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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Agribisnis dibidang tanaman pangan merupakan peran yang sangat 

penting dalam pengembangan perekonomian Indonesia. Sektor tanaman pangan 

banyak menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. 

Sektortanaman pangan mampu menambah devisa Negara secara signifikan. 

Salah satu tanaman pangan yang terkenaloleh masyarakat Indonesia yaitu 

tanaman ubikayu. 

Ubikayu tergolong komoditas tanaman yang mudah rusak, sehingga 

memiliki masa simpan yang relatif pendek. Produk pertanian cenderung lebih 

tidak dapat bertahan lama tanpa adanya peran pengolah hasil pertanian menjadi 

produk yang memiliki daya simpan lama dan siap untuk dikonsumsi. Tanaman 

ubikayu(manihot utilissima) merupakan tanaman yang mempunyai banyak 

manfaat bagi kehidupan. Umbi, batang dan daunnya dapat dimanfaatkan. 

Terutama di pedesaan, masyarakat memanfaatkan ubikayu sebagai makanan 

alternatife pengganti padi dan jagung. Ubikayu kebanyakan hanya diolah 

menjadi makanan sederhana seperti ubi goreng, ubi rebus dan kue basah 

lainnya sehingga hanya memiliki masa simpan yang cenderung kurang lama. 

Hasil tanaman pangan singkong atau ubikayu dapat menjadi peluang bisins 

yang sangatbesar. Singkong juga merupakan komoditas yang
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digunakan sebagai bahan baku dasar pada suatu industri yang menggunakan 

singkong.  

Potensi yang dapat dikembangkan dalam hal peningkatan ekonomi yaitu 

dengan melalui home industry. Kegiatan pengambangan potensi berkaitan 

dengan bagaimana cara pengentasan kemiskinan yang ada di wilayah desa. 

Penggunaan modal pada home industryrelatif kecil dan teknologi yang 

digunakan bersifat sederhana. Kegiatan usaha ini dilakukan dengan 

memanfaatkan potensi yang ada pada tempat tersebut maupun daerah sekitar 

sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomis. Secara tidak langsung dengan 

adanya home industry dapat menciptakan lapangan kerja sehinggaakan 

meningkatkan pendapatan masyarakat dan berpengaruh terhadap kesejahteraan 

bagi masyarakat. 

Pengembangan home industry diharapkan dapat menghasilkan nilai 

tambah dan meningkatkan pendapatan pada pihak yang terkait. Berkembangnya 

home industry terutama pada pembuatan alen-alen akan akan meningkatkan 

kebutuhan bahan baku. Ubikayu termasuk komoditas pertanian yang mudah 

untuk dikembangkan atau dibudidayakan serta memerlukan perawatan yang 

sederhana. Budidaya ubikayu mampu memberikan keuntungan dan mudah 

dipraktekkan oleh petani. 

Desa Cangkring merupakan daerah yang paling banyak menghasilkan 

produk alen-alen. Luas tanaman ubikayu Kecamatan Ngadirojo yaitu 1.105 ha 

(BPS 2018). Pengrajin alen-alen dengan pemanfaatan potensi daerah yang 
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dianggap lebih menguntungkan. Hal ini dianggap lebih menguntungkan bagi 

semua pihak yang terlibat yaitu petani ubikayu, pemilik home industry dan juga 

sebagai penyedia lapangan pekerjaan.Tujuan memajukan home industry bukan 

semata meningkatkan output atau nilai tambah pada sektor industri tetapi 

membantu menciptakan lapangan pekerjaan dan sekaligus membantu 

meningkatkan pendapatan bagi penduduk setempat. 

Tabel 1.1 Luas Panen dan Produksi Jenis Komoditas Tahun 2013 

Jenis Komoditi Luas Panen Produksi 

Padi 36,820 198,169 

Jagung 20,071 101,68 

Kacang Kedelai 3,185 4,347 

Kacang Tanah 7,205 9,150 

Ubikayu 17,695 361,432 

Ubi Jalar 120 1,094 

Kacang Hijau  40 48 

Sorgum 7 9 

Sumber BPS Kabupaten Pacitan 2013 

Berdasarkan data BPS Kabupaten Pacitan pada tahun 2013 komoditas 

ubikayu menempati urutan pertama dalam jumlah produksi dibandikan 

komoditas lainnya. Melimpahnya akan komoditas ubikayu terutama ketika 

panen raya harga per Kg ubikayu sebesar Rp.500,00- Rp.700,00, sehingga 

petani merasa rugi. Berdasarkan hal tersebut maka dibuat alternatif yaitu 

dengan mengolah ubikayu menjadi sebuah produk makanan melalui home 

industry.Adanyahome industry pengolahanubikayu dapat meningkatkan nilai 

jual bagi petani yaitu dua hingga tiga kali lipat pada harga umumnya yaitu 

mencapai Rp. 2.500/kg. Makanan ringan dengan melalui proses pengolahan dan 
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pengawetan diharapkan akan memberikan nilai tambah yang besar bagi petani 

maupun industri pembuatan produk. 

Home industrydiDesa Cangkring Kecamatan Ngadirojo, menggunakan 

tenaga kerja sebanyak 5-15 orang. Peralatan maupun proses produksi pada 

Home industrymasih bersifat tradisional. Industri alen-alen di Desa Cangkring 

ini masih dapat bertahan sampai saat ini di tengah perkembangan industri yang 

maju. Kenyataan inilah yang mendorong peneliti untuk mengetahui lebih lanjut 

mengenai home industri alen-alen di Desa Cangkring. 

Analisis nilai tambah pada industri alen-alendi Desa Cangkring, 

Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan sangat penting bagi pengrajin alen-

alen dalam melaksanakan usahanya, guna meningkatkan keuntungan serta 

pengembangan usaha. Kenyataannya, sering kali pengrajin alen-alen kurang 

memperhatikan manajemen usaha yang berkaitan dengan besarnya biaya, 

penerimaan, keuntungan, maupun efisiensi usaha mereka. Oleh karena itu, 

diperlukan analisis mengenai nilai tambah, keuntungan, dan efisiensi dari home 

industry alen-alen di Desa Cangkring, sehingga pengrajin dapat melihat nilai 

tambah yang di hasilkan, keuntungan dan penyerapan tenaga kerja dari usaha 

pembuatan alen-alen. Oleh karena itu penelitian ini merupakan kajian nilai 

tambah khususnya pada pengolahan alen-alen. Berdasarkan uraian diatas 

dipandang perlu dilakukan untuk mengadakan penelitian mengenai “Analisis 

Nilai Tambah Produk Olahan Ubikayu”   
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses produksi pembuatan alen-alenubikayu di Desa Cangkring, 

Kecamatan Ngadirojo, Pacitan? 

2. Berapa nilai tambah yang dihasilkanhome industrypengolahan alen-alen 

ubikayu di Desa Cangkring, Kecamatan Ngadirojo, Pacitan? 

3. Berapa besarpenyerapan tenaga kerja dengan adanya home industry  

pengolahan alen-alen di Desa Cangkring, Kecamatan Ngadirojo, Pacitan? 

4. Berapa besar keuntungan home industry pengolahan alen-alen ubikayu di 

Desa Cangring, Kecamatan Ngadirojo, Pacitan? 

1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.2.1 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui proses produksi pembuatan alen-alen di Desa Cangkring, 

Kecamatan Ngadirojo, Pacitan 

2. Menghitung besarnya nilai tambah home industry alen-alen ubikayu di Desa 

Cangkring, Kecamatan Ngadirojo, Pacitan 

3. Mengetahuipenyerapan tenaga kerja padahome industrypengolahan alen-alen 

ubikayu di Desa Cangkring, Kecamatan Ngadirojo, Pacitan 

4. Menghitungkeuntungan home industrypengolahan alen-alen ubikayu di Desa 

Cangkring, Kecamatan Ngadirojo, Pacitan. 
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1.2.2 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikkan bahan pertimbangan bagi 

pemerintah dalam menentukan kebijakan dan mengembangkan suatu potensi 

daerah untuk menigkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini juga 

dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam sistem peningkatan nilai tambah 

yang dihasilkan pada produk tertentu sehingga dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat petani. 

2. Bagi produsen 

Hasil penelitian ini diharapkan industri rumah tangga alen-alen 

mengetahui besarnya nilai tambah yang didapatkan dan keuntungan serta 

bagaimana potensi pengembangan produk alen-alen. 

3. Bagi Akademisi 

Hasil dalam penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

referensi atau kajian dalam pembelajaran maupun penelitian-penelitian 

berikutnya, serta mampu memperbaiki dan menyempurnakan kelemahan dalam 

penelitian ini. 

1.3 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1. Alen-alen atau yang biasa disebut masyarakat sekitar kolong klitik merupakan 

makanan camilan atau makanan ringan khas Kabupaten Pacitan yang 

berbahan dasar ubikayu 
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2. Nilai tambah adalah kenaikan nilai dengan melalui suatu proses produksi dari 

ubikayu menjadi suatu produk alen-alen dihitung dalam satuan Rp. 

3. Serapan tenaga kerja banyaknya tenaga kerja yang digunakan dalam proses 

pembuatan alen-alen. 

4. Keuntungan merupakan seluruh pendapatan dikurangi dengan biaya dengan 

satuan Rp. 

5. Hasil produksi yaitu berupa produk alen-alenyang dihitung dalam satuan Kg. 

6. Tenaga kerja adalah orang yang terlibat dalam pembuatan alen-alen. 

7. Tenaga kerja dihitung per-produksi. 

8. Bahan bakar  berupakayu digunakan untuk pembuatan alen-alen dihitung 

dalam satuan kubik. 

9. Analisis efisiensi dihitung melalui perbandingan antara total penerimaan dan 

total biaya produksi. 

10. Penerimaan dihitung selama satu kali produksi alen-alen dan dihitung 

dengan satuan rupiah (Rp). 

11. Pendapatan dihitung selama satu kali produksi dan dihitung dengan    

satuan rupiah (Rp) 

12. Produksi dihitung dengan satuan kilogram (Kg) 

 


