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Indonesia sebagaimana umumnya negara berkembang dalam upaya

pembangunan ekonomi masih berorientasi kepada peningkatan

pemanfaatan sumber daya alamo Salah satu sub sektor pengembangan

sumber daya alam dengan membudidayakan komoditi ubikayu (Manihot

esculenta Crantz).

Saat ini Indonesia tergolong penghasil ubikayu yang mempunyai

peluang untuk dimanfaatkan sebagai salah satu komoditi eksport, untuk

mengimbangi eksport non migas yang selama ini semakin menurun.

Disadari sampai sejauh ini dunia perubikayuan di Indonesia belum

menggembirakan, hal ini dapat dilihat dari permintaan Masyarakat

Ekonomi Eropa (MEE) yang setiap tahunnya terus meningkat Pada tahun

1982 dari kuota 500.000 ton gaplek yang diminta Masyarakat Ekonomi

Eropa, Indonesia hanya mampu memenuhi 150.000 ton, tahun 1983

permintaan ini menmgkat menjadi 750.000 ton, hingga sekarang menjadi

825.000 ton (kuen, Frederick c., 1991 dan Lingga P., 1995).

Adapun produksi ubikayu di Indonesia sebesar 17.285.385 ton,

tertinggi produksi ubikayu berada di pulau Jawa sebesar 10.037.712 ton,

disusul pulau Sumatera sebesar 4.345.846 ton, sedangkan di Sumatera

sendiri produksi ubikayu terbesar di propinsi Lampung sebesar 2.894.298

ton dengan produksi rata-rata sebesar 13,5 ton / Ha (BPS, 1995).

http://www.mb.ipb.ac.id/



2

Potensi komoditi ubikayu yang ada di Indonesia sudah selayaknya

ditangani secara serius sehingga perlu kita upayakan pengembangannya

melalui Agroindustri pengelolaan ubikayu menjadi pelet tapioka.

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 kelangsungan harga, kontinuitas bahan baku dan

persaingan pasar sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup petani dan

kemitraannya secara berkesinambungan. Sifat Investor Agroindustri

merupakan gugus dari berbagai hubungan yang kompleks antara petani

sebagai penyedia bahan baku, industri pengolahan dan pasar sebagai

konsumen serta lembaga terkait (Austin, 1992).

Industri pengolahan ubikayu saat ini masih dalam tingkat

pengembangan, belum mencapai tingkat industrialisasi yang optimum.

Padahal jika dikaji dengan seksama dari ubikayu dapat dikembangkan

berbagai produk Agroindustri yang akan mempunyai peranan besar dalam

menghasilkan devisa negara, substitusi terigu, penyerapan tenaga kerja,

disamping itu untuk meningkatkan pendapatan petani. Pengolahan

ubikayu menjadi pelet merupakan altematif utama dengan prospek yang

baik, karena pengolahannya sederhana, hasilnya tidak mudah rusak dan

dapat lebih lama disimpan, memberi nilai tambah yang lebih tinggi, dapat

diolah menjadi berbagai makanan, serta dapat sebagai substitusi terigu

(Kamti, 5.,1991).
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Menurut (Wargiono, J. dan Tubrkih, E., 1991) bahwa ubikayu segar

merupakan bahan baku pabrik pelet tapioka, atau chips. Pelet tapioka dan

produk lainnya digunakan sebagai bahan baku berbagai industri. Pelet

gaplek bahan bakunya gaplek dan kualitas peletnya sangat dipengaruhi

oleh mutu gapleknya selama pengeringan, pelet gaplek biasanya diproses

secara tradisional dan digunakan sebagai bahan pangan. Karenanya

prospek untuk pengembangan industri pelet sangat tergantung dari

permintaan pangan.

Harga ubikayu sampai saat sekarang masih merupakan kendala

Nasional, sehingga banyak altematif yang dikemukakan oleh para pakar,

harga tersebut diperkirakan Rp.14 sid Rp.46,- perkg, ditingkat petani yang

menjadi sasaran utama, bagi pencari laba (Pengusaha, Tengkulak atau

pengumpul).

Menurut (Komel, 1993) bahwa harga ubikayu masih diduga adanya

produksi yang berlebihan, akibat dari menanam tebu merugi, sehingga

areal menanam ubikayu membengkak, akibatnya harga ubikayu merosot

Disisi lain jika harga ubikayu terlalu melambung (mahal), maka pengrajin

atau industri pabrik pelet tapioka tidak akan mau membeli ubikayu,

disebabkan harga jual pelet tapioka juga akan ditentukan dengan harga

dipasar untuk menjadi persaingan dengan produk lain, misalnya untuk

menghasilkan pelet tapioka 1 kg akan membutuhkan ubikayu segar

sebangak 5 kg sehingga dengan rasio 1 : 5 jika harga ubikayu mencapai

Rp.100,- IKg maka harga pelet tapioka Rp.500,- IKg, akibatnya biaya

produksi tidak dapat dipertahankan dan biaya tetap harus ditanggung oleh

pabrik pelet tapioka.
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'. Identifikasi masalah.

1. Rendahnya harga ubikayu per kg.

2. Masyarakatjpelani kurang suka menanam ubikayu yang disebabkan

harganya tidak menentu.

3. Kelebihan produksi sulit dipasarkan karena belum banyak pasca panen

yang dikembangkan.

4. Diasumsikan lahan yang ditanami ubikayu mengalami kemiskinan

unsur hara.

5. Belum terjaminnya pemasaran, sehingga petani mengalami kesulitan

dalam hal mengatur manajemen produksi dan pemasarannya.

6. Kurangnya minat investor terhadap penanganan pasca panen ubikayu

metljadi pelet

7. Kontinuitas bahan baku belum menjarnin sehingga produksi sangat

berfluktuasi.

8. Pengembalian biaya investasi dianggap lama dan beresiko tinggi

sehingga akan menyulitkan dalam pinjaman kredit ke bank.

Pembatasan Masalah

1. Dalam mengatasi surplus produksi Ubikayu di Propinsi Lampung, maka

diupayakan perencanaan budidaya ubikayu sampai ke pengolahan

menjadi pelet dan menjaga bahan baku, agar kontinu memasok ke

pabrik pengolahan pelet
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2. Menstabilkan harga ubikayu sehingga petani tidak akan kecewa jika

produksi ubikayu berlebihan, dengan pola kemitraan.

3. Menjaga tataniaga produksi agar dalam menyediakan bahan baku

dilaksanakan secara kontinu.

). Perumusan Masalah

Pabrik pelet yang direncanakan dibangun oleh PI' X di Kabupaten

Lampung Utara, propinsi Lampung berkapasitas 25.000 ton/tahun dengan

kebutuhan areal seluas 1000 ha. Jika produksi rata-rata ubikayu 50 ton/ha,

sehingga produksi yang dihasilkan menjadi 50 000 ton setiap musim tanam,

antara 7 - 10 bulan, sehingga kebutuhan pabrik pelet tapioka setiap

tahunnya terpenuhi, dengan kebutuhan setiap 2 kg Ubikayu menghasilkan

lkg pelet

Penanaman sampai dengan pemungutan hasil akan dibuat dalam

petak-petak blok sehingga tidak terjadi kelebihan produksi ubikayu.

Bagaimana untuk menambah pendapatan petani ? maka harga

ubikayu per kg akan ditentukan dari analisa harga produksi, sehingga tidak

merugikan petani. Perencanaan pengelolaan kemitraan ubikayu dilakukan

secara terpadu merupakan AgroIndustri yang akan dilakukan di lokasi

transmigrasi dan penduduk sekiiamya yang termasuk dalam kawasan

daerah transmigrasi. Berapa harga pelet yang optimal diterima petani?,

sehingga tidak terlalu rendah dan terlalu tinggi ditinjau dari segi petani dan

pengusaha (investor).
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I. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisa harga ubikayu

yang layak digunakan dengan investasi pabrik pelet, sehingga harga

ubikayu yang akan diberikan ke petani, dihitung dari analisa harga

produksi dari pabrik tersebut Dengan harga yang lazim maka petani dapat

juga meningkatkan pendapatan sesuai dengan kondisi yang ada.

Biaya investasi yang dikeluarkan oleh investor ditentukan dengan

harga mesin yang telah dibeli dan menghitung biaya produksi, biaya tenaga

kerja dan jangka waktu berapa investasi akan kembali, hal ini dapat

menetukan besamya harga pokok yang akan dikembangkan dalam

pengolahan pabrik pelet dengan bunga Bank yang berlaku sekarang,

sehingga akan memberikan altematif harga yang diberikan petani secara

optimal.
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