkualitas baik berkisar Rp 5.000,- per kilogram 

ditingkat petani. Dan untuk umbi yang kurang baik dijual dengan 

harga Rp 3.000,- per kilogram. 

Penyimpanan umbi ubi jalar dilakukan dengan cara 

disimpan diruangan atau gudang bersuhu tidak lembab dan kering, 

untuk pengangkutan dilakukan untuk mengangkut umbi ke pusat 

pemasaran. Pengangkutan menggunakan keranjang yang di buat 

dari bambu.     

Analisis keuntungan dan BEP dihitung per produksi untuk 

melihat seberapa besar keuntungan yang didapatkan dalam 

produksi ubi jalar. Keuntungan adalah selisih antara penerimaan 

dengan biaya total selama proses produksi. Perhitungan 

keuntungan yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

∏ =  Rp. 12.000.000 −    Rp. 4.375.000 

∏ =  7.625.000 

Dimana : 

   ∏ = pendapatan usahatani 

   TR = penerimaan usahatani (total revenue) 

   TC = biaya usahatani (total cost) 
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Total penerimaan usahatani ubi jalar diperoleh dari jumlah 

produksi dikali dengan harga jual umbi ubi jalar dalam satuan 

rupiah per kilogram. Perhitungan penerimaan yang diperoleh 

sebagai berikut : 

𝑇𝑅 = 𝑌 . 𝑃𝑌 

𝑇𝑅 = 2400 𝑘𝑔 . 𝑅𝑝 5.000 

𝑇𝑅 = 𝑅𝑝 12.000.000 

  Dimana : 

TR = penerimaan usahatani (total revenue) 

Y = produksi yang diperoleh dalam usahatani 

𝑃𝑌 = harga Y (harga satuan produk (Rp)) 

Biaya total atau total cost adalah dari jumlah biaya tetap 

(FC) dan biaya tidak tetap (VC). Biaya total dihitung dari biaya-

biaya yang dikeluarkan selama proses budidaya dalam satu kali 

produksi ubi jalar. Perhitungan yang di dapat adalah sebagai 

berikut : 

TC = FC + VC 

TC = Rp 1.310.000 + Rp 3.065.000 

TC = Rp 4.375.000 

Dimana : 

TC = biaya usahatani (total cost) 

FC = biaya tetap (fixed cost) 

VC = variable cost (biaya variable) 
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Untuk mengetahui kelayakan usaha, maka dilakukan analisis 

R/C rasio, yaitu perbandingan antara penerimaan total dengan 

biaya total, diperoleh hasil sebagai berikut  

R/C = 
TR

TC
 

R/C = 
12.000.000

4.375.000
 

R/C = 2,75 

Dimana : 

R/C = nisbah antara penerimaan dengan biaya 

TR = total penerimaan 

TC = Biaya total 

Dari hasil perhitungan diatas, diperoleh hasil R/C dengan jumlah 

2,75 yang artinya usahatani ubi jalar ini menguntungkan.  

 

Perhitungan BEP (Break Even Point) dilakukan untuk melihat titik 

impas dari usahatani ubi jalar. Perhitungan BEP dilakukan dengan rumus 

berikut 

1. BEP atas unit  

BEP (Q) = 
FC

P−AVC
 

BEP (Q) = 
3.065.000

5.000−1.277
 

BEP (Q) = 
3.065.000

3.723
 

BEP (Q) = 823,26 
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2. BEP atas rupiah  

BEP (Rp) = 
FC

1−
𝑉𝐶

𝑃

 atau  BEP (Rp) = BEP (Q) x P 

BEP (Rp) = BEP (Q) x P 

BEP (Rp) = 823,26 x 5.000 

BEP (Rp) = 4.116.300 

Dimana  : 

FC   = Biaya tetap (Rp) 

AVC  = biaya variable per unit (Rp) 

VC   = Biaya variable (Rp) 

P   = harga jual per unit (Rp) 

Dari perhitungan BEP atas unit menunjukan keadaan 

menguntungkan dimana nilai produk (output) lebih besar daripada nilai 

BEP atas unit yaitu 2400>823,26 yang artinya usahatani ini 

menguntungkan. Begitupula dengan BEP atas rupiah dimana keuntungan 

yang didapat lebih besar dari BEP penerimaan yaitu 

7.625.000>4.116.300 

3. PENGOLAHAN 

Pengolahan yang dilakukan berupa pengolahan umbi ubi jalar 

menjadi produk olahan antara lain Kripik Ubi, Kremes, dan Dodol Ubi 

dimana selama proses tersebut umbi ubi jalar menghasilkan nilai tambah.  

Untuk pengolahan kripik ubi membutuhkan bahan baku ubi jalar 

sebanyak 300 kg ubi mentah dengan bahan pendukung minyak kelapa, 

gula, bawang, cabai, bubuk coklat, bubuk keju, bubuk balado, dan bubuk 
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jagung. Kegiatan tenaga kerja yang dilakukan adalah mengupas, 

menyerut, mencuci, penggoreng, membumbui dan mengemas. Alat yang 

digunakan untuk memproduksi kripik ini menggunakan pisau, parutan 

(sugu), ember, baskom, wajan, spatula, centong, kompor, dan plastik. 

Cara mengolahnya : kupas ubi jalar lalu parut dengan parutan (sugu), 

setelah terkupas cuci bersih dengan air mengalir lalu tiriskan, panaskan 

minyak lalu masukan ubi yang telah diparut hingga berwarna kecoklatan, 

biarkan dingin dan masukan kedalam vacuum frying agar minyak 

berkurang, setelah kering dari minyak dapat di beri bumbu dan dapat 

langsung di kemas. Jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan sebanayk 4 

orang pria dan 3 orang wanita, dengan upah untuk pria Rp 80.000,- dan 

untuk waniat Rp 60.000,-. Untuk jam kerja dilakuan dari pukul 06.00 

WIB sampai pukul 15.00 WIB. Untuk mengolah ubi jalar menjadi 

keripik ini dilakukan setiap hari kecuali hari jumat. Daro 300 kg ubi jalar 

mentah menghasil 120 kg kripik ubi dengan harga jual Rp 45.000,- per 

kilogram 

Untuk pengolahan kremes membutuhkan ubi jalar mentah 

sebanyak 100 kg dan bahan pendukung gula aren sebanyak 10 kg. 

kegiatan tenaga kerja yang dilakukan yaitu mengupas, menyerut, 

mencuci, menggoreng, dan mengemas. Alat yang digunakan yaitu 

parutan keju, ember, baskom, wajan, spatula, plastik, dan kompor. Cara 

pengolahannya : kupas ubi jalar lalu cuci bersih menggunakan air 

mengalir lalu tiriskan, setelah itu parut ubi menggunakan parutan keju, 
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panaskan minyak lalu masukan ubi yang sudah diparut hingga sedikit 

kering, masukan gula merah kedalamnya dan diamkan hingga mencair 

dan rata, bentuk bulat-bulat dengan cepat lalu doreng dan tiriskan, dan 

setelah kering dapat dikemas. Jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan 

sebanyak 4 orang pria dan 3 orang wanita, dengan upah untuk pria Rp 

80.000,- dan untuk waniat Rp 60.000,-. Untuk jam kerja dilakuan dari 

pukul 06.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB. Pembuatan kremes 

dilakukan setiap 2 minggu sekali.  Dari jumalah bahan mentah 100 kg 

menghasilkan 45 kg kremes dengan harga jual Rp 50.000,- per kilogram   

Untuk pengolahan dodol ubi, menggunakan ubi mentah sebanyak 2 

kg dengan bahan pendukung gula aren, gula pasir, santai, tepung ketan, 

madu, dan daun jeruk. Alat yang digunakan untuk membuat dodol ubi 

yaitu kompor, baskom, pasau, wajan, spatula, dan plastik. Kegiatan 

tenaga kerja yang dilakukan adalah mengupas, mencuci, memasak, dan 

mengemas. Cara mengolahnya : pertama campurkan santan dan air, rebus 

gula merah dan gula pasir hingga mendidih dan masukan santan, 

campurkan tepung ketan dan ubi yang telah dihaluskan, setelah 

tercampur masukan larutan santan dan gula tersebut aduk hingga 

mengental, tuangkanlah minyak hingga rata, setelah rata dodol dapat 

dibentuk sesuai selera dan dapat langsung di kemas. Jumlah tenaga kerja 

yang pekerjakan untuk pembuatan dodol yaitu 1 orang pria dan 1 orang 

wanita. Untuk jam kerja dilakuan dari pukul 06.00 WIB sampai pukul 

15.00 WIB. Pembuatan dodol ubi dilakukan sesuai pesanan.  Dari 
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jumalah bahan mentah 2 kg menghasilkan 7 kg kremes dengan harga jual 

Rp 40.000,- per kilogram.   

Analisis nilai tambah menggunakan metode analisis kuantitati, 

bertujuan untuk mengetahui peningkatan nilai tambah dari pengolahan 

umbi ubi jalar selama proses produksi. Perhitungan nilai tambah dengan 

metode hayami adalah sebagai berikut :  

Tabel 10. Perhitungan Nilai Tambah Pengolahan Ubi Jalar dengan 

Metode Hayami 

Uraian 
Jenis Produk Olahan 

Keripik Kremes Dodol 

Nilai variabel untuk pengukuran nilai tambah 

1. Volume bahan baku (kg/proses produksi) A 300 100 2 

2. Output atau produk jadi (kg/proses 

produksi) 
B 120 45 7 

3. Input tenaga kerja (HKP/proses produksi) C 7 7 1 

4. Harga output atau produk jadi (Rp/proses 

produksi) 
D 5.400.000 2.250.000 280.000 

5. Upah tenaga kerja (Rp/HKP) E 464.000 464.000 128.000 

6. Harga bahan baku (Rp/Kg) F 1.200.000 400.000 8.000 

7. Biaya bahan penunjang (Rp/kg bahan 

baku) 
G 414.000 250.000 105.500 

Besaran untuk mengukur nilai tambah 

1. Faktor konversi m (b/a) 0,4 0,45 3,5 

2. Koevisien Tenaga kerja (HKP/kg bahan 

baku) 
n (c/a) 0,02 0,07 2 

3. Nilai produk k (m x d) 2.160.000 1.012.500 980.000 

4. Nilai tambah     

 - Dalam Rp/kg bahan baku l (k-f-g) 546.000 362.500 866.500 

 - Dalam persen (%) l/k 25% 36% 88% 

5. Bagian nilai tambah untuk tenaga kerja     

 - Dalam Rp/kg bahan baku p (n x e) 9.280 32.480 256.000 

 - Dalam persen (%) p/l 1,7% 9%  30% 

6. Bagian nilai tambah untuk pengelola     

 - Dalam Rp/kg bahan baku r (l-p) 536.720 330.020 610.500 

 - Dalam persen (%) r/k 25% 33% 62% 

7. Pendapatan tenaga kerja/bulan (Rp)  250.560 876.960 512.000 

8. Keuntungan pengelola/bulan (Rp)  14.491.440 8.910.540 1.221.000 

Sumber : Data Primer Diolah, 2020 
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4. PEMASARAN 

Pemasaran ubi jalar yang baru dipanen biasanya dijual langsung 

dalam bentuk mentah. Ubi jalar yang sudah dipanen dijual langsung 

kepada konsumen atau dijual ke Bandar. Biasanya petani pemilik kebun 

yang siap panen akan memberikan informasi kepada Bandar yang sudah 

menadi langganan. Apabila hasil panen sedikit, biasanya petani langsung 

membawanya ke pedagang eceran (kios-kios penjual ubi) yang ada 

disekitar wilayah Cilembu. Pedagang ini sendiri kebanyakan keluarganya 

sendiri dan petani ini pun memiliki kios penjuala ubi jalar nya sendiri.   

Ubi jalar diolah menjadi berbagai macam produk olahan antara lain 

keripik ubi, dodol ubi, dan kremes. Pemasaran yang dilakukan biasanya 

dari produsen langsung kepada konsumen yang dilakukan langsung di 

rumah produksi. Produsen juga menjual produknya melalui pedagang 

eceran (reseller) dan juga produsen menjual produknya kepedagang 

besar (seperti took oleh-oleh, supermarket (Superindo, carrefour, dan 

Transmart). 

Promosi yang dilakukan untuk memasarkan produk olahan ubi 

jalar ini lakukan dengan cara online dan offline. Untuk cara online 

melalui media sosial seperti Facebook, instagram, dan twitter. Untuk 

promosi offline melalui bazar-bazar dan seminar.   

 

 

 

https://www.google.com/search?safe=strict&sxsrf=ALeKk01moAt3zQnWLL8y4wpl8EIo-g7k9g:1597158378435&q=carrefour&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjdsK_OtpPrAhUFeisKHXVyDNkQkeECKAB6BAgYECs
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5. JASA LEMBAGA PENDUKUNG 

Lembaga yang menunjang dalam memperlancar usahatani ubi jalar 

ini adalah BANK dan pemerintah (seperti Departemen Pertanian, UPTD 

pertanian) 

 

4.3.2 Aktivitas Sekunder 

1. INFRASTRUKTUR 

Sistem irigasi usahatani ubi jalar yang digunakan bersumber dari 

sungai-sungai kesil yang berada disekitas wilayang gunung kareumbi. 

Apabila masuk musim kemarau, sumber air yang digunakan adalah 

sumur yang diperuntukan untuk pengairan lahan pertanian. Air dari 

sumur dialirkan ke lahan pertanian dengan pompa air dengan baya listrik 

Rp 20.000,-  dalam satu kali penyiraman. 

Petani tergabung dengan kelompok tani Hamparan Sawah Lega  

yang saling membantu dalam kebutuhan usahatani, seperti kebutuhan 

tenaga kerja, dan lainnya. Kelompok tani ini berperan sangat baik.  

Fasilitas jalan menuju lahan pertanian baik dapat diakses dengan 

mudah. Jarak lahan dengan jalan raya sekitas 100 m dapat di temput 

dengan berjalan kaki. 

Transportasi yang digunakan untuk mengankut hasil panen 

menggunakan mobil bak terbuka dengan biaya sewa Rp 1.000.000,- atau 

menggunakan kendaraan roda dua.  
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2. MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA 

Status tenaga kerja yang dipekerjakan biasanya uapahan atau 

dikerjakan sendiri tergantung dengan kebutuhan. Sistem pengupahan 

yang dilakukan adalah upah harian. Pekerja terdiri dari pria dan wanita, 

dengan upah untu pria sebesar Rp 70.000,- dan untuk upah wanita Rp 

50.000,-. Waktu bekerja biasanya dari pukul 07.00 WIB sampai pukul 

12.00 WIB. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam usahatani ubi 

jalar berkisar 35 orang dengan luas lahan 1.400 m² 

3. TEKNOLOGI 

Teknologi yang dilakukan dalam usahatani ubi jalar ini masih 

menggunakan cara tradisional atau masih secara konvensional yang di 

turunkan dari leluhur petani 

4. PENGADAAN PERTANIAN 

Peran penyuluh pertanian di wilayah Desa Cilembu baik. Penyuluh 

pertanian sering berkunjung dan melakukan diskusi bersama petani dan 

bertukar pendapat mengenai masalah-masalah pertanian yang dihadapi 

petani. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Aktivitas primer dari rantai pasok agribisnis ubi jalar adalah berupa 

penyediaan sarana produksi yang terdiri dari benih, pupuk, obat-

obatan, dan alat-alat pertanian. Untuk operasional atau usahatani 

memiliki keuntungan sebesar Rp. 7.625.000,- dengan R/C sebesar 

2,74. Nilai tamabah dari produk olahan ubi jalar (keripik, kremes, dan 

dodol) adalah positif, nilai tamabah tertinggi terdapat pada olahan 

keripik ubi. Pemasaran ubi jalar memiliki tiga saluran yaitu produsen-

kosumen, produsen-pedagang besar-konsumen, dan produsen-

pedagang kecil-konsumen. Untuk pemasaran produk olahan ubi jalar 

memiliki tiga saluran yaitu produsen-konsumen, produsen-pedagang 

besar-konsumen, dan produsen-pengecer-konsumen. Lembaga 

penunjang yang membantu dan mendukung usahatani ini adalah 

BANK dan pemerintahan (seperti departemen pertanian dan UPTD 

Pertanian). 

2. Aktivitas pendukung usahatani ubi jalar terdiri dari infrstruktur yang 

baik, sumberdaya manusia yang baik dengan memberdayakan 

masyarakat sekitar, peran kelompok tani baik, fasilitas jalan untuk
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mengakses lahan pertanian baik, dan transportasi yang menunjang 

usahatani ubi jalar ini cukup baik. 

 

5.2  Saran  

1. Untuk meningkatkan keuntungan dalam usahatani, diperlukan efisiensi 

tenaga kerja dengan cara penggunaan teknologi seperti pemakaian traktor 

untuk pengolahan lahan serta pemanfaatan teknologi lainnya. Bagi 

pengelola rumah produksi Ma Utik diharapkan terus melakukan inovasi 

dan melakukan promosi yang lebih baik lagi untuk mengembangkan 

usahanya sehingga mampu meningkatkan nilai jual, dan selalu menjaga 

hubungan baik dan harmonis dengan masyarakat wilayah Desa Cilembu 

maupun dengan masyarakat luas. 

2. Mengoptimalkan aktivitas-aktivitas pendukung seperti perawatan dan 

peningkatan insfrastruktur yang sudah ada, peningkatan pemberdayaan 

masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidikan formal seperti 

akademisi, maupun nonformal seperti kelompok tani, dan juga lembaga-

lembaga pengembangan ekonomi masyarakat seperti UMKM dan 

Koperasi. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Peta Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang 
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Lampiran 2. Alur Rantai Pasok Agribisnis Ubi Jalar 
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Pemasaran 

 Persiapan benih 

 Persiapan lahan 

 Penanaman 

 Pemeliharaan 

 Pengendalian 

happen 

 Panen 

 Pasca panen 

 

 Keripik Ubi 

 Kremes 

 Dodol Ub 

 

Pemasaran Ubi Jalar 

Pemasaran Kripik Ubi  

Jasa Lembaga  

Pendukung 

Konsumen  

SDM Teknologi Pengadaan infrastruktur 
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Lampiran 3. Biaya Operasional 

No. Uraian Harga 

1 Biaya Sarana Produksi 

- bibit 300 kg x @Rp 600,- / kg 

- pupuk kandang 

 kotoran domba 500 kg x @Rp 400,- / kg 

 kotoran ayam 500 kg x @Rp 140,- / kg 

- pupuk kimia 

 phonska 50 kg x @Rp 3.000,- / kg 

 NPK 50 kg x @Rp 3.000,- / kg 

- Pestisida 

 Curaccron 1 botol  

 

Rp 180.000,- 

 

Rp 200.000,- 

Rp   70.000,- 

 

Rp 150.000,- 

Rp 150.000,- 

 

Rp   35.000,- 

2 Biaya Sewa Lahan 

𝑆𝐿 =
𝐿𝐿

𝐻𝑎
 𝑥 𝑁𝑆 𝑥 𝐽𝑊𝑈 

𝑆𝐿 =
1400

10.000
 𝑥 𝑅𝑝 1.000.000 𝑥 

3

12
 

 

Rp 35.000,- 

3 Biaya Tenaga Kerja  

- Pengolahan lahan 

              6 HKP x @Rp 70.000,-  

- Pemupukan 

              2 HKW x @Rp 50.000,- 

- Pembuatan guludan 

              6 HKP x @Rp 70.000,-  

- Penyiapan benih 

              1 HKP x @Rp 70.000,-  

- Penanaman 

              2 HKW x @Rp 50.000,-  

- Penyiangan 

              2 HKW x @Rp 50.000,-  

- Pemupukan lanjutan 

              2 HKW x @Rp 50.000,-  

- Pengendalian OPT 

              2 HKW x @Rp 50.000,-  

- Pengairan 

              1 HKP x @Rp 70.000,-  

- Panen & angkut 

              10 HKP x @Rp 70.000,-  

               2 HKW x @Rp 50.000,-  

 

 

Rp 420.000,- 

 

Rp 100.000,- 

 

Rp 420.000,- 

 

Rp 70.000,- 

 

Rp 100.000,- 

 

Rp 100.000,- 

 

Rp 100.000,- 

 

Rp 100.000,- 

 

Rp 70.000,- 

 

Rp 700.000,- 

Rp 100.000,- 

4 Biaya Alat Tahan Lama 

𝑁𝑃 =
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑎𝑟𝑢 (𝑁𝐵) − 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑖𝑠𝑎 (𝑁𝑆)

𝑗𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑢𝑠𝑖𝑎 𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠
𝑥 𝐽𝑀𝐿𝑥 𝐽𝑊𝑈 𝑥 100 
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- Cangkul 

𝑁𝑃 (𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑢𝑠𝑢𝑡𝑎𝑛) =
120.000 − 12.000

5
𝑥 4 𝑥 

3

12
 𝑥 100 

 

- Parang 

𝑁𝑃 (𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑢𝑠𝑢𝑡𝑎𝑛) =
50.000 − 5.000

5
𝑥 4 𝑥 

3

12
 𝑥 100 

 

- Arit 

𝑁𝑃 (𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑢𝑠𝑢𝑡𝑎𝑛) =
45.000 − 4.500

5
𝑥 1 𝑥 

3

12
 𝑥 100 

 

- Rotasi 

𝑁𝑃 (𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑢𝑠𝑢𝑡𝑎𝑛) =
3.000.000 − 300.000

5
𝑥 1 𝑥 

3

12
 𝑥 100 

 

- Selang air 

𝑁𝑃 (𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑢𝑠𝑢𝑡𝑎𝑛) =
600.000 − 60.000

5
𝑥 1 𝑥 

3

12
 𝑥 100 

 

- Keranjang 

𝑁𝑃 (𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑢𝑠𝑢𝑡𝑎𝑛) =
7.000 − 700

5
𝑥 20 𝑥 

3

12
 𝑥 100 

 

- Timbangan  

𝑁𝑃 (𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑢𝑠𝑢𝑡𝑎𝑛) =
2.000.000 − 200.000

5
𝑥 1 𝑥 

3

12
 𝑥 100 

 

 

Rp 21.000,- 

 

 

 

Rp 9.000,- 

 

 

Rp 2.025,- 

 

 

Rp 135.000,- 

 

 

 

Rp 12.000,- 

 

 

 

Rp 6.300,- 

 

 

Rp 90.000,- 

5 Sewa Mobil Rp 1.000.000,- 

TOTAL Rp 4.375.000,- 
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Lampiran 4. Foto-Foto Kegiatan 

 
Pengecekan Lokasi 

 

 
Wawancara Bersama Bpk. Dayat 

 

 
Wawancara bersama Ma Utik 

 

 
Proses pengupasan Ubi Jalar 

 
Proses pengupasan Ubi Jalar 

 
Proses pencucian ubi jalar 

 
Proses penggorengan 

 

 
Proses pengemasan keripik 
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