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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui nilai tambah ubi kayu pada 

agroindustri ubi kayu menjadi tape di Desa Kembang Kerang Daya kecamatan 

Aikmel; (2) mengetahui pendapatan agroindustri ubi kayu menjadi tape di Desa 

Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel; (3) mengetahui kendala atau hambatan 

yang dihadapi oleh para pengusaha agroindustri ubi kayu dalam mengelola usaha 

agroindustri ubi kayu menjadi tape di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan 

Aikmel. 

Penelitian ini yang menggunakan metode deskriptif. Penelitian dilaksanakan 

di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur. 

Unit analisis yang digunakan adalah rumah tangga usaha agroindustri hasil 

pertanian ubi kayu. Penentuan responden dilakukan dengan metode sensus. Jenis 

data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif. Sumber data yang 

digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data diperoleh menggunakan 

teknik survei. Analisis data menggunakan analisis pendapatan, analisis nilai tambah 

dan analisis deskriptif. 

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa: (1) Nilai tambah ubi kayu 

menjadi tape ubi kayu dalam satu kali proses produksi sebesar 2.488,84/kg bahan 

baku dengan rasio nilai tambah sebesar 59,62%, (2) Total pendapatan tape ubi kayu 

dalam sebulan yaitu Rp 2.930.643,38 atau Rp 732.905,03/minggu atau Rp 355.253,5/ 

proses produksi, (3) Hambatan yang dihadapi dalam agroindustri ubi kayu menjadi 

tape ubi kayu yaitu (a) dari segi kualitas bahan baku rendah, (b) alat pengolahan 

yang masih tradisonal mengakibatkan pengolahan cukup lama dan menguras tenaga 

dan alat perebusan yang sering rusak atau pecah, (c) menggunakan bahan pemanis 

buatan, (d) permodalan dalam pembelian bahan baku kurang, (e) cuaca pada musim 

hujan yang mengakibatkan kurangnya produktifitas pada pengolahan dan (f) 

pemasaran, responden mengalami hambatan pada transportasi dan dalam 

pemasaran responden tidak menargetkan jumlah produsi yang habis dan 

mengakibatkan kerusakan pada produksi. 

Kata kunci: Agroindustri, Nilai Tambah, Tape Ubi Kayu, Pendapatan, Metode 

Hayami, Kendala atau Hambatan 
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ABSTRACT 

The objectives of this research are (1) to know the value added of cassava 

on cassava agroindustry to tape in Kembang Kerang Daya Village, Aikmel sub 

district; (2) to know the income of cassava agroindustry into tape in Kembang 

Kerang Daya Village, Aikmel Sub-district; (3) to know the obstacles or obstacles 

faced by the cassava agro-industry entrepreneurs in managing the business of 

cassava agroindustry into a tape in Kembang Kerang Daya Village, Aikmel Sub-

district. 

This research uses descriptive method. The research was conducted in 

Kembang Kerang Daya Village, Aikmel Sub-District, East Lombok Regency. The 

unit of analysis used is the household business agroindustry of cassava. Respondent 

determination was done by census method. Types of data used are quantitative and 

qualitative data. Source of data used include primary data and secondary data. Data 

were obtained using survey technique. Data analysis using income analysis, value 

added analysis and descriptive analysis. 

Based on the research result, it can be concluded that: (1) Value added 

cassava to cassava tape in one production process 2.488,84/ kg of raw material with 

added value ratio 59,62%, (2) Total income of cassava tape in a month amounted to 

Rp 2.930,643,38 or Rp 732.905,03/week or Rp 355.253,5/production process, (3) 

barriers faced in cassava agro-industry to cassava tape namely (a) in terms of low 

quality of raw materials, (b) traditional processing equipment resulting in long 

processing and exhausting and boiling devices and equipment often broken or 

broken, (c) using artificial sweeteners, (d) capital in the purchase of less raw 

materials, (e) weather in the rainy season resulting in lack of productivity in 

processing and (f) of marketing, respondents experiencing barriers to transportation 

and in the marketing of respondents did not target the number of productions that 

were exhausted and resulted in damage to production. 

Keywords: Agroindustry, Value Added, Wood Cassava Tape, Income, Hayami 

Method, Constraints or Obstacles 

 

PENDAHULUAN 
Sektor pertanian memiliki keterkaitan yang erat dengan sektor industri. 

Dengan dikembangkannya industri yang maju dan kuat didukung oleh pertanian 

yang tangguh dan sebaliknya, dapat membuat masyarakat Indonesia yang agraris 

secara bertahap akan mampu menjadi masyarakat agraris yang tangguh sekaligus 

menjadi masyarakat industri. Sektor pertanian juga dapat menjadi basis dalam 

mengembangkan kegiatan ekonomi pedesaan melalui pengembangan usaha 

berbasis pertanian yaitu agribisnis dan agroindustri. Dengan pertumbuhan yang 

terus positif secara konsisten, sektor pertanian berperan besar dalam menjaga laju 

pertumbuhan ekonomi nasional (Ismini dalam Sunu 2017). 

Salah satu hasil pertanian yang dapat diusahakan dan diolah menjadi 

makanan yang memiliki nilai tambah adalah ubi kayu. Ubi kayu termasuk komoditi 

yang tidak tahan lama dalam penyimpanannya. Oleh sebab itu perlu suatu 

pengolahan untuk menciptakan keanekaragaman pangan.  
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Nilai tambah adalah pertambahan nilai suatu produk yang sudah melewati 

proses pengolahan dan proses penyimpanan yang merupakan tahapan dalam proses 

produksi. Dengan adanya pengolahan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan 

dan kesejahteraan pengusaha pengolahan ubi kayu tersebut karena dari pengolahan 

tersebut dapat meningkatkan harga jual.  

Agroindustri yang umum dilakukan dari komoditas ubi kayu yaitu tape dan 

beranekaragam olahan lainnya. Tape termasuk olahan dari ubi kayu yang sangat 

banyak di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel. Pengolahan ubi kayu 

menjadi tape merupakan satu agroindustri yang relatif telah lama diusahakan oleh 

sebagian petani atau masyarakat di Desa Kembang Kerang Daya. Selain didukung 

oleh ketersedian bahan baku yang cukup melimpah, usaha ini juga tidak 

membutuhkan modal yang terlalu besar dan teknologi tinggi. Agroindustri ubi kayu 

menjadi tape juga dapat diusahakan dalam skala kecil (industri rumah tangga). 

Tentu saja melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah terhadap 

komoditi ubi kayu yang dihasilkan oleh petani dan mampu meningkatkan 

pendapatan petani dan pelaku usaha agroindustri ubi kayu.   

Tujuan Penelitan adalah (1) mengetahui nilai tambah ubi kayu pada 

agroindustri ubi kayu menjadi tape di Desa Kembang Kerang Daya kecamatan 

Aikmel, (2) mengetahui pendapatan agroindustri ubi kayu menjadi tape di Desa 

Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel, (3) mengetahui kendala atau hambatan 

yang dihadapi oleh para pengusaha agroindustri ubi kayu dalam mengelola usaha 

agroindustri ubi kayu menjadi tape di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan 

Aikmel. 

 

METODE PENELITIAN 

2.1 Metode Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode yang 

bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada pada waktu sekarang dengan cara 

mengumpulkan data, menyusun, menganalisis dan menginterpretasikan data yang 

digunakan untuk mencapai kesimpulan. Sedangkan teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah teknik survei yaitu dengan wawancara langsung menggunakan 

daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya (Nazir, 2014). 

 

2.2 Unit Analisis 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah rumah tangga usaha agroindustri 

hasil pertanian ubi kayu di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel 

Kabupaten Lombok Timur. 

 

2.3 Penetuan Sampel 

2.3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan 

Aikmel Kabupaten Lombok Timur. Desa Kembang Kerang Daya ini terdiri atas 10 

dusun, dan dari 10 dusun tersebut hanya lima dusun yang memproduksi ubi kayu 

menjadi tape ubi kayu yaitu Dusun Az-ziadah, Dusun Waldan, Dusun Pungkasan, 
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Dusun Karang Kedatuk, dan Dusun Bagek Manis. Kelima dusun tersebut secara 

“Purposive Sampling” atau sengaja ditetapkan sebagai lokasi penelitian. 

 

2.3.2 Metode Penentuan Responden 

Berdasarkan data hasil survei pendahuluan, terdapat sebanyak 26 rumah 

tangga usaha agroindustri tape ubi kayu di Desa Kembang Kerang Daya. Jumlah 

tersebut tersebar di lima dusun, yaitu: Dusun Az-ziadah sebanyak 2 pengrajin, 

Dusun Waldan sebanyak 7 pengrajin, Dusun Pungkasan sebanyak 3 pengrajin, 

Dusun Karang Kedatuk sebanyak 10 pengrajin dan Dusun Bagek Manis sebanyak 

4 pengrajin tape ubi kayu. 

Penentuan jumlah responden dilakukan dengan metode sensus, yaitu 

dengan menetapkan semua rumah tangga usaha agroindustri tape ubi kayu 

sebanyak 26 unit sebagai responden.  

 

2.4 Jenis dan Sumber Data 

2.4.2 Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini meliputi data kuantitatif dan data kualitatif. 

Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur dengan angka seperti data umur, 

pengalaman berusaha, biaya produksi, produksi, nilai tambah, dan pendapatan. 

Sedangkan data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dengan angka, berupa 

tingkat pendidikan, jenis kelamin, jenis pekerjaan, dan uraian atau penjelasan yang 

bukan dalam bentuk angka. 

 

2.4.3  Sumber Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara kepada 

responden dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuisioner) yang telah dibuat 

terlebih dahulu. Data sekunder diperoleh dari Kantor Desa setempat, Kantor Badan 

Pusat Stastistik NTB, dan berbagai pustaka yang terkait dengan penelitian. Selain 

itu juga diperoleh dari media masa seperti: internet dan kajian pustaka dari 

penelitian terdahulu atau sebelumnya yang berkaitan dengan masalah penelitian 

yang dilakukan. 

2.5 Variable dan Cara Pengukuran 

Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah: 

1. Biaya produksi yang dimaksud adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh 

pengusaha untuk menghasilkan produk olahan ubi kayu berupa biaya tetap dan 

biaya variabel yang dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp). 

a. Biaya variabel 

 Biaya bahan baku, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membeli ubi kayu 

segar. Pengukurannya dengan cara mengalikan jumlah penggunaan 

bahan baku (kg) selama satu kali proses produksi dengan harga (Rp/kg) 

dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp). 

 Biaya bahan penolong, yaitu biaya yang digunakan untuk membeli 

bahan-bahan penolong berupa ragi, daun pisang, pemanis buatan dan 

sebagainya. Pengukurannya dengan cara mengalikan jumlah masing-
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masing bahan penolong yang digunakan dalam satu kali proses produksi 

(unit) dengan harga per unit dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp). 

 Biaya tenaga kerja, yaitu biaya yang digunakan untuk membayar upah 

tenaga kerja dalam keluarga dan luar keluarga yang dihitung dengan cara 

mengalikan jumlah penggunaan tenaga kerja selama satu kali proses 

produksi dengan upah tenaga kerja per hari dinyatakan dalam satuan 

rupiah (Rp). 

 Biaya transfortasi dalam penelitian ini adalah biaya yang dikeluarkan 

oleh pemilik usaha tape ubi kayu baik dalam membeli bahan baku, bahan 

penolong maupun dalam memasarkan hasil yang dinyatakan dalam 

satuan rupiah (Rp).  

 Biaya bahan bakar kayu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah biaya 

yang dikeluarkan untuk membeli kayu bakar untuk dijadikan sebagai 

bahan bakar dalam proses pengukusan ubi kayu yang dinyatakan dalam 

satuan rupiah (Rp). 

b. Biaya tetap 

 Biaya penyusutan alat, yaitu total biaya yang digunakan untuk membayar 

nilai depresiasi (penyusutan) alat-alat tahan lama yang dipakai dalam 

proses produksi. Perhitungan dilakukan dengan cara mengurangi harga 

pembelian dari setiap unit dan jenis alat dengan nilai sisa alat tersebut 

setelah dipakai kemudian dibagi dengan lama alat yang sudah dipakai 

(tahun) dan dihitung nilai penyusutannya selama satu kali proses 

produksi dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp). 

2. Produksi yang dimaksud adalah hasil dari olahan ubi kayu yaitu tape ubi kayu, 

dihitung berdasarkan jumlah produksi fisik yang dihasilkan dalam satu kali 

proses produksi dinyatakan dalam satuan kilogram (kg). 

3. Nilai produksi yang dimaksud adalah jumlah produksi dikalikan harga tiap 

satuan produksi dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp). 

4. Pendapatan usaha agroindustri yang dimaksud adalah selisih antara total 

penerimaan (nilai produksi) dengan total biaya produksi dinyatakan dalam 

satuan rupiah (Rp). 

5. Nilai tambah yang dimaksud adalah besarnya tambahan nilai (manfaat) dari 

produk olahan ubi kayu sebagai akibat dari penggunaan sejumlah biaya (input) 

dalam proses pengolahan (agroindustri) ubi kayu tersebut. Dengan demikian 

nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi (tape) dengan biaya 

sumbangan input lain dan harga bahan baku (ubi kayu). 

6. Kendala atau hambatan yang dimaksud adalah sesuatu yang menyebabkan 

agroindustri tape ubi kayu tidak dapat berlangsung secara optimal. Pengukuran 

dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mengindentifikasi kendala-

kendala atau hambatan yang dialami oleh pengusaha agroindustri ubi kayu 

berdasarkan hasil wawancara. 

 

2.6 Analisis Data 

Dalam penelitian ini digunakan alat analisis data yang meliputi: 1) analisis 

pendapatan, 2) analisis nilai tambah, dan 3) analisis deskriptif. 
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2.6.2  Analisis Pendapatan 

Untuk mengetahui besarnya jumlah pendapatan yang diterima oleh 

pengusaha tape ubi kayu, maka data yang dikumpulkan dianalisis dengan 

menggunakan analisis pendapatan. 

𝐼 = 𝑇𝑅 − 𝑇𝐶 
Dimana :     𝑇𝑅 = 𝑃 𝑥 𝑄 

𝑇𝐶 = 𝑇𝐹𝐶 + 𝑇𝑉𝐶 

 

Keterangan: 

I   = Pendapatan (Income) 

TR   = Total Penerimaan (Total Revenue) 

TC   = Total Biaya (Total Cost) 

P   = Harga (Price) 

Q   = Jumlah Produksi (Quantity) 

TFC  = Total Biaya Tetap (Total Fixed Cost) 

TVC  = Total Biaya Variabel (Total Variable Cost) 

 

2.6.3 Analisis Nilai Tambah 

Besarnya nilai tambah dan keuntungan yang diperoleh dari agroindustri 

pengolaha ubi kayu menjadi tape ubi kayu dapat dihitung menggunakan Metode 

Hayami. 
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Tabel 3.1. Analisis Nilai Tambah Dengan Metode Hayami 

No Variable  Nilai  

I Output, Input, dan Harga  

1 Output (Kg) (1) 

2 Input (Kg) (2) 

3 Tenaga Kerja (HKO) (3) 

4 Factor konversi (4)=(1)/(2) 

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

6 Harga Output (Rp/Kg) (6) 

7 Upah Tenaga Kerja langsung (Rp/HKO) (7) 

II Penerimaan dan Keuntungan  

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

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

10 Nilai Output (Rp/Kg) (10)=(4)x(6) 

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

 b. b. Rasio Nilai Tambah (%) (11b)=(11a)/(10)x100% 

12 a. a. Pendapatan Tenaga Langsung (Rp/Kg) (12a)=(5)x(7) 

 b. b. Pangsa Tenaga Kerja(%) (12b)=(12b)=(12a)/(11a)x100% 

13 a. a. Keuntungan (Rp/Kg) (13a)=(11a)-(12a) 

 b. b. Tingkat keuntungan (%) (13b)=(13a)/(11a)x100% 

III Balas Jasa Pemilik Factor-faktor Produksi  

14 Margin Keuntungan (Rp/Kg) (14)=(10)-(8) 

 a. a. Pendapatan tenaga kerja langsung (%) (14a)=(12a)/(14)x100% 

 b. b. Sumber input lain (%) (14b)=(9)/(14)x100% 

 c. c. Keuntungan pemilik perusahaan (%) (14c)=(13a)/(14)x100% 

Sumber: Sa’id 2005 dalam Isuhandi 2014 

2.6.4 Analisis Deskriptif 

Kendala-kendala atau hambatan yang dihadapi oleh pengusaha agroindustri 

ubi kayu dianalisis secara deskriptif, yaitu dengan cara menyajikan dalam bentuk 

tabel dan membahas atau mendeskripsikan secara mendalam setiap kendala atau 

hambatan yang dialami. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Gambaran Umum Agroindustri Ubi Kayu 

Berdasarkan hasil penelitian diketahuai bahwa agroindustri ubi kayu yang 

ada di Desa Kembang Kerang Daya sudah dilakukan sejak lama dan bersifat 

keterampilan yang turun temurun. Oleh karena itu cara-cara yang dilakukan dalam 

pengolahan masih sederhana dan tradisional.  

Tape ubi kayu merupakan kegiatan pengolahan ubi kayu segar yang 

ditambahkan ragi kemudian disimpan sampai menjadi tape ubi kayu. Kegiatan 
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pengolahan tape ubi kayu ini dilakukan setiap musim panen ubi kayu atau setiap 

ada ubi kayu dan bisa dikatakan satu tahun sekali. Pengolahan tape ubi kayu 

memiliki tahapan produksi yang meliputi ubi kayu mentah (segar), pengupasan, 

pemotongan, pencucian, pengukusan, pendinginan dan peragian, pembungkusan 

dengan daun, penyimpanan dan menjadi tape ubi kayu. Adapun rata-rata bahan 

baku yang digunakan sebesar 183,46 kg dengan waktu yang dibutuhkan per proses 

produksi selama 2-3 hari.  

Dalam proses pembuatan tape ubi kayu bahwa sebelum pengupasan dan 

pemotongan para perajin melakukan tahap penyortiran bahan baku. Tujuan 

penyortiran ini adalah untuk memilih bahan baku supaya seragam besar atau 

kecilnya dan menghindari kematangan sebelah selama perebusan.  

Untuk mendapatkan bahan baku, rata-rata para pengrajin atau responden 

membeli dan memesan terlebih dahulu ubi kayu di petani agar tidak kehabisan. 

Responden membeli bahan baku dalam bentuk karungan dan ada pula responden 

yang membeli dalam bentuk petakan kebun ubi kayu di petani. Dalam pembelian 

ubi kayu ini reponden terlebih dahulu meminjam atau berhutang di petani untuk 

mendapatkan ubi kayu dan sistem pembayarannya setelah ubi kayu habis 

diproduksi oleh responden petani mendapatkan bayaran yang telah ditentukan 

sebelumnya. Adapun dalam pembelian bahan penolong yang digunakan dalam 

pengolahan tape ubi kayu yaitu ragi yang dibeli di pasar yang ada di Desa Aikmel 

Timur.  

Setelah melalui proses penyimpanan, pengusaha tape ubi kayu memasarkan 

tape ubi kayu ke pasar. Sebelum di pasarkan, tape ubi kayu dipindahkan dari bakul 

ke baskom atau bak atau ember yang isinya mencapai ± 9 bakul tape ubi kayu. 

Adapun pasar yang digunakan untuk memasarkan tape ubi kayu yaitu Pasar Umum 

Aikmel yang berada di Desa Aikmel Timur dan Pasar Selak yang Berada di Desa 

Lenek Pesiraman. Dalam pemasaran ini, pengusaha memasarkan tape ubi kayu rata-

rata sebanyak 48,65 bakul yang setiap bakul mempunyai berat 3 kg dengan harga 

rata-rata Rp 15.461,54/bakul. Pemasarn ini dilakukan oleh tenaga kerja dalam 

keluarga atau pengusaha tape ubi kayu itu sendiri sampai tape ubi kayu terjual. 

Adapun rata-rata biaya transportasi yang digunakan selama pemasaran dan bahan 

penolong ubi kayu yaitu sebanyak Rp 28.269,23.  

3.2 Jumlah Tenaga Kerja 

Tenaga kerja merupakan seseorang yang mampu melakukan suatu 

pekerjaan untuk menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhannya ataupun 

orang lain. Terdapat dua jenis tenaga kerja yang digunakan oleh responden tape ubi 

kayu yaitu tenaga kerja dalam keluarga dan tenaga kerja luar keluarga. Kegiatan 

yang dilakukan oleh tenaga kerja dalam keluarga ada 8 (delapan) jenis kegiatan 

yang dikerjakan, sedangkan untuk kegiatan tenaga kerja luar keluarga ada 2 (dua) 

jenis kegiatan yang dikerjakan. Jumlah tenaga kerja yang dicurahkan dalam satu 

kali proses produksi yaitu 5,33 HKO yang terdiri atas 0,99 HKO tenaga kerja luar 

keluarga dan 4,34 HKO tenaga kerja dalam keluarga. Sedangkan total upah yang 

dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja yaitu sebesar Rp 69.219,23 atau sebesar 

Rp 146.271,15/minggu atau Rp 582.926,92/bulan. 
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3.3 Analisis Biaya dan Pendapatan Agroindustri Ubi Kayu  

Besarnya pendapatan yang diperoleh produsen ditentukan oleh besarnya 

penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan produsen diperoleh dari pengurangan 

antara nilai produksi (penerimaan) dengan biaya produksi (pengeluaran) per proses 

produksi. Dalam melakukan suatu usaha, perajin tape ubi kayu tidak terlepas dari 

biaya-biaya produksi yang dikeluarkan. Biaya produksi yang dimaksud adalah total 

dari seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi pada pengolahan tape 

ubi kayu. Biaya produksi dimaksud dalam penelitian ini meliputi biaya variabel dan 

biaya tetap. Biaya variabel meliputi biaya bahan baku, bahan penolong dan biaya 

tetap meliputi biaya penyusutan alat. Produksi yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah jumlah fisik dari pengolahan tape ubi kayu yang dinyatakan dalam satuan 

kilogram (kg). Pendapatan merupakan selisih antara penerimaaan dengan total 

biaya produksi. 

3.4 Biaya Produksi, Nilai Produksi dan Pendapatan  

Proses produksi tape ubi kayu dilakukan rata-rata sebanyak 2 kali proses 

dalam seminggu atau 8 kali dalam sebulan. Jumlah biaya variabel yang dikeluarkan 

dalam satu kali proses produksi oleh pengrajin tape ubi kayu sebesar Rp 378.219,22 
terdiri atas: biaya bahan baku yaitu sebesar Rp 227.115,38 atau 60,05%, biaya 

bahan penolong Rp 53.615,38 atau 14,18%, biaya tenaga kerja Rp 69.219,23 atau 

18.3%, dan biaya transportasi Rp 28.269,23 atau 7,47%.  

Total biaya produksi yang dikeluarkan oleh perajin untuk satu kali proses 

produksi tape ubi kayu yaitu sebesar Rp 378.400,35 yang diketahui dari hasil 

penjumlahan biaya variabel yaitu sebesar 378.219,22 dengan biaya tetap (biaya 

penyusutan alat) sebesar Rp 181,13. Ini menunjukkan bahwa biaya terbesar yang 

dikeluarkan dalam proses produksi tape ubi kayu merupakan variabel yang 

mencapai 99,95% dari total biaya produksi. Adapun rata-rata produksi dalam satu 

kali proses produksi tape ubi kayu yaitu sebesar 48,65 kg dengan nilai penerimaan 

Rp 733.653,85, sehingga pendapatan yang diperoleh yaitu sebesar Rp 355.253,5. 

Pendapatan ini didapatkan dari hasil pengurangan antara penerimaan dengan total 

biaya produksi.  
a. Bahan Baku  

Rata-rata bahan baku yang digunakan dalam satu kali proses produksi 

sebanyak 183,46 kg dengan harga 1.238,46/kg. Sehingga biaya yang 

dikeluarkan oleh perajin selama satu kali proses produksi untuk membeli bahan 

baku yaitu sebesar Rp 227.115,38. 

b. Bahan Penolong 

Biaya bahan penolong yang dikeluarkan selama satu kali proses produksi yaitu 

terdiri atas biaya pembelian daun pisang, ragi, kayu bakar, dan pemanis buatan. 

Untuk satu bungkus ragi tape memiliki berat sebesar 70 gram dan dalam satu 

kali proses digunakan rata-rata sebanyak 3,58 bungkus dengan rata-rata harga 

sebesar Rp 26.692,31. Satu ikat daun pisang memiliki berat sebesar ± 2 kg, 

dalam satu kali proses digunakan rata-rata sebanyak 3,19 dengan rata-rata 

harga Rp 7.884,62, satu bungkus pemanis buatan memiliki berat sebesar 20 
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gram, dalam satu kali proses digunakan rata-rata sebanyak 1,15 dengan rata-

rata harga Rp 923,08 dan satu ikat kayu bakar sebanyak 1,04 dengan diameter 

1 m3 dengan rata-rata harga  sebesar Rp 17.307,69. Jadi untuk rata-rata biaya 

satu kali proses produksi yang digunakan untuk biaya bahan penolong yaitu 

sebesar Rp 53.615,38. 

c. Biaya Tenaga Kerja 

Biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh perajin tape ubi kayu meliputi biaya 

tenaga kerja dalam keluarga dan luar keluarga. Rata-rata jumlah biaya tenaga 

kerja sebesar Rp 69.219,23 per proses produksi dengan HKO sebanyak 5,33. 

d. Biaya Transportasi 

Rata-rata jumlah biaya transportasi per proses yang dikeluarkan oleh perajin 

untuk membeli bahan baku, bahan penolong yaitu sebesar Rp 28.269,23. 

e. Biaya Penyusutan Alat 

Biaya penyusutan alat adalah biaya yang tidak dikeluarkan oleh perajin namun 

diperhitungkan dalam analisis biaya produksi dengan alasan bahwa nilai dari 

peralatan yang digunakan dalam proses produksi akan berkurang seiring 

dengan berlalunya waktu. Biaya penyusutan dihitung menggunakan metode 

garis lurus yaitu harga beli dikurangi nilai sisa dibagi umur pakai. Rata-rata 

biaya penyusutan alat untuk sekali proses sebesar Rp 181,13. 

f. Produksi 

Satu bakul tape ubi kayu memiliki berat ± 3 kg dengan rata-rata produksi satu 

kali proses produksi (3 hari) yaitu sebesar 48,65 bakul dengan harga rata-rata 

Rp 15.461,54. Sehingga rata-rata penerimaan per proses yang diperoleh 

sebesar Rp 733.653,85.  

Proses pengolahan ubi kayu menjadi tape ini, tidak terjadi dengan baik karena 

responden menggunakan pemanis buatan dalam penambahan rasa.  

3.5 Analisis Nilai Tambah Agroindustri Ubi Kayu 

Analisis nilai tambah pada agroindustri ubi kayu dipengaruhi oleh faktor-

faktor seperti jumlah bahan baku, jumlah produksi yang dihasilkan, tenaga kerja 

yang digunakan dalam proses produksi, upah tenaga kerja dan harga bahan baku 

ataupun produksi yang dihasilkan. 

Pengusaha dapat memproduksi ubi kayu menjadi tape ubi kayu dengan 

bahan baku sebanyak 183,46 kg dengan harga rata-rata sebesar Rp 1.238,462/kg 

dan menghasilkan output atau tape ubi kayu sebanyak 48,65 bakul dengan harga 

sebesar Rp 15.461,54/bakul. Upah rata-rata tenaga kerja per HKO yaitu sebesar    

Rp 12.986,72 diketahui dari selisih total upah per produksi sebanyak Rp 69.219,23 

dengan total HKO sebesar 5,33 sedangkan nilai sumbangan input lain Rp 447,32/ 

Kg bahan baku yang dihasilkan dari rata-rata penjumlahan atas: biaya penyusutan 

alat Rp 181,13, biaya bahan penolong Rp 53.615,38, dan biaya transportasi sebesar 

Rp 28.269,24 dan dibagi dengan jumlah rata-rata bahan baku.  

Nilai produksi merupakan hasil kali antara faktor konveksi (perbandingan 

antara produksi yang dihasilkan dengan bahan baku yang digunakan selama per 

proses produksi) dengan harga produksi. Nilai produksi pada agroindustri tape ubi 

kayu di Desa Kembang Kerang Daya sebesar Rp 4.174,62. Dari faktor konversi 
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dapat diketahui bahwa kemampuan ubi kayu menghasilkan tape ubi kayu yaitu 

sebesar 0,27 kg/bahan baku yang artinya dalam satu kg ubi kayu yang diolah 

menghasilkan 0,27 kg tape ubi kayu. Dalam hal ini, nilai produksi akan 

mempengaruhi besar kecilnya nilai tambah yang diperolah. Semakin besar nilai 

produksi maka nilai tambah dari pengolahan ubi kayu menjadi tape ubi kayu juga 

semakin tinggi.  

a. Nilai produksi 

Nilai produksi agroindustri tape ubi kayu yaitu sebesar Rp 4.174,62 diketahui 

dari hasil kali faktor konversi yaitu sebesar Rp 0,27/kg bahan baku dengan harga 

output sebesar Rp 15.461,54/kg. 

b. Nilai Tambah  

Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi dikurangi dengan harga 

bahan baku dan sumbangan input lain. Pengolahan ubi kayu menjadi tape ubi 

kayu menghasilkan nilai tambah sebesar Rp 2.488,84/kg bahan baku dengan 

rasio nilai tambah sebesar 59,62%, artinya bahwa setiap 1 kg bahan baku yang 

digunakan akan mendapatkan nilai tambah sebesar 59,62%. Hal ini disebabkan 

oleh nilai tambah ditentukan oleh kemampuan bahan baku dalam memproduksi 

tape ubi kayu dan harga jual produk. 

c. Imbalan Tenaga Kerja  

Kegiatan agroindustri ubi kayu merupakan salah satu industri kecil yang 

menciptakan lapangan pekerjaan yang rutin dan kontinyu. Penggunaan tenaga 

kerja pada kegiatan agroindustri ubi kayu harus diberikan imbalan. Untuk 

mengetahui besarnya imbalan yang diperoleh tenaga kerja dapat dihitung dari 

hasil kali antara koefisien tenaga kerja dan upah rata-rata tenaga kerja. Koefisien 

tenaga kerja sebesar 0,03 HKO/kg bahan baku dengan jumlah bahan baku 

sebesar 183,46 kg, artinya bahwa mengolah satu kg bahan baku menjadi tape 

membutuhkan 0,03 HKO tenaga kerja. Upah rata-rata tenaga kerja yaitu sebesar 

Rp 12.986,72/HKO, sehingga besarnya imbalan tenaga kerja langsung yang 

diperoleh pada agroindustri tape ubi kayu sebesar Rp 389,6/kg dengan pangsa 

tenaga kerja pengolahan tape ubi kayu sebesar 15,65%. 

d. Keuntungan 

Keuntungan yang diperoleh perajin tape ubi kayu digunakan untuk kehidupan 

sehari-hari dan untuk modal selanjutnya. Diketahui besar keuntungan yang 

diperoleh dari nilai tambah dikurangi dengan imbalan tenaga kerja yaitu sebesar 

Rp 2.099,24/kg bahan baku dengan tingkat keuntungan sebesar 84,35% dari nilai 

produksi, artinya bahwa setiap satu kg ubi kayu yang digunakan akan 

memperoleh keuntungan sebesar 84,35%, sehingga dari keuntungan tersebut, 

perajin dapat meningkatkan keuntungan dalam memenuhi kebetuhan hidupnya. 

e. Balas Jasa Pemilik Faktor Produksi 

Marjin keuntungan merupakan selisih antara nilai produksi dengan harga bahan 

baku per kg. Marjin keuntungan yang diperoleh dari usaha pengolahan ubi kayu 

menjadi tape Rp 2.936,16/kg, dimana marjin keuntungan diperoleh dari nilai 

produksi dikurangi dengan bahan baku. Dari marjin keuntungan ini diketahui 

bahwa pendapatan tenaga kerja langsung sebesar 13,27% dimana diperoleh dari 

perbandigan antara imbalan tenaga kerja dengan margin keuntungan dikali 

dengan 100%. 
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Usaha balas jasa pemilik faktor produksi dari sumber input lain seperti biaya 

bahan penolong dan biaya penyusutan alat sebesar 15,23% diperoleh dari selisih 

sumbangan input lain dengan margin keuntungan dikali 100%. Sedangkan balas 

jasa yang diterima oleh perajin tape ubi kayu akan memperoleh keuntungan 

sebesar 71,5% diperoleh dari selisih keuntungan dengan marjin keuntungan 

dikali 100%. 

3.6 Faktor Kendala atau Penghambat  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala atau 

hambatan yang dihadapi oleh pengusaha tape ubi kayu dalam proses agroindustri 

tape ubi kayu di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel. Hal ini dapat 

dirincikan sebagai berikut:  

1. Bahan Baku 

Dari segi bahan baku, kualitas bahan baku ubi kayu yang digunakan oleh 

pengusaha tape ubi masih rendah, terdapat cukup banyak ubi kayu yang tua dan 

rusak yang membuat penyusutan dalam pengolahan. Terdapat 12 responden 

dengan jumlah persentase sebesar 46,15% yang mengalami masalah tersebut. 

2. Pengolahan 

Dari segi pengolahan tape ubi kayu terdapat 100% responden mengalami 

hambatan diantaranya dalam proses pengolahan dan alat untuk perebusan yaitu 

tungku. Tungku yang digunakan oleh pengusaha responden sering mengalami 

pecah, dan dalam proses pengolahan pengusaha mengalami keluhan dimana 

pengolahannya yang membutuhkan tenaga yang besar dan waktu cukup lama 

mencapai 2-3 hari yaitu mulai dari pengupasan, pemotongan, pencucian, 

pengukusan, pendinginan dan peragian, pembungkusan, dan penyimpanan. 

3. Menggunakan pemanis buatan 

Dalam hal ini sebanyak 15 responden yang menggunakan bahan pemanis buatan, 

jika ditinjau lebih dalam bahan pemanis buatan ini tidak baik dan tidak sehat 

untuk dikonsumsi, hal ini menjadi kendala dalam proses pengolahan. 

4. Permodalan  

Dari segi permodalan pengusaha tidak terlalu mengeluarkan biaya yang terlalu 

besar dalam membeli bahan baku maupun bahan penolong. Akan tetapi 

pengusaha tape ubi kayu berhutang di petani ubi kayu untuk mendapatkan bahan 

baku tersebut terdapat 15 responden dengan persentase 57,69%. 

5. Cuaca  

Dari segi cuaca dalam proses pengolahan, pengusaha mengalami hambatan pada 

musim hujan, karena pada kegiatan perebusan ubi kayu responden berada di luar 

halaman tanpa menggunakan atap sebagai pelindung air hujan. Sebanyak 7 

responden dengan persentase 26,92% yang mengalami hal tersebut. 

6. Pemasaran  

Dalam pemasaran tape ubi kayu terdapat 12 responden mengalami hambatan 

pada transportasi dengan persentase 46,15%, dikarenakan reponden tidak 

memiliki kendaraan pribadi dan menggunakan jasa ojek atau kendaraan umum, 

dan jarak tempuh yang digunkan oleh pengusaha cukup jauh. Pemasaran tape 

ubi kayu ini langsung ke pasar tradisional yang berada di Desa Aikmel Timur 

dan tanpa adanya pemesanan terlebih dahulu dari konsumen. Dalam pemasaran 
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tape ubi kayu tidak langsung habis sehari, karena pengusaha tidak menargetkan 

berapa jumlah yang harus habis terjual. Hal ini akan mengakibatkan rusaknya 

tape ubi kayu tersebut karena lamanya disimpan dan mengakibatkan tenaga dan 

waktu terbuang sia-sia. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Nilai tambah ubi kayu menjadi tape ubi kayu dalam satu kali proses produksi 

sebesar 2.488,84/kg bahan baku dengan rasio nilai tambah sebesar 59,62%. 

2. Total pendapatan tape ubi kayu dalam satu bulan yaitu sebesar Rp 2.930.643,38 

atau Rp 732.905,03/minggu atau Rp 355.253,5/proses produksi.  

3. Hambatan yang dihadapi dalam agroindustri ubi kayu menjadi tape ubi kayu 

yaitu (a) dari segi kualitas bahan baku rendah, (b) alat pengolahan yang masih 

tradisonal mengakibatkan pengolahan cukup lama dan menguras tenaga dan alat 

perebusan yang sering rusak atau pecah, (c) menggunakan bahan pemanis 

buatan, (d) permodalan dalam pembelian bahan baku kurang, (e) cuaca pada 

musim hujan yang mengakibatkan kurangnya produktifitas pada pengolahan dan 

(f) pemasaran, responden mengalami hambatan pada transportasi dan dalam 

pemasaran responden tidak menargetkan jumlah produsi yang habis dan 

mengakibatkan kerusakan pada produksi. 

4.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada usaha agroindustri 

tape ubi kayu di Desa Kembang Kerang Daya, dapat disarankan bahwa: 

1. Kepada pengusaha diharapkan melakukan proses pengemasan produk tape ubi 

kayu terlebih dahulu sebelum dipasarkan. Hal ini penting terutama untuk 

menjaga produk tetap higenis dan memiliki daya tarik bagi konsumen. 

2. Kepada pengusaha agar tidak menggunakan pemanis buatan untuk menambah 

rasa, dan kepada pengusaha diharapkan dalam hal membeli ubi kayu agar bisa 

memilih dengan cermat agar tidak banyak didapatkan kerusakan dan tua. 

3. Pengembangan usaha agroindustri khususnya tape ubi kayu di Desa Kembang 

Kerang Daya Kecamtan Aikmel merupakan usaha rumah tangga yang cukup 

banyak, oleh karena itu kepada pemerintah untuk mendorong pengembangan 

usaha tersebut karena nilai tambah yang cukup tinggi yang dihasilkan dan untuk 

memanfaatkan waktu luang bagi ibu-ibu.   
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