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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk menganalisis keuntungan pada 

agroindustri berbahan baku singkong di Kecamatan Gunungsari Kabupaten 

Lombok Barat, (2) Untuk menganilis nilai tambah pada agroindustri berbahan 

baku singkong di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, (3) 

Mengidentifikasi hambatan atau masalah yang dihadapi pelaku agroindustri 

berbahan baku singkong di Kecamatan Gunungsari Lombok Barat. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif.Unit analisis dalam 

penelitian ini adalah unit usaha agroindustri berbahan baku singkong yang 

terdapat di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat.Penentuan 

responden dilakukan  denganmenggunakan metode sensus yaitu sebanyak 35 unit 

usaha yang terdiri atas 32 unit usaha di Desa Gunungsari Kecamatan 

Gunungsari dan3 unit usaha di Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari 

Kabupaten Lombok Barat yang masih berproduksi pada tahun 2017.Keuntungan 

usaha dianalisis dengan analisis biaya dan keuntungan, sedangkan nilai tambah 

dianilisis dengan metode Hayami. Hasil penelitian menunjukan : (1) Keuntungsn 

yang diperoleh oleh pengusaha agroindustri tape singkong adalah sebesar Rp 

340.283,44 per proses produksi atau sebesar Rp 8.615.415.64 per bulan. 

Sedangkan keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha agroindustri keripik 

singkong adalah sebesar Rp 1.122.087,16 per proses produksi atau sebesar Rp 

27.194.070,69 per bulan. (2) Nilai tambah agroindustri tape singkong adalah 

sebesar Rp 3.211 /kg bahan baku ubi kayu, sedangkan nilai tambah agroindustri 

keripik singkong adalah sebesar Rp 16.684 /kg bahan baku ubi kayu.  (3) 

Pengusaha agroindustri berbahan baku singkong memiliki masalah atau hambatan 

yang paling banyak dihadapi yaitu modal dengan 34,09 %, kemudian bahan baku 

dengan 22,72 % kemudian pemasaran dengan 18,18 %, kemudian cuaca dengan 

13,63 % dan  tenaga kerja dengan 11,36 %. 
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Abstract 

 The objectives of this study are (1) To analyze the advantages of cassava 

agroindustry in Gunungsari District, West Lombok Regency, (2) To extract added 

value from cassava-based agro-industries in Gunungsari District, West Lombok 

Regency, (3) Identify obstacles or problems that faced by agroindustry players 

made from cassava in Gunungsari District, West Lombok. The method used in 

this study is descriptive method. The unit of analysis in this study is the agro-

industrial business unit made from cassava which is found in Gunungsari District, 

West Lombok Regency. Determination of respondents was carried out using the 

census method, which consisted of 35 business units consisting of 32 business 

units in Gunungsari Village, Gunungsari Subdistrict and 3 business units in 

Taman Sari Village, Gunungsari District, West Lombok Regency, which still 

produced in 2017. Business profits were analyzed by cost analysis profits, while 

added value was analized by Hayami's method. The results of the study showed: 

(1) The advantage obtained by cassava tape agro-industry entrepreneurs was IDR 

340,283.44 per production process or IDR 8,615,415.64 per month. While the 

profits obtained by cassava chips agro-industry entrepreneurs are Rp. 

1,122,087.16 per production process or Rp. 27,194,070.69 per month. (2) The 

added value of cassava tape agro-industry is Rp. 3,211 / kg of cassava raw 

material, while the cassava chips agro-industry added value is Rp. 16,684 / kg of 

cassava raw material. (3) Agroindustry entrepreneurs made from cassava raw 

materials have the most problems or obstacles faced, namely capital with 34.09%, 

then raw materials with 22.72% then marketing with 18.18%, then weather with 

13.63% and labor with 11.36%. 
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PENDAHULUAN 
 

Pembangunan pertanian di era globaliasi saat ini mengalami berbagai tantangan, 

antara lain pemenuhan kebutuhan pangan, persaingan pasar global, mencari alternatif 

sumber pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan, 
lapangan kerja pertanian dan optimalisasi pemanfaatan serta pelestarian sumberdaya 

lahan perlu dilakukan secara terpadu terutama sektor pertanian dengan industri dan jasa 

menuju terbentuknya jaringan agroindustri. 
Di Nusa Tenggara Barat produksi ubi kayu pada tahun 2015 mencapai 107.254 ton 

atau naik sebesar 15,77 % jika dibandingkan dengan produksi ubi kayu tahun 2014  yang 

mencapai 92.643 ton. Meningkatnya produksi ini disebabkan karena meningkatnya luas 

panan dari 4.706 hektar pada tahun 2014 menjadi 5.030 hektar pada tahun 2015. Selain 
itu, meningkatnya produksi ubi kayu juga disebabkan karena meningkatnya produtivitas 

ubi kayu dari 196,86 kw/ha pada tahun 2014 menjadi 213,23 kw/ha atau naik sebesar 8,31 

% pada tahun 2015. (BPS, 2016). 

Agroindustri merupakan jembatan antara masyarakat petani dengan 

industri. Selain sebagai penerus mata rantai produk pertanian kearah industrilisasi, 

agroindustri merupakan pengolahan hasil pertanian yang mengupayakan 

peningkatan nilai tambah produk, transformasi teknologi dan kehidupan 

mayarakat pedesaan (Soekartawi, 1989). Salah satu agroindutri yang dapat 

dikembangkan baik dari segi kualitas dan kuantitas adalah agroindustri berbahan 

baku singkong. Agroindustri berbahan baku singkong merupakan agroindustri 

rumah tangga yang umumnya mengolah produk hasil pertanian dari berbahan 

baku singkong menjadi keripiksingkong, tape singkong, opak-opak, kerupuk dan 

lain lain. 

Berdasarkan potensi agroindustri berbahan baku singkong, maka salah satu 

faktor pendukung pengembangan agroindustri adalah dengan meningkatkan 

keuntungan dan nilai tambah dari pengolahan singkong menjadi tape singkong 

dan keripik singkong. Dalam proses pengolahan ini juga diharapkan dapat lebih 

menguntungkan bagi pengusaha agroindustri berbahan baku singkong 

dibandingkan dengan menjual singkong secara langsung. Untuk mengetahui 

besarnya keuntungan maka perlu dilakukan analisis keuntungan dan untuk 

mengetahui besarnya nilai tamabah maka perlu dilakukan analisis menggunakan 

metode Hayami. 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui keuntungan 

pada agroindustri berbahan baku singkong di Kecamatan Gunungsari Kabupaten 

Lombok Barat (2) Untuk mengetahui nilai tambah pada agroindustri berbahan 

baku singkong di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat (3) 

Mengidentifikasi hambatan-hambatan atau masalah yang dihadapi pelaku 

agroindustri berbahan baku singkong di Kecamatan Gunungsari Kabupaten 

Lombok Barat. 

 



METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Unit 

analisis dalam penelitian ini adalah unit usaha agroindustri berbahan baku 

singkong yang terdapat di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. 

Penentuan responden dilakukan  dengan menggunakan metode sensus yaitu 

sebanyak 35 unit usaha yang terdiri atas 32 unit usaha di Desa Gunungsari 

Kecamatan Gunungsari dan3 unit usaha di Desa Taman Sari Kecamatan 

Gunungsari Kabupaten Lombok Barat yang masih berproduksi pada tahun 2017. 

Keuntungan usaha dianalisis dengan analisis biaya dan keuntungan, sedangkan 

nilai tambah dianilisis dengan metodeHayami. 

Variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian ini antara lain : (1) 

Jumlah produksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah banyaknya 

produksiagroindustri singkong yang dihasilkan,yang terdiri dari tape singkong dan 

keripik singkong yangdinyatakan dalam satuan kilogram (Kg). (2) Harga produk 

agroindustri singkong nilai produkagroindustri singkong per kilogram dinyatakan 

dalam satuan rupiah per kilogram (Rp/kg). (3) Penerimaan adalah jumlah 

produksi agroindustri singkong dikalikan dengan harga produk per satuan 

dinyatakan dalam satuan rupiah per proses produksu (Rp/pp) dan per  

bulan(Rp/bulan). (4) Biaya produksi merupaka total pengeluaran usaha 

agroindustri singkong   yang terdiri dari biaya bahan  baku, biaya bahan 

penolong, upah tenaga kerja, penyusutan alat, dan biaya lain yang dinyatakan 

dalam satuan rupiah (Rp). (5) Keuntungan merupakan penerimaan dikurangi 

dengan biaya produksi dinyatakan dengan satuan rupiah (Rp). (6) Bahan baku 

yang dimaksud adalah bahan baku singkong yang masih segar yang dinyatakan 

dalam satuan kilogram (Kg). (7) Tenaga kerja adalah banyaknya tenaga kerja 

yang digunakan dalam satu kali proses produksi atau per hari byang diukur 

dalam satuan Hari Kerja Orang (HKO). (8) Faktor konversi merupakan hasil 

bagi antara jumlah produksi dengan bahan baku yang digunakan. (9) Koefisien 

tenaga kerja  adalah hasil bagi antara tenaga kerja dengan bahan baku. (10) Upah 

tenaga kerja merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh pengusaha 

agroindustri singkong dinyatakan dengan satuan rupiah (Rp/HKO). (11) Harga 

bahan baku merupakan nilai bahan baku singkong persatuan ditingkat pengepul 

yang dinyatakan dalam satuan rupiah per kilogram (Rp/kg). (12) Sumbangan 

input lain adalah biaya yang dikeluarkan selain biaya bahan baku utama dan 

biaya tenaga kerja dinyatakan dengan rupiah per kilogram bahan baku (Rp/kg). 

(13) Nilai produksi merupakan hasil kali antara faktor konversi dengan harga 

output rata – rata yang dinyatakan dalam satuan rupiah per kilogram bahan baku 

(Rp/kg). (14) Nilai tambah merupakan nilai produksi dikurangi dengan harga 

bahan baku kemudian dikurangi lagi sumbangan input lain yang dinyatakan 

dalam satuan rupiah per kilogram bahan baku (Rp/kg). (15) Rasio nilai tambah 

merupakan nilai tabah dibagi dengan nilai produksi kemudian dikali dengan 100 

% dinyatakan dengan satuan persen (%). (16) Imbalan tenaga kerja merupakan 

koefisien tenaga kerja dikalikan dengan upah rata-rata tenaga kerja dinyatakan 

dala satuan rupiah per kilogram bahan baku (Rp/kg). (17) Rasio bagian tenaga 

kerja merupakan imbalan tenaga kerja dibagi dengan nilai tambah kemudian 



dikalikan dengan 100 % dinyatakan dengan persen (%). (18)Keuntungan per 

kilogram bahan baku merupakan hasil nilai tambah dikurangi imbalan tenaga 

kerja yang dinyatakan dalam satuan rupiah per kilogram bahan baku (Rp). (19) 

Tingkat keuntungan merupakan pembagian keuntungan dengan nilai tambah 

kemudian dikali dengan 100% dinyatakan dalam satua persen (%). (20) Margin 

keuntungan merupakan hasil dari nilai produksi dikurangi harga bahan baku 

yang dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp). (21) Pendapatan tenaga kerja 

merupakan hasil bagi antara imbalan tenaga kerja dengan tingkat keuntungan 

kemudian dikalikan dengan 100 % dinyatakan dengan satuan persen (%). (22) 

Sumbangan input lain merupakan hasil bagi antara sumbangan input lain 

denganargin keuntungan keudian dikalikan dengan 100% dinyatakan dengan 

satuan persen (%). (23) Keuntungan kegiatan produksi merupakam hasil bagi 

antara keuntungan dengan margin keuntungan kemudian dikali dengan 100% 

yang dinyatakan dengan persen (%). (24) Masalah dan hambatan usaha 

agroindustri berbahan baku singkong di kecamatan Gunungsari  Kabupaten 

Lombok Barat yaitu semua hal yg menjadi faktor penghalang atau faktor 

penghambat yang dihadapi oleh pengusaha agroindustri berbahan baku 

singkong dalam melakukan kegiatan produksi hingga pemasaran, 

pengukurannya dilakukan dengan analisis deskriptif. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Gambaran Umum Tape Singkong 

Tape singkong adalah salah satu produk hasil fermentasi ubi kayu dan 

ragi. Fermentasi adalah penguraian atau perubahan dari pati ( karbohidrat 

kompleks ) menjadi gula sederhana, asam asam organik, alkokohol dan air yang 

mempunyai aroma dan cita rasa yang disukai oleh konsumen. Tape singkong 

memiliki bentuk silinder atau dengan bentuk ubi kayu berwarna kuning dan putih 

sesuai dengan warna ubi kayu. 

Seluruh responden pengusaha tape singkong tergolong produktif karena 

membuat tape singkong hampir setiap hari, tetapi ada hari hari tertentu atau hari 

libur nasional tidak berproduksi. Dalam satu kali proses produksi rata-rata 

produksi tape singkong sebanyak 95,17 kg dengan rata-rata bahan baku singkong 

yang dibutuhkan sebanyak 105,28 kg. 

 Dalam menghasilkan tape singkong, terlebih dahulu pengusaha 

melakukan persiapan bahan baku, bahan penolong dan alat-alat produksi. Setelah 

itu, pengusaha melakukan proses pengupasan singkong, pencucian, pengukusan, 

pendinginan, pengemasan dan penyimpanan.\ 

 

Gambaran Umum Tape Keripik Singkong 

Keripik singkong adalah salah satu produk berbahan baku ubi kayu yang 

terbuat dari ubi kayu mentah yang diiris tipis kemudian digoreng dan diberi 

bumbu dan dapat langsung dikonsumsi. Keripik singkong ini berbentuk lingkaran 

tipis berwarna kuning 



Seluruh responden pengusaha keripik singkong tergolong produktif 

karena membuat keripik singkong hampir setiap hari, tetapi ada hari hari tertentu 

atau hari libur nasional tidak berproduksi. Dalam satu kali proses produksi rata-

rata produksi keripik singkong sebanyak 48,24 kg dengan rata-rata bahan baku 

singkong yang dibutuhkan sebanyak 67,65 kg. 

Dalam menghasilkan keripik singkong, terlebih dahulu pengusaha melakukan 

persiapan bahan baku, bahan penolong dan alat-alat produksi. Setelah itu, 

pengusaha melakukan proses pengupasan singkong, pengirisan/penggobetan, 

perendaman, pencucian,pembumbuan, penjemuran, penggorengan dan 

pengemasan. 

Biaya Agroindustri Tape Singkong 

Biaya di artikan bermacam-macam dan pengertiannya pun berubah-ubah 

tegantung pada bagaimana biaya tersebut digunakan. Biaya produksi adalah 

semua biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan sejumlah input dan untuk 

menghasilkan output tertentu dalam suiatu proses produksi, biaya poduksi di bagi 

menjadi dua yaitu biaya tetap dan biaya variable (Soekartawi, 2002): 

Dalam menjalankan sebuah usaha diperlukan perhitungan atas biaya-

biaya yang   akan   dikeluarkan   oleh   suatu   perusahaan   untuk   kelancaran  

proses produksinya. Analisis biaya pada agroindustri tape singkong di Kecamatan 

Gunungsari (Tabel 2.). 

Tabel 2. Rata-Rata Biaya Produksi Agroindustri Tape Singkong 

No Jenis Biaya  Per Proses Per Bulan 

1. Biaya Variabel     

 a. Biaya Bahan Baku 171.388,89 4.335.277,78 

 b. Biaya Bahan Penolong : 

    Ragi 2.266,67 57.400,00 

  Plastik 26.000,00 658.000,00 

  Daun Pisang 1.861,11 47.138,89 

  Kayu Bakar 9.055,56 228.277,78 

  Gas Elpiji 5.100,00 130.000,00 

 Total Biaya Bahan Penolong 44.283,33 1.120.816,67 

 c. Biaya Tenaga Kerja 7.439,29 188.909,13 

 Total Biaya Variabel 223.111,51 5.645.003,57 

2.  Biaya Tetap 

   a. Biaya Penyusutan Alat 574,74 14.525,23 

 b. Biaya Lain Lain : 

    Air 641,43 16.111,11 

  Transportasi 6.388,89 160.277,78 

(1)  Total Biaya Lain Lain 7.030,32 176.388,89 

Total Biaya Tetap 7.605,06 190.914,12 

3 Total Biaya 230.716,57 5.835.917,69 

Sumber : Data primer diolah (2018) 



 Berdasarkan tabel 2.dapat diketahui bahwa pengusaha agroindustri tape 

singkong mengeluarkan rata-rata biaya sebesar Rp 230.716,56 perproses atau 

sebesar Rp 5.659.528.80 per bulan. Dimana terdiri dari biaya variabel sebesar Rp 

223.111,51 per proses atau sebesar Rp 5.645.003,57 per bulan dan biaya tetap 

sebesar Rp 7.605,06 per proses atau sebesar Rp 190.914,12 per bulan. 

Biaya Agroindustri Keripik Singkong 

Biaya di artikan bermacam-macam dan pengertiannya pun berubah-ubah 

tegantung pada bagaimana biaya tersebut digunakan. Biaya produksi adalah 

semua biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan sejumlah input dan untuk 

menghasilkan output tertentu dalam suiatu proses produksi, biaya poduksi di bagi 

menjadi dua yaitu biaya tetap dan biaya variable (Soekartawi, 2002): 

Dalam menjalankan sebuah usaha diperlukan perhitungan atas biaya-biaya 

yang akan dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk kelancaran proses 

produksinya. Analisis biaya pada agroindustri keripik singkong di Kecamatan 

Gunungsari (Tabel 3.). 

Tabel 3. Rata-Rata Biaya Produksi Agroindustri Keripik Singkong 

No Jenis Biaya  Per proses Per Bulan 

1 Biaya Variabel 

  a. Biaya Bahan Baku 111.764,71 2.709.117,65 

  b. Biaya Bahan Penolong :     

   Bawang putih 20.176,47 487.529,41 

   Garam 2.764,71 67.117,65 

   Pemyedap rasa 2.073,53 50.338,24 

   Minyak Goreng 90.000,00 2.047.941,18 

   Plastik 22.470,59 543.352,94 

   Gas Elpiji  14.117,65 343.588,24 

   Isi Straples 11.529,41 278.588,24 

  Total Bahan Penolong 163.132,35 3.818.455,88 

  c. Biaya Tenaga Kerja 8.949,37 216.478,78 

  Total Biaya Variabel 283,846,43 6.744.052,31 

2 Biaya Tetap  

  a. Biaya Penyusutan Alat 875,95 20.995,24 

  b. Biaya Lain Lain :     

   Air 526,90 12.941,18 

   Transportasi 8.235,29 196.176,47 

  Total Biaya Lain Lain 8.762,20 209.117,65 

  Total Biaya Tetap 9.638,15 230.112,89 

3 Total Biaya 293.484,58 6.974.165,20 

Sumber : Data primer diolah (2018) 

 Berdasarkan tabel 4.13.dapat diketahui bahwa pengusaha agroindustri 

keripik singkong mengeluarkan rata-rata biaya sebesar Rp 2 93.484,58 perproses 

atau sebesar Rp 6.974.165,20 per bulan. Dimana terdiri dari biaya variabel sebesar 



Rp283,846,43  per proses atau sebesar Rp 6.744.052,31 per bulan dan biaya tetap 

sebesar Rp 9.638,15 per proses atau sebesar Rp 230.112,89 per bulan. 

 

Produksi, Nilai Produksi dan Keuntungan Agroindustri Tape Singkong 

 Produksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keluaran yang 

dihasilkan akibat dari proses produksi berbashan baku singkong segar menjadi 

tape singkong. Sedangkan nilai produksi adalahjumlah produksiuntuk perproses 

dikalikan dengan harga jual produk, sedangkan keuntungan dalam penelitian ini 

adalah nilai produksi dikurangi dengan total biaya. Secara lebihjelas,besarnya 

produksi, nilaiproduksidan keuntungan pada usaha agroindustri Tape singkong 

sebagai berikut (Tabel 4.14.) 

 

 

 

Tabel 4. Rata-rata Produksi, Nilai Produksi dan Keuntungan Agroindustri Tape 

Singkong di Kecamatan Gunungsari 

No Uraian Per Proses Per Bulan 

1 Produksi (kg)              95,17             2.408,56  

2 Harga (Rp) 6.000,00 6.000,00 

3 Nilai Produksi (Rp)     571.000,00    14.451.333,33  

4 Keuntungan (Rp) 340.283,44 8.615.415,64 

Sumber : Data primer diolah (2018) 

 Tabel 4. menunjukan bahwa rata-rata produksi yang dihasilkan oleh 

pengusaha tape singkong adalah sebannyak 95,17 kg per proses atau sebanyak 

2.408,56 kg per bulan dengan rata-rata harga perkilo sebesar Rp 6.000,00 

sehingga dapat menghasilkan  rata-rata nilai produksi sebesar Rp 571.000,00 per 

proses atau sebesar Rp14.451.333,33per bulan dan pengusaha agroindustri tape 

singkong dapat menghasilkan keuntungan sebesar Rp 340.283,44 per proses atau 

sebesar Rp 8.615.415,64 per bulan. 

Produksi, Nilai Produksi dan Keuntungan Agroindustri Keripik Singkong 

 Produksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keluaran yang 

dihasilkan akibat dari proses produksi berbashan baku singkong segar menjadi 

keripik singkong. Sedangkan nilai produksi adalah jumlah produksi untuk 

perproses dikalikan dengan harga jual produk, sedangkan keuntungan dalam 

penelitian ini adalah nilai produksi dikurangi dengan total biaya. Secara lebih 

jelas, besarnya produksi, nilai produksi dan keuntungan pada usaha agroindustri 

Tape singkong sebagai berikut (Tabel 5.). 

Tabel 5 .Rata-rata Produksi, Nilai Produksi dan Keuntungan Agroindustri Keripik 

Singkong di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat 

No Uraian Per Proses Per Bulan 

1 Produksi (kg)                    48,24                      1.168,90  

2 Harga (Rp) 29.352,94 29.352,94 

3 Nilai Produksi (Rp)        1.415.562,74             34.295.294,71  



4 Keuntungan (Rp) 1.122.087,16 27.194.070,69 

Sumber : Data primer diolah (2018) 

Tabel 4.15. menunjukan bahwa rata-rata produksi yang dihasilkan oleh 

pengusaha keripik singkong adalah sebannyak 48,24 kg per proses atau sebanyak 

1.168,90 kg per bulan dengan rata-rata harga perkilo sebesar Rp 29.352,94 

sehingga dapat menghasilkan  rata-rata nilai produksi sebesar Rp 1.415.562,74 per 

bulan atau sebesar Rp34.295.294,71 per bulan dan pengusaha agroindustri keripik 

singkong dapat menghasilkan keuntungan sebesar Rp 1.122.087,16 per proses 

atau sebesar Rp 27.194.070,69 per bulan. 

 

Nilai Tambah 

Analisis nilai tambah pada usaha agroindustri berbahan baku singkong ini 

dilakukan untuk mengetahui besarnya nilai yang ditambahkan pada bahan baku 

singkong (Tabel 6.).  

 

Tabel 6.Analisis Nilai Tambah Usaha Agroindustri Berbahan Baku Singkong di 

Kecamatan Gunungsari Tahun 2018. 

No  Variabel Rumus Tape Keripik 

1 Output, Input dan Harga   

  

a. Produksi/Output(Kg) a 95,17 48,24 

b. Bahan Baku/Input (Kg) b 105,28 67,65 

c. Tenaga Kerja (HKO) c 2,36 3,14 

d. Faktor Konversi a/b 0,9 0,71 

e. Koefisien Tenaga Kerja (HKO) c/b 0,02 0,05 

f. Harga Output Rata - Rata (Rp/Kg) f 6.000,00 29.352,94 

g. Upah Rata - Rata Tenaga 

Kerja(Rp/HKO)  g 7.439,29 8.949,37 

2 Penerimaan dan Keuntungan   

  

h. Harga Bahan Baku (Rp/Kg) h 1.642,00  1.649,02 

i. Sumbangan Input Lain (Rp/Kg) i 570,13 2.596,64 

j. Nilai Produksi (Rp/Kg) d x f 5.423,75 20.930,44 

k. Nilai Tambah (Rp/Kg) j - i - h 3.211,28 16.684,78 

l. Rasio Nilai Tambah (%) (k/j) x 100 % 59,21 79,72 

m. Imbalan Tenaga Kerja (Rp/HKO) e x g 166,73 414,95 

n. Rasio Bagian Tenaga Kerja (%) (m/k) x 100% 5,19 2,49 

o. Keuntungan (Rp) k-m 3.044,55 16.269,82 

p. Tingkat Keuntungan (%) (o/k) x 100% 94,81 97,51 

3 Balas Jasa Pemilik Faktor - Faktor Produksi   

  

q. Margin Keuntungan  j - h 3.781,41 19.281,42 

r. Pendapatan Tenaga Kerja (%) (m/q) x 100% 4,41 2,15 

s. Sumbangan Input Lain (%) (i/q) x 100 % 15,08 13,47 



t. Keuntungan Kegiatan Produksi (%) (o/q) x 100 % 80,51 84,38 

Sumber : Data primer diolah (2018) 

 Pada tabel 6 nilai tambah agroindustri tape singkong adalah sebesar Rp 

3.211,28 per kilogram bahan baku singkong, sedangkan nilai tambah agroindustri 

keripik singkong adalah sebesar Rp 16.684,78 per kilogram bahan baku singkong. 

Keuntungan yang didapat oleh pengusaha agroindustri tape singkong adalah 

sebesar Rp 3.044,55 per kilogram bahan baku, sedangkan keuntungan yang 

diperoleh oleh pengusaha agroindustri keripik singkong adalah sebesar Rp 

16.269,82 per kilogram bahan baku. 

Masalah atau Hambatan 

Dalam menjalankan usahanya, setiap pengusaha mengalami masalah atau 

hambatan yang dihadapi. Adapun masalah atau hambatan yang dihadapi 

pengusaha agroindustri berbahan baku singkong di Kecamatan Gunungsari 

Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut ( Tabel 7.). 

 

Tabel 7. Masalah atau Hambatan yang dihadapi Oleh Pengusaha Agroindustri 

Berbahan Baku Singkong Tahun  2018 

No Masalah atau hambatan Tape Keripik Jumlah Persentase ( % ) 

1 Modal 6 9 15 34,09 

2 Tenaga Kerja 3 2 5 11,36 

3 Bahan Baku 6 4 10 22,72 

4 Pemasaran 2 6 8 18,18 

5 Cuaca 0 6 6 13,63 

Jumlah 17 27 44 100 

Sumber : Data primer diolah (2018) 

 Tabel 7. menunjukan bahwa pengusaha agroindustri berbahan baku 

singkong memiliki masalah atau hambatan yang paling banyak dihadapi yaitu 

modal dengan 34,09 % dimana pengusaha mempunyai keterbatasan modal serta 

modal untuk proses selanjutnya masih kurang dikarenakan produk yang dijual 

belum mendapat pembayaran dari pedagang pengecer karena pengusaha menjual 

dengan sistem titip, kemudian bahan baku dengan 22,72 % dimana bahan baku 

yang ada masih kurang sehingga pengusaha harus memesan bahan baku dari luar 

daerah Gunungsari, kemudian pemasaran dengan 18,18 % dimana para pengusaha 

sulit memasarkan produknya, kemudian cuaca dengan 13,63 % dimana hanya 

pengusaha keripik singkong yang menghadapinya karena cuaca yang dihadapi 

terkadang hujan sehingga pengusaha keripik singkong tidak dapat menjemur 

singkong yang sudah diiris, dan  tenaga kerja dengan 11,36 % dimana para 

pekerja ada yang memilih tidak masuk bekerja sehingga menghambat proses 

produksi. 

 



KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : (1) Keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha agroindustri tape 

singkong adalah sebesar Rp 340.283,44 per proses produksi atau sebesar Rp 

8.615.415.64 per bulan. Sedangkan keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha 

agroindustri keripik singkong adalah sebesar Rp 1.122.087,16 per proses produksi 

atau sebesar Rp 27.194.070,69 per bulan. (2) Nilai tambah agroindustri tape 

singkong adalah sebesar Rp 3.211 /kg bahan baku ubi kayu, sedangkan nilai 

tambah agroindustri keripik singkong adalah sebesar Rp 16.684 /kg bahan baku 

ubi kayu. (3) Pengusaha agroindustri berbahan baku singkong menghadapi 

beberapa masalah atau hambatan yang paling banyak dihadapi yaitu modal 

dengan 34,09 %, kemudian bahan baku dengan 22,72 %, kemudian pemasaran 

dengan 18,18 %, kemudian cuaca dengan 13,63 % dimana, dan  tenaga kerja 

dengan 11,36 %. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian maka dengan ini peneliti menyarankan : (1) 

Bagi pengusaha tape singkong dan keripik singkong agar dapat mendaftarkan 

usaha yang dijalankan kepada dinas terkait yaitu Dinas Perindustrian dan 

Perdangan. (2) Kepada pemerintah atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

agar lebih aktif melakukan pembinaan terhadap pengusaha tape singkong dan 

keripik singkong. (3) Khususnya kepada pengusuha yang baru memulai 

berwirausaha tape singkong dan keripik singkonguntuk lebih menambah 

pengetahuan maupun informasi-informasi dalam menunjang kegiatan proses 

produksi. 
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