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ABSTRAK 

 

Zulkifli, 2012, Analisis Pendapatan dan Nilai Tambah Pada Agroindustri 

Keripik Ubi di Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara. Dibimbing oleh 

Bapak Ir. Murdani M. P sebagai pembimbing utama dan Bapak Setia Budi, S.P., 

M.Si sebagai pembimbing kedua. 

Sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat besar dalam 

pertumbuhan ekonomi negara terutama negara yang bercorak agraris seperti 

Indonesia. Pembangunan ekonomi menitik beratkan 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. Sektor pertanian dalam wawasan agribisnis dengan 

perannya dalam perekonomian nasional memberikan beberapa hal yang 

menunjukkan keunggulan yang dapat dipertimbangkan.  

Keunggulan tersebut antara lain nilai tambah pada agroindustri, misalnya 

dengan cara pengawetan produk pertanian menjadi produk olahan yang lebih 

tahan lama dan siap untuk dikonsumsi. Mengingat sifat produk pertanian yang 

tidak tahan lama maka peran agroindustri sangat diperlukan. ubikayu   merupakan 

salah satu tanaman pangan yang memiliki banyak kelebihan. Misalnya saja pada 

saat cadangan makanan (padi-padian) mangalami kekurangan,  ubikayu   masih 

dapat diandalkan sebagai sumber bahan pengganti karena ubikayu   merupakan 

tanaman yang tahan kekurangan air sehingga masih dapat diproduksi di lahan 

kritis sekalipun dan cara penanaman ubikayu   pun tergolong sangat mudah.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pendapatan dari 

usaha pengolahan ubikayu   menjadi keripik ubikayu    dan mengetahui besarnya 

nilai tambah dari usaha pengolahan ubikayu  menjadi keripik ubikayu di 

Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara. 

Hasil analisis menunjukan bahwa Agroindustri pengolahan keripik 

ubikayu memberikan keuntungan yang diterima adalah sebesar Rp 4.340.625 per 

lima kali proses produksi selama satu bulan dan nilai tambah yang dinikmati 

pengusaha dari agroindustri sebesar Rp 5.495,00 per kilogram bahan baku yang 

dimanfaatkan. Nilai tambah ini merupakan keuntungan dan selebihnya adalah 

pendapatan tenaga kerja yang mencapai Rp 796.875. 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

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), 

usahatani (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). 

Sektor pertanian dalam wawasan agribisnis dengan perannya dalam 

perekonomian nasional memberikan beberapa hal yang menunjukkan keunggulan 

yang dapat dipertimbangkan. Keunggulan tersebut antara lain nilai tambah pada 

agroindustri, misalnya dengan cara pengawetan produk pertanian menjadi produk 

olahan yang lebih tahan lama dan siap untuk dikonsumsi. Mengingat sifat produk 

pertanian yang tidak tahan lama maka peran agroindustri sangat diperlukan. 

ubikayu   merupakan salah satu tanaman pangan yang memiliki banyak kelebihan. 
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Misalnya saja pada saat cadangan makanan (padi-padian) mangalami kekurangan,  

ubikayu   masih dapat diandalkan sebagai sumber bahan pengganti karena ubikayu   

merupakan tanaman yang tahan kekurangan air sehingga masih dapat diproduksi 

di lahan kritis sekalipun dan cara penanaman ubikayu   pun tergolong sangat 

mudah.  

Seandainya kebijakan industri diarahkan pada industri pertanian atau 

agroindustri, diyakini akan dapat membangkitkan sektor ekonomi nasional dan 

pertumbuhan ekonomi tersebut akan ditransmisikan ke seluruh sektor 

perekonomian dan hal ini akan menjadi pendorong terbentuknya pertumbuhan 

perekonomian nasional yang cepat dan merata. Pengembangan sektor agroindustri 

juga dapat dipandang sebagai transmisi yang paling tepat dalam menjembatani 

proses transformasi ekonomi di Indonesia dari sektor pertanian ke sector industri. 

Dengan demikian peran sektor pertanian dalam PDB tidak dilihat dari produk 

primer yang dihasilkan saja, melainkan harus dikaitkan dengan industri 

pengolahan yang diciptakan dan perannya dalam menarik dan mendorong 

pembangunan khususnya di perdesaan. 

Tujuan pengolahan ubikayu   itu sendiri adalah untuk meningkatkan 

keawetan ubikayu   itu sehingga layak dikonsumsi dan memanfaatkan ubikayu   

agar memperoleh nilai jual yang tinggi dipasaran. Kabupaten Aceh Utara 

khususnya Kecamatan Tanah Luas berada pada urutan 6 diantara  27 kecamatan 

lainnya, Data terinci tentang luas tanam dan produksi dan produktifitas ubikayu   

di Kecamatan Tanah Luas dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Luas Tanam, Produktivitas, Ubikayu   Di Kabupaten Aceh Utara  

 Tahun 2010. 

 

 

No 

Kecamatan LuasTanam 

(Ha) 

LuasPanen 

(Ha) 

Produksi 

(Ton) 

Produktivitas 

(Kw/Ha) 

1 Muara Batu 1 - - - 

2 Sawang 5 21 461,77 219,89 

3 Nisam 8 8 172,14 215,17 

4 Nisam Antara 20 16 344,06 215,04 

5 Banda Baro 43 43 924,72 215,05 

6 Dewantara 18 18 385,81 214,34 

7 Kuta Makmur 4 2 43,04 215,20 

8 Simpang Kramat 16 19 417,81 219,90 

9 Syamtalira Bayu 7 6 129,50 215,84 

10 Gereudong Pase 7 6 129,35 215,58 

11 Meurah Mulia 7 4 85,57 213,92 

12 Samudera 30 31 672,70 217,00 

13 Syamtalira Aron 3 2 43,27 216,37 

14 Tanah Pasir 2 2 43,22 216,11 

15 Lapang 8 8 172,92 216,15 

16 Tanah Luas 13 10 218,72 218,72 

17 Nibong 37 35 769,79 219,94 

18 Matang Kuli 4 - - 219,41 

19 Pirak Timu 11 12 263,20 219,33 

20 Paya Bakong 3 - - 218,94 

21 Lhoksukon 3 7 153,23 218,90 

22 Cot Girek 1 1 21,87 218,70 

23 Baktia 27 23 500,60 217,65 

24 Baktia Barat 37 40 870,48 217,62 

25 Seunuddon 12 10 217,10 217,10 

26 Tanah Jambo Aye 11 7 153,22 218,89 

27 Langkahan 90 58 1.258,89 217,05 

Jumlah 428 389 8.452,98 217,30 

 Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten  Aceh Utara 2010 ( Dalam Angka) 
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Salah satu industri yang saat ini sedang dikembangkan di kabupaten 

Aceh Utara terutama Kecamatan Tanah Luas adalah industri  pengolahan ubikayu   

sebagai bahan baku pembuatan keripik ubikayu, yaitu usaha yang dikelola oleh 

bapak Fadli Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara. Usaha Bapak Fadli 

tersebut mulai berdiri pada tahun 2010 yang awalnya terdiri hanya memilik 3 

(tiga) orang tenaga kerja, dan sekarang sudah beranggotakan 7 (Tujuh) orang 

tenaga kerja. 

Berdasarkan survey awal diketahui bahwa pembuatan keripik ubikayu    

di lokasi penelitian masih menggunakan cara tradisional dalam pemanfaatan 

setiap tahapan proses sehingga hasil yang dicapai tidak optimal, Keripik ubikayu    

yang dihasilkan warnanya kurang memuaskan, Keripik mudah menurun 

kerenyahannya dan sisa produksi yang berupa kulit ubikayu  hanya ditumpuk 

dalam bentuk sampah yang semakin lama semakin menumpuk.  Dengan 

penggunaan teknologi yang disesuaikan dengan kondisi pedesaan yang serba 

terbatas modal dan sumberdaya manusianya diharapkan ada peningkatan 

tambahan pendapatan dari pengolahan ubikayu secara terpadu yang 

memperhatikan pengoptimalan setiap tahapan proses dan pemanfaatan hasil 

samping sehingga dapat menambah pendapatan keluarga tani. 

Istilah nilai tambah (added value) itu sendiri sebenarnya menggantikan 

istilah nilai yang ditambahkan pada suatu produk karena masuknya unsur 

pengolahan menjadi lebih baik. Bapak Fadli menggunakan tanaga kerja wanita 

dimana yang mengusahakannya adalah istri para petani, dengan meggunakan 

teknologi yang sederhana. Dengan adanya industri yang mengubah bentuk primer 
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menjadi produk baru yang lebih tinggi nilai ekonomisnya setelah melalui proses 

pengolahan, 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 pengolahan. Hal tersebut yang 

mendorong penulis untuk melakukan peneliti sehingga dapat mengetahui lebih 

lanjut mengenai nilai tambah dari ubikayu   sebagai bahan baku pembuatan 

Keripik ubikayu    di Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara. 

 

1.2 Perumusan masalah 

1.2.1. Pendapatan 

Pendapatan terdiri dari pendapatan kotor dan pendapatan bersih. Menurut 

Soekartawi (1987) pendapatan kotor usahatani (gross farm income) didefinisikan 

sebagai nilai produksi total usaha tani dalam jangka waktu tertentu baik yang 

dijual atau yang tidak dijual. Pendapatan bersih (net farm income) di definisikan 

sebagai selisih pendapatan kotor usahatani dengan pengeluaran total usahatani. 

Dalam pengelolaan usahatani pada hakekatnya petani menjalankan 

perusahaan petani oleh karena itu setiap kegiatan harus memperhatikan secara 

ekonomis apakah produksi akan dijual seluruhnya atau dikonsumsi. Besar 

kecilnya nilai produksi tergantung dari jumlah penggunaan sumberdaya dengan 

efisien untuk memperoleh keuntungan. Dengan kata lain aktifitas petani adalah 

mengeluarkan uang dengan harapan mendapatkan hasil yang lebih banyak. Oleh 

karena itu, analisis ekonomi sangat penting untuk menilai usahatani. Analisis 
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ekonomi adalah analisis yang membahas hasil total atau produktivitas atau semua 

sumberdaya yang dipakai dalam usaha taninya (Kadariah, 1999). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani ada yang tidak 

dapat dikuasai oleh petani yaitu tendensi harga yang umum berlaku di pasaran dan 

keadaan yang menyimpang dari biasanya. Ada pula faktor-faktor yang sampai 

batas-batas tertentu masih dapat dikuasai petani seperti cara pemasaran dan 

efisiensi penggunaan alat (Hadisapoetra,1987 ). Untuk meningkatkan penadapatan 

petani, diperlukan beberapa syarat antara lain : 

1. Penggunaan tenaga kerja yang intensif. 

2. Keterampilan yang memadai. 

3. Peralatan dan sarana produksi yang memadai. 

4. Perbaikan sistem pemasaran hasil pertanian. 

1.2.2. Nilai Tambah 

Nilai tambah merupakan perbedaan nilai suatu produk setelah dilakukan 

proses produksi dengan sebelum dilakukan proses produksi. Pengolahan ubikayu   

menjadi keripik ubikayu adalah untuk meningkatkan keawetan ubikayu   sehingga 

layak untuk dikonsumsi dan memanfaatkan ubikayu   agar memperoleh nilai jual 

yang tinggi dipasaran. Dengan adanya kegiatan usaha pengolahan ubikayu   

menjadi keripik ubikayu  yang mengubah bentuk dari produk primer menjadi 

produk baru yang lebih tinggi nilai ekonomisnya 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. Untuk mengetahui besar nilai 
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tambah yang diberikan keripik ubikayu    pada ubikayu   sebagai bahan baku maka 

diperlukan analisa nilai tambah sehingga bisa diketahui apakah usaha yang 

dijalankan tersebut efisien dan memberikan keuntungan. 

Berdasarkan uraian tersebut permasalahan yang dapat dirumuskan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Berapa besarnya pendapatan dari pengolahan ubikayu   menjadi keripik 

ubikayu    di Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara. 

b. Berapa besarnya nilai tambah dari usaha pengolahan ubikayu   menjadi 

keripik ubikayu   di Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Mengetahui besarnya pendapatan dari usaha pengolahan ubikayu   

menjadi keripik ubikayu    di Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh 

Utara. 

b. Mengetahui besarnya nilai tambah dari usaha pengolahan ubikayu    

menjadi keripik ubikayu di Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh 

Utara. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

a. Bagi produsen keripik ubikayu   kayu penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan informasi mengenai nilai tambah yang diperoleh 

dari usaha yang dijalankan 
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b. Bagi Pemerintah dan pihak yang terkait, diharapkan penelitian ini dapat 

dijadikan bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran dalam 

menentukan kebijakan terhadap dalam pengembangan usaha keripik 

ubikayu   . 

c. Bagi peneliti dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan 

pengalaman.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pendapatan  

Pendapatan merupakan suatu tujuan utama dari perusahaan karena 

dengan adanya pendapatan maka operasional perusahaan kedepan akan berjalan 

dengan baik atau dengan kata lain bahwa pendapatan merupakan suatu alat untuk 

kelangsungan hidup perusahaan. Menurut Winardi (1992). mengemukakan 

pengertian pendapatan adalah sebagai saluran penerimaan baik berupa uang 

maupun barang baik dari pihak lain maupun dari hasil sendiri yang dimulai 

dengan sejumlah uang atau jasa atas dasar harga yang berlaku pada saat itu. 

Selanjutnya pendapatan dapat dibedakan antara lain: 

1. Sektor pekerja pokok yaitu yang menjadi sumber utama kehidupan 

keluarga. 

2. Sektor pekerjaan sampingan. yaitu pekerjaan yang hasilnya dipakai 

sebagai penunjang untuk mencukupi kebutuhan hidup suatu keluarga. 

3. Sektor subsistem yaitu sumber pendapatan yang sering diartikan sebagai 

pekerjaan yang menghasilkan sesuatu untuk dikonsumsi sendiri. 

Mubyarto (1994) menyatakan bahwa pendapatan adalah uang yang diterima 

dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang 

diserahkan sebagai balas jasa dari penyerahan prestasi tersebut untuk 

mempertahankan hidupnya. Hendrikson (1999) mengatakan bahwa pendapatan 

adalah merupakan arus masuk aktiva atau pasiva bersih ke dalam usaha sebagai 
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hasil penjualan barang atau jasa. Supriyono (1999) pendapatan perkapita rata-rata 

masyarakat kita sampai saat ini masih tergolong rendah sehingga hampir seluruh 

pendapatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jumlah 

pendapatan seseorang yang diperoleh sehari-hari sangat tergantung dari jenis 

pekerjaan itu sendiri dan tingkat pendidikannya juga. 

Membahas dan membicarakan masalah pendapatan pemikiran orang 

selalu tertuju pada nilai uang yang diterima oleh seseorang bahkan masih banyak 

pengertian lain yang timbul dalam diri seseorang. Pengertian pendapatan yang 

dimaksud disini adalah semua barang-barang dan jasa jasa serta uang yang 

diterima baik secara individu maupun golongan masyarakat dalam jangka waktu 

tertentu. Tinggi rendahnya pendapatan seseorang sangat tergantung pada 

ketrampilan, keahlian, luasnya kesempatan kerja dan besarnya modal yang 

digunakan untuk menghasilkan pendapatan tersebut dalam suatu periode tertentu 

yang juga sering disebut dengan investasi, jadi jika investasi besar maka 

pendapatan mereka juga akan bertambah. 

Secara harfiah pendapatan dapat diartikan sebagai hasil kerja atau usaha 

yang dilakukan oleh seseorang. Para ahli juga memberikan batasan-batasan akhir 

dari pendapatan yang cukup berbeda-beda menurut disiplin ilmu yang mereka 

miliki. Namun tujuan akhir dari arti pendapatan yang mereka berikan mempunyai 

prinsip dan pandangan yang sama. 
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2.2 Ubikayu  

Suatu usahatani atau produk yang dihasilkan dan dapat mampu berdaya 

saing dan berkelanjutan baik untuk memenuhi kebutuhan pasar/konsumen dalam 

dan luar negeri diperlukan dukungan, saling keterkaitan dan sinergi dari masing –

masing subsistem agribisnis. Artinya masing – masing subsistem agribisnis baik 

subsistem hulu, tengah dan hilir haruslah mampu berdaya saing serta menyikapi 

setiap perubahan iklim yang terjadi. 

Tanaman ubikayu (manihot utilissima) merupakan salah satu hasil 

komoditi pertanian di Indonesia yang dipakai sebagai bahan makanan. Seiring 

dengan perkembangan teknologi, maka ubikayu ini bukan hanya dipakai sebagai 

bahan makanan saja tetapi juga dipakai sebagai bahan baku industri. Selain itu 

ubikayu juga dapat dijadikan sebagai bahan makanan pengganti misalnya saja 

keripik ubikayu , pembuatan keripik ubikayu  ini merupakan salah satu cara 

pengolahan ubikayu untuk menghasilkan suatu produk yang relatif awet dengan 

tujuan untuk menambah jenis produk yang dihasilkan (Prasasto, 2008). 

Ubikayu atau ketela pohon atau Cassava sudah lama dikenal dan di 

tanam oleh penduduk dunia. Menurut Rukmana (1987), ubikayu mempunyai 

banyak nama daerah, diantaranya adalah ketela pohon, ubikayu , ubikayu  

jenderal, ubikayu  inggris, telo puhung, kasape, bodin, telo jenderal (Jawa), dan 

ubikayu Perancis (Padang). Dalam sistematika (Taksonomi) tumbuhan kedudukan 

tanaman ubikayu diklasifikasikan sebagai berikut : 
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Kingdom  : Plantae 

Divisi  : Spermatophyte 

Subdivisi  : Angiospermae 

Kelas  : Discotyledoneae 

Ordo  : Euphorbiales 

Famili  : Euphorbiaceae 

Genus  : Manihot   

Species  : Manihut esculenta Crantz sin. Utilisima Pohl. 

Perlu diketahui bahwa ubikayu segar memiliki beberapa kelemahan, 

antaranya adalah mudah mengalami penurunan kualitas (rusak) apabila tidak 

segera dijual dan diolah setelah pemanenan. Peningkatan nilai ekonomi ubikayu 

dapat dilakukan dengan mengolah ubikayu tersebut menjadi berbagai macam 

produk olahan baik dalam betuk basah maupun kering. Beberapa macam produk 

olahan ubikayu antara lain adalah tepung ubikayu, keripik ubikayu, patilo, kue 

kaca, bolu pelangi, kue cantik manis, dan lain sebagainya (Djaafar et al 2003). 

 

2.3 Produk Olahan Ubikayu 

a. Sebagai Konsumsi Manusia ubikayu dapat dimanfaatkan sebagai kue 

kering. 

b. Sebagai Industri ubikayu dapat diolah menjadi dekstrin (industri tekstil, 

kertas perekat plywood dan farmasi/kimia), citric acid (pemberi rasa 

asam standar dalam pembuatan makanan dalam kaleng, minuman, jams, 

jelly, obat-obatan, pemberi rasa asam pada sirup, kembang gula), 
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monosodium glutamate (sebagai penyedap makanan), sorbitol/produk 

akhir ubikayu (industri kembang gula atau permen), glukosa kristal dan 

dextrose monohydrate (industri farmasi dan minuman instan. 

c. Sebagai bahan baku untuk pakan ternak ubikayu dimanfaatkan untuk 

makanan ternak. Pemanfaatan limbah industri ubikayu sebagai bahan 

baku pakan ternak bermutu tinggi, akan dapat menekan biaya tinggi dan 

memenuhi kebutuhan yang besar akan pakan ternak. Peternak unggas 

yang ingin menggunakan ubikayu sebagai makanan/ransum digunakan 

dalam bentuk  yang sudah dijemur/terkena panas atau ubikayu sudah 

dicampur dengan bungkil kelapa, dedak halus dan jagung.  

Sebagai bahan energi ubikayu mempunyai peluang besar menjadi bahan 

baku ethanol yang berfungsi sebagai additive BBM pengganti timbal 

(logam timah hitam. (Prasasto, 2008). 

 

2.4 Biaya  

Biaya merupakan nilai dari semua masukan ekonomis yang diperlukan, 

yang dapat diperkirakan dan dapat diukur untuk menghasilkan suatu produk. 

Biaya dalam proses produksi berdasarkan jangka waktu dapat dibedakan menjadi 

dua yaitu biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang. Biaya jangka pendek 

berkaitan dengan penggunaan biaya dalam waktu atau situasi yang tidak lama, 

jumlah masukan (input)  faktor produksi tidak sama, dapat berubah-ubah. Namun 

demikian biaya produksi jangka pendek masih dapat dibedakan adanya biaya 

tetap dan biaya variable, sedangkan dalam jangka panjang semua faktor produksi 
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adalah biaya variabel (lipsey et al., 1990). Menurut Gasperz (1999)  pada 

dasarnya yang diperhitungkan dalam jangka pendek adalah biaya tetap (fixed 

costs) dan biaya variabel (variable costs).     

a. Biaya tetap (fixed costs) merupakan biaya yang dikeluarkan untuk 

pembayaran input- input tetap dalam proses produksi jangka pendek. 

Perlu dicatat bahwa penggunaan input tetap tidak tergantung pada 

kuantitas output yang diproduksi. Dalam jangka panjang yang termasuk 

biaya tetap adalah biaya untuk membeli mesin dan peralatan, 

pembayaran upah dan gaji tetap untuk tenaga kerja. 

b. Biaya variabel (variable costs) merupakan biaya yang dikeluarkan 

untuk pembayaran input–input variabel dalam proses produksi jangka 

pendek perlu diketahui yang bahwa penggunaan input variabel 

tergantung pada kuantitas output yang di produksi dimana semakin 

besar kuantitas output yang diproduksi, pada umumnya semakin besar 

pula biaya variabel yang digunakan. Dalam jangka panjang, yang 

termasuk biaya variabel adalah biaya atau upah tenaga kerja langsung, 

biaya bahan penolong dan lain – lain sebagainya. 

 

2.5 Penerimaan 

Menurut Soekartawi (1995), Penerimaan adalah perkalian antara output 

yang dihasilkan dengan harga jual. Secara sistematis dapat ditulis sebagai berikut: 

TR = Q x P 

Dimana : 
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TR  = Penerimaan total (total revenue)  

Q  = Jumlah produk yang dihasilkan (quantity) 

P  = Harga (price) 

Semakin banyak produk yang dihasilkan maka semakin tinggi harga per 

unit produk bersangkutan, maka penerimaan total yang diterima produsen akan 

semakin besar. Sebalingnya jika produk yang dihasilkan sedikit dan harganya 

rendah maka penerimaan total yang diterima oleh produsen  semakin kecil. 

Penerimaan total yang dikeluarkan akan memperoleh pendapatan bersih yang 

merupakan keuntungan yang diperoleh produsen. 

 

2.6 Keuntungan  

Keuntungan atau laba pengusaha adalah penghasilan bersih yang diterima 

oleh pengusaha, sesudah dikurangi dengan biaya- biaya produksi, atau dengan 

kata lain, laba pengusaha adalah selisih antara penghasilan kotor dan biaya – 

biaya produksi. Laba ekonomis dari barang yang dijual adalah selisih antara 

penerimaan yang diterima produsen dari penjualan produksi keripik ubikayu dari 

sumber yang digunakan untuk membuat barang tersebut. Jika biaya lebih besar 

dari pada penerimaan berarti labanya negatif, situasi seperti disebut rugi       

(Lipsey et al, 1990). 

Sebuah perusahaan yang memaksimumkan laba ekonomi yang 

maksimum, yaitu perusahaan berusaha untuk membuat selisih antara penerimaan 

total dengan biaya ekonomi sebesar mungkin (Nicholson, 1992). 
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2.7 Kerangka Teori Pendekatan Masalah  

Proses pengolahan ubikayu menjadi keripik ubikayu  akan memberikan 

nilai tambah bagi ubikayu itu sendiri. Sedangkan untuk menghasilkan produk 

keripik ubikayu  tersebut diperlukan faktor–faktor produksi lain mulai dari tenaga 

kerja, peralatan produksi, bahan–bahan tambahan dan lain–lain yang merupakan 

bagian dari proses pembuatan keripik.  

Nilai tambah didapatkan dari nilai produk akhir dikurangi biaya antara   

(intermediate cost) yang terdiri dari biaya bahan baku dan bahan penolong dalam 

melakukan proses produksi (Tarigan, 2004). Secara umum konsep nilai tambah 

yang digunakan adalah nilai tambah Bruto, dimana komponen biaya antara yang 

diperhitungkan meliputi biaya bahan baku, biaya bahan penolong serta biaya 

transportasi. Analisis yang digunakan dirumuskan sebagai berikut : 

1. Menghitung Nilai Tambah Keripik Ubikayu  

Untuk biaya total dapat dihutung dengan menggunakan rumus sebagai  

berikut : 

Rumus : TC = TFC + TVC 

Keterangan : 

TC = Biaya  total usaha pengolahan ubikayu menjadi keripik ubikayu  

(Rp) 

TFC = Biaya tetap usaha pengolahan ubikayu menjadi keripik ubikayu  

(Rp) 

TVC = Biaya variabel usaha pengolahan ubikayu menjadi keripik ubikayu  

(Rp) 
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Untuk menghitung penerimaan dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut 

Rumus : TR = Q x P  

Keterangan : 

TR = Penerimaan total usaha pengolahan ubikayu menjadi keripik 

ubikayu (RP) 

P = Harga produk keripik ubikayu  (Rp) 

Q = Jumlah produk keripik ubikayu  (bungkus) 

 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Nuraini,(2008) Analisis nilai tambah agroindustri minyak kelapa di 

kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, (Studi Kasus Pada CV. Sengco 

Oil Dakuta).  Agroindustri pengolahan minyak kelapa di CV. Sengco Oil Dakuta 

memberikan nilai keuntungan sebesar Rp 559.46 per Kilogram Kopra yang 

digunakan. Sedangkan dalam satu bulan proses produksi hanya berkisar antara 3-

4 kali proses produksi disebabkan karena bahan baku utama (kopra) yang tidak 

mencukupi dan bahan juga harga yang tinggi mencapai Rp 3000 per kilogram 

sehingga agroindustri ini tidak dapat berprodusi setiap harinya. 

Nilai tambah yang dinikmati oleh pengusaha dari usaha agroindustri 

sebesar Rp 562.27 per kilogram bahan baku yang digunakan nilai tambah ini 

merupakan komponen dan selebihnya sebagai pendapatan tenaga kerja yang 

mencapai Rp 2.8 per kilogram. 
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Pendapat yang diungkap dalam penelitian Juanda. B, (2012) menelitian 

tentang pendapatan identifikasi kendala-kendala usaha tani Ubikayu ( Manihot 

Esculenta Crant). Di kecamatan Blang mangat Kota Lhokseumawe, rata – rata 

produksi ubikayu didaerah penelitian adalah 26,984 ton / Ha dengan rata- rata 

harga jual Rp 1.462 per kilogram petani mendapatkan keuntungan sebesar Rp 

27.517.351,92/Ha setelah dikurangi dengan biaya produksi sebesar Rp 

11.933.256,08 / Ha.  

 

2.9 Hipotesis 

Bertitik tolak pada permasalahan diatas yang menjadi hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Diduga usaha pengolahan ubikayu menjadi keripik ubikayu  di 

Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara menghasilkan nilai tambah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini telah dilakukan Digampong Jeumpa Berghang Kecamatan 

Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara. Penentuan lokasi ini dilakukan secara sengaja 

dengan pertimbangan bahwa di Gampong ini terdapat salah satu agroindustri 

pengolahan ubikayu  menjadi keripik. Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada 

analisis pendapatan dan nilai tambah produk keripik ubikayu   

 

3.2 Jenis Dan Sumber Data   

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh langsung dari 

produsen ubikayu  dan pengrajin keripik ubikayu  serta pihak-pihak yang terkait 

dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari instansi yang terkait  

(BPS, Dinas Pertanian, beserta instansi terkait lainya) dan berbagai media cetak 

dan media online beserta dari berbagai buku dan literatur yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 
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3.3  Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik dan tenaga kerja 

Agroindustri Keripik Ubikayu  di Gampong Jeumpa Berghang Kecamatan Tanah 

Luas sedangkan yang menjadi sampel adalah pemilik Agroindustri Keripik 

Ubikayu dan seorang pekerja pada Agroindustri Keripik ubikayu  di Gampong 

Jeumpa Berghang dan Kecamatan Tanah Luas. 

 

3.5  Metode Analisis Data  

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Menghitung Keuntungan Usaha Pengolahan Ubikayu  Menjadi Keripik 

Rumus : π = TR – TC 

Keterangan : 

  π = Keuntungan usaha pengolahan ubikayu  menjadi keripik ubikayu    (Rp) 

TR = Penerimaan usaha pengolahan ubikayu  menjadi keripik ubikayu    (Rp) 

TC = Biaya total usaha pengolahan ubikayu  menjadi keripik ubikayu    (Rp) 

 

Untuk biaya total dapat dihitung dengan mengunakan rumus sebagai 

berikut : 

Rumus : TC = TFC + TVC 

Keterangan : 

TC = Biaya total usaha pengolahan ubikayu  menjadi keripik ubikayu    

(Rp) 
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TFC = Biaya tetap usaha pengolahan ubikayu  menjadi keripik ubikayu    

(Rp) 

TVC = Biaya variabel usaha pengolahan ubikayu  menjadi keripik 

ubikayu    (Rp) 

Untuk menghitung penerimaan dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

Rumus : TR = Q x P 

Keterangan : 

TR = Penerimaan total usaha pengolahan ubikayu  menjadi keripik 

ubikayu    (Rp)  

Q = Jumlah produk keripik ubikayu    ( Bungkus) 

P = Harga produk keripik ubikayu    (Rp) 

 

2. Menghitung Nilai Tambah Keripik Ubikayu   

a. Nilai Tambah Bruto 

NTb = Na – Ba 

  = Na – (Bb + Bp) 

Keterangan : 

NTb  = Nilai tambah bruto (Rp)  

Na  = Nilai produk akhir keripik ubikayu    (Rp) 

Ba  = Biaya antara (Rp) 

Bb  = Biaya bahan baku keripik ubikayu    (Rp) 

Bp  = Biaya bahan penolong (Rp) 
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b. Nilai Tambah Netto (NTn)  

NTn = NTb – NP 

NP =
nilai awal− nilai sisa

umur ekonomis 
 

Keterangan : 

NTn = Nilai tambah netto (Rp) 

NTb = Nilai tambah bruto (Rp) 

NP = Nilai penyusutan (Rp) 

 

c. Nilai Tambah per Bahan Baku 

NTbb = NTb : ∑bb 

Keterangan : 

NTbb  = Nilai tambah per bahan baku yang digunakan        

(Rp/kg)  

NTb  = Nilai tambah bruto (Rp) 

∑bb  = Jumlah bahan baku yang digunakan (kg) 

 

 

 

 

 

 

22

2 



3.6  Kerangka Pemikiran  

Secara umum kerangka pikir dan teori pendekatan masalah dapat dilihat 

dalam Gambar 1 sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran  

 

  

Biaya : 

BiayaVariabel : 

- Bahan baku 

- Bahan penolong 

- Biaya-biaya lain 

 

Biaya tetap : 

- Penyusutan alat 

- Bunga investasi - Nilai tambah 

-Keuntungan 

 

Proses Produksi 

Ubikayu  

 
Input Keripik 

Ubikayu 

Pendapatan 
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3.7 Definisi Operasional 

 

1. Produksi adalah kuantitas hasil usaha pengolahan ubikayu  menjadi keripik 

ubikayu yang diproduksi agroindustri, diukur dalam satuan kilogram Kg. 

2. Bahan baku merupakan ubikayu  yang digunakan untuk menghasilkan 

keripik ubikayu yang dihitung dalam nilai tambah per bahan baku  (NTbb). 

3. Tenaga kerja adalah orang yang bekerja yang dihitung dalam Jumlah jam 

kerja (JKO). 

4. Harga produk yaitu nilai jual keripik ubikayu yang dihitung dengan 

(Rp/Kg). 

5. Nilai produk adalah pendapatan yang diterima penggusaha dalam 

penggolahan keripik ubikayu yang dihasilkan dihitung dalam satuan 

Rupiah / Nilai tambah per bahan baku (Rp / NTbb). 

6. Nilai tambah adalah pengurangan biaya bahan-baku yang digunakan 

dengan biaya input lainnya terhadap penemuan output agroindustri yang 

dihasilkan termasuk biaya tenaga kerja, dihitung dalam satuan Rupiah 

/Nilai tambah bahan baku  (Rp/ NTbb). 

7. Pendapatan industri adalah imbalan jasa yang diterima produsen dan 

tenaga kerja diukur dalam Rupiah /Nilai tambah bahan baku  (Rp/ NTbb). 

8. Keuntungan merupakan total penerimaan dikurangi dengan total biaya 

yang dihitung dalam Rupiah /Nilai tambah bahan baku  (Rp/ NTbb). 
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BAB IV  

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Kecamatan Tanah Luas 

Kecamatan Tanah Luas merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di 

Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh. Luas wilayah Kecamatan Tanah Luas 

adalah 30,64 km
2
, Batas-batas wilayah Kecamatan Tanah Luas sebagai berikut : 

- Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Syamtalira Aron  

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Matang Kuli 

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lhoksukon  

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Nibong 

Usaha Agroindustri Bapak Fadli merupakan Agroindustri berskala kecil 

menengah yang berlokasi di Gampong  Jeumpa Berghang, Kecamatan Tanah 

Luas, Kabupaten Aceh Utara. Usaha Bapak Fadli tersebut mulai berdiri pada 

tahun 2009 yang awalnya terdiri hanya memiliki 3 (tiga) orang tenaga kerja, dan 

sekarang sudah beranggotakan 7 (Tujuh) orang tenaga kerja yang terdiri dari 3 

orang tenaga tatap  pada bagian produksi dan 4 orang lainnya tenaga kerja harian 

sebagai penunjang,  

Bahan baku yang digunakan berasal dari tingkat Gampong Jeumpa  

Berghang  dan kecamatan lain yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Sekali 

melakukan proses produksi keripik sebanyak 89 kg dengan bahan baku yang 

digunakan 200 kg, total produksi dalam satu bulan 445 kg bahan baku yang di 

gunakan 1000 kg (1 Ton) dengan harga jual berkisar antara Rp 16.000 / 20.000 

kg.  
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Hasil produksi dipasarkan ke daerah  Panton Labu, Lhoksukon, 

Geudong dan ke Lhokseumawe serta masyarakat sekitar yang datang langsung ke 

tempat Agroindustri. 

4.2 Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin 

Keadaan penduduk menurut jenis kelamin di Gampong Jeumpa 

Berghang, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara. Dapat diketahui pada 

tabel 2 berikut ini :  

Tabel 2. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin Gampong Jeumpa Berghang,     

Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara. 

No Umur Jenis Kelamin Jumlah  

  Laki – Laki  Perempuan  

1 0 – 4 19 28 47 

2 5 – 9 20 25 45 

3 10 – 19 13 19 32 

4 20 – 24 16 21 37 

5 25 – 39 15 20 35 

6 40 – 44 14 15 29 

7 45 – 49 16 15 31 

8 50 – 54 15 10 25 

9 55 – 59 8 11 19 

10 60 – 64 10 13 23 

11 65 – 69 13 16 29 

12 70 – 74 8 11 19 

13 ≥ 75 31 37 68 

Sumber : Gampong Jeumpa Berghang, dalam angka, (2011)   
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Tabel 2. Diatas memperlihatkan jumlah penduduk menurut umur dan  

jenis kelamin di Gamong Jeumpa Berghang menunjukkan bahwa jumlah 

penduduk yang berumur  produktif yaitu pada umur 20-59 tahun menempati 

posisi jumlah penduduk terbesar dari jumlah penduduk yang berumur 0-19 tahun.. 

Sementara jumlah keseluruhan penduduk di Gampong Berghang adalah sebanyak 

439 jiwa yang menetap di Gampong Berghang, Kecamatan Tanah Luas, 

Kabupaten Aceh Utara. 

4.3.  Struktur Organisasi  

 Dalam melaksanakan usaha Agroindustri Bapak Fadli Agroindustri 

berskala kecil menengah yang berlokasi di Gampong Jeumpa Berghang, 

Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara usaha Bapak Fadli tersebut mulai 

berdiri pada tahun 2009,  pada saat peneliti melakukan wawancara secara 

langsung kepada produsen agroindustri keripik ubikayu masih terdapat struktur 

organisasi yang belum teratur untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sehingga 

dalam pelaksanaannya pembagian tugas dan wewenang serta tanggung jawab 

masih tumpang tindih, dalam sistem komunikasi dan sebagaimana sistem kontrol 

yang dijalankan.  

Suatu organisasi dapat berjalan dengan baik jika diperhatikan dan 

mempedomani beberapa prinsip-prinsip organisasi sebagai berikut : 

1. Perumusan tujuan yang jelas  

2. Delekasi kekuasaan  

3. Tingkat pengawasan 
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4. Rentangan kekuasaan  

5. Kesatuan perintah dan tanggung jawab   

6. Koordinasi  

Struktur organisasi  pada agroindustri  keripik ubikayu masih sangat 

sederhana dimana pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan agroindustri belum 

ada pembagian kerja yang komplek, dimana masih terjadi rangkap tugas antara 

masing-masing semua pihak dalam menjalankan agroindustri  keripik ubikayu. 

4.4.  Penggunaan Peralatan  

 Perencanaan pengadaan peralatan dari bahan baku yang efektif dan efisien 

dapat menjadikan kegiatan produksi berjalan lancar dan dapat meningkatkan hasil 

dan keuntungan  bagi agroindutri pengolahan keripik ubi Bapak Fadli. Rincian 

penggunaan peralatan pada  agroindutri pengolahan keripik ubi Bapak Fadli tahun 

2011 dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini : 

Tabel 3. Rincian Penggunaan Peralatan Pada Agroindustri Keripik Ubikayu  

Gampong Jeumpa Berghang, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh 

Utara, tahun 2011 

No 
Jenis 

Peralatan 
Jumlah Satuan 

Harga 

(Rp/@) 

Jumlah 

Biaya 

(Rp) 

Umur 

Ekonomis 

(Tahun) 

Nilai sisa 

(Rp) 

Nilai 

Penyusutan 

(Rp/Tahun) 

Agroindustri  keripik        

1. Blender  1 Unit  150.000 150.000 2 90.000 30.000 

2. pisau 3 Unit  30.000 90.000 2 60.000  15.000 

3. wajan 2 Buah  250.000 500.000 2 450.000 25.000 

4. Ember 3 Buah  25.000 75.000 2 50.000 12.500 
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 Sumber : Data Primer (diolah), 2011. 

 Tabel 3 diatas memperlihatkan bahwa total biaya peralatan yang 

dikeluarkan oleh agroindustri pengolahan keripik ubikayu Gampong Jeumpa 

Berghang, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara adalah Rp. 2.515.000. 

Biaya peralatan yang terbesar untuk pembelian mesin perajang Rp. 1.500.000. dan 

biaya terendah yang dikeluarkan untuk pembelian saringan kawat ukuran besar 

dan kecil dengan harga masing-masing Rp. 50.000. secara keseluruhan nilai 

penyusutan peralatan sebesar Rp. 357.500 per tahunnya.  

 

4.5.  Penyediaan Bahan Baku 

 Bahan baku merupakan bahan mentah yang diolah dan dapat 

dimanfaatkan sebagai sarana produksi dalam suatu agroindutri.  Ketersediaan 

bahan baku secara cukup dan berkelanjutan akan menjamin suatu perusahaan 

untuk bisa berproduksi dalam waktu yang relatif lama. Dalam melakukan 

pengolahan keripik ubikayu, bahan baku utama yang digunakan adalah ubikayu, 

5. Mesin 

perajang 1 Unit  1.500.000 1.500.000 2 1.000.000 250.000 

6. Timbang

an 10 kg 1 Unit   100.000 100.000 2 80.000 10.000 

7. Saringan 

kawat 

ukuran 

besar  

2 Buah  25.000 50.000 2 30.000 10.000 

8. Saringan 

kawat 

ukuran 

kecil 

2 Buah  25.000 50.000 2 40.000 5.000 

Jumlah    2.515.000  1.800.000 357.500 
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sedangkan bahan baku penolong lain yang digunakan adalah minyak goreng, cabe 

merah, garam, dan kayu bakar. 

Ketersedian bahan baku yang terbatas dalam setiap pengembangan usaha 

agroindustri keripik ubikayu hal itu disebabkan karena ketersediaan bahan baku 

yang tidak mencukupi hal ini dikarnakan  jumlah petani ubikayu yang sedikit dan 

disebabkan juga  faktor curah hujan tinggi membuat ubikayu cepat busuk 

sehingga membuat harga ubikayu sering melambung tinggi hingga mencapai Rp 

1.800-2.500/Kg, sehingga membuat agroindustri bapak Fadli tidak dapat 

berproduksi setiap harinya.  

Bahan baku dan bahan penolong dapat diperoleh dengan mudah karena 

ketersediaan maupun harga yang terjangkau sehinggga tidak menjadi suatu 

hambatan bagi agroindustri keripik ubikayu. 

Tabel 4. Penggunaan Bahan Baku Untuk Pengolahan Ubikayu Menjadi Keripik 

Ubikayu Dalam Satu Kali Proses Produksi, Tahun 2011 

No Jenis bahan baku Jumlah Satuan 
Harga 

(Rp/satuan) 

Jumlah (Rp) 

1. Bahan baku  :     

 a. Ubikayu  200 Kg 1800,00 360.000,00 

 b. Minyak Gerong  18  Kg 9.000,00 162.000,00 

 c. Cabe merah  5 Kg 11.000,00 55.000,00 

 d. Garam  1 Kg  4.000,00 4.000,00 

 Jumlah   25.800 581.000,00 

2. Bahan Baku Penolong :     

 a. Kayu bakar   2 Ton   35.000,00 70.000,00 

 b. Plastik 1 kg 1 Kg   8.000,00 8.000,00 
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 Sumber : Data Primer (diolah), 2011  

 Pada tabel 4 diatas menjelaskan bahwa bahan baku yang terbesar 

digunakan dalam satu kali proses produksi keripik ubikayu adalah untuk 

pembelian bahan baku utama yaitu sebesar Rp. 360.000. Sedangkan biaya 

terendah yang dikeluarkan untuk pembelian garam sebesar Rp. 4.000. jumlah 

bahan baku penolong yang dikeluarkan sebesar Rp.  103.000. Dengan total 

keseluruhan biaya bahan baku yang digunakan untuk pengolahan keripik ubikayu 

adalah sebesar Rp. 684.000. jumlah biaya yang dikeluarkan untuk pembelian 

bahan baku terjadi fluktuasi terutama untuk pembelian bahan baku utama yaitu 

ubikayu. 

4.6. Proses Produksi keripik Ubikayu  

 Kegiatan produksi dilakukan dengan menggunakan alat perajang ubi yang 

di rancang khusus yaitu dinamo yang dihubungkan dengan listrik, seperti pada 

saat penggilingan bumbu masih menggunakan blender biasa, dan menggunakan 

tenaga manusia pada saat pengupasan kulit ubi serta dan penggorengan. Uraian 

kegiatan yang dilakukan dalam proses produksi pengolahan keripik ubikayu 

adalah sebagai berikut : 

 

 c. Plastik 40 kg 2 Lembar 10.000,00 20.000,00 

 d. Karet ikat  1 Ons   5.000,00 5.000,00 

3. Jumlah   58.000 103.000,00 

 TOTAL    684.000,00 
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1. Pengadaan Bahan Baku 

Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan keripik ubikayu sambal 

ini pada dasarnya adalah sama pada tiap-tiap agroindustri lainnya, 

yaitu ubikayu, cabai merah dan garam sebagai bahan baku, 

pemakaiannya sebagai berikut : 

Misalkan dalam setiap satu kali proses produsi untuk 100 kg 

ubikayu, bahan tambahan (cabai merah dan garam) yang dibutuhkan 

adalah 1 kg cabai merah, dan 1 kg garam dan jumlah bahan tambahan 

atau penolong ini bisa disesuaikan menurut selera serta dari bahan 

baku yang digunakan. 

 

2. Proses Produksi 

Dalam malakukan proses produksi pengolahan keripik ubikayu pada 

dasarnya memiliki tahapan yang sama, adapun  tahapan tersebut adalah 

sebagai berikut : 

a Pengupasan  

Ubikayu yang telah dipilih dikupas tetapi sebelumnya dipotong terlebih 

dahulu pada masing-masing ujungnya. Lalu pengupasan kulit ubikayu 

dilakukan digarit dengan ujung pisau, kemudian kulit tersebut mulai 

dikelupas sampai bersih. 

b  Pencucian  
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Ubikayu yang telah dikupas kemudian  dicuci dengan air sehingga 

bersih dari seluruh kotoran. Kemudian dibilas dengan air bersih 

sehingga kotoran yang melekat pada ubikayu benar-benar bersih. 

c  Perajangan / pengirisan 

Ubikayu yang telah dicuci bersih diiris (dirajang) tipis dengan memakai 

alat perajangan sehingga diperoleh ukuran irisan yang sama tebalnya. 

d  Penggorengan  

Ubikayu yang telah dirajang langsung dapat dilakukan penggorengan, 

dengan menggunakan minyak goreng yang sudah panas pada 

temperature 160-200 
0
C. Untuk proses penggorengan dalam tiap 5 kg 

keripik ubikayu membutuhkan 1 kg minyak goreng, atau  

perbandingannya 5 : 1.   Penggorengan dilakukan sampai irisan ubikayu 

berwarna kuning atau selama 10 menit. Selanjudnya Ubi yang siap 

digoreng tadi dimasukkan kedalam kuali berisi sambal agar keripik 

Ubikayu memiliki cita rasa pedas. Kualitas minyak goreng yang 

digunakan sangat berpengaruh pada hasil keripik ubikayu  yang bermutu 

dan tahan lama. Minyak goreng  yang sudah hitam dan berbau tidak bisa 

digunakan lagi karna akan mengurangi rasa yang akan dihasilkan. 

e  Pengemasan 

Sebelum dikemas Keripik ubikayu  diangin- anginkan sampai dingin, 

lalu dimasukkan dalam kemasan plastik  polyetilen dengan ketebalan 0,8 

mm. Untuk keripik ubikayu  dengan berat 1000 gram dapat dikemas 
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dalam plastik ukuran 24cm x 40cm sebanyak 1 Kg dengan harga Rp 

8.000,00. Untuk kemasan 40.000 gram yang biasanya dibeli oleh agen 

berukuran 120 x 180 cm sebanyak 1 lembar dengan harga Rp 20.000,00. 

 Daya tahan keripik ubikayu yang telah digoreng dapat bertahan 

kira-kira dua setengah bulan dan paling lama bisa sampai tiga setengah 

bulan dan masih layak dikonsumsi atau tidak berbau dengan catatan 

proses penyimpanan dilakukan dengan baik. 

 

4.7.  Produksi dan Nilai Produksi Keripik Ubikayu  

Produksi adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk menciptakan dan 

menambahkan keragaman makanan atau barang dan jasa. Produksi merupakan 

pendapatan kotor dalam bentuk fisik dari suatu proses  produksi.  Sedangkan nilai 

produksi merupakan pendapatan kotor yang diperoleh dari hasil perkalian jumlah 

dan harga jual yang berlaku di pasaran. 
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Produksi, harga jual dan nilai produksi dapat dilihat pada Tabel 5 berikut 

ini :  

Tabel 5. Rincian Produksi, Harga Jual dan Nilai Produksi Keripik Ubikayu 

Agroindustri Pengolahan Keripik Ubikayu di Gampong Jeumpa 

Berghang, Tahun 2011 

Tahun Produksi 

(Kg/bulan) 

Produksi  

(Kg/tahun) 

Harga Jual 

(Rp/Kg) 

Pendapatan 

(Rp/bulan) 

2011 445 5.340 20.000,00 8.900.000,00 

Sumber : data primer (diolah),2011   

 Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa selama melakukan proses produksi, 

selama dua tahun pertengahan (2011), pada tahun 2011 produksi keripik ubi 

mengalami penurunan yang diakibatkan dari ketersediaan bahan baku yang 

terbatas sehingga membuat agroindustri tidak mampu berproduksi setiap harinya,  

agroindustri ini hanya mampu berproduksi 5.340 kg/ tahun dengan harga jual Rp 

20.000/kg.  

 

4.7.1. Biaya Produksi dan Pendapatan  

 Tujuan dari  analisis biaya usaha pengolahan keripik ubikayu adalah 

untuk menggolongkan biaya menurut fungsi pokok dalam usaha dan menurut 

perilakunya dalam perubahan volume kegiatan usaha. Untuk lebih jelasnya 

dikelompokkan sebagai berikut : 

Biaya tetap usaha pengolahan keripik ubikayu terdapat pada biaya 

produksi yaitu biaya penyusutan pada alat-alat yang digunakan dalam proses 

produksi serta penyusutan bangunan yang dihitung berdasarkan umur ekonomis. 

Pada saat peneliti melakukan pengamatan pengusaha keripik ubikayu masih 

menggunakan alat-alat yang sederhana dalam melakukan proses produksi.  
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Tabel 6. Rincian Pengeluaran Biaya Produksi, Keripik Ubikayu Dalam Lima Kali 

Proses Produksi, Tahun 2011  

No. Jenis 

pengeluaran 

Volume  Satuan Harga 

satuan 

Jumlah Persentas

e (%) 

1. Bahan baku      

 a. Ubi kayu 1000 kg 1.800 1.800.000 42,3 

 b. Minyak 

goreng 

90 kg 9.000 810.000 19,2 

 c. Cabe merah 25 kg 11.000 275.000 6,5 

 d. Garam  5 kg 4.000 20.000 0,4 

 Jumlah    2.905.000  

2. Bahan penolong      

 a. Kayu bakar  10 ton 35.000 350.000 8,3 

 b. Plastik 1 kg 5 kg 8.000 40.000 0,9 

 c. Plastik 40 kg 10 Lemba

r 

10.000 100.000 2,3 

 d. Karet ikat 2 ons 5.000 10.000 0,2 

 Jumlah    500.000  

3. Biaya tenaga 

kerja 

     

 Tenaga kerja 

tetap 

9,375 HKP 45.000 421.875 10,0 

 Tenaga kerja 

harian 

12,5 HKP 30.000 375.000 8,9 

 Jumlah    796.875  

Jumlah biaya    4.201.875  
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Tabel 7. Biaya Produksi Pendapatan dan Keuntungan Agroindustri Keripik   

Ubikayu 

Sumber : Data Primer (diolah),2011  

 Tabel 6 diatas menjelaskan bahwa biaya pembelian bahan baku ubikayu 

merupakan komponen biaya terbesar dalam usaha pengolahan keripik ubikayu 

yang kemudian diikuti oleh biaya pembelian minyak goreng. Hal ini terlihat dari 

persentase di dalam tabel diatas sebesar 42,3% dari keseluruhan biaya yang 

dikeluarkan untuk proses produksi keripik ubikayu. Tingkat upah tenaga kerja 

ditentukan pada tingkat upah yang berlaku, lama kerja dan jumlah hari kerja. 

Secara keseluran jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh agroindustri 

pengolahan keripik ubikayu adalah sebesar Rp. 4.201.875. 

Dengan penggunaan bahan baku utama ubikayu sebanyak 1000 kg maka 

agroindustri memperoleh nilai produksi pengolahan keripik sebesar                    

Rp. 8.900.000 dan pendapatan  bersih yang diterima perusahaan sebesar Rp. 

4.340.625 dalam 1 bulan lima kali roses produksi. Agroindustri ini termasuk 

No Keterangan Harga (Rp) 

1. Pendapatan agroindustri  

 Total produksi/ 445 kg x 20.000 (TR) 8.900.000 

2. Biaya Agroindustri  

 a. Biaya bahan baku 2.905.000 

 b. Biaya penyusutan 357.500 

 c. Biaya bahan penolong 500.000 

 d. Biaya tenaga kerja 796.875 

3. Keuntungan (TR – TC) 4.340.625 
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usaha yang masuk katagori padat modal, itu dibuktikan dengan biaya yang 

dikeluarkan mencapai 42,3%  untuk pengadaan bahan baku ubikayu dalam lima 

kali proses produksi.   

 

4.8. Analisis Nilai Tambah Bahan Baku Keripik Ubikayu 

 Analisis nilai tambah usaha kengolahan ubikayu menjadi  keripik 

ubikayu dilakukan untuk mengetahui besarnya nilai yang ditambahkan pada bahan 

baku yang digunakan dalam memproduksi keripik ubikayu, perhitungan analisis 

nilai tambah ubikayu dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 8. Analisis Nilai Tambah Ubikayu Menjadi Keripik Ubikayu Di Gampong 

Jeumpa Berghang, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, 

tahun 2011. 

Agroindustri keripik ubikayu  

1. Nilai produk akhir (Rp) 8.900.000 

2. Nilai bahan baku (Rp) 2.905.000 

3. Jumlah bahan baku (Kg) 1000 

4. Biaya penolong (Rp) 500.000 

5. Biaya penyusutan (Rp) 357.500 

6. Biaya antara (Rp) 3.405.000 

7. Nilai tambah Bruto (Rp) 5.495.000 

8. Nilai tambah netto (Rp) 5.237.500 

9. Nilai tambah per bahan baku (Rp/Kg) 5.495 

Jumlah 26.805.495 

Sumber : Data Primer (diolah),2011  

 Tabel 8 menjelaskan analisis nilai tambah yang meliputi nilai tambah 

bruto, nilai tambah netto, nilai tambah per bahan baku, rincian tabel diatas dapat 

dilihat pada lampiran I  

 

a. Nilai Tambah Bruto 

Nilai tambah bruto merupakan dasar dari perhitungan nilai tambah netto 

dan nilai tambah per bahan baku. Analisis nilai tambah ubikayu dengan produk 

akhir yang diterima oleh agroindustri keripik ubikayu adalah nilai yang diberikan 

atau dijual dari agroindustri kepada konsumen. Besarnya biaya antara yang 

dikeluarkan Rp. 3.405.000,00 yang diperoleh dari penjumlahan antara biaya bahan 
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baku, dan biaya bahan penolong, yang masing–masing sebesar Rp. 2.905.000,00, 

dan Rp. 500.000,00 semakin besar biaya antara maka nilai tambah bruto yang 

diciptakan akan semakin kecil. Semakin besar nilai tambah maka semakin besar 

keuntungan yang diperoleh dan juga sebaliknya. 

 

b. Nilai Tambah Netto 

Nilai tambah netto pada petani ubikayu sebesar Rp 5.237.500,00 

diperoleh dari selisih antara nilai bruto sebesar Rp 5.495.000,00 dan biaya 

penyusutan sebesar Rp 357.500,00.    

 

c. Nilai Tambah per Bahan Baku 

Nilai tambah per bahan baku merupakan untuk mengetahui produktivitas 

bahan baku yang dimanfaatkan untuk mengahasilkan produk keripik ubikayu. 

Nilai tambah per bahan baku keripik ubikayu pada agroindustri di Gampong 

Jeumpa Berghang, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara yaitu sebesar 

Rp 5.495 /Kg, artinya untuk setiap satu kilogram bahan baku ubikayu yang 

digunakan dalam produksi dapat memberikan nilai tambah bahan baku sebesar Rp 

5.495. Besarnya nilai tambah tersebut diperoleh dari nilai tambah bruto sebesar 

Rp 5.495.000,00 dibagi dengan jumlah bahan baku yang digunakan yaitu 

sebanyak 1000 kg. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Agroindustri 

keripik ubikayu di Gampong Jeumpa Berghang, Kecamatan Tanah Luas, 

Kabupaten Aceh Utara  dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Agroindustri pengolahan keripik ubikayu memberikan keuntungan 

yang diterima adalah sebesar Rp 4.340.625 per lima kali proses 

produksi selama satu bulan.  

2. Nilai tambah yang dinikmati pengusaha dari agroindustri sebesar Rp 

5.495,00 per kilogram bahan baku yang dimanfaatkan. Nilai tambah 

ini merupakan keuntungan yang didapatkan oleh agroindustri keripik 

Ubikayu dalam 1 kilogram penggunaan bahan baku. 

3. Dengan adanya agroindutri pengolahan ubikayu menjadi keripik 

ubikayu memberikan keuntungan tersendiri bagi petani ubikayu, 

dimana petani dapat menjual ubikayu secara borongan kepada industri 

keripik ubikayu dengan harga yang lebih tinggi.  

5.2. Saran   

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada 

usaha pengolahan ubikayu menjadi keripik ubikayu adalah : 
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1. Sebaiknya agroindustri pengolahan ubikayu menjadi keripik ubikayu di 

Gampong Jeumpa Berghang, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh 

Utara selain melakukan pemasarannya melalui agen juga memasarkan 

sendiri ke konsumen sehingga agroindustri bisa memperoleh penerimaan 

yang lebih besar. 

2.  Sebaiknya agroindustri pengolahan ubikayu menjadi keripik ubikayu 

dalam memproduksi keripik ubikayu tidak hanya memproduksi keripik 

Ubi rasa pedas. tetapi masih bisa mengunakan rasa olahan seperti manis, 

asam, gurih, atau paduan dari kedua dari kesemuanya hal ini dapat 

meninggatkan selera konsumen. 

3. Untuk meningkatkan pendapatan usaha sebaiknya agroindustri pengolahan 

ubikayu menjadi keripik ubikayu memanfaatkan limbahnya seperti 

dijadikan pakan ternak. 

4. Pemerintah hendaknya lebih memperhatikan dan mengembangkan usaha 

pengolahan ubikayu menjadi keripik ubikayu, dikarnakan usaha ini 

mampu memberikan keuntungan bagi pengelola Agroindustri keripik 

ubikayu dan masyarakat dapat menentukan harga pasar. 
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Lampiran I 

 

Analisis Nilai Tambah  

 

a. Nilai tambah Broto (NTb) 

NTb  = Na – Ba 

 = Na – ( Bb + BP) 

Ba  = 2.905.000 + 500.000 

 = 3.405.000 

NTb  = 8.900.000 – 3.405.000 

 = 5.495.000 

 

b. Nilai Tambah Netto ( NTn) 

NTn  = NTb – NP  

 = 5.495.000 – 357.500  

 = 5.237.500 

 

c. Nilai Tambah Per Bahan Baku  

NTbb  = NTb : ∑ bb. 

 = 5.495.000 : 1000 

 5.495 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran II. Kuisioner 

DAFTAR PERTANYAAN (QUISIONER) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggal wawancara  : ................................ 

Pewawancara   : …………………… 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nomor Responden : 

Nama Lengkap : 

Jenis Kelamin  :  Laki-laki/Perempuan 

Kelurahan  :   

Kecamatan  :  

Kabupaten   : Aceh Utara 

Jenis Usaha  : Agroindustri kripik ubikayu  

 

 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Perkenankanlah kami mengajukan beberapa pertanyaan dibawah ini sebagai bahan 

untuk melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan studi pada program 

Sarjana Pertanian Universitas Malikussaleh. 

Nama   :  Zulkifli 

Nim   :  060320016 

Program Studi  :  Agribisnis 

Judul Penelitian           :  Analisis Pendapatan Dan Nilai Tambah Pada Agroindustri 

    Keripik Ubi Di Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara 

Kami hanturkan terima kasih atas bantuan bapak/ibu/sdr memberikan jawaban 

dengan baik terhadap daftar pertanyaan ini.  



 

KARAKTERISTIK SAMPEL 
 

1. Umur   :          (Tahun) 

2. Luas Lahan ubikayu : ................. Ha 

3. Lamanya pendidikan formal yang ditempuh : (pilih salah satu) 
a. Tamat SD 
b. Tidak tamat SD 
c. Tamat SLTP 
d. Tidak tamat SLTP 
e. Tamat SLTA 
f. Tidak tamat SLTA 
g. Tamat Perguruan Tinggi 
h. Tidak Tamat Perguruan Tinggi 

4. Kalau tidak tamat berapa tahun dipendidikan terakhir ? 
 ...............................................  tahun 

5. Lamanya pengalaman dalam usaha agroindustri keripik ubikayu ? 
 ................... tahun 

6. Jumlah Tanggungan dalam keluarga ? 
................... jiwa 

No. Nama Posisi Dalam Keluarga Keterangan 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

   

 

7. Berapakah pendapatan keluarga Saudara perbulan ? 

a. < Rp 350.000,-               b. Rp 400.000 – Rp 650.000,- 

   c. Rp 750.000 – Rp 950.000,-              d. Rp 1.000.000 – Rp 1.250.000,- 

   e. lainnya,- 



 

8. Skala Usaha yang  Saudara miliki ? ..............  

9. Dari manakah Saudara memperoleh informasi tentang cara pengolahan keripik 

ubikayu ? 

a. Pengalaman bekerja di tempat lain.  b. Dari ajakan teman                       

c. Lain – lain 

10. Berapa lama Saudara mengurus usaha dalam sehari ? ............... jam 

11. Berapa jumlah tenaga kerja dalam sehari ? ........... JKO 

12. Selama melakukan usaha keripik ubikayu, siapakah yang mengurus ketersediaan 

bahan baku  ? 

a. Tenaga kerja dalam keluarga       b. Tenaga kerja luar keluarga atau upahan 

c. lain – lain 

13. Jika Saudara menggunakan tenaga kerja luar atau upahan, berapakah mereka diberi 

upah perhari ? Rp ....... 

14. Berapakah biaya untuk pembuatan tempat usaha pengolahan keripik ubikayu ?       

 Rp ....... 

15. Penggunaan peralatan produksi keripik ubikayu  

No Jenis Peralatan Jumlah Satuan 

Harga 

(Rp/Satuan) 

Jumlah Biaya 

(Rp) 

Umur 

Ekonomis 

(Tahun) 

Nilai Penyusutan 

(Rp/Tahun) 

Agroindustri  keripik       

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        



 

16. Penggunaan bahan baku dan penolong 

 

17.  Produksi dan Nilai Produksi 

No Produksi Harga Jual 

(Rp/kg) 

Nilai                   

Produksi(Rp) 

Saluran 

Pemasaran 

  

 

 

   

8.        

 Jumlah        

No. Jenis bahan baku Jumlah Satuan 
Harga 

(Rp/satuan) 

Jumlah/Biaya 

(Rp/satuan) 

1. Bahan baku Utama :     

      

      

 Jumlah     

2. Bahan Baku Penolong :     

      

      

      

      

      

      

      

3. Jumlah     

4. Biaya-biaya lain :     

      

      

      

 Jumlah      

 TOTAL     



 

 

 

 

 

18. Bagaimana Struktur dinding dan lantai tempat usaha Saudara ? 

a. Kayu + Tanah    b. Beton + Tanah  c. Beton       d. Lain – lain 

19. Sudah berapa lama Saudara memulai usaha ? 

a. 8 bulan   b. 1 tahun  c. 2 tahun d. lain – lain  

20. Bagaimana Saudara menjual keripik ubikayu tersebut ? 

      a. Dijual sendiri ke pasar   b. Dijual melalui pedagang perantara 

21. Dari manakah modal usaha Saudara untuk memulai usaha ? 

      a. Modal sendiri   b. Pinjaman dari Bank    c. Bagi Hasil 

22. Apakah Saudara memamfaatkan sisa hasil pengolahan ubikayu yang berupa Kulit dan 

tonggolnya  ? 

 a. belum   b. Kurang Tahu c. Tidak Tahu 

23. Pernahkah Saudara memikirkan tentang pemberian lebel pada kemasan produksi 

keripik ubikayu  ? 

 a. Pernah         b. Tidak Pernah 

 

 

 

 


