
 

I. PENDAHULUAN 

 
 
A. LATAR BELAKANG 

Pembangunan pertanian merupakan bagian integral dari 

pembangunan  Nasional  yang  bertujuan  untuk  mewujudkan  

masyarakat  adil  dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-

undang  dasar  1945.  Pembangunan  pertanian  adalah  semua  

rangkaian  kegiatan  yang  menunjang  kegiatan  usaha   pertanian   

dalam   upaya   peningkatan  pendapatan  masyarakat/petani. 

Departemen Pertanian telah menetapkan dua program utama 

pembangunan pertanian, yaitu program peningkatan ketahanan pangan 

dan pengembangan agribisnis. Pelaksanaan  kedua program tersebut 

masih memprioritaskan pada penanggulangan masalah kemiskinan dan 

ketenagakerjaan, khususnya di pedesaan. 

Sesuai dengan kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam 

Program Pembangunan  Nasional (Propenas) dan Program 

Pembangunan  Daerah  (Properda),  maka pembangunan di sub sektor 

pertanian  tanaman  pangan  dan  holtikultura  dilaksanakan  melalui 

upaya pengembangan pertanian dan ketahanan pangan yang 

berkelanjutan, menjamin keberlanjutan industri  dan ekonomi nasional 

maupun  daerah.  Namun  sebagai   inti  dari  sistem  ekonomi  

kerakyatan,  sampai  saat  ini  sektor  pertanian,  yang  banyak  

melibatkan usaha ekonomi   rakyat  berskala  kecil  dan  masih  

merupakan   rantai   terlemah  dalam sistem ekonomi. Ini  tercermin  dari 
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rendahnya  produktivitas  pertanian, tingginya  jumlah  masyarakat / petani  

yang  miskin  dan  rendahnya  nilai  tambah  pertanian  yang  dinikmati  

masyarakat   petani.  Oleh   karenanya,   upaya   pembangunan   

pertanian    dilaksanakan  dengan  pendekatan  sistem  agribisnis  yang  

berarti  mencakup  keseluruhan  subsistem agribisnis yaitu subsistem 

hulu, termasuk didalamnya penyediaan sarana produksi pertanian 

(agrokimia, agro otomotif / alat mesin  pertanian,  penyediaan  benih / 

pembibitan);  subsistem   produksi  pertanian,  pemasaran  dan  distribusi 

serta  subsistem jasa  pendukung  (Afiadin, 2002).   Setiap  subsistem   

agribisnis memiliki peluang usaha yang  dapat  meningkatkan  

penghasilan  dan  kesejahteraan  petani. 

Pengembangan  agribisnis di Indonesia semakin semarak, 

sehingga penanganannya haruslah serius, dengan memperhatikan 

produksi hulu budidaya dan produksi hilir secara terpadu dalam 

pengelolaannya yang perlu diperhatikan adalah stabilitas harga, 

kontinuitas   bahan  baku, dan  persaingan  pasar sehingga dapat 

menjamin  kelangsungan  hidup  petani.  Pemilihan  komoditas   sangat  

berpengaruh  terhadap  keberhasilan pengembangan lahan usaha, baik 

dalam upaya peningkatan produksi maupun dari segi pendapatan. 

Beberapa   faktor  yang  perlu  diperhatikan   dalam  pemilihan   

komoditas,  yaitu  persyaratan  tumbuh  yang  meliputi  tanah,  air  dan 

iklim;  peluang  pasar, kemudahan dalam  memperoleh  sarana  produksi, 

pemeliharaan  tanaman  maupun  pasca  panen; dan perwilayahan  



 

 3

komoditas  yang  telah  ditetapkan  dalam  Rencana  Tata Ruang Wilayah 

(RTRW). 

Potensi  ubi kayu  yang  ada di Indonesia  sudah  selayaknya 

ditangani secara  serius  sehingga  perlu  di  upayakan pengembangannya 

melalui  agroindustri pengolahan ubi kayu menjadi tepung gaplek. Ubi 

kayu  merupakan  salah  satu  komoditi  pangan  yang  murah dengan 

harga  yang  sangat  labil, kecuali  di  kawasan  industri  tepung. Salah 

satu  terobosan  yang  perlu  ditempuh adalah menciptakan industri-

industri pengolahan  tepung,  sehingga  harga  di  tingkat  petani  akan 

naik dan  fluktuasinya  pun  berkurang yang pada gilirannya akan 

meningkatkan  pendapatan  petani.  Pabrik   tepung  gaplek  ini  

diharapkan     menjadi   solusi    dalam     mengatasi   kendala   harga    

ubi   kayu   yang   tidak   menentu.  Hasil   olahan   ubi  kayu  berupa 

tapioka  dan  gaplek   (manihok)   dalam   bentuk   chips,   pellet   ataupun 

lainnya,  telah  lama  menjadi  komoditi  ekspor  yang sangat penting 

dalam  menyumbang  pendapatan  devisa,  karenanya   merupakan   

asset yang  sangat  berharga dan perlu dijaga kelestariannya sehingga 

dapat  dimanfaatkan  untuk pengembangan eskpor pada masa-masa 

selanjutnya.  Ekspor  dalam  bentuk  ubi  kayu  kering  (gaplek atau 

lainnya)  dan  tepung tapioka.  Perkembangan  ekspor ubi kayu dalam 

bentuk  kering  (gaplek,  chips  atau  tepung)   selama   tahun  1990 – 

1998  terlihat   pada   Tabel 1. 
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Tabel 1. Ekspor Ubi Kayu Indonesia Tahun 1990 - 1998 
 

Total Ekspor (kg) 
Tahun 

Gaplek Pelet Bentuk Lain 

1990 697.329.412 570.456.989 3.315.094 

1991 492.507.502 364.264.420 1.850.820 

1992 368.868.865 501.304.110 3.235.648 

1993 516.585.171 408.446.685 10.852.244 

1994 386.024.532 298.829.708 1.184.631 

1995 426.894.318 53.281.008 1.307.822 

1996 290.039.080 93.610.152 4.941.434 

1997 184.154.743 3.530.003  

1998 194.616.294 24.770.000 2.017.583 
 
Sumber : Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia. Ekspor. BPS 

 

Dalam  periode  tersebut  ekspor  terbesar  terjadi  pada  tahun  1993, 

selanjutnya  perkembangan  ekspor  ubi  kayu  ada  kecenderungan  

makin  turun. Berbagai hal  menyangkut masalah tata niaga yang 

berkaitan  dengan  peraturan  ekspor  dan  pola  penyerapan  produksi  

ubi kayu  petani, dirasakan  telah  mempengaruhi laju ekspor yang 

selanjutnya adalah juga produktivitas ubi kayu petani.  

Kabupaten  Kapuas  memiliki luas wilayah ± 34.800 km2  atau 

3.480.000 ha.  Sebagian  besar  merupakan lahan sawah dan lahan 

kering.  Luas lahan  sawah  181.703  ha  dan luas lahan kering 3.298.297 

ha. Luas lahan kering  yang  dimanfaatkan  2.347.610  ha  dan  yang  

belum dimanfaatkan (lahan tidur)  seluas  950.687  ha (Dinas Pertanian 

Tanaman  Pangan  dan  Hortikultura   Kabupaten Kapuas, 2002).  Dewasa  

ini,  Kabupaten  Kapuas  sedang  menggalakkan  program   pertanian  
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yang  lebih  berorientasi  pada  peningkatan  pendapatan petani melalui 

peningkatan produksi. Untuk itu dalam implementasi pengembangan  

agribisnis  pertanian dipilihlah komoditas ubi kayu sebagai salah satu  

program  pengembangan agribisnis di Kabupaten Kapuas. Pemilihan  ubi 

kayu sebagai  salah satu komoditas  unggulan  yang  dikembangkan  

karena  sesuai  dengan  beberapa  faktor seperti persyaratan tumbuh 

yang meliputi tanah, air dan iklim yaitu dapat   ditanam  pada  lahan  yang   

kurang  subur  sekalipun,  teknologinya  sederhana ; kemudahan dalam 

memperoleh sarana  produksi; pemeliharaan  tanaman  maupun  pasca  

panen serta peluang pasar yaitu pasar sudah tersedia yang dapat 

menyerap hasil panen tanaman ubi kayu.  

Langkah yang ditempuh untuk peningkatan produksi dan 

produktivitas  ubi  kayu  adalah  pengembangan  pola  agribisnis di 

daerah-daerah sentra produksi. Di samping itu, untuk memacu 

penganekaragaman produk dan stabilitas harga di pasar perlu 

dikembangkan   industri  -  industri   pengolahan   hasil   yang  

berwawasan   agroindustri   berbahan   ubi   kayu.  Perkembangan   luas   

panen,   jumlah   produksi  dan  produktivitas  ubi  kayu  di  Kabupaten  

Kapuas    Kalimantan  Tengah,    tahun  1990  –  2001   dapat  dilihat  

pada   Tabel   2.  
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Tabel 2. Perkembangan Luas Panen, Jumlah Produksi dan Produktivitas Ubi 
Kayu di Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, Tahun 1990 – 2001 

 
Tahun Luas Panen (Ha) Jumlah Produksi (kg) Produktivitas (kg/ha) 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

3.949 
4.286 
2.884 
1.498 
1.197 
1.428 
1.500 
4.150 
3.278 
3.326 
3.773 

>> 6.218 

29.617.500 
38.901.700 
25.954.800 
13.428.000 
15.794.100 
24.986.000 
26.595.000 
26.754.000 
35.730.000 
36.820.000 
41.504.000 

>> 68.398.000 

7.500 
9.070 
9.000 
9.000 

13.190 
17.490 
17.730 
6.500 

10.900 
11.100 
11.000 

>> 11.000 

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kapuas, 2002 

 

Kecamatan Maliku Kabupaten Kapuas dikenal sebagai pusat 

industri tepung gaplek, yang  mempunyai   harapan  dan  masa  

mendatang  sangat  menjanjikan,  sehingga  sangat  perlu  industri ini  

dikembangkan  agar  petani  dapat  menikmatinya. Di sana telah berdiri 

industri penggilingan gaplek yaitu CV. Perdana Bhakti yang berlokasi di 

daerah sentra produksi ubi kayu di Desa Gandang. Dengan adanya  

industri  penggilingan  gaplek,  petani  ubi  kayu  dapat  bernafas lega  

karena  ubi  kayunya  dapat terjual, sehingga menimbulkan semangat  

bagi petani untuk meningkatkan luas areal penanaman ubi kayu  dan  

meningkatkan  produksi  ubi  kayu  guna  memenuhi  kebutuhan  industri  

gaplek terhadap  gaplek.  Berdirinya  industri  tepung ubi kayu ini, salah 

satu faktor penyebabnya adalah berkembangnya penggunaan tepung 

gaplek yang diformulasikan  dengan bahan-bahan lain  menjadi  tepung  



 

 7

industri  yang dipergunakan  sebagai Filler  Exstender  dalam  formula  

glue  (lem)  pada  industri  plywood   yang  ada di Kabupaten Kapuas 

Kalimantan Tengah, kota Sampit Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah 

dan Banjarmasin Kalimantan Selatan. Peningkatkan  pendapatan  petani  

terutama petani ubi kayu, dilaksanakan dengan cara meningkatkan nilai 

tambah ubi kayu menjadi gaplek melalui peningkatan hubungan industrial 

antar petani, pengusaha, dan pemerintah daerah. 

Kerjasama  tersebut  diperlukan karena petani, pengusaha, 

maupun  pemerintah sangat berkepentingan terhadap keberhasilan bisnis 

ubi  kayu.  Perusahaan  sebagai  organisasi bisnis, melaksananan 

kegiatan operasionalnya dalam rangka memenuhi dan memuaskan 

kebutuhan dan keinginan konsumen. Untuk memperoleh laba yang 

diinginkan  perusahaan  harus  meningkatkan  efisiensi.  Upaya  efesiensi, 

antara  lain  dapat  dilaksanakan  dengan  melakukan  pengukuran  tingkat 

aktivitas operasional perusahaan agar biaya produksi dapat ditekan 

seminimal mungkin. Dengan analisis aktivitas perusahaan akan dapat 

mengukur tingkat produktivitas setiap sumber daya yang dikonsumsi 

dalam menyelesaikan suatu aktivitas. Analisis aktivitas juga akan 

membantu manajemen mengalokasikan biaya secara lebih akurat, 

sehingga keputusan yang akan diambil juga akan lebih akurat,. Metode 

yang dapat dipakai untuk ini adalah Activity Based Costing. Dalam pasar 

yang kompetitif,  harga  jual  ditentukan  oleh pasar, bukan  oleh produsen. 

Untuk mampu bertahan dalam pasar seperti itu, usaha yang dapat 
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dilaksanakan  adalah  dengan  menekan  biaya serendah mungkin. 

Metode  yang  dapat  diterapkan  adalah  Target  Costing. 

Dengan pendekatan activity based costing, perusahaan diharapkan 

mampu menyajikan biaya produk yang lebih akurat dan informatif .  Hal  ini  

dapat  membantu  manajemen  untuk  meningkatkan ‘product  value’  dan  

‘process  value’ dengan  membuat  keputusan yang lebih  baik  tentang  

desain  produk,   mengendalikan  biaya  secara  lebih baik dan membantu 

perkembangan proyek-proyek peningkatan ‘value’. Metode activity based 

costing mampu mengurangi biaya melalui filosofi penyempurnaan 

berkesinambungan dengan menentukan aktivitas yang value  added  dan 

mengeliminasi pemborosan dari aktivitas yang non value added. Oleh 

karena itu, perusahaan dapat memperoleh laba yang diharapkan sehingga 

dapat mengembangkan industrinya. Dipihak lain petani juga mendapatkan 

harga jual yang layak sehingga dapat meningkatkan pendapatannya. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana  aktivitas-aktivitas  yang  terjadi  dalam  proses  

produksi tepung  industri  yang  digunakan  sebagai  Filler  

Exstender dalam formula glue agar tercapai biaya yang ditargetkan 

oleh perusahaan ?  

2. Bagaimana menentukan formula harga gaplek yang digunakan 

sebagai bahan baku untuk pembuatan tepung industri yang 
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digunakan sebagai Filler Exstender dalam formula glue di tingkat 

petani Desa Gandang Kecamatan Maliku Kabupaten Kapuas 

Kalimantan Tengah? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berkaitan dengan perumusan masalah di atas maka dapat 

dikemukakan tujuan penelitian adalah : 

1. Mengetahui aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam proses produksi 

tepung industri untuk menentukan biaya yang ditargetkan oleh 

perusahaan. 

2. Menentukan formula harga gaplek yang digunakan sebagai bahan 

baku untuk pembuatan tepung industri yang digunakan sebagai 

Filler Exstender dalam formula glue di tingkat petani Desa Gandang 

Kecamatan Maliku Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah. 
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