
I . PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah penghasil ubikayu atau singkong

terbesar di Indonesia.  Luas areal penanaman singkong di Provinsi Lampung pada

tahun 2011 adalah sekitar 361.538 Ha dengan jumlah produksi sebesar 9,017 juta

ton/tahun (BPS, 2012).  Produksi singkong yang sangat tinggi ini telah

mendorong cukup banyak berdirinya  industri tapioka yang tersebar di seluruh

daerah di Provinsi Lampung dengan skala produksi yang beragam salah satunya

adalah industri tapioka rakyat.

Ubikayu dalam keadaan segar tidak tahan lama. Pemasaran yang memerlukan

waktu lama, ubi kayu harus diolah dulu menjadi bentuk lain untuk pemasaran

yang lebih lama agar lebih awet seperti gaplek, tapioka (tepung ubi kayu), tapai,

peuyeum, keripik singkong dan lain-lain. Tapioka yang dibuat dari ubikayu

mempunyai banyak kegunaan, antara lain sebagai bahan baku berbagai industri,

dibandingkan dengan tepung jagung, kentang, dan gandum atau terigu, komposisi

zat gizi tapioka lebih baik (BPPT, 2006).

Pengolahan singkong menjadi tapioka memiliki peluang pasar cukup potensial

dari segi bisnis agroindustri, baik untuk pasar domestik, maupun pasar ekspor.

Indonesia merupakan produsen ubikayu ke-4 terbesar di dunia. Brasil, Thailand,
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Indonesia dan Republik Demokrasi Congo memasok 60% kebutuhan ubikayu

dunia. Tapioka Indonesia telah menjangkau berbagai negara di Asia dan Eropa

dengan ekspor tapioka terbesar ke Korea (54%) dan Cina (30%) dari total ekspor.

Luasnya negara tujuan ekspor di beberapa negara Asia dan Eropa menunjukkan

bahwa ekspor komoditi ini sangat potensial (BPS, 2008).

Proses produksi tapioka merupakan suatu tahapan proses yang cukup panjang dan

banyak memakan energi dimulai dari pengupasan ubikayu hingga menjadi

tapioka. pihak industri sangat bergantung pada ketersediaan energi untuk

kelancaran proses produksi tersebut.  Energi yang terbatas mendorong perlu

diadakannya kegiatan efisiensi energi (Instruksi Presiden Republik Indonesia

Nomor 10 tahun 2005 tentang Penghematan Energi, 2005).

Keterbatasan persediaan sumber energi membutuhkan antisipasi yang tepat dan

cermat agar tercapai penggunaan energi yang efektif dan efisien.  Perhitungan

terhadap pemakaian dan pengadaan energi dalam proses produksi perlu dilakukan,

karena penggunaan energi akan berbanding lurus dengan biaya produksi.

Penggunaan energi secara efektif dan efisien akan mampu menekan besarnya

biaya produksi. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui pola

penggunaan energi pada proses produksi yaitu analisis energi (Wibowo, 2008).

Analisis energi dapat membantu memberikan gambaran mengenai penggunaan

energi, distribusi energi, biaya energi dan konversi energi yang akhirnya dapat

digunakan untuk mengidentifikasi sumber pemborosan energi, guna mendapatkan

langkah penghematan dan perbaikan-perbaikan yang layak untuk dilaksanakan

sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan energi (Masada, 2008).
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Kegiatan analisis energi meliputi analisis energi awal dan analisis energi rinci

(Setiawaty, 2002). Analisis energi akan membantu perusahaan untuk mengetahui

secara rinci energi dan efisiensi penggunaaan alat dan mesin pada setiap tahapan

produksi. Hasil analisis juga dapat digunakan untuk melihat peluang

penghematan energi yang dapat dilakukan dan sebagai dasar dalam perencanaan

pengembangan sistem produksi oleh perusahaan tersebut. Berdasarkan penelitian

Sugiran (2008), analisis energi terbukti dapat mengetahui pemborosan energi,

sehingga memudahkan untuk dilakukannya efisiensi energi.

B. Tujuan

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menghitung energi yang dibutuhkan bahan baku pada proses produksi

tepung tapioka di industri tapioka rakyat.

2. Membandingkan penggunaan energi yang dibutuhkan bahan baku pada proses

produksi tepung tapioka di industri tapioka rakyat.

C. Kerangka Pemikiran

Energi merupakan kebutuhan yang vital dalam setiap aspek kehidupan.

Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan permintaan energi juga meningkat.

Permintaan energi di Indonesia rata-rata pertahun naik sebesar 7% sedangkan

pasokan energi primer diperkirakan hanya meningkat sebesar 2% . Keterbatasan

persediaan sumber energi membutuhkan antisipasi yang tepat dan cermat agar

tercapai penggunaan energi yang efektif dan efisien. Proses perhitungan terhadap

pemakaian dan pengadaan energi dalam proses produksi perlu dilakukan, karena
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penggunaan energi akan berbanding lurus dengan biaya produksi. Penggunaan

energi secara efektif dan efisien akan mampu menekan besarnya biaya produksi.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui pola penggunaan energi

pada proses produksi yaitu analisis energi.

Industri tapioka rakyat merupakan salah satu jenis indusri sektor pertanian yang

memberikan andil cukup besar terhadap perkembangan ekonomi masyarakat

terutama di pulau Jawa dan Sumatera. Industri tapioka rakyat merupakan

agroindustri dengan pola usaha mandiri yang dikelola oleh individu atau

kelompok masyarakat yang pada awalnya didirikan atas inisiasi pemerintah dalam

program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Untuk kelancaran proses produksi

tersebut, pihak industri sangat bergantung pada ketersediaan energi. Salah satu

penyebab semakin berkurangnya industri tapioka rakyat adalah mahalnya biaya

produksi.

Industri tapioka rakyat ditinjau dari aspek teknologi tergolong industri yang

lemah, hal ini dapat dilihat dari proses produksi masih menggunakan teknologi

sederhana, mesin yang digunakan adalah mesin dengan kapasitas kecil dan

peralatan yang digunakan masih berupa peralatan sederhana serta proses produksi

umumnya dilakukan secara manual. Kajian energi perlu dilakukan pada industri

tapioka rakyat untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pada proses produksi

tapioka.


