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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui besar nilai tambah  pada 

agroindustri berbahan baku ubi kayu pada UD. Waroh Maju Bersama di Desa Sesaot 

Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. (2) Untuk menganalisis fungsi rantai nilai 

dan hubungan masing – masing para pelaku rantai nilai agroindustri berbahan baku ubi kayu 

pada UD. Waroh Maju Bersama di Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok 

Barat. (3) Untuk mengetahui margin kontribusi agroindusrtri berbahan baku ubi kayu  pada 

UD. Waroh Maju Bersama di Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan model 

studi kasus. Penelitian ini dilakukan di Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok 

Barat. Unit analisis dalam penelitian ini adalah fungsi dan hubungan pelaku rantai nilai, nilai 

tambah produk agroindustri berbahan baku ubi kayu dan margin kontribusi agroindustri 

berbahan baku ubi kayu pada UD.Waroh Maju Bersama. Penentuan responden rantai nilai 

dilakukan dengan teknik Snow Ball Sampling, selanjutnya penentuan responden konsumen 

menggunakan teknik Accidental Sampling dan jumlahnya ditentukan dengan Quota Sampling 

yaitu ditetapkan sebanyak 7 responden konsumen. 

Hasil penelitian menunjukan . (1) Total nilai tambah keripik ubi kayu untuk 1 kg 

bahan baku (BB ) yaitu sebesar Rp 15.550 perkilogram bahan baku dengan ratio nilai tambah 

sebesar  64,46%. (2) Masing-masing pelaku rantai nilai melakukan 3 fungsi rantai nilai yaitu 

fungsi pertukaran, fungsi fisik dan fungsi fasilitas. Sedangkan hubungan yang terjadi pada 

pelaku rantai nilai dengan UD Waroh Maju Bersama ada yang bermitra dan non mitra (3) 

Margin kontribusi dalam pengolahan keripik ubi kayu di UD.Waroh Maju Bersama adalah 

sebesar Rp 625.525 per proses produksi.  

  

__________________________________________  

Kata Kunci : Nilai Tambah, Rantai Nilai dan Margin Kontribusi 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research are: (1) To find out the value added of cassava 

agroindustry from UD. Waroh Maju Bersama in Sesaot, Narmada District, West Lombok 

Regency. (2) To analyze the function of the value chain and the correlation of each of the 

value chain actors agroindustry made from cassava at UD. Waroh Maju Bersama in Sesaot 

Narmada District, West Lombok Regency. (3) To find out the contribution margin of 

agroindusrtri made from cassava from UD. Waroh Maju Bersama in Sesaot Narmada 

District, West Lombok Regency. 

The method used in this research is descriptive method with a case study model. This 

research was conducted in Sesaot Village, Narmada District, West Lombok Regency. The 

unit of analysis in this study is the function and correlation of value chain actors, the added 

value of cassava agroindustrial products and the contribution margin of agroindustry made 

from cassava based on UD. Waroh Maju Bersama. Determination of value chain respondents 

is done by the Snow Ball Sampling technique, then the determination of consumer 

respondents using Accidental Sampling techniques and the amount is determined by Quota 

Sampling, which is determined by 7 consumer respondents. 

The results of the study show. (1) The total added value of cassava chips for 1 kg of 

raw material (BB) is Rp. 15,550 per kilogram of raw material with a value added ratio of 

64.46%. (2) Each value chain actor performs 3 value chain functions, exchange function, 

physical function and facility function. Whereas the correlation that occur with value chain 

actors with UD Waroh Maju Bersama are partners and non partners (3) The contribution 

margin in processing cassava chips at UD. Waroh Maju Bersama is Rp. 625,525 per 

production process. 

__________________________________________  

Key Words : Added Value, Value Chain and Contribution Margin 
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PENDAHULUAN 

Salah satu komoditi pertanian yang menjadi fokus pengembangan komoditas oleh 

pemerintah adalah ubi kayu, karena komoditas tersebut memiliki biaya penanaman dan 

pemeliharaan yang lumayan rendah, sementara produksinya sangat berpengaruh terhadap 

pasar serta permintaan akan ubi kayu saat ini yang cukup tinggi. disamping itu ubi kayu juga 

memiliki beragam produk turunan yang sangat prospektif dan berkelanjutan. Manfaat ubi 

kayu dalam fokus pengembangan komoditas dibagi menjadi bahan makanan pokok lokal, 

produk industri pertanian, dan bahan baku industri sehingga sangat berpotensi untuk 

dikembangkan.  

 Di Indonesia ubi kayu menempati urutan ketiga setelah beras dan jagung yang 

dikonsumsi sebagai makanan pokok masyarakat, bahkan di beberapa daerah yang sulit 

diperoleh beras, ubi kayu digunakan sebagai bahan makanan pokok 

 Di daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) ubi kayu merupakan salah satu komoditi 

andalan masyarakat, karena selain potensi lahan yang cukup luas, keadaan iklim, jenis tanah 

dan topografi yang sangat mendukung untuk perkembangan tanaman ubi kayu Di NTB. Ubi 

kayu dimanfaatkan oleh masyarakat umumnya hanya direbus dan langsung dikonsumsi, 

namun sekarang ubi kayu dapat dinikmati dan diolah menjadi berbagai macam produk, 

seperti kripik, tape, kerupuk ubi ayu, dodol tape ubi kayu dan masih banyak lagi. 

 Kecamatan Narmada mempunyai peran penting dalam peningkatan produksi tersebut, 

dikarenakan Kecamatan Narmada merupakan Keacamatan penghasil Ubi Kayu tertinggi di 

Kabupaten Lombok Barat 

 Di Kecamatan Narmada terdapat  usaha agroindustri ubi kayu yang berkembang. 

Pengembangan agroindustri mempunyai prospek cerah untuk pertumbuhan baru 

perekonomian nasional, peningkatan nilai tambah, peningkatan pendapatan sekaligus 

pemberdayaan ekonomi masyarakat maupun sebagai wahana penyerapan tenaga kerja, bentuk 

agroindustri yang banyak berkembang adalah agroindustri rumah tangga, salah satu hasil 

komoditi pertanian yang memerlukan penanganan agroindustri adalah ubi kayu. 

 Desa Sesaot merupakan salah satu desa di Kecamatan Narmada yang terdapat  industri 

pengolah ubi kayu dan berbagai macam produk olahan ubi kayu dan turunannya.Industri ubi 

kayu merupakan kegiatan yang cukup penting bagi masyarakat sekitar karena dapat 

memberikan keuntungan yang cukup menjanjikan bagi para pelakunya serta produksi ubi 

kayu di daerah Narmada yang cukup tinggi. Kegiatan agroindustri ubi kayu tidak dapat 

dipungkiri bahwa terdapat kendala - kendala yang berkaitan dengan produksi, kendala lain 

juga dapat terjadi pada pemasaran dan lain sebagainya. Bertolak dari hal inilah, peneliti 

tertarik untuk  mengadakan penelitian mengenai rantai nilai dari komoditi ubi kayu dengan  

menggunakan analisis rantai nilai yang bertujuan mengidentifikasi aktifitas - aktifitas aktor 

dari hulu sampai dengan hilir. 

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yakni pendekatan rantai nilai (value 

chain approach) merupakan sebuah pendekatan sekaligus juga alat analisis untuk penguatan 

(upgrading) daya saing sebuah sub sektor/komoditas unggulan daerah secara komprehensif. 

Analisis  Value Chain memandang perusahaan/badan usaha sebagai salah satu bagian dari 

rantai  nilai produk. Rantai nilai produk merupakan Aktivitas yang berawal dari bahan 

mentah sampai dengan penanganan purnajual. Rantai nilai ini  mencakup aktivitas yang 

terjadi karena hubungan dengan pemasok, dan hubungan dengan konsumen. Aktivitas 

tersebut merupakan kegiatan yang saling tergantung satu  dengan yang lain. Pendekatan 
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rantai nilai berperan dalam membantu menjelaskan kepada siapa saja keuntungan 

didistribusikan dan lembaga apa saja yang terkait dalam aliran rantai nilai. Dari setiap 

lembaga pemasaran ubi kayu terdapat hubungan yang terjadi antara penjual dan pembeli. 

Oleh karena itu untuk mengetahui apakah rantai nilai agroindustri ubi kayu di Kecamatan 

Narmada ini menguntungkan atau tidak dari segi tambahan nilai yang didapatkan para pelaku  

dan lembaga pemasaran ubi kayu, serta untuk mengetahui fungsi dan hubungan dari setiap 

para pelaku rantai nilai, dapat dilihat melalui analisis rantai nilai ubi kayu. Sebab, dalam 

analisis ini akan terlihat manfaat langsung dari suatu usaha dengan melihat  besarnya margin 

pelaku bisnis dari pemasaran hasil produksi yang dihasilkan. Berdasarkan uraian diatas, maka 

perlu dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Rantai Nilai  dan Nilai Tambah 

Agroindustri Berbahan Baku Ubi Kayu (Studi Kasus pada UD. Waroh Maju Bersama di 

Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat)”  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Besar nilai tambah  pada agroindustri 

berbahan baku ubi kayu pada UD. Waroh Maju Bersama di Desa Sesaot Kecamatan Narmada 

Kabupaten Lombok Barat. (2) Fungsi rantai nilai dan hubungan masing – masing para pelaku 

rantai nilai agroindustri berbahan baku ubi kayu pada UD. Waroh Maju Bersama di Desa 

Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. (3) Margin kontribusi agroindusrtri 

berbahan baku ubi kayu  pada UD. Waroh Maju Bersama di Desa Sesaot Kecamatan 

Narmada Kabupaten Lombok Barat. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan model studi kasus. Penelitian 

ini dilakukan di Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. Unit analisis 

dalam penelitian ini adalah fungsi dan hubungan pelaku rantai nilai, nilai tambah produk 

agroindustri berbahan baku ubi kayu dan margin kontribusi agroindustri berbahan baku ubi 

kayu pada UD.Waroh Maju Bersama. Penentuan responden rantai nilai dilakukan dengan 

teknik Snow Ball Sampling, selanjutnya penentuan responden konsumen menggunakan teknik 

Accidental Sampling dan jumlahnya ditentukan dengan Quota Sampling yaitu ditetapkan 

sebanyak 7 responden konsumen. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. 

Serta sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder:  Data primer 

adalah data yang diperoleh langsung dari responden, dimana data diperoleh langsung melalui 

wawancara dengan daftar pertanyaan (kuisioner) yang sudah dipersiapkan. Sedangkan data 

sekunder yaitu data yang diperoleh dari instansi/lembaga yang yang terkait dengan penelitian. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik survey. Dalam metode ini 

pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi.  

Nilai tambah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nilai tambah produk dari 

lembaga atau pelaku rantai nilai ubi kayu, dimana pelaku rantai nilai berperan dalam 

memberikan nilai tambah untuk disalurkan ke pelaku rantai nilai berikutnya seperti yang 

terjadi pada usaha keripik ubi kayu UD.Waroh Maju Bersama di Desa Sesaot Kecamatan 

Narmada. 
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Pada perhitungan nilai tambah rantai nilai ubi kayu ini menggunakan format analisis 

nilai tambah, dengan rumus sebagai berikut: 

Tabel 1. Analisis Nilai Tambah dengan Metode Hayami 

No. Variabel Formula 

I. Output, Input dan Harga 

1 Output (kg) (1) 

2 Bahan Baku (kg) (2) 

3 Tenaga Kerja (HKO) (3) 

4 Faktor Konversi (4) = (1)/(2) 

5 Koefisien Tenaga Kerja (5) = (3)/(2) 

6 Harga Produk Rata-rata (Rp/kg) (6) 

7 Upah Rata-rata Tenaga Kerja (Rp/HKO) (7) 

II. Pendapatan dan Keuntungan 

8 Harga Bahan Baku (Rp/kg) (8) 

9 Sumbangan Input Lain (Rp/kg) (9) 

10 Nilai Produk (Rp/kg) (10) = (4) x (6) 

11 a. Nilai Tambah (Rp/kg) (11a) = (10) – (9) – (8) 

 b. Rasio Nilai Tambah (%) (11b) = (11a)/(10) x 100% 

12 a. Imbalan Tenaga Kerja (Rp/HKO) (12a) = (5) x (7) 

 b. Bagian Tenaga Kerja (%) (12b) = (12a)/(11a) x 100% 

13 a. Keuntungan (Rp) (13a) = (11a) – (12a) 

 b. Tingkat Keuntungan (%) (13b) = (13a)/(11a) x 100% 

III. Balas Jasa Pemilik Faktor-faktor Produksi 

14 Margin (Rp/kg) (14) = (10) – (8) 

 a. Pendapatan Tenaga Kerja (%) (14a) = (12a)/(14) x 100% 

 b. Sumbangan Input Lain (%) (14b) = (9)/(14) x 100% 

 c. Keuntungan Pengusaha (%) (14c) = (13a)/(14) x 100% 

Sumber : Hayami, et al (1987) 

 Margin kontribusi dalam penelitian ini adalah selisih dari total pendapatan atau 

penjualan yang diperoleh UD.Waroh Maju Bersama dengan total biaya yang digunakannya 

dalam mengolah ubi kayu menjadi keripik ubi kayu. Untuk mengetahui besarnya marjin 

kontribusi yang diperoleh pengolah ubi kayu dapat dihitung menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

TCM = TR – TVC 

Keterangan: 

TCM = Total Contribution Margin/Total Margin Kontribusi (Rp) 

TR = Total Revenue/Total Penerimaan (Rp) 

TVC = Total Variabel Cost/Total Biaya Variabel (Rp) 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Analisis Nilai Tambah 

Besarnya nilai tambah pengolahan agroindustri ubi kayu oleh UD.Waroh Maju 

Bersama dianalisis dengan menggunakan Metode Hayami dapat dilihat pada Tabel 2. berikut 

: 

Tabel 2.  Analisis Nilai Tambah UD.Waroh Maju Bersama per Proses Produksi Tahun 2018 

NO. VARIABEL FORMULA Hasil 

I. Output,Input, dan Harga   

1 Output (kg) 1 18 

2 Bahan baku  (kg) 2 50 

3 Tenaga Kerja (HKO) 3 2,2 

4 Faktor Konversi (4) = (1)/(2) 0,36 

5 Koefisien Tenaga Kerja (HKO) (5) = (3)/(2) 0,044 

6 Harga Produk Rata-rata  (Rp/Kg) 6 67.000 

7 Upah Rata-rata Tenaga Kerja (Rp/HKO) 7 65.454,54 

II. Pendapatan dan Keuntungan   

8 Harga Bahan Baku (Rp/Kg) 8 4.000 

9 Sumbangan Input Lain (Rp/Kg) 9 4.570 

10 Nilai Produk (Rp/Kg) (10) = (4) x (6) 24.120 

11 a. Nilai Tambah (Rp/Kg) (11a) = (10) – (9) – (8) 15.550 

  b. Rasio Nilai Tambah (%) (11b) = (11a)/(10) x 100% 64,46 

12 a.Imbalan Tenaga Kerja (Rp/HKO) (12a) = (5) x (7) 2.879,99 

  b. Bagian Tenaga Kerja (%) (12b) =  (12a)/(11a) x 100% 18,52 

13 a. Keuntungan (Rp) (13a) = (11a) - (12a) 12.670,00 

  b.Tingkat keuntungan (%) (13b) = (13a)/(11a) x 100% 81,47 

III. Balas Jasa Pemilik Faktor-faktor Produksi   

14 Margin (Rp/Kg) (14) = (10) – (8) 20.120 

  a. Pendapatan Tenaga Kerja (%) (14a) = (12a)/(14) x 100% 14,31 

  b.Sumbangan Input Lain (%) (14b) = (9)/(14) x 100% 22,71 

  c.Keuntungan Pengusaha (%)  (14c) = (13a)/(14)x100% 62,97 

Sumber : Data Primer Diolah 2018 

Dari tabel diatas dapat dilihat pemilik agroindustri keripik ubi kayu UD.Waroh Maju 

Bersama dapat memproduksi ubi kayu menjadi keripik yaitu dengan bahan baku sebanyak 50 

kg dengan harga Rp 4.000/kg dan menghasilkan output sebanyak 18 kg dengan harga Rp 

67.000/kg. 

1.Nilai produksi  

 Berdasarkan Tabel 2 menunjukan bahwa nilai produksi pada agroindustri kripik 

singkong di UD.Waroh Maju Bersama sebesar Rp24.120/Kg bahan baku. Nilai produksi ini 

diperoleh dari hasil kali harga produksi (output) sebesar Rp 67.000/kg dengan faktor konversi 

0,36 kg/BB. Dari faktor konversi 0,36 kg/BB dapat diketahui bahwa kemampuan ubi kayu 

menghasilkan kripik ubi kayu sebesar 0,36 kg/BB yang artinya dalam satu kg ubi kayu yang 

diolah menghasilkan 0,36 kg keripik ubi kayu. Dalam hal ini nilai produksi akan 

mempengaruhi besar kecilnya nilai tambah yang diperoleh. Semakin besar nilai produksi 

maka nilai tambah dari pengolahan ubi kayu menjadi keripik ubi kayu juga semakin tinggi. 
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2.Nilai Tambah  

Berdasarkan Tabel 2 menunjukan bahwa pengolahan ubi kayu menjadi keripik 

menghasilkan nilai tambah sebesar Rp 15.550/kg bahan baku dengan rasio nilai tambah 

sebesar 64,46%, artinya bahwa setiap satu kg bahan baku ubi kayu yang digunakan akan 

mendapatkan nilai tambah sebesar 64,46% hal ini disebabkan oleh nilai tambah ditentukan 

oleh kemampuan bahan baku dalam memproduksi keripik ubi kayu dan harga jual produk. 

3. Imbalan Tenaga Kerja 

 Berdasarkan Tabel 2 menunjukan bahwa koefisien tenaga kerja pada usaha keripik 

ubi kayu di UD.Waroh Maju Bersama sebesar 0,044/kg bahan baku dengan jumlah  bahan 

baku sebesar 50 kg, artinya bahwa untuk mengolah satu kg bahan baku ubi kayu menjadi 

keripik membutuhkan 0,044 HKO tenaga kerja. Upah rata-rata tenaga kerja pada agroindustri 

keripik ubi kayu di UD.Waroh Maju Bersama sebesar Rp65.454,54, sehingga besarnya 

imbalan tenaga kerja yang diperoleh pada agroindustri keripik ubi kayu di UD.Waroh Maju 

Bersama sebesar Rp 2.879,99/kg bahan baku dengan rasio bagian tenaga kerja pengolahan 

ubi kayu sebesar 18,52% artinya bahwa setiap imbalan tenaga kerja yang diperoleh dari nilai 

tambah maka bagian tenaga kerja pengolahan ubi kayu sebesar 18,52%. 

4. Keuntungan 

 Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa besar keuntungan yang didapat UD.Waroh 

Maju Bersama dalam memproduksi keripik ubi kayu diperoleh dari nilai tambah dikurangi 

dengan imbalan tenaga kerja sebesar  Rp 12.670/kg bahan baku dengan tingkat keuntungan 

sebesar 81,47% dari nilai produksi, artinya bahwa setiap satu kg ubi kayu yang digunakan 

oleh pengusaha dalam pengolahan keripik akan memperoleh keuntungan sebesar 81,47%, 

sehingga dari keuntungan tersebut, pengusaha dapat meningkatkan pendapatan dan 

memenuhi kebutuhan hidupnya.  

5. Balas Jasa Pemilik Faktor Produksi 

 Berdasarkan Tabel 2 menunjukan bahwa margin kuntungan yang diperoleh dari usaha 

pengolahan ubi kayu menjadi keripik ubi kayu sebesar Rp 20.120/kg.dimana margin 

keuntungan diperoleh dari nilai produksi dikurangi dengan harga bahan baku. Dari margin 

keuntungan ini diketahui bahwa pendapatan tenaga kerja sebesar 14,31% dimana diperoleh 

dari perbandingan antara imbalan tenaga kerja dengan margin keuntungan  dikali dengan 

100%. Dapat disimpulkan bahwa setiap Rp 100,- keuntungan yang diperoleh dari pengolahan 

ubi kayu membutuhkan pengeluaran sebesar 14,31% untuk diberikan kepada tenaga kerja. 

 Untuk balas jasa pemilik faktor produksi dari sumbangan input lain seperti biaya 

bahan penolong pendukung dan penyusutan alat sebesar 22,71% artinya bahwa setiap 

Rp100,- keuntungan yang didapatkan membutuhkan pengeluaran sebesar 22,71% untuk 

diberikan kepada input lain.  

 Sedangkan balas jasa yang diterima oleh pengusaha keripik ubi kayu dari keuntungan 

kegiatan produksi sebesar 62,97% artinya bahwa dari Rp 100,- keuntungan yang didapatkan 

maka akan mendapatkan keuntungan bersih sebesar 62,97% untuk diberikan kepada 

pengusaha keripik ubi kayu. 
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Fungsi Pelaku Rantai Nilai Agroindustri Ubi Kayu 

Fungsi rantai nilai dilakukan dalam kegiatan pemasaran untuk menciptkan nilai 

tambah dari perpindahan produk agroindustri ubi kayu.agroindustri ubi kayu adalah kegiatan 

yang dilakukan oleh masing-masing pelaku rantai ke pelaku rantai berikutnya. Dari fungsi 

tersebut maka terjalinlah suatu hubungan antar pelaku rantai yang mempermudah dalam 

mengembangkan usaha agroindustri berbahan baku ubi kayu. Berikut fungsi-fungsi rantai 

nilai yang dilakukan yang ada di Kecamatan Narmada dapat dilihat pada Tabel 3. sebagai 

berikut : 

Tabel 3. Fungsi Pelaku Rantai Nilai Agroindustri Ubi Kayu Tahun 2018 

NO  Fungsi Pengepul UD.Waroh  
Pedagang 

Pengecer 
Konsumen 

1 Pertukaran 

   

  

  a.Pembelian  √  √  √ √ 

  b.Penjualan  √  √  √   - 

2 Fisik 

   

  

  a. Pengangkutan  -  √  - √ 

  b.Pengolahan  -  √  -  - 

  c.Penyimpanan   √  - √   - 

3 Fasilitas  

   

  

  a. Pembiayaan  -  √  -  - 

  

b.Penanggungan 

resiko  √  √   - √ 

  c.Informasi pasar  √  √  √  - 

  

d.Standarisasi dan 

grading  √  √  - -  

Sumber : Data Primer diolah 2018 

Berdasarkan Tabel 3 Dapat kita ketahui bahwa pelaku rantai nilai melakukan fungsi 

yang berbeda – beda yaitu  

1.Pengepul 

Pengepul ubi kayu melakukan beberapa fungsi diantaranya adalah fungsi pertukaraan 

dengan melakukan pembelian dan penjualan ada pengepul membeli ubi kayu yang kemudian 

dijual kepada  UD.Waroh Maju Bersama. Selanjutnya pengepul juga melakukan fisik, ubi 

kayu yang sudah dibeli oleh pengepul disimpan selama satu hari serta pengepul juga 

melakukan fungsi fasilitas dalam hal penanggungan resiko, informasi pasar dan standard an 

grading (penyortiran) 

2.UD.Waroh Maju Bersama 

UD.Waroh Maju Bersama dalam mengolah ubi kayu untuk menjadi keripik 

melakukan semua fungsi yang pertama yaitu fungsi pertukaran, UD.Waroh Maju Bersama 

membeli ubi kayu mentah pada pengepul lalu menjual ubi kayu yang sudah dioah menjadi 

keripik ke pedagang pengecer, kedua UD.Waroh Maju Bersama melakukan fungsi fisik pada 

bagian pengangkutan produk dan pengolahan produk. Ketiga UD.Waroh Maju Bersama juga 

melakukan semua bagian fungsi fasilitas  UD.Waroh Maju Bersama melakukan pembiayaan 
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sendiri dalam pemasaran ubi kayu dan UD.Waroh Maju Bersama juga dalam kegiatan 

pemasarannya  mencari informasi pasar dan melakukan standarisasi dan grading. 

3.Pedagang Pengecer (UD.Lestari, UD, Anjani dan UD.Palm Perdana)  

Semua pedagang pengecer melakukan fungsi yang sama yaitu fungsi pertukaran, 

pedagang pengecer membeli produk olahan ubi kayu dari UD.Waroh Maju Bersama lalu 

menjualnya kembali, selanjutnya semua pedagang pengecer  melakukan fungsi fisik, 

pedagang pengecer penyimpanan produk yang dibeli dari UD.Waroh Maju Bersama. Para 

pedagang pengecer juga melakukan fungsi fasilitas (pelancar) yaitu mencari informasi pasar 

dalam menjalankan pemasarannya. 

4.Konsumen 

Sebagian besar fungsi yang dilakukan oleh konsumen yaitu melakukan fungsi 

pertukaran yang hanya membeli produk saja namun tidak dijual kembali dan konsumen 

melakukan fungsi fisik dimana konsumen membeli produk dan dibawa pulang sendiri, serta 

produk yang sudah dibeli oleh konsumen menjadi tanggungan konsumen itu sendiri. 

Hubungan Pelaku Rantai Nilai Agroindustri Ubi Kayu   

Hubungan antar pelaku rantai nilai agroindustri ubi kayu dalam penelitian ini dapat 

berupa mitra atau non mitra.kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua 

belah pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama, 

dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan (Hafsah, 1999). Dalam 

penelitian Nuraini Asri menyatakan bahwa bentuk kemitraan diukur dari sejauh mana 

pengusaha melakukan kerjasama kepada pihak lain secara terus menerus selama kurun waktu 

> 6 bulan. Dalam penelitian ini yang dimaksud hubungan mitra yaitu adanya hubungan jual 

beli dalam waktu yang lama, langganan dan lainnya. Dalam melakukan kerja sama pada 

proses penjualan harus didasari dengan kepercayaan antara pelaku agar proses penjualan 

suatu usaha berjalan dengan baik. Berikut Tabel yang menggambarkan bentuk hubungan 

(Tabel 4), sifat hubungan (Tabel 5), dan Tujuan (Tabel 6) pelaku rantai nilai aroindustri 

berbahan baku ubi kayu di Kecamatan Narmada :  

Tabel 4. Bentuk Hubungan Pelaku Rantai Nilai Agoindustri Berbahan Baku Ubi Kayu 

dengan UD.Waroh Maju Bersama 2018 

No Hubungan 
Pedagang 

Pengepul 

Pedagang Pengecer 

Konsume

n* 
UD 

Lestari 

UD 

Anjani 

UD 

Palm 

Perdana 

1 Jual – Beli  √  √  √  √  √ 

2 
Pembayaran 

Tunai/Kredit  √  √  √  √  √ 

3 Informasi Pasar  √  √  √  √ - 

4 Teknologi - - - - - 

5 Bantuan Modal - - - - - 

6 Langganan tetap  √  √  √  √ - 

Sumber : Data Primer diolah 2018 

Berdasarkan Tabel 4 menunjukan bentuk–bentuk hubungan yang dilakukan  semua 

pelaku rantai nilai, mulai dari pedagang pengepul, UD Lestari, UD Anjani, dan UD Palm 

Perdana adalah sama, yaitu hubungan jual-beli, pembayaran tunai/kredit, informasi pasar dan 
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langganan tetap. Sedangkan bentuk hubungan yang dilakukan sebagian besar konsumen 

hanya hubungan jual-beli saja. 

Tabel 5. Sifat Hubungan Pelaku Rantai Nilai Agroindustri Berbahan Baku Ubi Kayu Dengan 

UD.Waroh Maju Bersama Tahun 2018 

No Pelaku Rantai Sifat Hubungan  (Tahun) Keterangan 

1 Pedagang Pengepul Berulang-ulang 9 Bermitra 

2 Pedagang Pengecer :  

a. UD Lestari Berulang-ulang 5 Bermitra 

b. UD Anjani Berulang-ulang 2 Bermitra 

 
C UD Palm Perdana Berulang-ulang 5 Bermitra 

3 Konsumen Akhir Sesaat - Non Mitra 

Sumber : Data Primer Diolah 2018 

Berdasarkan Tabel 5 menunjukan hubungan pelaku antar mata rantai nilai 

agroindustri berbahan baku ubi kayu dengan UD.Waroh Maju Bersama. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa mata rantai nilai yaitu pengepul dan pedagang pengecer memiliki 

hubungan berulang-ulang yang terjalin selama masing-masing lebih dari 6 bulan, Pedagang 

pengepul melakukan hubungan berulang-ulang selama 9 tahun artinya hubungannya dengan 

UD.Waroh Maju Bersama sudah bermitra. Pedagang pengecer melakukan hubungan 

berulang-ulang tanpa perjanjian kontrak dengan lama hubungan masing-masing, UD.Lestari 

selama 5 tahun, UD.Anjani selama 2 tahun, serta UD.Palm Perdana selama 5 tahun, sehingga 

dapat dikatakan hubungan semua pedagang pengecer tersebut melakukan mitra dengan 

UD.Waroh Maju Bersama.Sedangkan hubungan UD.Waroh Maju Bersama dengan 

konsumen akhir yaitu tidak bermitradikarenakan konsumen hanya membeli produk 

UD.Waroh hanya sesaat dan tidak berulang-ulang. 

Tabel 6. Tujuan Pelaku Rantai Nilai Agroindustri Berbahan Baku Ubi Kayu Melakukan 

Hubungan Dengan UD.Waroh Maju Bersama Tahun 2018 

No Pelaku Rantai Tujuan 

1 Pedagang Pengecer  

a. UD.Lestari Dijual Kembali 

b. UD.Anjani Dijual Kembali 

c. UD.Palm Perdana Dijual Kembali 

2 Konsumen  Konsumsi sendiri 

Sumber:Data Primer Diolah 2018 

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui hubungan yang terjadi pada pedagang pengecer 

maupun konsumen dengan UD.Waroh Maju Bersama memiliki tujuan.Tujuan dari 

UD.Lestari, UD.Anjani dan UD.Palm Perdana menjalin hubungan mitra dengan UD.Waroh 

Maju Bersama adalah membeli produknya lalu dijual kembali kepada konsumen.Sedangkan 

konsumen memiliki tujuan hanya untuk membeli produk dan mengkonsumsi sendiri atau 

langsung. 
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Rantai Nilai Agroindustri Ubi Kayu 

Dalam penelitian ini rantai nilai agroindustri ubi kayu dimulai dari bahan baku ubi 

kayu mentah yang dibeli dari pengepul oleh UD.Waroh Maju Bersama dan diolah menjadi 

kerpik ubi kayu, lalu hasil olahan tersebut dijual ke pedagang pengecer dan pedagang 

pengecer menjual ke konsumen akhir. Untuk lebih jelasnya aliran produk bisa sampai ke 

tangan konsumen akhir, dapat dilihat pada gambar berikut : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Rantai Nilai Agroindustri Ubi Kayu 
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     Rp.18.000/150g 
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      Rp.18.000/150g 
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Menjual  
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Berdasarkan gambar 1 dapat kita ketahui peranan dari para pelaku yang terlibat dalam 

rantai nilai agroindustri berbahan baku ubi kayu. Dari pelaku rantai pedagang pengepul peran 

yang dilakukan membeli ubi kayu dari petani dengan harga Rp 2.250/kglalu menjualnya 

kepada UD.Waroh Maju Bersama dengan harga Rp 4.000/kg. Selanjutnya pelaku rantai 

UD.Waroh Maju Bersama peran yang dilakukan adalah membeli ubi kayu pada pedagang 

pengepul dengan harga Rp 4.000/kg lalu mengolahnya menjadi keripik ubi kayu dan 

menjualnya ke pedagangag pengecer dengan harga Rp 10.000/150g. Pada pelaku rantai 

UD.Lestari, UD.Anjani dan UD.Palm Perdana peran yang dilakukan adalah membeli produk 

UD.Waroh Maju Bersama dengan harga tersebut dan dijual kepada konsumen dengan harga 

Rp 20.000/150g di UD.Lestari, Rp 18.000/150g di UD.Anjani dan UD.Palm Perdana. Pelaku 

rantai konsumen memiliki peran hanya membeli produk pada, UD.Lestari, UD.Anjani dan 

UD.Palm Perdana dengan harga yang telah ditetapkan tersebut. 

Margin Kontribusi UD.Waroh Maju Bersama  

Margin kontribusi adalah selisish dari pendapatan dengan biaya variabel. Margin 

kontribusi merupakan jumlah yang tersisa untuk menutupi biaya tetap dan memberikan 

keuntungan atau dengan kata lainMargin kontribusi adalah selisish dari pendapatan dengan 

biaya variabel saja.. Untuk mengetahui pendapatan dan margin kontribusi dari UD.Waroh 

Maju Bersama dapat dilihat pada Tabel 7 

Tabel 7. Pendapatan dan Margin Kontribusi Keripik Ubi Kayu per Proses  Produksi Pada 

UD.Waroh Maju Bersama Tahun 2018 

Sumber : Data Primer Diolah 2018 

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa total  pendapatan UD.Waroh Maju 

Bersama per proses adalah sebesar Rp 1.200.000 dengan total biaya variabel yang 

No Uraian Produksi (Kg) Harga (Rp/Kg) Total (Rp) 

1 

Jumlah Produksi 

Keripik Ubi Kayu 18 67.000 1.200.000 

Total Pendapatan                 1.200.000 

2 

Biaya Variabel :   

a. Bahan Baku 50 4.000 200.000 

b. 
Bahan Penolong dan 
Pendukung 

    228.500 

c. Tenaga Kerja     144.000 

d. Biaya Lainya  
  

1.975 

Total biaya Variabel 574.475 

Biaya Tetap       

a. 
Penyusutan Alat 
Produksi 

    38.188,57 

d. Pajak Usaha     12.000 

Total Biaya Tetap 50.188,57 

Total Biaya Produksi 624.663,57 

3 Keuntungan 575.336,43 

4 Margin Kontribusi 625.525 
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dikeluarkan adalah Rp 574.475 dan pengeluaran biaya tetap Rp50.188,57. Dari pendapatan dan 

biaya variabel tersebut UD.Waroh Maju Bersama mendapatkan margin kontribusi sebesar Rp 

625.525 untuk menutupi biaya tetap dari produksi keripik ubi kayu Rp 50.188,57sehingga 

mendapatkan laba atau keuntungan sebesar Rp 575.336,43. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Total nilai tambah keripik ubi kayu untuk 1 kg bahan baku (BB ) yaitu sebesar Rp 15.550 
perkilogram bahan baku dengan ratio nilai tambah sebesar 64,46%. 

2. Fungsi dan hubungan masing-masing pelaku rantai nilai pada agoindustri keripik ubi kayu 

adalah sebagai beriku: 

a. (1)Fungsi yang dilakukan Pedagang Pengepul adalah : Fungsi Pertukaran (Pembelian 

dan Penjualan), Fungsi Fisik (Penyimpanan) dan Fungsi Fasilitas (Penanggungan resiko 

Informasi Pasar, dan  Standarisasi/Grading). (2) Fungsi yang dilakukan UD.Waroh 

Maju Bersama adalah : Fungsi Pertukaran (Pembelian dan Penjualan), Fungsi Fisik 

(Pengangkutan dan Pengolahan) dan Fungsi Fasilitas (Pembiayaan, Penanggungan 

Resiko, Informasi Pasar dan Standarisasi/Grading). (3) Fungsi yang dilakukan 

pedagang pengecer (UD. Lestari UD.Anjani dan UD.Palm Perdana) adalah sama yaitu 

meliputi : Fungsi Pertukaran (Pembelian dan Penjualan), Fungsi Fisik (Penyimpanan), 

Fungsi Fasilitas (Informasi pasar). (4) Fungsi yang dilakukan Konsumen adalah : 

Fungsi Pertukaran (Pembelian), Fungsi Fisik (Pengangkutan) dan Fungsi Fasilitas 

(Penanggungan Resiko). 

b. Hubungan masing-masing mata rantai nilai agroindustri ubi kayu dengan UD.Waroh 

Maju Bersama terdiri atas mitra dan non mitra. Mata rantai nilai yang melakukan 

hubungan mitra adalah adalah pedagang pengepul, dan semua pedagang pengecer 

(UD.Lestari UD.Anjani dan UD.Palm Perdana) sedangkan mata rantai yang yang non 

mitra adalah konsumen akhir hubungan non mitra tersebut hanya sebatas jual beli. 

3. Margin kontribusi dalam pengolahan keripik ubi kayu di UD.Waroh Maju Bersama adalah 

sebesarRp 625.525per proses produksi. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diajukan 

saran-saran sebagai berikut : 

1. Untuk UD.Waroh Maju Bersama disarankan menambah volume bahan baku  untuk 

produksi keripik ubi kayu dan lebih banyak melakukan mitra dengan pedagang lainnya. 

2. Bagi pembaca diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang baik dan 

berguna terumata untuk peneliti yang ingin mengangkat masalah yang sama dengan 

penelitiaini.  
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