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I.  PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang dan Masalah 

Perekonomian nasional tidak terlepas dari berkembangnya sumber daya alam 

yang dimiliki oleh suatu negara.  Indonesia merupakan negara berkembang 

yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah.  Salah satu sektor yang 

paling menunjang perencanaan pembangunan di Indonesia adalah sektor 

pertanian.  Pertanian di Indonesia hingga saat ini masih memegang peranan 

penting bagi perekonomian nasional.  Hal ini didasarkan pada peranannya 

sebagai penyedia bahan pangan bagi penduduk, bahan baku bagi industri 

pertanian, sumber pendapatan bagi jutaan petani yang tersebar di seluruh 

Indonesia, serta sebagai sumber penghasil devisa negara setelah sektor 

minyak dan gas.   

 

Pembangunan di bidang pangan merupakan upaya untuk mewujudkan sistem 

pangan yang meliputi rangkaian kegiatan produksi, pengolahan dan distribusi 

yang saling berkaitan.  Upaya perbaikan gizi menekankan pentingnya 

persediaan pangan untuk dikonsumsi oleh masyarakat dalam jumlah dan 

mutu gizi yang seimbang.  Rendahnya laju peningkatan produksi pangan dan 

terus menurunnya produksi di Indonesia antara lain disebabkan oleh 

produktivitas tanaman pangan yang masih rendah dan terus menurun serta 
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peningkatan luas areal penanaman yang stagnan bahkan terus menurun, 

khususnya di lahan pertanian pangan produktif.  Kombinasi dari dua faktor di 

atas memastikan laju pertumbuhan produksi pertanian dari tahun ke tahun 

cenderung terus menurun (Soekartawi, 2003). 

Komoditas ubi kayu berperan sebagai pemenuhan kebutuhan sumber 

karbohidrat untuk substitusi beras, juga sebagai bahan untuk diversifikasi 

pangan.  Selain itu, komoditas ini juga digunakan sebagai bahan baku 

berbagai produk industri seperti industri makanan, farmasi, tekstil dan lain-

lain.  Pemanfaatan terhadap komoditas ubi kayu secara luas dapat kita 

temukan pada beberapa kegiatan yang dapat menunjang sektor pertanian 

seperti sebagai sumber pakan dan bahan baku bioetanol.  Industri makanan 

dari ubi kayu cukup beragam mulai dari makanan tradisional seperti getuk, 

keripik, gemblong, dan berbagai jenis makanan lain yang memerlukan proses 

lebih lanjut.  Dalam industri makanan, pengolahan ubi kayu dapat 

digolongkan menjadi tiga yaitu hasil fermentasi ubi kayu (tape/peuyem), ubi 

kayu yang dikeringkan (gaplek) dan tepung ubi kayu atau tepung tapioka.  

Tingginya angka pemakaian tepung tapioka dapat pada Tabel 1.   

 

Tabel 1. Perkembangan konsumsi pangan pokok (kg/kapita/th) 

  Tahun  

Keterangan 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ∆ (%) 

Beras 115,5 109,7 107,7 105,2 104,0 100,0 104,9 -0,019 

Jagung 3,4 2,8 3,2 3,3 3,0 4,2 2,9 -0,033 

Terigu 8,5 7,2 7,7 8,4 8,2 11,3 11,2 0,033 

Ubi Kayu 12,8 12,0 15,1 15,0 12,6 16,5 13,0 0,022 

Ubi jalar 2,8 3,3 5,4 4,0 3,2 2,5 2,8 0,031 

Sagu 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,8 0,5 0,121 

Umbi lainnya 0,5 0,6 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6 0,072 

       Sumber : Susenas, BPS, diolah BKP, 2008. 
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Konsumsi beras cenderung mengalami penurunan dari tahun 2005 sebesar 

115,5 kg/kapita/tahun menjadi 104,9 kg/kapita/tahun pada tahun 2008.  

Angka tersebut masih sangat tinggi karena rata-rata konsumsi beras dunia   

hanya 60 kg/kapita/tahun, sedangkan Malaysia dan Thailand masing- 

masing hanya 80 kg dan 90 kg/kapita/tahun (Ariani, 2010). 

 

Konsumsi ubi kayu menempati posisi ke dua setelah beras.  Perkembangan 

konsumsi ubi kayu dari tahun 2002 – 2008 mengalami fluktuasi, akan tetapi 

tetap lebih banyak mengalami kenaikan dan tertinggi terdapat pada tahun 

2007 sebesar 16,5 kg/kapita/tahun.  Pertumbuhan rata-rata konsumsi pangan 

dalam kg/kapita/tahun untuk komoditas ubi kayu memiliki tingkat 

pertumbuhan sebesar 0,022%.  Kecenderungan pertumbuhan rata-rata 

konsumsi pangan pokok untuk komoditas ubi kayu dalam kg/kapita/tahun 

bernilai positif.  Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat konsumsi pangan 

pokok untuk komoditas ubi kayu terus mengalami peningkatan dari tahun 

2002 – 2008.   

 

Tabel 2. Komposisi gizi ubi kayu dan tepung ubi kayu 

  Zat Gizi 

  Ubi Kayu Tepung ubi kayu 

Energi (kal) 157 363 

Protein (gram) 0,8 1,1 

Lemak (gram) 0,3 0,5 

Karbohidrat (gram) 34,9 88,2 

Ca (mg) 33 84 

P (mg) 40 125 

Fe (mg) 0,7 1 

Vit. A (RE) 48 0 

Vit. B (mg) 30 0 

Air (gram) 60 9,1 

BDD (%) 75 100 

Sumber : Badan Ketahanan Pangan, 2009. 
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Tingginya angka konsumsi ubi kayu disebabkan karena pengetahuan 

masyarakat akan informasi komposisi gizi ubi kayu ataupun produk 

turunannya yaitu tepung tapioka seperti yang terlihat pada Tabel 2 juga 

berpengaruh terhadap peningkatan konsumsi ubi kayu sebagai bahan pangan.  

Semakin banyak masyarakat yang mengetahui komposisi gizi ini maka 

semakin banyak masyarakat yang akan menjadikannya sebagai bahan pangan.  

 

Provinsi Lampung merupakan salah satu sentra produksi ubi kayu di 

Indonesia.  Produksi ubi kayu Provinsi Lampung selama kurun waktu 6 tahun 

terakhir mengalami kenaikan rata-rata sebesar 10,82 persen per tahun dari 

5.499.403 ton pada tahun 2006 menjadi 9.193.676 ton pada tahun 2011, 

sedangkan laju peningkatan produktivitas baru mencapai 5,18 persen per 

tahun dan luas panen mengalami peningkatan sebesar 5,37 persen per tahun.  

Produksi ubi kayu yang dihasilkan Provinsi Lampung pada tahun 2011 

mencapai 38,24 persen dari produksi ubi kayu nasional. 

Fluktuasi produksi yang terjadi secara umum disebabkan adanya serangan 

hama, penyakit, dan faktor-faktor lainnya, sehingga mengakibatkan 

penurunan produktivitas ubi kayu per hektar, sedangkan kenaikan 

produktivitas ubi kayu per hektar disebabkan petani mulai menggunakan 

benih unggul untuk bercocok tanam ubi kayu (Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan Provinsi Lampung, 2007). 

Perkembangan luas panen, produksi, dan produktivitas ubi kayu nasional dan  

Provinsi Lampung periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 dapat 

dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3.  Perkembangan luas panen, produksi, dan produktivitas komoditas  

                ubi kayu nasional dan Provinsi Lampung tahun 2006-2011 

Keterangan Tahun 
Luas Panen 

(Ha) 

Produktivitas 

(Ku/Ha) 
Produksi (Ton) 

Nasional 2006 1.227.459 163,00 19.986.640 

 

2007 1.201.481 166,36 19.988.058 

 

2008 1.204.933 180,57 21.756.991 

 

2009 1.175.666 187,46 22.039.145 

 

2010 1.183.047 202,17 23.918.118 

 

2011 1.184.696 202,96 24.044.025 

Pertumbuhan (%/th) 
 

-0,71 4,48 3,76 

Lampung 2006 283.430 194,00 5.499.403 

 

2007 316.806 201,86 6.394.906 

 

2008 318.969 242,09 7.721.882 

 

2009 309.047 244,92 7.569.178 

 

2010 346.217 249,48 8.637.594 

 

2011 368.096 249,76 9.193.676 

Pertumbuhan (%/th) 
 

5,37 5,18 10,82 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2011. 

Ubi kayu (Manihot esculenta) berperan penting dalam pengembangan 

agribisnis dan agroindustri.  Komoditas pertanian potensial ini dapat 

digunakan sebagai bahan baku agroindustri dan bahan pangan masa depan 

pendukung dalam pengembangan agribisnis.  Ubi kayu berperan cukup besar 

dalam mencukupi bahan pangan nasional, bahan pakan (ransum) ternak, serta 

bahan baku berbagai industri baik industri besar maupun kecil. 

Adanya faktor pendorong seperti potensi pengembangan produk berbahan 

baku ubi kayu, pasar ubi kayu, serta meningkatnya kebutuhan penduduk dan 

industri akan bahan baku ubi kayu menjadi alasan pengembangan agribisnis 

ubi kayu pada tiap kabupaten di Propinsi Lampung.  Luas panen, produksi, 

dan produktivitas tanaman ubi kayu di Propinsi Lampung menurut 

Kabupaten/Kota Tahun 2008 dapat dilihat pada Tabel 4.   



6 
 

Tabel 4.  Luas panen, produksi, dan produktivitas tanaman ubi kayu Propinsi  

               Lampung menurut Kabupaten/Kota tahun 2008 

 
No. Kota/Kabupaten Luas panen 

(Ha) 

Produksi 

(Ton) 

Produktivitas  

(Ton/Ha) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Lampung Barat 

Tanggamus 

Lampung Selatan 

Lampung Timur 

Lampung Tengah 

Lampung Utara 

Way Kanan 

Tulang Bawang 

Pesawaran 

Bandar Lampung 

Metro 

531 

1.869 

6.402 

39.188 

115.333 

49.454 

14.518 

88.451 

2.813 

202 

208 

9.946 

35.360 

126.973 

932.307 

2.766.611 

1.209.858 

324.188 

2.253.182 

55.485 

3.986 

3.987 

18,73 

18,92 

19,83 

23,79 

23,99 

24,46 

22,33 

25,47 

19,72 

19,73 

19,17 

 Propinsi Lampung 318.969 7.721.882 24,21 

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Lampung, 2009. 

 

Berdasarkan produksi dan produktivitas Kabupaten Lampung Timur 

menempati urutan ke empat setelah Kabupaten Tulang Bawang, Lampung 

Utara, dan Lampung Tengah dengan produksi dan produktivitas sebesar  

932.307 ton dan 23,79 ton/ha.  Meskipun demikian Kabupaten Lampung 

Timur berpotensi untuk dikembangkannya agroindustri berbahan baku ubi 

kayu.  Industri tapioka mengolah ubi kayu menjadi tepung tapioka.  

Keberadaan pabrik tapioka menimbulkan ketidaknyamanan bagi penduduk, 

karena proses produksi tepung tapioka menghasilkan limbah berupa onggok 

yang jika tidak diolah lebih lanjut akan menimbulkan bau yang busuk dan 

menyengat.   

 
Meningkatnya jumlah produksi tapioka diikuti dengan meningkatnya limbah berupa 

onggok.  Onggok merupakan limbah pertanian yang sering menimbulkan 

masalah lingkungan karena berpotensi sebagai polutan di daerah sekitar 

pabrik. Kini sebagian masyarakat sudah banyak yang mengelolah onggok.  

Peluang bisnis yang cukup baik ini mempertimbangkan manfaat onggok yang 
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sangat berguna sehingga onggok memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi.  

Onggok banyak tersedia pada pabrik-pabrik yang mengolah ubi kayu menjadi 

tepung tapioka dan Kecamatan Pekalongan memiliki banyak perusahaan 

tapioka potensial sehingga secara langsung dapat membuka peluang yang 

besar bagi para pengolah onggok di wilayah tersebut. 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Balitnak (Balai Penelitian Ternak) 

jika onggok dapat dimanfaatkan dengan baik maka onggok tersebut dapat 

dijadikan pakan ternak yang memiliki nilai protein dan karbohidat tinggi.  

Kandungan karbohidratnya mencapai 51.8 % .  Namun tingginya kandungan 

karbohidrat tersebut tidak diimbangi dengan kandungan proteinnya yang 

hanya memiliki nilai tidak lebih dari 5%.   

 

Peningkatan kandungan protein dapat dilakukan melalui proses fermentasi.  

Proses ini dijadikan peluang bisnis yang dapat memberikan tambahan 

pendapatan oleh para pengolah onggok.  Seperti negara Thailand yang sudah 

mampu mengembangkan teknologi pengolahan ubi kayu hanya dengan 

memanfaatkan pati singkong (onggok) menjadi berbagai produk turunannya 

yang bernilai tinggi untuk pangan, pakan, dan industri.  Mahalnya harga pakan 

bagi hewan ternak ini membuat para peternak terus mencari alternatif pakan 

bagi hewannya.  Jika harga onggok yang dijadikan pakan ternak lebih murah 

daripada harga pakan ternak seperti jagung dan dedek atau polard sedangkan 

gizi yang dikandung sama maka para peternak akan lebih memilih onggok 

sebagai pakan ternak mereka, dan keuntungan bagi pengusaha tepung tapioka 

yang mampu mengolah onggok mereka (Tarmudji, 2004). 
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Pengolahan onggok selain menjadi pakan ternak juga dapat menjadi minyak 

yang merupakan cara alternatif penanganan limbah secara efektif untuk 

mengurangi pencemaran lingkungan dan meningkatkan nilai ekonomis onggok.  

Minyak atau lemak sebagai bahan pangan dibagi menjadi 2 golongan, yaitu : 

 1. Lemak atau minyak yang siap dikonsumsi tanpa dimasak (edible fat 

consumed uncooked) 

 2.  Lemak atau minyak yang dimasak bersama bahan pangan, atau dijadikan   

sebagai medium penghantar panas dalam memasak bahan pangan. 

 

Di samping kegunaannya sebagai bahan pangan, lemak atau minyak onggok       

juga berfungsi sebagai bahan pembuat sabun, bahan obat nyamuk, bahan 

kertas, bahan pelumas, sebagai obat-obatan, dan sebagai pengkilat cat 

(Ketaren, 1986 dalam Virlandia, Nurwidyasari, dan Anggraeni, 2005). 

Onggok yang didapat dari pabrik-pabrik pembuat tepung tapioka merupakan 

onggok basah yang masih belum dapat dimanfaatkan sebagai campuran 

makanan ternak.  Onggok pertama-tama dikeringkan terlebih dahulu sampai 

kadar kekeringannya maksimal menjadi 20%. 

Terdapat dua cara dalam mengeringkan onggok-onggok, antara lain: (1) 

dengan cara alami yaitu dijemur dengan menggunakan panas matahari atau 

sun drying.  Tempat pengeringan yang baik biasanya menggunakan lantai 

rabatan cor, sehingga hasil jemuran tidak kotor.  (2) dengan menggunakan 

teknologi dryer yaitu dengan menggunakan udara panas yang dihasilkan dari 

uap boiler.  Dengan menggunakan cara sun drying, dan teknologi dryer, 

onggok yang dihasilkan kaya akan karbohidrat yang mudah dicerna bagi 



9 
 

ternak.  Kadar karbohidrat yang dimiliki oleh onggok kering ini mencapai 

51,8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Bagan pengolahan limbah onggok (Data Primer, 2013) 

Menurut Rasyid dkk. (1996), onggok merupakan sumber energi yang 

mempunyai kadar protein kasar rendah, tetapi kaya akan karbohidrat dalam 

bentuk bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN) yang mudah dicerna bagi ternak 

serta penggunaannya dalam ransum mampu menurunkan biaya ransum. 

Produksi onggok dari pabrik tepung tapioka kepada pengolah onggok 

merupakan kerjasama yang saling menguntungkan satu sama lain.  Pabrik 

tepung tapioka mendapatkan keuntungan dari proses jual beli yang terjadi.  

Kegiatan ini sebelumnya telah disetujui dengan kesepakatan yang telah 

Pabrik Tepung Tapioka 

Proses Penjemuran 

    Onggok Kering; Kadar            

d  kekeringan sampai 20% 

Limbah Onggok/Onggok Basah               

(Kandungan Air Tinggi)  

 

Alami; Dijemur Teknologi; Dryer 

Di Fermentasi 

Menghasilkan 
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disepakati secara bersama antara pabrik tepung tapioka dengan pengolah 

onggok.  Pengolah onggok mendapatkan bahan sisa olahan tepung tapioka 

dari pabrik sesuai perjanjian yang telah disepakati yang kemudian proses ini 

berulang terus-menerus.  Setelah mendapatkan bahan baku dari pabrik tepung 

tapioka, pengolah onggok melakukan proses pengolahan sehingga dapat 

memberikan nilai tambah agar usaha pengolahan onggok layak untuk 

diusahakan.  Dengan adanya proses pengolahan onggok tersebut diharapkan 

dapat meningkatkan pendapatan pengolah onggok khususnya pengolah 

onggok. 

 

Di Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur terdapat pengolah 

onggok yang termasuk kedalam kriteria UMKM.  Pengertian tentang usaha 

mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia menurut BPS adalah jika 

suatu usaha memiliki tenaga kerja kurang dari 5 orang maka termasuk 

kedalam usaha mikro, apabila suatu usaha memiliki tenaga kerja 5 sampai 19 

orang maka termasuk usaha kecil, dan apabila suatu usaha memiliki tenaga 

kerja 20 sampai dengan 99 orang maka usaha tersebut termasuk kedalam 

usaha menengah.   

 
Berdasarkan uraian di atas, tumbuh dan berkembang unit-unit usaha 

pengolahan onggok di Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.  

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan 

dengan onggok dan menganalisis bagaimana komoditas tersebut dapat 

memberikan nilai tambah dan layak untuk diusahakan.  Perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu hanya meneliti 
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tentang nilai tambah onggok di suatu perusahaan dalam jumlah yang sangat 

besar sedangkan penelitian ini meneliti tentang nilai tambah onggok yang 

diolah oleh masyarakat di sekitar pabrik dan kelayakan usaha pengolahan 

onggok yang dilihat dari beberapa kriteria analisis proyek yang berlangsung di 

tingkat pengolah yang memiliki perbedaan dalam skala usaha yang dilakukan. 

 

Berdasarkan uraian di atas dan hasil penelitian terdahulu, maka permasalahan 

dirumuskan sebagai berikut :  

(1.) Berapa besar nilai tambah yang dapat diciptakan dari usaha pengolahan 

onggok di Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur?  

(2.) Apakah usaha pengolahan onggok di Kecamatan Pekalongan Kabupaten 

Lampung Timur layak dikembangkan? 

 

B.   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan masalah, tujuan dilakukannya penelitian ini 

yaitu: 

(1.) Mengetahui besarnya nilai tambah yang dihasilkan dari usaha 

pengolahan onggok di Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung 

Timur 

(2.) Menganalisis kelayakan usaha pengolahan onggok di Kecamatan 

Pekalongan Kabupaten Lampung Timur 
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C.   Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini dihara pkan dapat berguna bagi: 

(1.) Pengolah onggok sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam 

melakukan investasi usaha pengolahan onggok. 

(2.) Dinas atau instansi terkait sebagai bahan masukan dan pertimbangan 

dalam pengembangan usaha pengolahan onggok. 

(3.)  Peneliti lain sebagai sumber informasi untuk penelitian sejenis. 

 


