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ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk : 1) mengetahui besarnya pendapatan usahatani ubi
kayu, 2) mengetahui rantai nilai pemasaran ubi kayu, dan 3) mengetahui kendala
yang dihadapi petani ubi kayu dalam pemasaran ubi kayu di Kecamatan Lombok
Utara.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu
metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang terjadi pada waktu
sekarang dengan cara mengumpulkan data, menyusun, menganalisa, dan menarik
kesimpulan serta menginterpretasikannya.

Penelitian ini dilakukan di Desa Sigar Penjalin yang ditentukan secara
purposive sampling. Penentuan responden dilakukan secara quota sampling
sebanyak 30 orang dan pengambilan responden dari desa sampel ditentukan
secara accidental sampling. Penentuan responden pelaku rantai nilai (pedagang)
dilakukan secara snowball sampling.

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pendapatan usahatani ubi kayu di
Kecamatan Tanjung sebesar Rp 44.172.431 per proses produksi. Rantai nilai
pemasaran ubi kayu melibatkan empat lembaga pemsaran yakni petani ubi kayu,
pedagang pengumpul desa (PPD), pedagang pengumpul kecamatan (PPK) dan
pedagang pengecer dalam menyalurkan produksi ubi kayu kepada konsumen
akhir. Kegiatan yang dilakukan dalam rantai nilai ubi kayu yakni hanya menjual
kembali ubi kayu yang sudah dibeli dari petani dan pedagang pengumpul dan
menaikkan harga untuk mendaptkan keuntungan yang lebih tinggi karena pelaku
rantai nilai sudah mengeluarkan biaya transportasi pada saat memasarkan ubi
kayu tersebut. Kendala yang dihadapi usahatani ubi kayu dalam pemasaran ubi
kayu yaitu informasi pasar atau harga yang kurang disebabkan para pedagang
pengumpul ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Kata Kunci : rantai nilai, pemasaran, ubi kayu
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ABSTRACT

This research aim to: 1) find out the amount of cassava farming income, 2)
find out the marketing value chain of cassava, and 3) find out the constraints faced
by cassava farmers in marketing cassava in North Lombok District.

The method used in this research is descriptive method, the method used to
solve problems that occur at the present time by collecting data, compiling,
analyzing, and drawing conclusions and interpreting it.

This research was conducted in Sigar Penjalin Village which was
determined by purposive sampling. Determination of respondents was carried out
in quota sampling as many as 30 people and the taking of respondents from the
sample villages was determined by accidental sampling. Determination of
respondents of value chain actors is done by snowball sampling.

The results obtained show that cassava farming income in Tanjung
Subdistrict is Rp. 44,172,431 per production process. The cassava marketing
value chain involves four marketing institutions namely cassava farmers, village
collectors (PPD), sub-district collectors (PPK) and retail traders in distributing
cassava production to end consumers. Activities carried out in the cassava value
chain are only reselling cassava that has been purchased from farmers and
collecting traders and raising prices to get higher profits because the value chain
actors have already spent transportation costs when marketing the cassava.
Constraints faced by cassava farming in the marketing of cassava are market
information or a price that is less because the collectors want to get greater profits.

Keywords: value chain, marketing, cassava

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Di antara kebutuhan
yang lainnya, pangan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi agar
kelangsungan hidup seseorang dapat terjamin. Ubi kayu menjadi makanan bahan
pangan pokok setelah beras dan jagung khususnya di beberapa daerah. Ubi kayu
mempunyai peranan yang lebih besar sebagai bahan baku industri dan ekspor non
migas. Di mana manfaat tanaman daun ubi kayu sebagai bahan sayuran yang
memiliki protein cukup tinggi, atau untuk keperluan yang lain seperti bahan obat-
obatan dan pakan ternak. Kayunya bisa digunakan sebagai pagar kebun atau di
desa-desa sering digunakan sebagai kayu bakar untuk memasak, dan umbinya
biasa diolah menjadi berbagai bentuk makanan atau cemilan. Dengan
perkembangan teknologi, ubi kayu dijadikan bahan dasar pada industri makanan
dan bahan baku industri pakan. Selain itu digunakan pula pada industri obat-
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obatan. Menurut Suprapti (2005) Selain sebagai makanan pokok, ubi kayu juga
biasa diolah menjadi berbagai makanan selingan/cemilan. Adapun produk olahan
ubi kayu yang dihasilkan seperti tapioca, bahan baku bio ethanol, industri
makanan ringan berupa kripik, industri olahan makanan tradisional berupa getuk,
dan produk olahan ubi kayu lainnya yang popular adalah opak, lanting, slondok,
alen-alen, rengginang, emping, pellet, onggok, dan gaplek dan lain-lain
(Heryantos, 2013) dan (Saleh dan Widodo, 2007).

Ubi kayu (Manihot esculenta) adalah tanaman dikotil berumah satu yang
ditanam untuk di manfaatkan patinya yang terkandung didalam akar lumbung
(umbi) karena daya cernanya yang baik. Ubi berkembang dari penebalan
sekunder akar serabut adventif. Bentuk umbi bermacam-macam dan kebanyakan
berbentuk silinder dan meruncing, beberapa diantaranya bercabang. Bagian umbi
yang mengecil dan berkayu menghubungkan ubi dengan batang. Daging bagian
dalam berwarna putih dan ada juga yang berwarna kuning (Rukman, 1997).

Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara
Barat (NTB) merupakan salah satu kecamatan yang memproduksi ubi kayu,
dimana tingkat produksi yang semakin berkurang karena di pengaruhi berbagai
faktor yaitu, harga jual dan permintaan akan ubi kayu yang semakin menurun di
karenakan kualitas ubi kayu yang kurang bagus, produksi ubi kayu mengalami
produksi yang tidak stabil diakibatkan karena pengalihan atau pemanfaatan lahan
untuk komoditi lain selain tanaman ubi.

Peningkatan produksi dan permintaan ubi kayu di Kabupaten Lombok
Utara erat hubungannya dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan
petani ubi kayu. Dalam sebuah produksi pertanian (usahatani ubi kayu) tidak
terlepas dari persoalan input dan output, biaya produksi dan penerimaan serta
harga-harga input akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh petani.
Akan tetapi, peningkatan permintaan dan produks ubi kayu tidak diiringi dengan
peningkatan pendapatan dan kesejahteraan para petani yang mengusahakan
tanaman ubi kayu. Karena kurangnya pengetahuan dan kreasi petani dalam
mengolah ubi kayu menjadi makanan yang mempunyai harag jual yang lebih
tinggi. Seiring dengan peningkatan permintaan ubi kayu untuk usaha pengolahan
yaitu, opak-opak, tape ubi kayu dan keripik maka produksi juga dituntut
meningkat.

Berdasarkan beberapa uraian masalah tersebut, maka peneliti ingin
mengkaji rantai nilai pemasaaran dalam usahatani ubi kayu oleh petani di
Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Uatara sebagai acuan dan pertimbangan
petani dan pemerintah dalam berusahatani. Maka perlu dilakukan penelitian
mengenai “Analisis Rantai Nilai Pemasaran Ubi Kayu di Kecamatan
Tanjung Kabupaten Lombok Utara”
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1.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain adalah untuk :

1. Mengetahui besarnya pendapatan usahatani ubi kayu yang ada di
Kabupaten Lombok Utara.

2. Mengetahui rantai nilai pemasaran ubi kayu di Kabupaten Lombok Utara.
3. Mengetahui kendala yang dihadapi petani ubi kayu dalam pemasaran ubi

kayu di Kecamatan Lombok Utara.

II. METODOLOGI PENELITIAN

2.1. Metode Penelitian

Metode penelitan merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data, baik
data yang bersifat data sekunder maupun data primer, dengan tujuan dan
kegunaan tertentu. Kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan
yang rasional, empiris, dan sistematis guna memperoleh data yang tepat,
sehingga dapat dijadikan sebagai sebuah informasi yang penting dan berguna
dalam proses penyusunan suatu penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu
metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang terjadi pada waktu
sekarang dengan cara mengumpulkan data, menyusun, menganalisa, dan menarik
kesimpulan serta menginterpretasikannya.

2.2. Teknik Penentuan Sampel
2.2.1. Penentuan Daerah Penelitian

Penentuan daerah sampel penelitian ditentukan secara purposive sampling
atau secara sengaja, dengan mengambil satu desa yaitu Desa Sigar Penjalin dari
tujuh desa dengan pertimbangan desa tersebut memiliki jumlah produksi ubi
kayu yang lebih tinggi dan khusus menanam ubi kayu yang berada di Kecamatan
Tanjung Kabupaten Lombok Utara.

2.2.2. Penentuan Sampel (Responden)

Responden dalam penelitian ini adalah petani yang melakukan usahatani
ubi kayu. Penentuan jumlah responden dilakukan secara quota sampling yaitu
menetapkan sebanyak 30 orang dari 45 orang petani atau sekitar (67%).
Selanjutnya pemilihan responden dari desa tersebut sampel yang ditentukan
secara accidental sampling yaitu metode yang proses pengambilan sampelnya
cukup dengan mengambil siapa saja yang kebetulan ditemui oleh peneliti
dilapangan sesuai kebutuhan studi.

Penentuan responden pelaku rantai nilai (pedagang) dilakukan secara
snowball sampling yaitu dengan melakukan penelusuran rantai pemasaran ubi
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kayu, sehingga diketahui pelaku rantai nilai pemasaran yang terlibat dalam rantai
nilai pemsaran ubi kayu/produsen sampai ke pelaku rantai nilai pemasran
terakhir.

2.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu
data kuantitatif dan data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah data primer dan data sekunder.

2.4. Variabel dan Cara Pengukuran

Berikut variabel yang akan diteliti dan diukur dalam kegiatan ini antara lain :

1) Biaya produksi merupakan seluruh biaya produksi yang dikeluarkan dalam
kegiatan usahatani ubi kayu, dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp).

2) Jumlah produksi yaitu besarnya hasil produksi ubi kayu yang
dihasilkan oleh petani/produsen dalam satu kali panen, dinyatakan
dalam satuan kilogram (Kg).

3) Aliran Dana meliputi:
a) Harga beli produk yaitu harag pembelian ubi kayu pada tingkat

kosumen akhir dan pedagang yang melakukan pembelian ubi kayu
yang di nyatakan dalam satuan rupiah per kilogram (Rp/Kg).

b) Harga jual produk yaitu harga jual produk ubi kayu pada tingkat
petani/produsen dan pedagang yang dinyatakan dalam satuan
rupiah per kilogram (Rp/Kg).

4) Aliran informasi yaitu aliran informasi dari hulu ke hilir dan dari hilir
ke hulu. Informasi ini berupa informasi harga dari petani ke pedagang
atau dari pedagang ke pembeli yang dinyatakan dalam satuan rupiah
(Rp/Kg), jumlah ubi kayu yang dijual dinyatakan dalam satuan
kilogram (Kg).
1. Margin harga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

perbedaan harga yang diterima oleh petani dengan harga yang
dibayarkan oleh konsumen akhir dinyatakan dalam satuan rupiah
per kilogram (Rp/Kg).

2. Biaya transaksi adalah semua biaya yang dikeluarkan, untuk
keperluan transaksi jual beli yang dilakukan oleh asing-masing
pelaku rantai nilai ubi kayu yang dinyatakan dalam satuan rupiah
per kilogram (Rp/Kg).

5). Volume penjualan adalah total penjualan yang didapat dari komoditas
yang diperdagangkan dalam suatu massa tertentu.
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2.5. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik survei. Dalam
metode ini peneliti menggunakan teknik interview dan teknik observasi. Teknik
interview merupakan suatu cara pengumpulan data dari para petani dan pedagang
perantara dengan cara wawancara langsung dengan responden yang berpatokan
pada daftar pertanyaan atau kuesioner yang telah disiapkan. Sedangkan teknik
observasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan
pengamatan langsung di lapangan dan melakukan pencatatan berbagai data yang
diperlukan.

2.6. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian antara lain :

2.6.1. Pendapatan

Pendapatan yaitu selisih antara total penerimaandan semua biaya produksi
(biaya variabel dan biaya tetap) dalam suatu usahatani tujuan utama dari setiap
kegiatan usahatani adalah untuk memperoleh keuntungan yang tinggi
(Soekartawi, 1995) :

I = TR - TC

Dimana : TR = P.Q

TC = TFC + TVC

Keterangan :

I = Pendapatan
TR = Total Penerimaan (Total Revenue)
TC = Total Pengeluaran (Total Cost)
P = Harga Pokok (Price)
Q = Jumlah (Quantitas)
TFC = Total Biaya Tetap (Rp)
TVC = Total Biaya Variabel (Rp)

2.6.2. Rantai Nilai Pemasaran Ubi Kayu
1.6.2.1. Margin Pemasaran

Untuk melihat atau mengetahui suatu nilai margin pemasaran komoditi ubi
kayu dihitung dengan formulasi berikut :

M = Pr – Pf

Keterangan :

M = Margin Harga
Pr = Harga di tingkat Konsumen
Pf = Harga di tingkat Produsen
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1.6.2.2. Analisis Biaya Transaksi

Analisis ini digunakan untuk mengetahui biaya pemasaran yang terdapat
pada lembaga-lembaga yang terkait dengan rantai nilai ubi kayu dihitung dengan
formulasi sebagai berikut :

BP = BT + UTK

Dimana : BP    = Biaya Pemasaran

BT    = Biaya Transportasi
UTK = Upah Tenaga Kerja

1.6.2.3. Volume Penjualan

Volume penjualan adalah total penjualan yang didapat dari komoditas yang
diperdagangkan dalam suatau masa tertentu. Rumus volume penjualan sebagai
berikut :

1.6.2.4. Kendala

Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pemasaran ubi kayu dapat
diketahui dengan menginventarisir melalui wawancara langsung dengan
berpedoman pada daftar pertanyaan, kemudian dianalisis secara deskriptif

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini yaitu pelaku rantai nilai yang terlibat dalam
rantai nilai pemasaran ubi kayu, petani/produsen ubi kayu. Karakteristik
responden merupakan bagian paling penting dari suatu penelitian, karena untuk
mengetahui keadaan masing-masing responden tersebut. Karakteristik responden
dalam penelitian ini meliputi umur, pendidikan, jumlah tanggungan keluarga,
pengalaman berusaha, dan jenis pekerjaan responden.

3.1.1. Umur Responden

Umur merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan
dan kemauan seseorang untuk mencari sesuatu yang baru. Salin itu umur juga
dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan rantainilai pemasaran ubi kayu yang
dilakukan oleh petani/produsen dan pelaku rantai nilai pemasaran lainnya.

Volume Penjualan =  Kuantitas atau Total Penjualan
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Faktor umur usahatani ubi kayu memiliki keterkaitan dengan produktivitas
yang akan dihailkan. Dengan semakin tua umur seseorang maka akan semakin
menurun kemampuan fisiknya dan juga semakin berkurang produktivitasnya
dalam menghasilkan usahatani ubi kayu tersebut. Menurut Simanjuntak (1985),
kisaran umur produktif yaitu sekitar 15-64 tahun dianggap memiliki kemampuan
secara fisik dalam mengolah usahataninya. Umur produktif ini dibagi lagi menjadi
3 (tiga) yaitu umur 15-30 tahun merupakan umur produktif muda, dimana
responden sangat prosuktif dan mempunyai rasa ingin tahu yang besar sehingga
mudah dalam menerima metode (inovasi) baru. Umur 31 - 45 tahun merupakan
umur produktif sedang, artinya responden sudah sudah mampu menerapkan apa
yang dianggapnya menguntungkan dari motode yang ada, baik metode lama
maupun inovasi yang akan datang. Sedangkan umur 46 - 64 tahun merupakan
umur produktif tua dimana responden masih produktif tetapi cenderung susah
menerima inovasi serta lebih memilih menggunakan metode lama yang akan
dilakukan turun temurun dan umur >65 merupakan umur yang sudah tidak
produktif untuk bekerja lagi. Untuk lebih jelasnya sebaran responden berdasarkan
kisaran umur disajikan Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Sebaran Petani Responden Ubi Kayu dan Pedagang Menurut Umur di
Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara 2018

No Kisaran
Umur

(tahun)

Petani
(orang)

Persentase
(%)

Pedagang
(orang)

Persentase
(%)

1
2

30-64
>64

29
1

96,67
3,33

6
-

100
-

Jumlah 30 100 6 100
Sumber: Data Primer diolah Tahun 2018

Dari Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa responden di Kecamatan Tanjung
masih tergolong umur produktif dengan kisaran umur terendah 30 tahun,
sedangkan umur tertinggi > 65 tahun. Kisaran umur terbanyak yaitu pada kisaran
umur 30-64 tahun sebanyak 29 orang (96,67 %). Dengan demikian secara umum
umur petani ubi kayu pada daerah penelitian adalah termasuk umur produktif
sedang. Sedangkan responden paling sedikit yaitu pada kisaran umur > 64 tahun
sebanyak 1 orang (3,33%) yang sudah tergolong umur tidak produktif lagi.

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa kisaran umur Pedagang Pengumpul Desa
(PPD), Pedagang Pengumpul Kecamatan (PPK) dan Pedagang Pengecer (PP)
umumnya berada di kisaran umur 30-40 untuk pedagang pengumpul desa dan
pedagang pengecer, yaitu sama-sama 2 orang sebanyak (100 %). Jika dilihat dari
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keseluruhan umurpedagang dapat dikatakan bahwa umur pedagang ubi kayu di
Kecamatan Tanjung tergolong pada usia produktif.

3.2.2. Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat
pengetahuan yang dimiliki oleh para pelaku, dimana akan mempengaruhi
motivasi pelaku untuk berfikir lebih baik dalam memilih alternatif dan
memecahkan masalah yang sedang dihadapi dalam usahataninya. Semakin tinggi
tingkat pendidikan seseorang maka semakin mudah menerima dan menyerap
berbagai bentuk teknologi, sehingga mampu meningkatkan produktifitasnya
dalam menghasilakan suatu produk (Soekartawi, 1986). Sebaran petani
berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 Sebaran Petani dan Pedagang Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada
Usahatani Ubi Kayu di Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok
Utara Tahun 2018

No Tingkat Pendidikan Petani
(orang)

Persentase
(%)

Pedagang
(orang)

Persentase
(%)

1
2
3
4
5

Tidak Sekolah
Tamat SD
Tamat SMP
Tamat SMA
Perguruan Tinggi

3
4
4

16
3

10,00
13,33
13,33
53,34
10,00

3
1
2
-
-

50,00
16.67
33,33

-
-

Jumlah 30 100 6 100
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2018

Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa rata-rata petani ubi kayu pernah mengikuti
pendidikan formal, yaitu dengan jumlah 27 orang responden (90%) dan hanya 3
(10%) responden yang tidak pernah mengikuti pendidikan formal. Sedangkan
yang mengikuti pendidikan formal paling banyak pada tingkat pendidikan tamat
SD dan tamat SMP masing-masing 4 orang (13,33%) dan di susul oleh tingkat
pendidikan tamat SMA sebnayak 16 orang (53,34%). Artinya tingkat pendidikan
yang dimiliki oleh petani ubi kayu tersebut sudah cukup tinggi. Dengan
pendidikan yang cukup tinggi diharapkan bukan menjadi kendala bagi para petani
dalam mengembangkan usahatani, sehingga dapat berpengaruh terhadap
meningkatnya produktivitas yang dihasilkan.

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa semua pedagang ubi kayu pernah mengikuti
pendidikan formal, yaitu dengan jumlah 6 (100%). Sedangkan yang mengikuti
pendidikan formal paling banyak pada tingkat SD sebanyak 3 orang (50%), dan
disusul oleh tingkat pendidikan tamat SMA sebanyak 2 orang (33,33%). Artinya
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tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pedagang ubi kayu tersebut cukup tinggi.
Dengan tingkat pendidikan yang sudah cukup tinggi diharapkan bukan menjadi
kendala bagi para pedagang dalam usahanya, sehingga dapat berpengaruh
terhadap meningkatnya keuntungan yang dihasilkan.

3.2.3. Jumlah Tanggungan Keluarga

Sebuah keluarga terdiri dari bebebrapa anggota keluarga, yaitu Bapak, Ibu,
Anak dan orang lain yang ikut tinggal dalam keluarga. Jumalh anggota keluarga
akan mempengaruhi biaya hidup (pengeluaran keluarga) dan ketersediaan tenaga
kerja dalam keluarga. Semakin banyak anggota keluaraga maka biaya hidup
semakin besar dan semakin besar pula potensi tenaga kerja dalam keluarga untuk
menunjang kegiatan dalam usahatani maupun kegiatan usaha lainnya. Kisaran
besarnya jumlah tanggungan keluarga petani responden dapat dilihat pada Tabel
4.3 sebagai berikut.

Tabel 4.3 Sebaran Petani Berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga pada Petani
Ubi Kayu di Desa Sigar Penjalin Kecamatan Tanjung Kabupaten
Lombok Utara Tahun 2018

No Jumlah Tanggungan
Keluarga

Petani
(orang)

Persentase
(%)

Pedagang
(orang)

Persentase
(%)

1
2
3

1-2
3-4
≥ 5

7 23,33 3 50,00
19
4

63,34
13,33

2
1

16,67
33,33

Jumlah 30 100 6 100
Sumber: Data Primer diolah Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 4.3 petani responden termasuk pada keluarga menengah
karena jumlah anggota keluarga paling banyak berada pada kisaran 3-4 orang
anggota keluarga tanggungan dengan persentase 63,34% dari 19 orang responden.
Hal ini didukung oleh pendapat Ilyas, 1988 yang menyatakan bahwa jumlah
anggota keluarga 1-2 orang tergolong kedalam keluarga kecil, 3-4 orang tergolong
ke dalam keluarga menengah, dan jumlah anggota kelurga ≥ 5 orang tergolong ke
dalam keluarga besar

Berdasarkan Tabel 4.3 pedagang responden termasuk pada keluarga kecil
karena jumlah anggota keluarga paling banyak berada pada kisaran 1-2 orang
anggota keluarga tanggungan dengan persentase 50% dari 3 orang responden. Hal
ini didukung oleh pendapat Ilyas, 1988 yang menyatakan bahwa jumlah anggota
keluarga 1-2 orang tergolong kedalam keluarga kecil, 3-4 orang tergolong ke
dalam keluarga menengah, dan jumlah anggota kelurga ≥ 5 orang tergolong ke
dalam keluarga besar.
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3.2.4. Pengalaman Berusaha

Pengalaman berusaha sangat besar pengaruhnya terutama dalam hal
pengambilan keputusan dalam rantai nilai pemasaran ubi kayu sehingga
didapatkan keuntungan yang maksimal. Pengalamn petani ubi kayu dan pedagang
ubi kayu dapat dilihat pada Tabel 4.4 sebagai berikut.

Tabel 4.8 Pengalaman Berusaha Petani dan Pedagang Ubi Kayu di Kecamatan
Tanjung Kabupaten Lombok Utara Tahun 2018

No Pengalaman
Berusaha (Tahun)

Petani
(orang)

Persentase
(%)

Pedagang
(orang)

Persentase
(%)

1
2
3
4

1-10
11-20
21-30
31-40

13
8
7
2

43,33
26,67
23,33
6,67

5
1
-
-

83,33
16,67

-
-

Jumlah 30 100 6 100

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2018

Dari Tabel 4.4 diketahui bahwa pengalaman berusaha responden yang
paling banyak berada pada kisaran 1-10 tahun sebanyak 13 orang (43,44%) dari
jumlah responden sebanyak 30 orang. Kemudian pengalaman berusaha pada 11-
20 tahun sebanyak 8 orang (26,67%) sedangkan pada 21-30 tahun sebanyak 7
orang (23,33%) dan pengalaman berusaha pada 31-40 sebanyak 2 orang (6,67%).
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengalaman berusaha pelaku rantai
nilai pemasaran responden masih relatif baru.

Sedangkan pengalaman berusaha dari 6 pedagang responden ubi kayu pada
kisaran 1-10 tahun sebanyak 5 orang (83,33%) sedangkan pada 21-30 tahun
sebanyak 1 orang (16,67%). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa
pengalaman berdagang ubi kayu sudah relatif lama.

3.2.5. Pekerjaan Responden Selain Petani Ubi Kayu

Secara umum responden tidak hanya bekerja sebagaipetani ubi kayu,
melainnkan para petani responden juga memiliki pekerjaan yang lain. Hal ini
disebsbkan karena keadaan ekonomi yang kurang/tidak memuaskan sehingga
mendesak para anggota rumah tangga untuk melakukan pekerjaan lain supaya
dapat menambah pendapatan keluarga dalam mencukupi kebutuhan maupun
karena sebelu menekuni usahatani ubi kayu, para responden sudah menjalani
profesi yang lain. Itulah faktor-faktor yang membuat para responden memiliki
pekerjaan lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.5 sebagai berikut.
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Tabel 4.5. Pekerjaan Responden Petani Ubi Kayu di Kecamatan Tanjung
Kabupaten Lombok Utara Tahun 2018

No. Jenis Pekerjaan Petani
Ubi Kayu

Pokok Sampingan

Jumlah Persentase
(%)

Jumlah Persentase
(%)

1
2
3
4
5
6

Petani
PNS
Non PNS
Pedagang
Peternak
Tukang Kayu

21
6
3
-
-
-

70
20
10

-
-
-

9
-
-
1
1
1

75
-
-

8,33
8,33
8,34

Jumlah 30 100 12 100
Sumber: Data Primer diolah Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa pekerjaan pokok sebagai petani
ubi kayu sebanyak 21 orang (70%), sisanya ada 9 orang (30%) yang pekerjaan
pokonya diluar sebagai petani ubi kayu. Adapun pekerjaan sampingan sebagai
petani ubi kayu ada 9 orang (75%) dan sisanya sebagai pedagang, peternak dan
tukang kayu masing-masing 1 orang (25%).

Pekerjaan petani sebagai pengusaha petani ubi kayu dikatakan sudah
menjadi pekerjaan pokok mereka karena hampir semua responden hanya
mengharapkan pendapatan dari kegiatan usahatani ubi kayu tersebut untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dapat dilihat juga bahwa pedagang
responden yang memiliki pekerjaan selain menjadi pedagang ubi kayu yaitu
sebanyak 1 orang (100%)

Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa sebagai pedagang ubi kayu ini
merupakan hanya sebagai pekerjaan sampingan semua pedagang ubi kayu, tetapi
dengan hasil pekerjaan sampingan tersebut, para pedagang ubi kayu dapat
mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka.

3.3. Pendapatan Usahatani Ubi Kayu

Untuk mengetahui besarnya pendapatan usahatani ubi kayu dilakukan
analisis biaya dan pendapatan, yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan
usahatani ubi kayu mengelola biaya selama proses produksi. Pendapatan yang
dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapatan bersih yang diperoleh dari
pengurangan nilai produksi dengan total biaya produksi. Biaya produksi diperoleh
dari biaya tetap dan variabel. Biaya tetap disini meliputi biaya penyusutan alat dan
pajak/sewa lahan, sedangkan biaya variabel meliputi biaya sarana produksi dan
biaya tenaga kerja. Total biaya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah biaya
tetap dan biaya variabel. Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh petani
ubi kayu.
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Tabel 4.6. Total Biaya per Proses Produksi pada Usaha Tani Ubi Kayu
di Kecamatan Tanjung Tahun 2018

Sumber: Data Primer diolah

Tabel 4.6 menunjukan bahwa rata-rata biaya tetap yang dikelurkan oleh
usahatani ubi kayu yaitu sebesar Rp 3.563.056 per satu kali musim tanam.
Sedangkan total biaya variabel yaitu sebesar Rp 9.437.846. Sehingga biaya yang
di keluarkan petani ubi kayu per proses produksi sebesar Rp 13.000.903.

4.3.4. Produksi dan Nilai Produksi

Produksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil dari usahatani
ubi kayu yang dinyatakan dalam satuan kilogram (Kg) dalam satu kali proses
musim tanam. Nilai produksi adalah jumlah produksi usahatani ubi kayu dikalikan
harga per satuan (Kg).

Tabel 4.7. Nilai Produksi per Proses Produksi pada Usahatani Ubi Kayu
di Kecamatan Tanjung Tahun 2018

No Uraian Produksi (Kg) Harga (Rp/Kg) Total Harga (Rp)
1 Ubi Kayu 42.880 1.333 57.159.040
Jumlah 57.159.040

Sumber: Data Primer diolah

Berdasarkan Tabel 4.7 bahwa usahatani ubi kayu memiliki rata-rata harga
per karung sebesar Rp 80.000, sedangkan untuk satu karung ubi kayu beratnya
adalah 60 kg sehingga harga per kg sebesar 1.333/kg. Produksi ubi kayu yang
dihasilkan petani paling rendah sebanyak 210 karung atau 12.600 kg dan produksi
tertinggi sebanyak 1.900 karung atau 114.000 kg.dengan rata-rata produksi
sebesar 42.880 kg dan rata-rata nilai produksi sebesar Rp 57.159.040.

No Keterangan Total per proses produksi (Rp)
1 Biaya Tetap

a. Penyusutan alat 36.389
b. Pajak tanah 93.333
c. Sewa lahan 3.433.333

Total Biaya Tetap 3.563.056
2 Biaya Variabel

a. Biaya tenaga kerja 3.361.666
b. Biaya saprodi 2.311.733

Total Biaya Variabel 9.437.846
Total biaya produksi 13.000.903
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4.3.5. Pendapatan

Pendapatan usahatani ubi kayu dipengaruhi oleh besarnya biaya produksi
yang dikeluarkan dan nilai produksi yang dihasikan, pendapatan usahatani ubi
kayu diketahui dengan menggunakan rumus analisis dan pendapatan. Pendapatan
usahatani ubi kayu per proses produksinya dihitung dengan menggunakan nilai
produksi per proses produksi pendapatan usahatani ubi kayu disajikan pada Tabel
4.8.

Tabel 4.8. Rata-rata Nilai Produksi, Biaya Produksi dan Pendapatan per Proses
Produksi Usahatani Ubi Kayu di Kecamatan Tanjung Tahun 2018

No Keterangan Nilai (Rp) Jumlah Total
1 Nilai Produksi 57.173.333 57.173.333
2 Biaya Produksi

a. Biaya Tetap 3.563.056 3.563.056
b. Biaya Variabel 9.437.846 9.437.846

Total Biaya 13.000.902
Pendapatan 44.172.431

Sumber: Data Primer diolah

Berdasarkan Tabel 4.8 diketahui bahwa rata-rata pendapatan usahatani ubi
kayu sebesar Rp 44.172.431 per proses produksi. Sehingga dapat dikatakan petani
mendapatkan keuntungan dalam usahatani ubi kayu.

4.4. Rantai Nilai Pemasaran Ubi Kayu

Adapaun aktor atau orang-orang yang terlibat dalam rantai nilai pemasaran
ubi kayu, antara lain :

Petani ubi kayu adalah petani yang melakukan usahatani di Desa Sigar
Penjalin Kecamatan Tanjung. Kemudian menjualnya ke berbagai lembaga, seperti
pedagang pengumpul desa, pengumpul kecamatan dan pedagang pengecer.

Pedagang pengumpul adalah pedagang yang berada di daerah petani
produsen. Untuk memeperoleh ubi kayu, pedagang pengumpul secara langsung
melakukan pembelian ubi kayu pada saat panen dilahan ubi kayu kepada petani
produsen.

Pedagang pengecer adalah pedagang yang membeli komoditi ubi kayu dari
pedagang besar yaitu pedagang pengumpul yang mendapatkan ubi kayu langsung
dari petani ubi kayu, lalu pengecer akan menjualnya kembali secara langsung
kepada konsumen akhir.

Pasar adalah pedagang yang membeli komoditi ubi kayu dari pedagang
pengumpul yang akan dijualnya kembali secara langsung kepada konsumen akhir.
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Konsumen akhir merupakan aktor terakhir dalam rantai nilai pemasaran
komoditi ubi kayu yang bertindak sebagai pembeli akhir untuk dikonsumsi bukan
untuk dijual kembali kepada siapapun. Adapun beberapa aliran yang terdapat
dirantai nilai pemasaran ubi kayu sebagai berikut.

4.4.1. Aliran Produk

Dari hasil penelitian ditemukan 5 aliran aliran yang berperan menyampaikan
dan memasarakan ubi kayu untuk disampaikan pada konsumen akhir. Dari saluran
rantai nilai pemasaran tersebut terdapat 4 lembaga/pihak, antara lain: petani,
pedagang pengumpul, pedagang pengecer dan pasar.

Secara umum diagram aliran produk, aliran dana, aliran aktivitas, aliran
pelayanan dan aliran informasi pada rantai nilai pemasaran ubi kayu di Desa Sigar
Penjalin Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara adalah sebagai berikut:

Rp 80.000/Karung Rp 80.000/Karung

Rp 1.333/Kg Rp 1.333/Kg

Rp 1.667/Kg Rp 100.000/Karung

Rp 120.000/Karung

Rp 120.000/Karung

Rp 2.000/Kg

Rp 2.000/Kg

Rp 3.000/Kg Rp 3.000/Kg

Gambar 1. Bagan Aliran pada Rantai Nilai Pemasaran Ubi Kayu di Desa Sigar
Penjalin Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara Tahun 2018

Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan terdapat 3 aliran Rantai Nilai
Pemasaran Ubi Kayu, antara lain :

1) Aliran 1 : Petani — Pengumpul Desa — Pengecer — Konsumen Akhir
2) Aliran 2 : Petani — Pengumpul Kecamatan — Pengecer — Konsumen Akhir
3) Aliran 3 : Petani — Pengumpul Desa — Pengumpul Kecamatan — Pengecer
— Konsumen Akhir

Pengumpul Kecamatan

Pengecer
Pengecer

Pengumpul Desa

Petani Ubi Kayu

49.599 kg
32.657 kg

45.310 kg 32.657 kg

38.640 kg

Konsuen Akhir
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Dari ke tiga aliran rantai nilai pemasaran ubi kayu tersebut, aliran 3 merupakan
aliran yang paling panjang, sedangkan aliran yang paling pendek yaitu 1 dan 2.
 Petani berperan sebagai penghasil/produsen pada rantai pertama, dimana

bahan pangan berawal dengan melakukan usahatani ubi kayu tersebut sesuai
dengan jumlah dan kualitas yang diminta oleh pedagang pengumpul dan
konsumen akhir. Status penguasaan lahan di Desa Sigar Penjalin Kecamatan
Tanjung Kabupaten Lombok Utara pada umumnya petani pemilik. Hasil
panen dari 30 petani sebanyak 23 orang petani menjual kepada pedagang
pengumpul desa dengan volume penjualan sebesar 45.310 kg (76,67%)
sedangkan ke pengumpul kecamatan volume penjualan sebesar 32.657, kg
(23,33%) dan para pedagang pengumpul menjual langsung ke pengecer
sebanyak yang mereka beli dari petani kemudian memasarkannya kembali
untuk di beli oleh konsumen akhir.

 Pedagang pengumpul berperan sebagai pengumpul ubi kayu dari petani. Hasil
pengumpulan ubi kayu dari petani sebagaian besar dijual ke pedagang pasar
dengan volume penjualan sebesar 42.880kg (100%) sedangkan hasil
pembelian dari petani yang dijual ke pengecer volume penjualan sebesar
42.880 kg (100%) karena hasil pembelian dari petani langsung di jual
semuanya ke pedagang pengecer di pasar.

 Pedagang pengecer berperan sebagai pembeli ubi kayu dari pedagang
pengumpul. Hasil pembelian ubi kayu dari pengumpul tersebut dujual kembali
ke konsumen akhir.

 Pasar berperan sebagai pembeli hasil usahatani ubi kayu dari pedagang
pengumpl dan hasil pembelian tersebut akan dijual kembali ke konsumen
akhir.

 Adanya peningkatan harga terjadi di setiap pelaku rantai nilai karena terdapat

biaya transportasi yang dikeluarkan oleh setiap pelaku rantai nilai pemasaran

ubi kayu.

4.4.2 Aliran Dana

 Petani berperan sebagai penjual hasil panen ubi kayu kepada pedagang
pengumpul. Jika petani menjual ubi kayu ke pedagang pengumpul desa maka
petani menerima hasil penjualannya sebesar Rp 60.413.913, dan jika petani
menjual ubi kayu ke pedagang pengumpul kecamatan maka akan
mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp 43.542.857.

 Pedagang pengumpul berperan sebagai pembeli hasil usahatani ubi kayu dari
petani dan menjualnya ke pasar, dimana pedagan pengumpul desa menjual ke
pengecer/pasar dengan harga Rp 99.197.147, jika pedagang pengumpul
kecamatan menjual ke pasar dengan harga Rp 64.400.000.
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 Pasar berperan sebagai pembeli hasil usahatani ubi kayu dari pedagang
pengumpul, kemudian dijual kembali ke konsumen akhir dengan harga per Kg
sebesar Rp 3.000.

Untuk lebih jelasnya mengenai aliran dana dapat dilihat secara lengkap pada
Gambar 2 berikut:

Rp 80.000/Karung Rp 80.000/Karung

Rp 1.333/Kg Rp 1.333/Kg

Rp 1.667/Kg Rp 100.000/Karung

Rp 120.000/Karung Rp 120.000/Karung

Rp 2.000/Kg Rp 2.000/Kg

Rp 3.000/Kg Rp 3.000/Kg

Gambar 2. Bagan Aliran Dana pada Rantai Nilai Pemasaran Ubi Kayu di Desa
Sigar Penjalin Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara
Tahun 2018

4.4.3. Aliran Aktivitas

 Petani memanen hasil usahtani ubi kayu dengan jumlah produksi yang di
minta sesuai dengan kebutuhan para pedagang pengumpul. Pemanenan
dilakukan setiap hari selama beberapa minggu sesuai dengan luas lahan yang
ditanami dengan ubi kayu.

 Pedagang pengumpul mencari ubi kayu ke petani sesuai dengan jumlah yang
di butuhkan oleh para pengecer. Tidak ada perlakuan lebih terhadap ubi kayu
tersebut, hanya memisahkan anakan ubi kayu yang tidak diinginkan oleh para
pembeli (pedagang pengumpul dan pengecer).

Pengumpul Kecamatan

PengecerPengecer

Pengumpul Desa

Petani Ubi Kayu

Rp 99.197.143 Rp 65.314.286

Rp 60.413.913 Rp 43.542.857

Rp 64.400.000

Konsuen Akhir
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 Pedagang pengecer berperan sebagai pembeli ubi kayu dari pedagang
pengumpul. Kegiatan lain yang dilakukan oleh pedagang pengecer adalah
menyortir dan menjualnya kembali ke konsumen akhir.

 Pasar berperan sebagai pembeli ubi kayu dari pedagang pengumpul kemudian
kemudian memasarkannya kembali ke konsumen akhir.

4.4.4. Aliran Pelayanan

 Petani memanen ubi kayu lalu dimasukkan ke dalam karung, sesuai dengan
permintaan pedagang pengumpul yang secara langsung dating membeli ubi
kayu ke petani tersebut.

 Pedagang pengumpul membeli ubi kayu langsung ke petani pada saat usia ubi
kayu sudah siap untuk dipanen, kemudian langsug dibawa ke pasar untuk
selanjutnya di beli oleh pedagang pengecer.

 Pedagang pengecer menerima ubi kayu yang dikirim oleh pedagang
pengumpul, pedagang pengecer menjual ubi kayu yang telah disortir kepada
konsumen akhir.

 Pasar menerima ubi kayu yang telah dipanen oleh petani dan dikirim oleh
pedagang pengumpul, kemudian ubi kayu yang telah dibeli tersebut akan
dijual kembali oleh pedagang pasar kepada konsumen akhir.

4.4.5. Aliran Informasi

 Petani menerima informasi tentang harga ubi kayu dari pedagang pengumpul.
Kemudian menginformasikan waktu ubi kayu siap dipanen dan dijual ke
pedagang pengumpul.

 Pedagang pengumpul menginformasikan harga kepada petani, mencari
informasi harga pada pedagang pengecer dan pasar. Pedagang pengecer juga
menginformasikan tentang kualitas atau besar kecilnya ubi kayu yang diterima
dari petani kepada pedagang pengecer.

 Pasar meginformasikan kepada kepada pedagang pengumpul tentang harga
ubi kayu, pasar diinformasikan oleh pedagang pengumpul tentang kualitas
atau besar kecilnya ubi kayu yang diterima oleh pedagang pengumpul dari
petani ubi kayu.

4.5. Margin Harga dalam Rantai Nilai Pemasaran Ubi Kayu

Margi harga merupakan selisih harga jual ditingkat petani/produsen denga
harga yang dibayarkan oleh konsumen akhir. Berikut dijelaskan pada Tabel 4.9
margin harga pada setiap rantai nilai pemasaran ubi kayu.
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Tabel 4.9. Margin Harga pada Rantai Nilai Pemasaran Ubi Kayu Kecamatan
Tanjung Kabupaten Lombok Utara Tahun 2018

No. Pelaku Margin Harga
Rp/Karung Rp/Kg

1
2
3
4
5

Petani — Pengumpul
Pengumpul Desa — Pengumpul Kecamatan
Pengumpul Desa — Pengecer
Pengumpul Kecamatan — Pengecer
Pengecer — Konsumen Akhir

80.000
100.000
120.000
120.000
180.000

1.333
1.667
2.000
2.000
3.000

Margin 100.000 1.667

Dari Tabel 4.9 di atas selisih harganya yaitu Rp 100.000/Karung sedangkan

dalam satuan kilogram 10.000/Kg dengan rata-rata sebesar Rp 10.000/Karung dan

2.000/Kg. Dimana pada petani ke pengumpul selisih harga yang didapat sebesar

Rp 80.000/Karung selisish dalam kilogram Rp 1.333/Kg, dari pengumpul desa ke

pengumpul kecamatan jumlah selisih harga sebesar Rp 100.000/Karung selisih

dalam kilogram Rp 1.667/Kg selanjutnya dari pedagang pengumpul desa ke

pengecer dan pedagang pengumpul kecamatan ke pengecer jumlah selisih

harganya sama yaitu Rp 120.000/Karung selisih dalam kilogram sama-sama

Rp 2.000/Kg dan dari pengecer ke konsumen akhir mempunyai selisih harga

sebesar Rp 3.000/Kg. Selisih Harga yang paling tinggi didapatkan oleh pengecer

ke konsumen akhir yaitu sebesar Rp 180.000/Karung dengan harga jual sebesar

Rp 3.000/Kg. Aliran rantai nilai pemasaran ubi kayu sebagai beriku:

1. Petani Pedagang Pengumpul      Pengecer
Ubi kayu yang sudah di panen akan dijual ke pedagang pengumpul seharga
Rp 80.000/Karung dengan harga jual sebesar Rp 1.333/Kg dan langsung
dijual kembali ke pedagang pengecer dengan harga Rp 120.000/Karung
dengan harga jual sebesar Rp 2.000/Kg selisih harga sebesar Rp
10.000/Karung atau selisih harga sebesar Rp 2.000/Kg.

2. Pedagang Pengumpul       Pengecer      Konsumen Akhir
Pedagang pengumpul menjualnya ke pengecer dengan harga Rp
120.000/Karung dengan harga jual sebesar Rp 2.000/Kg kemudian pengecer
menjualnya kembali ke konsumen akhir dengan harga 3.000/Kg selisih harga
yang didapat sebesar Rp 120.000/Karung atau sebesar 2.000/Kg.
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Aliran rantai nilai pemasaran ubi kayu sebagai berikut:
1. Petani Pengumpul

Petani menjual hasil panen ubi kayu ke pedagang pengumpul dengan selisih
harga Rp 1.333/Kg.

2. Pedagang Pengumpul — Pengecer
Pedagang pengumpul menjual kembali ubi kayu yang telah di beli dari petani
ke pengecer dengan harga Rp 2.000/Kg

3. Pengecer — Konsumen Akhir
Pedagang pengecer menjual ubi kayu yang telah dibeli dari pedagang
pengumpul ke konsumen akhir dengan harga Rp 3.000/Kg, selanjutnya
konsumen akhir mengolah ubi kayu yang telah di beli di pasar sesuai dengan
keperluannya.

4.6. Kendala dalam Pemasaran Ubi Kayu

Berdasarkan hasil penelitian terdapat kendala yang dihadapi usahatani ubi
kayu di Kecamatan Tanjung, yakni kurangnya informasi pasar atau harga yang
ditetapkan oleh pihak yang terlibat dalam rantai nilai pemasaran ubi kayu. Ketika
harga ubi kayu dipasaran naik atau tinggi para pengumpul yang membeli ubi kayu
dipetani jarang memberitahukan harga yang sebenarnya ke petani agar para
pengumpul mendapat untung yang banyak. Sehingga para petani harus mencari
informasi ke petani lain yang sudah menjual hasil panennya ke pedagang
pengumpul.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Terbatas pada lingkup penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:
1. Pendapatan petani dari usahatani ubi kayu di Kecamatan Tanjung sebesar

Rp 44.172.431 per proses produksi.
2. Rantai nilai pemasaran ubi kayu melibatkan empat lembaga pemsaran yakni

petani ubi kayu, pedagang pengumpul desa (PPD), pedagang pengumpul
kecamatan (PPK) dan pedagang pengecer dalam menyalurkan produksi ubi
kayu kepada konsumen akhir. Kegiatan yang dilakukan dalam rantai nilai ubi
kayu yakni hanya menjual kembali ubi kayu yang sudah dibeli dari petani dan
pedagang pengumpul dan menaikkan harga untuk mendaptkan keuntungan
yang lebih tinggi karena pelaku rantai nilai sudah mengeluarkan biaya
transportasi pada saat memasarkan ubi kayu tersebut.
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3. Kendala yang dihadapi usahatani ubi kayu dalam pemasaran ubi kayu yaitu
informasi pasar atau harga yang kurang disebabkan para pedagang pengumpul
ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

4.2. Saran

1. Diharapkan kepada petani ubi kayu dapat meningkatkan kinerja rantai nilai
pemasaran dengan cara semakin memperkuat kemitraan dengan para pedagang
pengumpul, sehingga pedagang pengumpul akan semakin loyal dan
memberikan kerjasama yang terbaik bagi petani yang mengusahakan usahtani
ubi kayu.

2. Diharapkan untuk para petani bisa lebih kreativitas dalam memasarkan ubi
kayu mereka, agara petani mengetahui harga dipelaku rantai nilai lainnya.

3. Diharapkan kepada petani ubi kayu supaya terus berusahatani ubi kayu untuk
dapat mempertahankan dan meningkatkan uaha tersebut agar kedepannya bias
lebih meningkat lagi.
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