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ABSTRACT 
The goal of the research is to studied the performance of Analyse on  Sweet potato (Ipomoea batatas L) 

cilembu  Farming, the breakevent point and Sensitivity. The technique research was caried out by survey 

method toward  the farmer in Cilembu Village, Pamulihan  Subdistrict,  Sumedang   Regency. The 

respondence carried out by  sencus tehnique of 21farmers as an unit of analyze. The technique of data 

analyze  was used by descriptive and the break event analyze. Based on the research result that The business 

of sweet potato farming conducted by farmers is carried out on an average area of 0.41 ha with relatively 

simple technology.  The nature of business activities as a commercial primary business is a source of 

support for the farmer's household economy.   The provision of seed input is obtained independently among 

sesame farmers while the use of fertilizer is obtained from local farmers groups or stalls.  The resulting 

product of 18,597 tons/ha Rp 3,500/kg.   Cilembu sweet potato farming is very profitable indicated at its 

efficiency level R/C = 2.67.  The quantity limit of  break event point was  1.830 kg  or equal with the land of  

0,10 ha. The farmer’s scale over the BEP scale. The performance of sweet potato farming  has little limit  

safety , thats shown by the MOS 52,59 % that’s means the selling can not decreasing more than 52,59 %. 

Nevertheless, sweet potato farming tends to be sensitive to rising fixed costs and sensitive to lower selling 

prices 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keragaan  usahatani ubi jalar cilembu, , titik impas dan 

sensitivitas.  Teknik penelitian yang digunakan adalah survei terbatas terhadap petani ubi jalar cilembu 

sebagai satuan analisisnya di Desa Cilembu, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang . Responden 

diambil berdasarkan sensus  21 orang petani.  Teknik analisis yang digunakan adalah teknis deskriptif dan 

analisis titik impas.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh Keragaan usahatani ubi jalar cilembu yang 

dilakukan oleh petani di dilakukan pada lahan seluas rata-rata 0,41 ha dengan  teknologi  yang  relatif 

sederhana.  Sifat kegiatan usaha sebagai usaha pokok komersial sumber penopang ekonomi rumah tangga 

petani.Penyediaan input benih diperoleh secara mandiri diantara sesame petani sedangkan penggunaan 

pupuk diperoleh dari  kelompok atau kios tani setempat.  Produk yang dihasilkan 18.597 ton/ha , yaitu dijual 

dengan harga Rp 3.500/kg.   Usahatani ubi jalar cilembu sangat meguntungkan terindikasi pada  tingkat 

efisiensi nya R/C = 2.67.Batas titik impas usahatani ubi jalar cilembu  dengan harga raata Rp 3.250/kg 

adalah  1.740  kg.  Secara faktual usahatani ubi jalar cilembu telah melewati batas skala usaha dan .  Jika 

dikonversi ke dalam luas lahan maka batas skala usaha minimal adalah 0,10 ha. Skala usaha yang dijalankan 

petani di lapangan, rata-rata 0,41  ha  berada  di atas skala usaha titik impas. Usahatani ubi jalar cilembu 

memiliki batas keamanan usaha yang rendah,  ditunjukan oleh  MOS 52,59 %, bahwa penjualan tidak boleh 

mengalami penurunan lebih dari 52,59 %.  Namun demikian usahatani ubi jalar cilembu cenderung sensitive 

terhadap kenaikan biaya tetap dan sensitive terhadap penurunan harga jual. 

 

Kata kunci: titik impas, sensitivitas, ubi cilembu 
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Kebijakan tersebut dipopulerkan dengan 

sebutan Program Upaya Khusus (UPSUS) 

padi ,ubi jalar  dan kedele (Pajale). 

Permasalahan substantif yang dihadapi 

dalam percepatan pencapaian swasembada 

pangan antara lain: (1) alih fungsi dan 

fragmentasi lahan pertanian; (2) rusaknya 

infrastruktur/ jaringan irigasi; (3) semakin 

berkurangnya dan mahalnya upah tenaga 

kerja pertanian serta kurangnya peralatan 

mekanisasi pertanian; (4) masih tingginya 

susut hasil (losses); (5) belum 

terpenuhinya kebutuhan pupuk dan benih 

sesuai rekomendasi spesifik lokasi serta 

belum memenuhi enam tepat (tepat waktu, 

jumlah, kualitas, jenis, harga, dan lokasi; 

(6) lemahnya permodalan petani, (7) harga 

komoditas pangan jatuh dan sulit 

memasarkan hasil pada saat panen raya. 

sehingga sangat merugikan petani dan 

menurunkan motivasi untuk meningkatkan 

produksi bagi kepentingan nasional 

(Badan Litbang Pertanian,  2017).  

Kecamatan Pamulihan Kabupaten 

Sumedang merupakan salah satu wilayah 

penghasil ubi jalar cilembu dan 

mempunyai nilai ekonomis tinggi. 

Pengembangan usahatani ubi jalar tersebut 

sebagai suatu sub sistem agribisis 

mempunyai prospek yang cukup potensial 

dan menjanjikan terutama jika dilihat dari 

potensi wilayah, baik sumber daya alam 

maupun sumber daya manusianya cukup 

mendukung. Selain itu laju permintaan 

terhadap produk ubi jalar terus bertambah 

dari tahun ke tahun  sejalan dengan 

meningkatnya tingkat konsumsi di dalam 

negeri Kecamatan Pamulihan menempati 

urutan kedua setelah Kecamatan 

Rancakalong. Hampir semua kecamatan 

sebagai daerah penghasil ubi jalar kecuali 

tiga kecamatan yaitu tomo, ujungjaya, dan 

cibugel.. Keberadaan sentra produksi 

tersebut akan sangat penting berkaitan 

dengan  adanya usaha industry yang 

mengolahnya dimana  akan memerlukan 

bahan baku utama pembuatan aneka 

industry berbasis bahan baku ubi cilembu.   

Berhasil tidaknya program peningkatan 

produksi dan produktivitas ubi jalar  

melalui penggunaan varietas ubi jalar  

cilembu, penggunaan input lainnya dan 

pemerapan metode yang tepat  adalah 

berada pada tangan-tangan terampil 

mereka.  Peningkatan  produksi dan 

produktivitas harus diikuti dengan 

peningkatan pendapatan sekalipun 

kemungkinan  penerapan varietas ubi jalar  

cilembu  berkonsekuensi akan 

meningkatnya biaya produksi.  Akan tetapi 

secara fiansialk sejauh peningkatan 

penerimaan  lebih besar dari peningkatan  

biaya produksi maka petani akan dapat 

memperoleh peningkatan pendapatan. 

 

METODE 

Bentuk penelitian ini merupakan  penelitian 

deskriptif   yang dikembangkan ,yaitu 

penelitian untuk mengungkap fakta di 

lapangan, dalam hal ini adalah mengungkap 

keadaan usahatani ubi cilembu varietas nirkum  

yang diusahakan  petani.  Keadaan usahatani 

yang diungkap adalah mulai dari pengolahan 

lahan, penyediaan benih, pemupukan, 

pemeliharaan, pengairan, pemanenan, 

penanganan hasil panen dan pemasarannya.  

Selanjutnya dari hasil pengungkapan tersebut 

dilakukan analisis pengembangan yaitu : 

analisis titik impas  guna  mengetahui batas  

skala usaha yang mendatangkan keuntungan 

(pendapatan petani)  dan analisis senstivtas 

yaitu untuk menganalisis perubahan harga jual 

ubi terhadap batas keuntungan usaha dan skala 

usaha.  

Teknik yang digunakannya adalah survei 

terbatas terhadap petani ubi cilembu  di Desa  

Cilembu , Kecamatan Pamulihan , Kabupaten 

Sumedang. Unit analisisnya  atau subyek 

penelitian adalah petani yang menjalankan 

kegiatan proses produksi usahatani  ubi 



 

 

cilembu pada musim tanam 2019/2020. Objek 

atau variabel pokok dalam penelitian ini 

meliputi: keragaan usahatani ubi cilembu, titik 

impas dan sensitivitas usahatani ubi 

cilembu.Petani yang dimaksud  adalah petani 

pemilik penggarap atau  petani penyewa yang 

mengusahakan usahatani ubi cilembu. Data 

yang iperlukan dan digunakan dalam 

penelitian ini meliputi data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data mengenai 

tentang diri responden mengenai keadaan 

usahatani ubi cilembu yang diambil atau 

diperoleh dari hasil observasi dan atau 

wawancara langsung dengan  responden.  Data 

sekunder adalah data pendukung yang 

diperlukan untuk mendukkung dan 

melengkapi  data primer  yang diperoleh dari 

instansi terkait atau lembaga terkait, 

perpustakaan dan studi literatu Berdasarkan 

hasil penelitian pendahuluan  populasi target 

petani ubi cilembu  di  Desa  Cilembu, 

Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang  

yang melakukan kegiatan usahatani ubi 

cilembu musim tanam 2019/2020, tercatat 21 

orang. Mengingat ukuran populasi petani ubi 

jalar yang menanam pada saat musim tanam 

bulan Maret - Juli  2020 relatif kecil (sedikit)  

maka penentuan  responden dilakukan dengan 

teknik  sensus. Teknik analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui keragaan usahatani ubi 

cilembu maka  diuraikan secara deskriptif 

yang dilengkapi dengan dokumentasi 

visual di lapangan 

2. Untuk menganalisis batas skala titik impas 

digunakan analisis titik  impas.  Formula 

dan analisis grafisnya sebagai berikut.   

 

   TFC 

Y = 

             PQ – AVC 

 

Dimana: 

TFC =  Biaya Tetap Total, BTT  (Total 

Fixed Cost), dalam Rp 

AVC =  Biaya Variabel Rata-rata, BVR  

(Total Variable Cost), dalam  

                 Rp/kg    

 Diperoleh dari BVT/Q 

Q =  Hasil produksi factual di lapangan , 

dalam  kg 

PQ =  Harga ubi cilembu, dalam Rp/kg
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Untuk BEP dalam luas lahan = BEP dalam produk dibagi produktivitas lahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.1.    Batas Skala Usaha Ekonomis (Menguntungkan) 

 
 

Selanjutnya untuk menghitung BEP luas lahan yang diusahakan maka diperoleh dari BEP produk 

dibagi produktivitas. 

BEP luas lahan =  BEP produk/Produktvitas 

Untuk menghitung MOS yaitu menghitung berapa sampai berapa persen hasil penjualan boleh turun 

maka dianalisis menggunakan rumus : 

 

 

Untuk menganalisis tingkat kepekaan perubahan usaha ubi jalar cilembu terhadap perubahan- 

 

 

perubahan dari biaya produksi dan harga jualnya maka digunakan perubahan terhadap: 

Jika Biaya tetap naik 10 %  

Jika Biaya variabel naik 10 %  

Jika harga jual naik 10 % 

Jiak harga jual turun 10 % 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Persyaratan Bibit 

Teknik perbanyakan tanaman ubi jalar yang 

sering dipraktekan adalah dengan stek batang 

atau stek pucuk.  Bahan tanaman (bibit) 

berupa stek pucuk atau stek batang harus 

memenuhi syarat sebagai berikut: a) Bibit 

berasal dari varietas atau klon unggul. b) 

Bahan tanaman berumur 2 bulan atau lebih. c) 

Pertumbuhan tanaman yang akan diambil 

steknya dalam keadaan sehat, normal, tidak 

terlalu subur. d) Ukuran panjang stek batang 

atau stek pucuk antara 20-25 cm, ruas-ruasnya 

rapat dan buku-bukunya tidak berakar. e) 

Mengala mi masa penyimpanan di tempat 

yang teduh selama 1-7 hari (BPP, 2010). 

Bahan tanaman (stek) dapat berasal dari 

tanaman produksi dan dari tunas-tunas umbi 

yang secara khusus disemai atau melalui 

proses penunasan. Perbanyakan tanaman 

dengan stek batang atau stek pucuk secara 

terus-menerus mempunyai kecenderungan 

penurunan hasil pada generasi-generasi 

berikutnya. Oleh karena itu, setelah 3-5 

generasi perbanyakan harus diperbaharui 

dengan cara menanam atau menunaskan umbi 

untuk bahan perbanyakan. 

 

 

b.      Penyiapan Bibit 

Tata cara penyiapan bahan tanaman (bibit) ubi 

jalar dari tanaman produksi adalah sebagai 

berikut: a) Pilih tanaman ubi jalar yang sudah 

berumur 2 bulan atau lebih, keadaan 

pertumbuhannya sehat dan normal. b) Potong 

batang tanaman untuk dijadikan stek batang 

atau stek pucuk sepanjang 20-25 cm dengan 

menggunakan pisau yang tajam, dan dilakukan 

pada pagi hari. c) Kumpulkan stek pada suatu 

tempat, kemudian buang sebagian daun-

daunnya untuk mengurangi penguapan yang 

berlebihan. d) Ikat bahan tanaman (bibit) rata-

rata 100 stek/ikatan, lalu simpan di tempat 

yang teduh selama 1-7 hari dengan tidak 

bertumpuk (BPP, 2010). 

 

(2).      Pengolahan Media Tanam 

a.      Persiapan 

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. 

b.      Pembentukan Bedengan 

Jika tanah yang akan ditanami ubi jalar adalah 

tanah  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 gulu 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. 

Lahan ubi jalar dapat berupa tanah tegalan 

atau tanah  bekas tanaman ubi jalar. Tata 

laksana penyiapan lahan untuk penanaman ubi 

jalar untuk lahan tegalan adalah sebagai 

berikut : 1). Bersihkan lahan dari rumput-

rumput liar (gulma) 2). Olahan tanah dengan 

cangkul atau bajak hingga gembur sambil 

membenamkan rumput-rumput liar. 3). 

Biarkan tanah kering selama minimal 1 

minggu. 4). Buat guludan-guludan dengan 

ukuran lebar bawah 60 cm, tinggi 30-40 cm, 

jarak antar guludan 70-100 cm, dan panjang 

guludan disesuaikan dengan keadaan lahan. 5). 

Rapikan guludan sambil memperbaiki saluran 

air diantara guludan. 

Hal yang penting diperhatikan dalam 

pembuatan guludan adalah ukuran tinggi tidak 



 

 

melebihi 40 cm. Guludan yang terlalu tinggi 

cenderung menyebabkan terbentuknya ubi 

berukuran panjang dan dalam sehinggga 

menyulitkan pada saat panen. Sebaliknya, 

guludan yang terlalu dangkal dapat 

menyebabkan terganggunya pertumbuhan atau 

perkembangan ubi, dan memudahkan serangan 

hama boleng atau lanas oleh Cylas sp (BPP, 

2010). 

(3). Teknik Penanaman 

a.      Penentuan Pola Tanam 

Sistem tanam ubi jalar di lokasi penelitian 

dilakukan secara tunggal (monokultur) dan 

tumpangsari dengan kacang tanah. Sistem 

monokultur meliputi : 1). 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.2). Buat larikan atau lubang tugal 

sejauh 7-10 cm di kiri dan kanan lubang tanam 

untuk tempat pupuk.3).  Tanamkan bibit ubi 

jalar ke dalam lubang atau larikan hingga 

dangkal batang (setek) terbenam tanah 1/2-2/3 

bagian, kemudian padatkan tanah dekat 

pangkal setek (bibit). 4). 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. 

 Dosis pupuk yang dianjurkan adalah 45-90 kg 

N/ha (100-200 kg Urea/ha) ditambah 25 kg 

P2O5/ha (50 kg TSP/ha) ditambah 50 kg 

K2O/ha (100 kg KCl/ha). Pada saat tanam 

diberikan pupuk urea 34-67 kg ditambah TSP 

50 kg ditambah KCl 34 kg per hektar. 

Tanaman ubi jalar amat tanggap terhadap 

pemberian pupuk N (urea) dan K (KCl).  

Sedangkan sistem tumpangsari dilakukan 

dengan tujuan 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 tumpangsari 

prinsipnya sama dengan sistem monokultur, 

hanya diantara 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. 

 

 

b.      Cara Penanaman 

Bibit yang telah disediakan dibawa ke kebun 

dan ditaruh di atas bedengan.   Bibit 

dibenamkan kira-kira 2/3 bagian kemudian 

ditimbun dengan tanah kemudian disirami air. 

Bibit sebaiknya ditanam mendatar, dan semua 

pucuk diarahkan ke satu jurusan.  Dalam satu 

alur ditanam satu batang, bagian batang yang 

ada daunnya tersembul di atas bedengan. 

Pada tiap bedengan ditanam 2 deretan dengan 

jarak kira-kira 30 cm. Untuk areal seluas 1 ha 

dibutuhkan bibit stek kurang lebih 36.000 

batang. Penanaman ubi jalar di lahan kering 

biasanya dilakukan pada awal musim hujan 

atau awal musim kemarau bila keadaan cuaca 

normal.  Dilahan , waktu tanam yang paling 

tepat adalah segera setelah ubi jalar rendengan 

atau ubi jalar gadu, yakni pada awal musim 

kemarau. 

(4). Pemeliharaan Tanaman 

a. Penjarangan dan Penyulaman Selama 3 

(tiga) minggu setelah ditanam, penanaman ubi 

jalar harus harus diamati kontinu, terutama 

bibit yang mati atau tumbuh secara abnormal. 

Bibit yang mati harus segera disulam.  Cara 

menyulam adalah dengan mencabut bibit yang 

mati, kemudian diganti dengan bibit yang 

baru, dengan menanam sepertiga bagian 

pangkal setek ditimbun tanah. 

Penyulaman sebaiknya dilakukan pada pagi 

atau sore hari, pada saat sinar matahari tidak 

terlalu terik dan suhu udara tidak terlalu panas. 

Bibit (setek) untuk penyulaman sebelumnya 

dipersiapkan atau ditanam ditempat yang 

teduh. 

b.      Penyiangan 

Pada sistem tanam tanpa mulsa jerami, lahan 

penanaman ubi jalar biasanya mudah 

ditumbuhi rumput liar (gulma). Gulma 

merupakan pesaing tanaman ubijalar, terutama 

dalam pemenuhan kebutuhan akan air, unsur 

hara, dan sinar matahaari. Oleh karena itu, 

gulma harus segera disiangi. Bersama-sama 

kegiatan penyiangan dilakukan 

pembumbunan, yaitu menggemburkan tanah 

guludan, kemudian ditimbunkan pada guludan 

tersebut. 



 

 

 c. Pembubunan 

Penyiangan dan pembubunan tanah biasanya 

dilakukan pada umur 1 bulan setelah tanam, 

kemudian diulang saat tanaman berumur 2 

bulan. Tata cara penyiangan dan 

pembumbunan meliputi tahap-tahap sebagai 

berikut: a) Bersihkan rumput liar (gulma) 

dengan kored atau cangkul secara hati-hati 

agar tidak merusak akar tanaman ubi jalar. b) 

Gemburkan tanah disekitar guludan dengan 

cara memotong lereng guludan, kemudian 

tanahnya diturunkan ke dalam saluran antar 

guludan. c) Timbunkan kembali tanah ke 

guludan semula, kemudian lakukan pengairan 

hingga tanah cukup basah. 

d.Pemupukan 

Zat hara yang terbawa atau terangkut pada saat 

panen ubi jalar cukup tinggi, yaitu terdiri dari 

70 kg N (± 156 kg urea), 20 kg P2O5 (± 42 kg 

TSP), dan 110 kg K2O (± 220 kg KCl) per 

hektar pada tingkat hasil 15 ton ubi basah. 

Pemupukan bertujuan menggantikan unsur 

hara yang terangkut saat panen, menambah 

kesuburan tanah, dan menyediakan unsur hara 

bagi tanaman. 

Dosis pupuk yang tepat harus berdasarkan 

hasil analisis tanah atau tanaman didaerah 

setempat.  Dosis pupuk yang dianjurkan secara 

umum adalah 45-90 kg N/ha (100-200 kg 

urea/ha) ditambah 25 kg P2O5/ha (± 50 kg 

TSP/ha) ditambah 50 kg K2O/ha (± 100 kg 

KCl/ha). 

Pemupukan dapat dilakukan dengan sistem 

larikan (alur) dan sistem tugal.  Pemupukan 

dengan sistem larikan mula-mula buat larikan 

(alur) kecil di sepanjang guludan sejauh 7-10 

cm dari batang tanaman, sedalam 5-7 cm, 

kemudian sebarkan pupuk secara merata ke 

dalam larikan sambil ditimbun dengan tanah. 

 

e.Pengairan dan Penyiraman 

Meskipun tanaman ubi jalar tahan terhadap 

kekeringan, fase awal pertumbuhan 

memerlukan ketersediaan air tanah yang 

memadai. Seusai tanam, tanah atau guludan 

tempat pertanaman ubi jalar harus diairi, 

selama 15-30 menit hingga tanah cukup basah, 

kemudian airnya dialirkan keseluruh 

pembuangan. Pengairan berikutnya masih 

diperlukan secara kontinu hingga tanaman ubi 

jalar berumur 1-2 bulan.  Pada periode 

pembentukan dan perkembangan ubi, yaitu 

umur 2-3 minggu sebelum panen, pengairan 

dikurangi atau dihentikan. 

Waktu pengairan yang paling baik adalah pada 

pagi atau sore hari. Di daerah yang sumber 

airnya memadai, pengairan dapat dilakukan 

kontinu seminggu sekali. Hal Yang penting 

diperhatikan dalam kegiatan pengairan adalah 

menghindari agar tanah tidak terlalu becek (air 

menggenang). 

(5).Pengendalian Hama dan Penyakit 

a.      Hama 

Hama yang biasa dijumpai dalam pertanaman 

ubi jalar yakni penggerek batang yang 

merusak tanaman ubi jalar berupa larva (ulat). 

Cirinya adalah membuat lubang kecil 

memanjang (korek) pada batang hingga ke 

bagian ubi.  Didalam lubang tersebut dapat 

ditemukan larva (ulat). Gejala: terjadi 

pembengkakan batang, beberapa bagian 

batang mudah patah, daun-daun menjadi layu, 

dan akhirnya cabang-cabang tanaman akan 

mati. Pengendalian: (1) rotasi tanaman untuk 

memutus daur atau siklus hama; (2) 

pengamatan tanaman pada stadium umur 

muda terhadap gejala serangan hama: bila 

serangan hama > 5 %, perlu dilakukan 

pengendalian secara kimiawi; (3) pemotongan 

dan pemusnahan bagian tanaman yang 

terserang berat; (4) penyemprotan insektisida 

yang mangkus dan sangkil, seperti Curacron 

500 EC atau Matador 25 dengan konsentrasi 

yang dianjurkan. 

Hama Boleng atau Lanas yakni Serangga 

dewasa hama ini (Cylas formicarius Fabr.) 

berupa kumbang kecil yang bagian sayap dan 

moncongnya berwarna biru, namun toraknya 

berwarna merah.  Kumbang betina dewasa 

hidup pada permukaan daun sambil 

meletakkan telur ditempat yang terlindung 

(ternaungi). Telur menetas menjadi larva 

(ulat), selanjutnya ulat akan membuat gerekan 

(lubang kecil) pada batang atau ubi yang 

terdapat di permukaan tanah terbuka. Gejala: 

terdapat lubang-lubang kecil bekas gerekan 

yang tertutup oleh kotoran berwarna hijau dan 

berbau menyengat.  Hama ini biasanya 



 

 

menyerang tanaman ubi jalar yang sudah 

berumbi.  Bila hama terbawa oleh ubi ke 

gudang penyimpanan, sering merusak ubi 

hingga menurunkan kuantitas dan kualitas 

produksi secara nyata.Pengendalian: (1) 

pergiliran atau rotasi tanaman dengan jenis 

tanaman yang tidak sefamili dengan ubi jalar, 

misalnya ubi jalar-ubi jalar-ubi jalar; (2) 

pembumbunan atau penimbunan guludan 

untuk menutup ubi yang terbuka; (3) 

pengambilan dan pemusnahan ubi yang 

terserang hama cukup berat; (4) 

pengamatan/monitoring hama di pertanaman 

ubi jalar secara periodik: bila ditemukan 

tingkat serangan > 5 %, segera dilakukan 

tindakan pengendalian hama secara kimiawi; 

(5) penyemprotan insektisida yang mangkus 

dan sangkil, seperti Decis 2,5 EC atau Monitor 

200 LC dengan konsentrasi yang dianjurkan; 

(6) penanaman jenis ubi jalar yang berkulit 

tebal dan bergetah banyak; (7) pemanenan 

tidak terlambat untuk mengurangi tingkat 

kerusakan yang lebih berat. 

Tikus (Rattus sp) yakni  hama tikus biasanya 

menyerang tanaman ubi jalar yang berumur 

cukup tua atau sudah pada stadium 

membentuk umbi.  Hama Ini menyerang ubi 

dengan cara mengerat dan memakan daging 

ubi hingga menjadi rusak secara tidak 

beraturan.  Bekas gigitan tikus menyebabkan 

infeksi pada ubi dan kadang-kadang diikuti 

dengan gejala pembusukan ubi. Pengendalian: 

(1) sistem gropyokan untuk menangkap tikus 

dan langsung dibunuh; (2) penyiangan 

dilakukan sebaik mungkin agar tidak banyak 

sarang tikus disekitar ubi jalar; (3) 

pemasangan umpan beracun, seperti Ramortal 

atau Klerat. 

b.Penyakit 

Kudis atau Scab yakni penyakit yang 

disebabkan oleh cendawan Elsinoe batatas. 

Gejala: adanya benjolan pada tangkai sereta 

urat daun, dan daun-daun berkerut seperti 

kerupuk. Tingkat serangan yang berat 

menyebabkan daun tidak produktif dalam 

melakukan fotosintesis sehingga hasil ubi 

menurun bahkan tidak menghasilkan sama 

sekali. Pengendalian: (1) pergiliran/rotasi 

tanaman untuk memutus siklus hidup 

penyakit; (2) penanaman ubi jalar bervarietas 

tahan penyakit kudis, seperti daya dan gedang; 

(3) teknik budidaya secara intensif; (4) 

penggunaan bahan tanaman (bibit) yang sehat. 

Layu fusarium merupakan penyakit yang 

disebabkan oleh jamur Fusarium oxysporum 

F. batatas. Gejala: tanaman tampak lemas, urat 

daun menguning, layu, dan akhirnya mati.  

Cendawan fusarium dapat bertahan selama 

beberapa tahun dalam tanah.  Penularan 

penyakit dapat terjadi melalui tanah, udara, 

air, dan terbawa oleh bibit.Pengendalian: (1) 

penggunaan bibit yang sehat (bebas penyakit); 

(2) pergiliran/rotasi tanaman yang serasi 

disuatu daerah dengan tanaman yang bukan 

famili; (3) penanaman jenis atau varietas ubi 

jalar yang tahan terhadap penyakit Fusarium 

(BPP, 2010) 

(6).Panen 

a.      Ciri dan Umur Panen 

Tanaman ubi jalar dapat dipanen bila umbinya 

sudah tua (matang fisiologis).  Ciri fisik ubi 

jalar matang, antara lain: bila kandungan 

tepungnya sudah maksimum, ditandai dengan 

kadar serat yang rendah dan bila direbus 

(dikukus) rasanya enak serta tidak berair. 

Penentuan waktu panen ubi jalar didasarkan 

atas umur tanaman. Jenis atau varietas ubi 

jalar berumur pendek (genjah) dipanen pada 

umur 3-3,5 bulan, sedangkan varietas berumur 

panjang (dalam) sewaktu berumur 4,5-5 bulan. 

Panen ubi jalar yang ideal dimulai pada umur 

3 bulan, dengan penundaan paling lambat 

sampai umur 4 bulan. Panen pada umur lebih 

dari 4 bulan, selain resiko serangan hama 

boleng cukup tinggi, juga tidak akan 

memberikan kenaikan hasil ubi. 

b.Cara Panen 

Tata cara panen ubi jalar melalui tahapan 

sebagai berikut: a) Tentukan pertanaman ubi 

jalar yang telah siap dipanen. b) Potong 

(pangkas) batang ubi jalar dengan 

menggunakan parang atau sabit, kemudian 

batang-batangnya disingkirkan ke luar petakan 

sambil dikumpulkan. c) Galilah guludan 

dengan cangkul hingga terkuak umbinya. d) 

Ambil dan kumpulkan ubi jalar di suatu 

tempat pengumpulan hasil. e) Bersihkan ubi 

dari tanah atau kotoran dan akar yang masih 



 

 

menempel.    f) Lakukan seleksi dan sortasi 

ubi berdasarkan ukuran besar dan kecil ubi 

secara terpisah dan warna kulit ubi yang 

seragam. Pisahkan ubi utuh dari ubi terluka 

ataupun terserang oleh hama atau penyakit. g) 

Masukkan ke dalam wadah atau karung goni, 

lalu angkut ke tempat penampungan 

(pengumpulan) hasil. (7). Pemasaran 

Pemasaran hasil produksi ubi jalar  dilakukan 

oleh petani secara perorangan.  Terdapat 2 

(dua) pola  saluran pemasaran yang dapat 

dimanfaatkan   petani dan semuanya dapat 

dilakukan secara  mudah.  Pola saluran  

pemasaran  masing-masing sebagai berikut: 

Dari petani ke pedagang pengepul dari 

pedagang pengepul ke pedagang besar dari 

pedangang besar ke pedagang pengecer lalu ke 

konsumen dan ada juga cara ke dua yaitu dari 

petani ke pedagang besar lalu ke pedagang 

pengecer lalu ke konsumen 

 Saluran Pemasaran Ubi Jalar Petani ubi jalar 

kebanyakan memilih pola pemasaran yang 

pertama, dengan alasan dan pertimbangan 

jumlah hasil produksi yang dijual sedikit dan 

lebih praktis karena pedagang pengumpul 

sendiri yang mendatangi petani. Transaksi 

penjualan terjadi di lokasi lahan petani bagi 

mereka yang langsung menjual setelah panen.  

Harga yang diterima petani pada waktu 

penelitian adalah  Rp 3.000 sampai Rpo 3.500 

per kg. Harga hasil produksi pada saat 

penelitian tersebut merupakan harga yang 

relatif rendah. 

Analisis Usahatani Ubi jalar  Cilembu. 

Biaya produksi dalam usahatani ubi jalar 

cilembu adalah besarnya nilai  kompensasi 

korbanan input yang digunakan  dalam proses 

produksi  untuk mendapatkan hasil ubi jalar 

cilembu dalam bentuk pipilan.  Besar  kecinya 

biaya produksi tergantung pada luas lahan dan 

intensitas teknologi yang digunakan yang 

mencakup aspek alat, bahan atau metode yang 

diterapkan.  Dalam perhitungan  biaya 

produksi maka seluruh korbanan harus 

diperhitungkan baik yang berupa biaya 

diperhitungkan maupun biaya yang 

dikeluarkan. Perhitungan biaya tersebut  

merupakan titik tolak bagi keputusan 

selanjutnya apakah usahatani ubi jalar tersebut 

perlu dilanjutkan dan diperluas atau 

sebaliknya. 

Biaya produksi usahatani ubi jalar  cilembu  

dalam analisis peneitian ini dihitung untuk 

jangka pendek sehingga terdapat biaya tetap 

total (total fixed cost) dan biaya variabel (total 

(total variable cost).  Perhitungan biaya 

dilakukan untuk per musim tanam. 

1. Biaya Tetap 

Biaya tetap sebagaimana disampaikan 

sebelumnya sebagai biaya yang sifatnya relatif  

tidak dipengaruhi besarnya (volume) produk.  

Biaya tetap dalam usahatani ubi jalar  cilembu  

meliputi  :  sewa lahan (sekalipun milik 

sendiri) ; penyusutan peralatan pertanian; 

pemeliharaan, dan bunga modal.  Besarnya 

biaya tetap untuk lahan seluas rata-rata 0,43 ha  

adalah Rp. 1.603.450  atau jika dikonversi per 

ha nya adalah Rp 3.718.576. 

Komponen biaya tetap yang terbesar adalah 

untuk sewa lahan yaitu Rp 862.400/0,43 

ha/musim atau Rp 2.000.000/ha/musim.   

2. Biaya Variabel. 

Biaya variabel didefinisikan sebagai biaya 

yang sifatnya berubah-ubah sesuai dengan 

besarnya volume produk yang dijalankan.  

Biaya variabel yang dikeluarkan dalam 

usahatani ubi jalar  cilembu meliputi:  benih, 

aneka pupuk (urea,Phonska), pupuk organik, 

dan tenaga kerja. 

Jumlah keseluruhan nilai biaya variabel yang 

dikeluarkan per luas lahan garapan 0,43 ha 

adalah sebesar Rp. 5.754.778 untuk sarana 

produksi Rp  4.812.192  dan tenaga kerja Rp 

942.586 . Apabila dikonversi per ha, maka 

biaya masing-masing adalah Rp  17.496.870 

untuk sarana produksi Rp11.160.000   dan Rp 

2.618.294 . untuk tenaga kerja. Pada Tabel 

4.6 berikut ini dijelaskan rincian kebutuhan 

sarana produksi usahatani dan biaya tenaga 

kerja untuk per luas lahan rata-rata  dan luas 

per satu hektar,  



 

 

Tabel 4.6 Biaya Produksi Usahatani Ubi jalar  Cilembu  Musim 

Tanam   Tahun  2020. Rata-Rata 

Sarana Saprodi dan 

Tenaga Kerja 

 Per Luas 0,43 ha Per ha 

Satua

n Fisik 

Nilai 

(Rp) Fisik Nilai (Rp) 

   Biaya Tetap           

1. Sewa Lahan paket Per 

musim 862.400 

Per 

musim 2.000.000 

2. Bunga Modal paket Per 

musim 600.000 

Per 

musim 1.391.466 

3. Pemeliharaan paket Per 

musim 32.450 

Per 

musim 75.255 

4. Penyusutan Alat paket Per 

musim 108.600 

Per 

musim 251.855 

Jumlah Biaya Tetap     1.603.450   3.718.576 

   Biaya Variebel 
 

        

A. Sarana produksi           

- Benih kg 6,47 64.680 15 150.000 

- Urea kg 86 241.472 200 560.000 

- Pupuk kandang kg 4.312 4.312.000 10.000 10.000.000 

- Phonska kg 65 194.040 150 450.000 

B. Tenaga Kerja HOK 18,85 942.586 52,37 2.618.294 

Jumlah Biaya Variebel     5.754.778  13.778.294 

Total Biaya     7.358.228  17.496.870 

Total biaya yang dikeluarkan dan diperhitungkan dalam usahatani ubi jalar  cilembu tersebut  adalah  

sebesar Rp 7.358.228 per luas lahan 0,43 ha atau Rp 17.496.870 per luas satu ha. 

 

Produksi, Produktivitas dan Penerimaan  

Keberhasilan  usahatani ubi jalar cilembu 

sangat ditentukan oleh besarnya produksi dan 

harga jual  hasil  produksi pada saat panen.  

Untuk mendapatkan hasil produksi yang tinggi 

pada dasarnya didalam usahatani harus 

memperhatikan  minimal aspek panca 

usahatani yang meliputi: sistem pengolahan 

yang baik, penggunaan varietas yang unggul, 

pemberantasan hama dan penyakit yang 

efisien dan murah, pengairan yang cukup, 

serta perlakuan pemupukan yang memadai.  

Disamping itu, luas lahan yang diusahakan  

petani juga  turut menentukan terhadap hasil 

produksi yang  diperoleh. 

Penerimaan usahatani ubi jalar  cilembu 

adalah nilai hasil penjualan ubi jalar cilembu 

selama satu musim. Hasil penjualan tersebut 

merupakan penerimaan total yaitu  hasil kali 

antara jumlah hasil produksi  dengan harga 

jual.  Oleh karenanya besar kecilnya 

penerimaan tergantung dari jumlah hasil 

produksi  (produk) dan harga yang diterima 

responden. 

Hasil produksi rata-rata yang dicapai oleh 

petani responden adalah 2.232  kg/musim 

untuk luas lahan 0,41 ha, atau  produktivitas 

yang dicapainya 18.664 kg/ha.   Capaian hasil 

produksi tersebut tergoloing cukup dan  

apabila memperhatikan dengan potensi 

kapasitasnya yaitu bisa mencapai angka llebih 

dari 20 ton per ha.  Hal tersebut dapat 

dipahami mengingat bahwa intensitas 

teknologi yang diterapkan masih  belum 

diusahakan secara maksimal. Ada 

hubungannya antara  penerapan  teknologi 

dengan capaian hasil produksi adalah dengan 

penerapan teknologi dalam hal ini terutama 

penggunaan bahan input produksi : benih 

aneka jenis pupuk termasuk obat-obatan  serta 

metode (cara/teknik-teknik) pengendalian 

produksi yang sederhana atau seadanya  



 

 

mengakibatkan proses produksi biologis pada 

ubi jalar cilembu tidak tumbuh dan 

berkembang sesuai dengan potensi dan 

kapasitas maksimumnya. Selanjutnya masih 

rendahnya capaian hasil produksi tersebut 

akan berimplikasi terhadap penerimaan total 

(total revenue) yang diperoleh.  

 Penerimaan usahatani ubi jalar  cilembu 

dalam penelitian ini diperoleh sebesar Rp 

27.017.778 untuk luas lahan 0,41 ha atau Rp 

66.290.337 per ha.  Peneriman tersebut 

diperoleh pada saat harga jual ubi jalar sebesar 

Rp 3.500/kg di lokasi petani.  Harga tersebut 

dipandang petani responden relatif kecil.  

Apabila harga jual ubi jalar dikaitkan dengan  

batas skala usaha, maka  dengan makin 

tigginya harga jual ubi jalar maka batas skala 

usaha ekonomi untuk mendapatkan 

keuntungan (pendapatan) akan semakin 

rendah (kecil) dan berlaku sebaliknya.  Tabel 

berikut menyajikan  capaian produk,   harga 

dan penerimaan. 

 

Tabel 4.7. Produk dan Penerimaan  Usahatani Ubi jalar  Cilembu 

Tahun 2020 Rata-Rata 

 

No. Uraian 
Rata-rata 

Per Luas 0,41 ha (Rp) Per Hektar (Rp) 

1. Produk (kg) 2.232 5.176 

2. Harga (Rp/kg)                                             3000 -3.500 

3. Penerimaan (Rp) 27.017.778 66.290.337 

    

 

 

Pendapatan Usahatani dan Efisiensi Usahatani 

Keuntungan (pendapatan) usahatani 

merupakan selisih antara penerimaan total 

dengan biaya produksi total.  Berdasarkan 

hasil analisis dan perhitungan sebagaimana 

tersaji dalam Lampiran 5, diperoleh 

pendapatan rata-rata usahatani ubi jalar 

cilembu untuk lahan seluas  0,41 ha,  Rp 

17.915.367  atau Rp 41.118,815 per ha. 

Terhadap pendapat petani capaian pendapatan 

usahatani  yang diperoleh tersebut adalah 

cukup tinggi dan memberikan kepuasan 

terhadap apa yang telah dijalankannya. 

Dengan lama waktu proses produksi seitar 5 

(lima)  bulan dan  luas lahan yang relatif kecil 

dapat memperoleh pendapatan sebesar 

tersebut.  Apa yang telah dicapai tersebut  

memberikan motivasi dan keputusan  

bermaksud ingin memperluas  lahan yang 

diusahakannya, akan tetapi untuk di daerah 

Sumedang  tersebut terkendala  dengan 

ketersediaan lahan, apalagi pada lahan sawah. 

Pendapatan usahatani yang diperoleh  petani 

dipengaruhi beberapa -faktor diantaranya 

biaya poroduksi total, hasil produksi, dan 

harga jual.  Makin tinggi biaya produksi 

semakin sedikit pendapatan yang diterima, 

sedangkan pengaruh hasil produksi dan harga 

jual bersifat positif artinya smakin besar hasil 

produksi dan tingginya harga komoditas maka 

makin tinggi pula pendapatan yang diperoleh.  

Perincian perolehan pendapatan usahatani ubi 

jalar  disajikan  pada Lampiran 5  dan 

rangkuymannya disajikan pada tabel berikut.   

 

Tabel 4.8. Biaya dan Pendapatan  Usahatani Ubi jalar  Cilembu  Tahun 2020 Rata-Rata 

 

No. Uraian 

Jumlah 

Per Luas 0,41 ha 

  (Rp) 

Per hektar  

(Rp) 

1. Penerimaan Total 27.017.778 66.290.337 

2. Biaya Total 10.002.420 24.171.557 

3. Pendapatan 17.915.367   41.118,815 



 

 

4 R/C 2,67 

 

R/C adalah hasilbagi antara penerimaan total 

atau hasil penjualan dengan biaya total.  

Sebagian pendapatan para ahli ekonomi 

pertanian R/C merupakan indeks efisiensi 

usahatani, yatu sejauhmana suatu usaha 

mampu mendatangkan penerimaan dari setiap 

satu rupiah biaya produksi. Diperoleh R/C  

usahatani ubi jalar cilembu = 2,67.  Angka 

tersebut sangat tinggi atau boleh dikata sangat 

efisien, setiap satu rupiah biaya produksi akan 

mendatangkan penerimaan Rp 2,67 atau  

menghasilkan keuntungan (pendapatan)  

sebesar Rp 1,67 

  Rendahnya capaian keuntungan dan 

R/C usahatani ubi jalar cilembu di Kabupaten 

Sumedang  disebabkan oleh harga jual ubi 

jalar yang pada saat penelitian  mencapai Rp 

3.000 sampai 3.500/kg  tergantung grade dan 

capaian produktivitas yang belum maksimal.   

Oleh karenanya untuk meningkatkan 

pendapatan mereka maka bagaimana caranya 

petani dapat meningkatkan produktivitasnya 

dan meningkatka harga jual ubi jalar.   

Analisa Batas  Skala Usaha Ekonomi 

Batas skala usaha ekonomi adalah batas skala 

usaha dalam satuan produk (kg), luas lahan 

(ha) atau penerimaan (Rp) dimana suatu usaha 

mulai mendatangkan keuntungan.  Alat yang 

sering digunakan adalah analisis titik impas 

(break event analyxe). Pada batas skala usaha 

tersebut suatu usaha tidak menderita kerugian 

(loss) juga tidak  mendapat keuntungan.  

Dalam konsep waktu jangka panjangdan 

dalam  struktur pasar persaingan tercapainya 

kondisi tersebut masih mendapatkan 

keuntungan normal, karena usaha mampu 

menutupi seluruh pengeluaran-pengeluaran 

biaya produksi, biaya pemasaran, biaya R 

&D,dan lain-lain,  termasuk mengganti alat 

dan mesin. 

Analisis ini merupakan suatu teknik untuk 

mempelajari hubungan antara biaya tetap total 

(BTT), biaya variabel rata-rata (BVR) dengan 

volume penjualan (Y). Berikut ini disajikan  

besaran dari variabel tersebut sebagai berikut

 

Tabel  4.9.  Besaran  Untuk Menghitung  Titik Impas 

Usahatani  Ubi jalar Cilembu Tahun 2020 Rata-Rata 

 

Uraian Luas = 0,41ha 

Biaya Tetap Total  ( Rp),                 2.291.086 

Biaya  Variabel Total (Rp/musim). 7.711.334 

Biaya Variabel Rata-rata (Rp/kg).   1.998 

Hasil Produksi Total (kg)                          7.719 

Harga Produk                 3.500 

Harga rata-rata  3.250 

Penjualan Budget 12.543.968 

Penjualan BEP 5.946.925 

BEP fisik (kg Ubi jalar) 1.830 

BEP luas lahan (ha) 0,10 

BEP Rupiah (Rp) 5.946.925 

MoS (%) 52,59% 

 

 

 

 

 



 

 

Berdasarkan formula batas keekonomian skala usaha (titik impas) produk 

 

           BTT 

 :      Y =            Hy – BVR 

 

                               1.603.450 

 :      Y =             3.250 – 1.998 

 

 :      Y =   1.830 kg  

Adapun batas akala usaha ekonomis luas lahan := BEP produk dibagi  

produktivitasnya, diperoleh = 0,10 ha atau 100 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.946.925 

 

2.291.086 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil analisis diperoleh nilai titik impas 

produksi (fisik) sebesar  1.830 kg atau pada 

luas lahan 0,10 ha.  Nilai titik impas tersebut 

untuk  harga jual ubi jalar rata-rata  Rp  3.250 

/kg. Secara faktual tingkat produk (volume) 

ubi jalar yang dihasilkan petani telah berada di 

atas batas ekonomi skala usaha titik impas  

dan usaha tersebut menguntungkan. Ini 

menunjukan usahatani ubi jalar cilembu di 

lokasi penelitian telah berada pada posisi 

aman.  

Dari uraian diatas, terlihat bahwa biaya 

variabel rata-rata, harga jual dan biaya tetap 

serta hasil produksi per satuan luas lahan 

merupakan faktor yang mempengaruhi besar 

kecilnya batas keekonomian skala usaha. Jika 

biaya variabel rata-rata dan biaya tetap 

konstan, jika harga jual ubi jalar cilembu 

semakin tinggi maka batas keekonomian skala 

usaha akan semakin rendah. Hal tersebut 

walaupun produksi tetap, keuntungan yang 

diperoleh akan semakin besar. Sebaliknya jika 

biaya variabel rata-rata dan harga jual tetap, 
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semakin tinggi biaya tetap maka batas skala 

usaha semakin besar dan keuntungan yang 

diperoleh akan semakin kecil. 

Untuk melihat apakah petani dalam keadaan 

untung atau tidak, dapat dilihat dari selisih 

antara volume penjualan nyata (penerimaan) 

dengan titik biaya total. Bila selisih itu 

bertanda positif maka usahatani yang 

dilaksanakan petani dalam keadaan 

menguntungkan dan sebaliknya bila selisihnya 

itu bertanda negatif maka usahatani yang 

dilaksanakan dalam keadaan rugi. Mengingat 

asumsi bentuk kurva penerimaan total (total 

revenue)  maupun biaya total (total cost)  

linier maka batas optimum keekonomian skala 

usaha tidak dapat ditentukan  Batas 

Keamanan (Margin of Safety, MOS) 

Margin of Safety (MOS) menunjukkan batas 

keamanan perusahaan dalam melakukan 

penurunan volume penjualan. Artinya agar 

petani tidak mengalami kerugian, maka 

penurunan volume penjualan tidak boleh lebih 

besar nilai margin of safety. Nilai margin of 

safety yang tinggi lebih baik bila dibandingkan 

yang rendah, karena hal ini menggambarkan 

penurunan produksi yang dapat ditolerir 

sehingga perusahaan (usahatani) tidak 

menderita kerugian. 

Batas keamanan ini dinyatakan dalam ratio 

antara penjualan nyata dengan volume 

penjualan pada titik batas keekonomian skala 

usaha  atau ratio dari selisih antara penjualan 

nyata itu sendiri.  Diperoleh MOS = (Rp  

12.543.968 - Rp 12.543.968)./ Rp  12.543.968 

x 100 % = 52,59 %,    artinya bahwa tingkat 

penjualan hasil usahatani ubi jalar cilembu 

tidak boleh turun lebih dari 52,59 % dari 

tingkat penjualan nyata. Dari besaran angka 

MOS tampaknya usahatanni ubi jalar cilembu 

meperlihatkan posisi yang sangat aman.  

Suatu usahatani yang mempunyai margin of 

safety yang besar mempunyai kedudukan yang 

lebih baik jika dibandingkan dengan usahatani 

yang mempunyai margin of safety yang 

rendah, karena margin of safety menunjukkan 

gambaran kepada pengusaha (petani)  

mengenai jumlah penurunan penjualan yang 

dapat ditolerir  sehingga usahatani tidak 

menderita kerugian. Jika dilihat dari produksi 

yang lebih besar dari nilai titik impasnya, jelas 

petani masih memperoleh keuntungan dari 

usahataninya, keuntungan tersebut masih 

dapat ditingkatkan lagi misalnya dengan 

meningkatkan produktivitasnya. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis di lapangan, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Keragaan usahatani ubi jalar cilembu yang 

dilakukan oleh petani di lokasi penelitian 

memperlihatkan proses produksi  dilakukan 

pada lahan seluas rata-rata 0,41 ha dengan  

teknologi  yang  relatif sederhana.  Sifat 

kegiatan usaha sebagai usaha pokok komersial 

sumber penopang ekonomi rumah tangga 

petani.   Penyediaan input benih diperoleh 

secara mandiri diantara sesame petani 

sedangkan penggunaan pupuk diperoleh dari  

kelompok atau kios tani setempat.  Produk 

yang dihasilkan 18.597 ton/ha dijual dengan 

harga ratara Rp 3.500/kg.   Pengolahan paska 

panen dilakukan sampai pada batas 

pembersihan ubi sebelum dijual.  Pemasaran 

hasil produksi dilakukan di tempat petani 

karena pembeli (pedagang pengumpul) yang 

mendatangi petani. Usahatani ubi jalar 

cilembu sangat meguntungkan terindikasi 

pada  tingkat efisiensi nya R/C = 2.67. 

2. Batas titik impas usahatani ubi jalar 

cilembu  dengan harga raata Rp 3.250/kg 

adalah  1.740  kg.  Dalam arti mulai pada 

batas tersebut  akan diperoleh keuntungan.   

Secara faktual usahatani ubi jalar cilembu 

telah melewati batas skala usaha tersebut 

dalam arti telah mendapatkan pendapatan  

(keuntungan usahatani).  Jika dikonversi 

ke dalam luas lahan maka batas skala 

usaha minimal adalah 0,10 ha. Skala usaha 

yang dijalankan petani di lapangan, rata-

rata 0,41  ha  berada  di atas skala usaha 

titik impas.  

3. Usahatani ubi jalar cilembu memiliki 

batas keamanan usaha yang rendah, hal 

tersebut ditunjukan oleh  MOS 52,59 %, 



 

 

bahwa penjualan tidak boleh mengalami 

penurunan lebih dari 52,59 %.  Namun 

demikian usahatani ubi jalar cilembu 

jikadikaotkan dengan perubahan biaya dan 

harga jualnya, maka usaha tersebut 

cenderung sensitive terhadap kenaikan 

biaya tetap dan sensitive terhadap 

penurunan harga jual. 

 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, 

maka dapat dikemukakan saran sebagai 

berikut: 

Dalam  usahatani ubi jalar cilembu  belum 

memperlihatkan capaian produktivitas  yang 

maksimal, sehingga masih berpeluang untuk 

ditingkatkan hingga lebih dari 20 ton/ha, 

sementara capaian factual 18 ton/ha.  

Sehubungan dengan hal tersebut perlu 

diketahui optimalisasi  penggunaan input 

produksi : benih, pupuk, obat-obatan curahan 

kerja dan penggunaan air dan lainnya.  yang  

memperlihatkan belum optimalnya 

penggunaan input produksi tersebut.  

Karenanya perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut untuk mengetahui efisiensi penggunaan 

input produksi. 

DAFTAR PUSTAKA 
Ahmad Thoriq dan  Asri Widyasanti  (2019): Kajian 

Proses Dan Analisis Kelayakan Finansial Usaha 

Ubi Cilembu Bakar Jurnal Ilmiah Rekayasa 

Pertanian dan Biosistem Vol 7 No 1. 

https://doi.org/10.29303/jrpb.v7i1.109. Diakses 

pada 25 Juni 2020. 

Badan Litbang Pertanian.  2010.  Pedoman Umum 

PTT.  Badan Penelitian Dan Pengembangan 

Pertanian.  Kementrian Pertanian.  Jakarta.Balai 

Penelitian Tanaman Pangan.  

Balai Penelitian Tanaman Ubi jalar. 2004. Penelitian 

Ubi jalar. Menuju Revolusi Hijau Lestari. Balai 

Penelitian Tanaman Ubi jalar, Sukamandi. 

BPTP Jawa Barat.2015. Petunjuk Teknis Budidaya Ubi 

Cilembu Organik. Balai Pengkajian Teknologi 

Pertanian (BPTP) Jawa Barat Jalan Kayuambon 

80 Lembang Bandung Barat 40391. Cetakan 

Pertama: 2015. ISBN 978-979-3595-54-2. 

Bayu Krisnamukti, 2000. Rekonseptualisasi Kebijakan 

Pembangunan Tanaman Pengan dan 

Hortikultura; Perspektif Agribisnis. Pustaka Sinar 

Harapan, Jakarta. 

Case Karl, E., dan Fair Ray, C., 2005. Prinsip-Prinsip 

Ekonomi Mikro. Terjemahan  Cetakan Kelima . 

Penerbit PT. Prenhalindo. Jakarta 

Cordelia Ervina, Musa Hubeis, dan Nora H. 

Pandjaitan .2019. Kajian Strategi Pemasaran Ubi 

Cilembu. Jurnal  Manajemen IKM, Mei 

2019 (69-75) Vol. 14 No. 1 .ISSN 2085-8418; 

EISSN 2622-9250 

Dinas Pertanian Tanaman pangan Kabupaten 

Sumedang, 2016. Buku Laporan Tahunan. Dinas 

Pertanian Kabupaten  Sumedang. 

Downey, W.D dan S.P Erickson, 1989. Manajemen 

Agribisnis, Edisi Kedua. Terjemahan R. Ganda 

S.A. Sirait. Erlangga, Jakarta. 

Hernanto,  Fadholi  2004.  Ilmu Usahatani.  Penebar 

Swadaya.  Jakarta 

Gitosudarmo I. dan Basri. 2012. Manajemen 

Keuangan. Edisi Keempat. BPFE. Yogyakarta 

Hadispoetra, Soedarsono. 1994. Biaya dan 

Pendapatan Didalam Usahatani. Departemen 

Pertanian. Fakultas Pertanian Fakultas Pertanian. 

IPB. Bogor. 

Harahap, Sofyan S. 2007. Analisis Kritis atas Laporan 

Keuangan. Edisi Kesatu. PT. Raja Grafindo 

Persada. Jakarta. 

Harun Al Rasyid.  2005.  Teknik Penarikan Sampel 

dan Penyusunan Skala.  Program Pascasarjana.  

Universitas Padjadjaran, Bandung 

Hanafi A. 1986. Memasyarakatkan Ide-ide Baru. 

Surabaya : Usaha Nasional 

Hoeridah A., dan Suriati, T. (2011). Analisis Daya 

Saing Ubi Jalar Cilembu di Kabupaten Sumedang 

Jawa Barat. Jurnal Forum Agribisnis 1 (2): 200 – 

216. 

Iqbal Hasan, M.  2002.  Pokok-Pokok Materi 

Metodologi Penelitian dan Aplikasinya.  Cetakan 

Pertama.  Ghalia Indonesia, Jakarta. 

Juanda, Dede dan Bambang Cahyano. 2000. Ubi Jalar 

Budidaya dan Analisis Usahatani. Kanisus, 

Yogyakarta. 

Kartasapoetra.1995. Pengantar Ekonomi Produksi 

Pertanian.BinaAksara. Jakarta 

Kasmir. 2011. Analisis Laporan Keuangan.  

Penerbit PT Raja Grafindo Persada. 

Jakarta. 

Krisnamurthi, B. 2006. Revitalisasi Pertanian: 

Sebuah konsekuensi sejarah dan tuntutan 

masa depan. Dalam Revitalisasi Pertanian 

dan Dialog Peradaban. Penerbit Buku 

Kompas. Jakarta. 

http://jrpb.unram.ac.id/index.php/jrpb/issue/view/12
http://jrpb.unram.ac.id/index.php/jrpb/issue/view/12
http://jrpb.unram.ac.id/index.php/jrpb/issue/view/12
http://jrpb.unram.ac.id/index.php/jrpb/issue/view/12
https://doi.org/10.29303/jrpb.v7i1.109


 

 

Mas’ud, Machfoedz, 2000. Akuntansi Manajemen 

2, Edisi 3, BPFE, Yogyakarta  

Mosher, A.T. 2002. Menggerakkan dan 

Membangun Pertanian. Terjemahan 

Bahrin Samad (Cetakan Kelima).  CV. 

Yasaguna, Jakarta. 

Mubyarto, 1995. Pengantar Ekonomi Pertanian. 

LP3ES. Jakarta.  

Munawir, S. 2007. Analisa break Even:Ancangan 

Linier secara Ringkas dan Praktis.Edisi 

ketiga. Cetakan kesepuluh. Yogyakarta: 

BPFE 

 Munawir, S. 2007. Analisa Laporan Keuangan. 

Edisi Keempat. Liberty. Yogyakarta. 

Oktania Anne Erika. 2013. Analisis Profitabilitas 

Dan Likuiditas Dalam Menilai Kinerja 

Keuangan Pada PT. Telekomunikasi 

Indonesia Tbk. Jurnal Ilmu & Riset 

Manajemen, Vol. 2, No. 

3.eprints.umk.ac.id/7655/7/daftar_pustaka.

pdf Diakses pada 26 Juni 2020. 

Putri Hidayatul Fajrin. 2016. Analisis 

Profitabilitas dan Likuiditas Terhadap 

Kinerja Keuangan PT. Indofood Sukses 

Makmur, Tbk. Jurnal Ilmu dan Riset 

Manajemen, Vol. 5, No. 6. 

3.eprints.umk.ac.id/7655/7/daftar_pustaka.

pdf 

               Diakses pada 26 Juni 2020. 

Riyanto, Bambang. 2013. Dasar-Dasar 

Pembelanjaan Perusahaan. Edisi 

Keempat. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta. 

Rudi Wibowo, 2000. Penyediaan Pangan dan 

Permasalahannya. Pustaka Sinar Harapan, 

Jakarta. 

Rukmana, R. 1997. Ubi Jalar, Budidaya dan 

Pasca Panen. Jakarta (ID). Kanisius. 

Sari, E.P. 2004. Analisis Prospek Pengembangan 

Komoditas Ubi Jalar (Ipomea Batatas) 

dan Kelayakan Pembangunan Pabrik 

Frozen French Ubi Jalar di Kabupaten 

Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. [tesis]. 

Institut Pertanian Bogor. 

Siegel, S. 1994. Statistik non Parametrik untuk 

Ilmu-Ilmu Sosial. P.T Gramedia. Jakarta  

 

Singarinbun M, Sofian Effendi. 1989. Metode 

Penelitian Survei. LP3ES . Jakarta . 

Soekartawi. 2002. Analisis Usahatani. 

Universitas Indonesia Press. Jakarta. 

Soekartawi, dan A.Soehardjo, J.L. Dillon, J.B. 

Hardaker.1986. Ilmu Usahatani dan Penelitian 

untuk Pengembangan Usahatani Kecil. UI Press. 

Jakarta. 

Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. PT. 

Alfabeta. Bandung 

Suminarti, N.E. dan Susanto. 2015. Pengaruh Macam 

Dan Waktu Aplikasi Bahan Organik Pada 

Tanaman Ubi cilembu (Ipomoea batatas L.) 

Varietas Kawi. Jurnal Agro, 2 (1) : 15-28. 

Prihadi, Toto. 2008.  Analisis Rasio Keuangan, 

PPM Manajemen, Jakarta. 

Yulistia . 2014 . Analisis Margin Of Safety Dan 

Pengaruhnya Terhadap Perencanaan Laba Pada 

Toko Profil Dan Plafon Gipsum Padang. Jurnal 

KBP Vol 2 – No. 2, Juni 2014. 

https://akbpstie.ac.id/cmsz/medias/file/9.%20yulis

tia.pdf. Diakses pada 27 Juni 2020.

https://akbpstie.ac.id/cmsz/medias/file/9.%20yulistia.pdf
https://akbpstie.ac.id/cmsz/medias/file/9.%20yulistia.pdf


 

 

 


