
I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pengembangan agribisnis yang terpadu, membutuhkan keterkaitan antar 

subsistemnya.  Menurut Gumbira-Sa’id dan Intan (2001), pengembangan agribisnis 

tidak akan efektif dan efisien bila hanya mengembangkan salah satu subsistem yang 

ada di dalamnya.  Pengembangan subsistem produksi primer berupa budidaya, harus 

diimbangi dengan pengembangan subsistem pengolahan dan pemasaran.  Di antara 

semua subsistem yang ada dalam agribisnis, tidak ada satu subsistem yang lebih 

penting dari subsistem lainnya. 

Pengolahan hasil-hasil pertanian yang lazim dikenal sebagai agroindustri, 

merupakan salah satu subsistem dalam agribisnis.  Agroindustri memiliki peran 

dalam meningkatkan nilai tambah hasil produksi primer pertanian.  Kecenderungan 

penerapan agribisnis di negara-negara pertanian seperti China, Thailand, Singapura, 

Malaysia dan bahkan Vietnam telah diarahkan kepada peningkatan nilai tambah 

komoditas pertanian.  Hal tersebut dilakukan dengan mendorong peningkatan 

kualitas komoditas pertaniannya, ditunjang oleh perbaikan sektor hulu hingga ke 

hilir.  Dengan demikian, komoditas dan produk olahan pertanian negara-negara 

tersebut mampu berkompetisi dalam pasar global (Sibuea, 2003). 

Indonesia memiliki keunggulan yang sangat besar dalam bidang pertanian. 

Lahan pertanian yang relatif lebih luas, tenaga kerja yang melimpah serta 

keanekaragaman tanaman pertanian, merupakan modal dasar, yang sayangnya belum 

dikelola secara serius.  Tiap daerah di Indonesia, rata-rata memiliki keunggulan 

tersendiri dalam sektor pertanian.  Baik keunggulan dari komoditas maupun dari 
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olahan komoditas tersebut.  Hampir tiap daerah memiliki khas produk yang berbahan 

baku komoditas pertanian dari daerah tersebut, termasuk juga sektor perikanan.  Di 

era otonomi daerah, harapan sektor pertanian adalah agar pemerintah daerah mampu 

mengambil peluang dari kewenangan yang lebih besar, untuk memajukan sektor 

pertanian khas daerahnya (Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan 

Tertinggal, 2002). 

Salah satu tanaman pangan yang cukup potensial untuk dikembangkan di 

Indonesia adalah ubi jalar.  Ubi jalar merupakan tanaman pangan alternatif yang 

mampu tumbuh dengan mudah di hampir seluruh wilayah Indonesia.  Perannya 

sebagai subtitusi tepung gandum yang semuanya diperoleh dari impor, memang 

belum dikembangkan secara serius.  Meskipun demikian penelitian lebih lanjut yang 

berkaitan dengan pengolahan pangan ubi jalar cukup banyak dilakukan.  Harga ubi 

jalar basah (segar) cenderung rendah dan sangat fluktuatif antar propinsi.  Kisaran 

harga ubi jalar di berbagai propinsi di Indonesia pada Desember 2002 menurut data 

BPS sebesar Rp 500 hingga Rp 1.600 per kilogram.  Sementara, pada bulan dan 

tahun tersebut, harga ubi jalar basah per kilogram di Kalimantan Selatan paling 

rendah dibanding dengan harga di ketiga propinsi lain di Pulau Kalimantan, yaitu 

sebesar Rp 700 per kilogram.  Hampir setiap tahun terjadi harga ubi jalar anjlok di 

pasaran, akibatnya petani mengalami kerugian atau tidak memperoleh keuntungan 

dari hasil penjualannya.  

Sebagai sumber karbohidrat, ubi jalar memiliki potensi yang sama untuk 

menjadi alternatif sumber bahan pangan utama.  Di samping itu, potensi ekspor ubi 

jalar sangat besar.  Menurut data yang diperoleh dari FAO (2004), pada tahun 2002, 

Indonesia mampu melakukan ekspor ubi jalar sebesar US$ 3,7 juta.  Angka ini masih 
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terlalu sedikit dibandingkan nilai ekspor China yang mampu mengekspor ubi jalar 

dengan nilai ekspornya sebesar US$ 10,4 juta, juga bila dibandingkan dengan 

Amerika Serikat dengan nilai ekspor ubi jalar sebesar US$ 15 juta.  Peluang pasar 

ekspor ubi jalar masih besar.  Salah satu meningkatkan nilai ekspor adalah dengan 

meningkatkan nilai tambah komoditas.  Pengolahan hasil pertanian menjadi produk 

olahan merupakan suatu jalan meningkatkan nilai tambah tersebut.  Amerika Serikat 

sendiri menurut data FAO juga masih mengimpor ubi jalar sebesar US$ 3,7 juta pada 

tahun 2002.  Ini artinya nilai ekspor Amerika Serikat yang besar terhadap produk ubi 

jalar disebabkan ekspor tidak lagi dalam bentuk segar, namun sudah dalam bentuk 

olahan.  Berikut adalah tabel volume produksi dan ekspor ubi jalar dari tiga 

negara.produsen ubi jalar. 

 

Tabel 1.  Volume Produksi dan Ekspor Ubi Jalar Beberapa Negara 

Negara Produsen 
Produksi (2004) 

(dalam ribuan ton) 

Ekspor (2003) 

(dalam ribuan ton) 

Indonesia 1.859.744 10.641 

China 106.197.100 13.905 

Amerika Serikat 720.900 26.846 

(sumber: FAO, 2005) 

Data pada Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa volume ekspor ubi jalar 

Amerika dan China masih lebih tinggi dari Indonesia.  Bahkan, dengan volume 

produksi yang lebih sedikit, Amerika Serikat mengekspor lebih banyak dari dua 

negara yang lain.  Dengan volume produksi yang lebih besar, maka peluang 

Indonesia untuk meningkatkan volume ekspor dan nilai ekspor juga lebih besar.  

Dalam upaya tersebut, perlu diketahui potensi ekspor yang diminta negara-negara 

tujuan ekspor.  Informasi yang dibutuhkan berupa informasi pasar, yaitu jenis ubi 

jalar atau olahannya, besarnya volume ekspor, dan harga jual.  Dengan demikian, 

pengembangan agribisnis ubi jalar nasional dapat diarahkan kepada tujuan ekspor 
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yang akan menambah devisa bagi negara.  Salah satu peluang ekspor yang harus 

dicermati adalah potensi ekspor ubi jalar dalam bentuk olahan, sehingga komoditas 

untuk ekspor menghasilkan nilai tambah.  Salah satu caranya adalah dengan 

mengembangkan agroindustri berbasis ubi jalar lokal. 

Dengan mengembangkan sektor agroindustri berbasis keunggulan komoditas 

dalam negeri, banyak peluang dan masalah yang dapat teratasi.  Terutama masalah 

pemenuhan kebutuhan pangan, mengurangi ketergantungan terhadap impor serta 

membuka lapangan kerja baru.  Salah satu produk pangan yang diimpor oleh 

Indonesia dalam jumlah besar adalah terigu.  Menurut Husodo (2002), perlu 

dicermati bahwa masyarakat Indonesia akhir-akhir ini, dengan kecepatan yang 

meningkat semakin banyak mengkonsumsi roti dan mie, yang bahan bakunya 

gandum, bahan makanan yang belum dapat diproduksi oleh domestik. Jenis-jenis 

makanan Eropa/Amerika berupa roti, hamburger, serta makanan Jepang, kuat sekali 

merasuk ke masyarakat Indonesia khususnya golongan berpenghasilan tinggi.  

Akibatnya, sejak tahun 1996 setiap tahun Indonesia mengimpor gandum sebanyak 

4,5 juta ton. 

Pengembangan agroindustri mutlak diperlukan untuk mengatasi beberapa 

masalah sekaligus mengambil peluang seperti yang telah dipaparkan sebelumnya.  

Namun, sebagai suatu subsistem dalam agribisnis, pengembangannya perlu ditunjang 

subsistem lainnya, di antaranya adalah subsistem produksi primer.  Adrianto dan 

Indarto (2004) menyebutkan, bahwa dengan penanganan usahatani yang optimal dari 

segi budidaya hingga pasca panen, petani ubi jalar akan mampu memperoleh laba 

yang cukup tinggi per hektar lahan.  Penanganan yang baik dalam subsistem 
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budidaya oleh petani, tentunya juga akan mendukung pasokan yang memadai bagi 

industri pengolahan ubi jalar. 

Pengembangan agribisnis, dari budidaya hingga pengolahan dan 

pemasarannya, membutuhkan kajian berbagai aspek sebelum diimplementasikan.  

Salah satunya adalah kajian aspek finansial.  Hasil kajian terhadap aspek finansial 

menjadi salah satu masukan dalam pengambilan kebijakan pembangunan bagi 

pemerintah daerah.  Dalam era otonomi, pemerintah daerah diharapkan lebih aktif 

melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan potensi pertanian di daerahnya.  

Pemerintah daerah juga memiliki peran untuk menjembatani antara petani, peneliti 

dan pelaku bisnis agar realisasi pengembangan pertanian tersebut tidak hanya 

menguntungkan dari segi bisnis, namun juga tidak merugikan bagi lingkungan.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Husodo (2002) menyebutkan, bahwa salah satu sebab penurunan produksi 

pertanian adalah karena tidak ada rangsangan meningkatkan produksi yang diawali 

dari seringnya harga komoditas pertanian jatuh di pasaran.  Sementara, efisiensi 

biaya produksi pertanian oleh petani di Indonesia, rata-rata masih rendah, sehingga 

tidak menutup biaya produksi.  Akibatnya, bekerja di sektor pertanian identik dengan 

kemiskinan.  Sektor pertanian dianggap belum mampu menjadi andalan, khususnya 

bagi petani di pedesaan. 

Lebih lanjut disebutkan bahwa masalah besar lainnya yang dihadapi 

Indonesia adalah masalah pengangguran.  Pertumbuhan ekonomi di Indonesia hanya 

dua hingga tiga persen per tahun, dengan serapan tenaga kerja sekitar 400 ribu orang 

tiap pertumbuhan ekonomi satu persen.  Sementara tiap tahun, terdapat pertambahan 
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angkatan kerja sebanyak 2,5 juta orang.  Oleh sebab itu, salah satu solusi yang harus 

dilaksanakan adalah memberikan luasan lahan yang cukup secara economic of scale 

terhadap petani, serta mengembangkan sektor agroindustri hingga di pedesaan untuk 

mengatasi pengangguran  dan jatuhnya harga komoditas pertanian. 

Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu 

memanfaatkan peluang untuk mengembangkan potensi daerah.  Daerah-daerah 

tersebut dituntut untuk mampu melakukan analisis potensi daerah, menyusun 

anggaran dan selanjutnya membuat kebijakan.  Ketiga proses tersebut, akan 

menentukan peningkatan investasi daerah.  Pengembangan agribisnis merupakan 

salah satu titik tekan dalam pembanguan di era otonomi daerah.  Pembangunan 

kawasan agribisnis akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah 

mengakomodasikan potensi daerah dan membuat usulan serta menawarkannya 

kepada investor (Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal, 2002). 

Penelitian ini dilaksanakan sebagai sumbangan ide bagi implementasi 

perwujudan kawasan agribisnis di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.  

Kabupaten tersebut menurut catatan Departemen Pertanian merupakan kawasan 

unggul untuk tanaman pangan.  Kabupaten ini juga telah dikenal di Propinsi 

Kalimantan Selatan sebagai penghasil ubi jalar paling potensial.  Dibandingkan 

dengan propinsi lain di Pulau Kalimantan, Kalimantan Selatan memiliki 

produktivitas ubi jalar yang terbesar.  Namun, pengembangan sektor agribisnis ubi 

jalar hanya sampai on farm saja.  Pola budidaya juga masih sangat sederhana, 

sehingga produktivitasnya juga masih rendah dibandingkan dengan budidaya di 

Pulau Jawa.  Menurut data dari Departemen Pertanian, produktivitas ubi jalar di 

Kalimantan Selatan rata-rata per hektar pada tahun 2002 sebesar 9,8 ton/hektar, 
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sementara di Jawa Tengah yang tertinggi sebesar 11,8 ton/hektar.  Karena itu, untuk 

meningkatkan nilai tambah bagi petani, diperlukan perbaikan dari aspek budidaya.   

Selanjutnya, agar hasil ubi jalar tersebut dapat memberi keuntungan yang 

lebih baik bagi petani, pemerintah perlu mendorong investor untuk bermitra dengan 

petani dan mengupayakan pendirian agroindustri pengolahan ubi jalar yang dapat 

menampung hasil panen dengan harga layak bagi petani.  Mengingat seringnya harga 

jual ubi jalar segar jatuh pada saat panen raya, maka keberadaan pabrik pengolahan 

ubi jalar diharapkan dapat membantu menstabilkan harga jual yang menguntungkan 

bagi petani.  Agar harga jual ubi jalar di tingkat petani sesuai dengan harga bahan 

baku ubi jalar segar yang dapat diterima pabrik pengolahannya, maka digunakan 

metode target costing untuk penentuan harga jual ubi jalar segar tersebut.  

Pabrik pengolahan ubi jalar juga dikembangkan dengan berorientasi pada 

pasar.  Terdapat tiga hasil olahan ubi jalar yang saat ini sangat potensial untuk 

dikembangkan, yaitu keripik ubi jalar, tepung ubi jalar, pati ubi jalar, dekstrin dan 

ubi jalar beku (frozen sweet potatoes).  Dari pabrik tepung ubi jalar dan pati ubi jalar 

akan berkembang home industry makanan dan minuman.  Produk olahan berupa 

dekstrin dari tanaman sumber karbohidrat memliki peluang pasar yang besar untuk 

industri farmasi dan kosmetika.  Sementara, pasar untuk ubi jalar beku juga sangat 

besar khususnya ke Jepang.  Pendirian agroindustri tersebut diharapkan dapat 

memberikan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.  

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan 

antara lain : 

1. Apa saja faktor-faktor yang berperan dalam kegiatan usahatani ubi jalar di 

Kabupaten Tanah Laut ? 
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2. Bagaimanakah kelayakan usaha budidaya dan pengolahan ubi jalar agar 

memberikan keuntungan baik kepada petani maupun pihak pabrik? 

3. Bagaimanakah penerapan target costing dalam penetapan harga bahan baku 

berupa ubi jalar yang akan digunakan dalam pabrik pengolahan? 

4. Apakah pendirian pabrik pengolahan ubi jalar akan mampu memberikan 

keuntungan bagi petani dilihat dari aspek harga bahan baku ubi jalar segar? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Dari latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usahatani ubi jalar 

di Kabupaten Tanah Laut. 

2. Menganalisis kelayakan usaha budidaya dan pendirian pabrik pengolahan ubi 

jalar. 

3. Menerapkan target costing untuk memperoleh harga ubi jalar yang akan 

digunakan sebagai bahan baku dalam pabrik pengolahan. 

4. Menentukan harga jual ubi jalar yang menguntungkan bagi petani sesuai dengan 

harga bahan baku ubi jalar segar yang dapat diterima oleh pihak pabrik. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian diharapkan berguna untuk : 

1. Bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan pihak terkait sebagai pengambil 

kebijakan dalam pengembangan agribisnis tanaman pangan ubi jalar di wilayah 

Kabupaten Tanah Laut. 
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2. Sumber informasi dan pedoman pelaksanaan proyek pengembangan agribisnis 

ubi jalar di daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




