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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Pertanian dalam arti luas terdiri dari lima sektor yaitu tanaman pangan, 

perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Kelima sektor pertanian 

tersebut bila ditangani lebih serius sebenarnya akan mampu memberikan 

sumbangan yang besar bagi perkembangan perekonomian Indonesia di masa 

mendatang. Salah satu penanganannya yaitu dengan perkembangan perekonomian 

pada pertanian bisnis atau agrobisnis (Soekartawi, 1999). 

Sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat besar dalam 

pertumbuhan ekonomi negara terutama negara yang bercorak agraris seperti 

Indonesia. Pembangunan ekonomi menitikberatkan pada bidang pertanian dan 

industri yang berbasis pertanian atau biasa disebut agroindustri. Dalam sistem 

agribisnis, agroindustri adalah salah satu subsistem yang bersama-sama subsistem 

lain membentuk agribisnis. Sistem agribisnis terdiri dari subsistem input 

(agroindustri hulu), usaha tani (pertanian), sistem output (agroindustri hilir), 

pemasaran dan penunjang. Dengan demikian pembangunan agroindustri tidak 

dapat dilepaskan dari pembangunan agribisnis secara keseluruhan. Pembangunan 

agroindustri akan dapat meningkatkan produksi, harga hasil pertanian, pendapatan 

petani, serta mengahasilkan nilai tambah hasil pertanian (Masyhuri,1994). 

Singkong (Manihot Utilissima) disebut juga ubi kayu atau ketela pohon.   

Singkong merupakan bahan baku berbagai produk industri makanan, farmasi, 
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tekstil, dan lain-lain. Industri makanan dari singkong cukup beragam dari 

makanan tradisional seperti keripik, timus, gethuk, dan sampai makanan yang 

perlu olahan lebih lanjut. Dalam industri makanan, pengolahan singkong dapat 

digolongkan menjadi 3 yaitu hasil fermentasi singkong (tape/peyeum), singkong 

yang dikeringkan (gaplek: cassava chip flour), dan tepung singkong yaitu tepung 

tapioka (Tapioca starch) dan tepung mocaf (Modified cassava flour). 

Industri kecil banyak dilakukan di daerah pedesaan, hal ini dilakukan karena 

pertimbangan berbagai aspek yaitu murahnya upah tenaga kerja, banyak tenaga 

kerja yang tersedia, dan tersedianya bahan baku yang mudah di dapat. Aspek 

tersebut dapat menarik penduduk di pedesaan untuk membuka usaha pokok selain 

bertani maupun usaha lainya. Industri kecil tepung tapioka mempunyai peranan 

yang besar dalam membantu kehidupan ekonomi pelaku usaha karena mereka 

dapat memanfaatkan waktu luang selain bertani sehingga dapat menambah 

penghasilan. Kegiatan penggilingan yang dilakukan para pengusaha tepung   

tapioka di Desa Sido Mukti Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. 

Mampu berpeluang untuk memenuhi kebutuhan di wilayah Indonesia dan 

pasar Asia (Khakim, 2011). 
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 Tabel 1.1 Produksi Ubi Kayu Untuk Bahan Baku Tepung Tapioka 

di Kabupaten Pati 

No 

  

Kecamatan 

  

Produksi Ketela Bahan Baku 

Tapioka (ton) 

Rata-rata 

Produksi   2011 2012 2013 

1 Sukolilo 9.102,03 6.022,29 7.781,86 7.635,39 

2 Kayen 2.399,89 2.231,61 3.032,93 2.554,81 

3 Tambakromo  1.521,88 1.497,93 2.115,07 1.711,63 

4 Winong  1.756,02 1.069,95 2.633,86 1.819,94 

5 Pucakwangi  3.336,43 7.489,65 119,72 3.648,60 

6 Jaken 6.907,01 6.572,55 6.864,00 6.781,19 

7  Batangan   - 122,28 - 40,76 

8 Juwana 58,53 61,14 -  39,89 

9 Jakenan 58,53 61,14 -  39,89 

10 Pati 526,8 213,99 678,41 473,07 

11 Gabus 292,67 - - 97,56 

12 Margorejo 38.837,30 40.535,82 23.385,50 34.252,87 

13 Gembong 108.200,09 116.257,71 131.134,40 118.530,73 

14 Tlogowungu 77.411,21 105.313,65 194.706,25 125.810,37 

15 Wedarijaksa  4.507,11 5.441,46 1.795,81 3.914,79 

16 Trangkil 19.052,81 20.206,77 26.657,87 21.972,48 

17 Margoyoso 55.373,16 25.709,37 81.250,65 54.111,06 

18 Gunungwungkal 53.939,08 82.202,73 103.279,31 79.807,04 

19 Cluwak 98.600,52 102.073,23 139.834,12 113.502,62 

20 Tayu  37.930,03 - 24.582,71 20.837,58 

21  Dukuhseti 3.658,37 9.935,25 28.413,78 14.002,47 

  Total  KabPati 523.469,47 533.018,52 778,266.25 611,584.75 

Data diolah: BPS ( 2013) 

Selain menghasilkan tepung, pengolahan tapioka juga menghasilkan 

limbah baik limbah padat maupun limbah cair. Limbah padat seperti kulit 

singkong dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak dan pupuk, sedangkan onggok 

(ampas) dapat digunakan sebagai bahan baku pada industri pembuatan saus, 

campuran kerupuk, obat nyamuk bakar, dan pakan ternak. Limbah cair dapat 

dimanfaatkan untuk pengairan sawah dan ladang, selain itu limbah cair 

pengolahan tepung tapioka dapat diolah menjadi minuman nata de cassava. 

Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi suatu negara, terutama berkembang. 
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Kekurangan pangan yang terjadi secara meluas di suatu negara akan 

menyebabkan kerawanan ekonomi, sosial dan politik yang dapat menggoyahkan 

stabilitas negara tersebut (Suryana, 2002). Salah satu daerah yang banyak 

memproduksi Ubi Kayu di Jawa Tengah yang dapat dijadikan bahan baku untuk 

agroindustri tepung tapioka adalah salah satunya berada di Desa Sidomukti 

Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. 

Tabel 2.1. Luas Lahan, Produksi dan Produktivitas Ubi Kayu di Jawa Tengah 

Tahun 2013. 

Kabupaten Luas Lahan (Ha) 
Produksi 

(Ton) 

Produktivitas 

( Kw/Ha ) 

Wonogiri 57.702 900.203 156,01 

Pati 19.696 732.961 372,14 

Jepara 11.377 254.316 223,54 

Banjarnegara 9.550 207.735 217,52 

Purworejo 8.745 193.274 221,01 

Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka diolah, 2014. 

 

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki luas 

lahan pertanian yang besar sehingga produksi pertanian menjadi salah satu yang 

patut diperhitungkan. Pada Tabel 1.1 dapat dilihat Kabupaten Pati merupakan 

salah satu sentra pertanian ubi kayu yang berada pada posisi ke dua di Provinsi 

Jawa Tengah dengan produksi ubi kayu 732.962 ton serta produktivitas tertinggi 

sebesar 372,14 kuintal per hektar. Dengan adanya kegiatan usaha pengolahan 

ubikayu menjadi tepung tapioka, yang mengubah bentuk dari produk primer 

menjadi produk baru  setelah melalui proses produksi, maka akan dapat 

memberikan nilai tambah karena dikeluarkannya biaya-biaya sehingga terbentuk 

harga baru yang lebih tinggi dan keuntungannya lebih besar bila dibandingkan 

tanpa melalui proses produksi.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah diatas, maka permasalahan yang perlu dikaji dalam 

penelitian ini adalah :   

1. Berapa besarnya biaya, penerimaan dan pendapatan, dari usaha pengolahan 

ubi kayu menjadi tepung tapioka di Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso 

Kabupaten Pati? 

2. Bagaimana tingkat kelayakan  usaha pengolahan ubi kayu menjadi tepung 

tapioka di Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati 

berdasarkan BEP dan R/C (Revenue Cost Ratio)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah :   

1. Mengetahui besarnya biaya, penerimaan dan pendapatan, dari usaha 

pengolahan ubi kayu menjadi tepung tapioka di Desa Sidomuki 

Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. 

2.  Untuk mengetahui tingkat kelayakan  usaha pengolahan ubi kayu menjadi 

tepung tapioka di Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati 

berdasarkan BEP dan R/C (Revenue Cost Ratio)? 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti, dapat dijadikan sebagai tambahan pengalaman dan 

pengetahuan. 

2. Bagi pihak lain, diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat berguna 

sebagai tambahan informasi maupun pengetahuan.   

3. Bagi produsen, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

informasi mengenai kelayakan yang diperoleh dari usaha yang dijalankan.  

 


