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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang masalah 

 

Sektor utama perekonomian Kabupaten Lampung Barat adalah pertanian dan 

perkebunan. Kabupaten Lampung Barat  memiliki regim kelembaban udara 

berkisar antara 50-80% dan suhu udara berkisar 21-23
o
C dan curah hujan berkisar 

2.500-3.000 mm/tahun (Anonim, 2007). Potensi budidaya tanaman talas di 

Kabupaten Lampung Barat cukup tinggi. Berdasarkan hasil pengamatan di 

Kabupaten Lampung Barat, sudah banyak petani yang menanam talas. Tapi 

pemanfaatannya masih terbatas pada konsumsi rumah tangga, karenanya perlu 

ditingkatkan kemanfaatan nilai tanaman talas bagi petani guna meningkatkan 

pendapatan petani tersebut. Salah satunya dengan cara mengembangkan 

agroindustri skala kecil keripik talas. Hal ini karena peningkatan pendapatan 

petani merupakan kunci utama menuju kesejahteraan petani (Wan Abbas, 2008).  

 

Tanaman talas yang di tanam di Kabupaten Lmapung Barat adalah jenis talas 

lokal yaitu talas Lampung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyuluh 

Pertanian Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dimana Kecamatan Sukau 

merupakan salah satu wilayah yang tanam talasnya paling banyak berdasarkan 

data SP Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Barat tahun 2007, 2008 dan 2009 

menerangkan bahwa  tingkat produksi tanaman talas di Kabupaten Lampung 

Barat cukup tinggi, untuk satu hektar budidaya tanaman talas umur panen 7 bulan 
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menghasilkan 30 ton umbi talas, umur panen 9 bulan bisa mencapai 50 ton umbi 

talas. Artinya potensi tanaman talas cukup baik bila di tanam di Kabupaten 

Lampung Barat. Pengembangan produk talas antara lain umbinya di buat menjadi 

keripik talas, karena bila di jual dalam bentuk keripik talas nilai tambahnya akan 

lebih tinggi dari pada dijual dalam bentuk umbi.   

 

Talas di Kabupaten Lampung Barat lebih banyak sebagai tanaman tumpang sari, 

belum di budidayakan secara maksimal padahal tanaman ini memiliki peluang 

untuk dikembangkan, misalnya menjadi keripik talas. Keripik talas saat ini cukup 

di gemari oleh para konsumen selain rasanya yang gurih, keripik talas memiliki 

tekstur yang lebih lembut bila digigit dibandingkan keripik singkong. Potensi 

tanaman talas yang tinggi produksinya bila di budidayakan di Kabupaten 

Lampung Barat bisa di jadikan peluang dalam mengembangkan agroindustri 

keripik talas skala kecil guna meningkatkan pendapatan petani. Pengembangan 

agroindustri keripik talas skala kecil di Kabupaten Lampung Barat dapat dijadikan 

salah satu strategi dalam meningkatkan pendapatan petani, dengan harapan 

nantinya angka keluarga miskin di Kabupaten Lampung Barat dapat berkurang 

seiring dengan meningkatnya kesejahteraan petani dari mengelola industri keripik 

talas skala kecil.  

 

Industri pembuatan keripik di Kabupaten Lampung Barat dalam proses 

pembuatannya ada yang secara tradisional dan ada yang sudah menggunakan 

mesin dalam membantu prosesnya. Dalam proses pembuatan keripik talas di 

Kabupaten Lampung Barat sebelum di proses umbi talas ada yang didiamkan 

selama 3 hari sebelum di proses lebih lanjut, ada yang langsung diproses umbi 
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talasnya menjadi keripik. Secara teknis belum diketahui mana yang efisien untuk 

perlu dilakukan pegamatan untuk menjawab hal tersebut tentunya. 

 

Usaha agroindustri pembuatan keripik talas di Kabupaten Lampung berkembang 

pesat, terlihat semakin menjamurnya masyarakat yang membuat dan menekuni 

usaha pembuatan keripik.  Saat ini berdasarkan data dari Dinas Koperasi, 

Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Lampung Barat tahun 2009 

terdapat 60 lebih perajin keripik rumahan di Lampung Barat, mayoritas perajin 

membuat aneka keripik dengan aneka rasa dan aneka ubi salah satu produknya 

adalah keripik talas.   

 

Untuk menilai kelayakan suatu usaha, dapat digunakan analisis teknis dan 

finansial. Analisis teknis dan finansial akan menilai sejauh mana kemampuan 

industri kecil pengolahan keripik talas memberikan nilai tambah bagi petani 

dalam meningkatkan pendapatan petani dan kelayakannya untuk dikembangkan. 

Jika dapat diketahui keuntungan yang diperoleh maka dapat disimpulkan industri 

pengolahan keripik talas skala kecil ini layak atau tidak dikembangkan secara 

finansial. Tetapi jika usaha industri pengolahan keripik talas tersebut tidak layak 

untuk dikembangkan maka dapat dilakukan tindakan preventif agar usaha tersebut 

menjadi layak untuk dikembangkan.  

 

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka perlu diketahui apakah usaha agroindustri 

pembuatan keripik talas yang dikelola oleh petani baik secara manual maupun 

menggunakan teknologi dilokasi penelitian sudah layak secara teknis dan finansial 

dan bagaimana kepekaan usaha agroindustri keripik talas apabila terjadi 

perubahan bahan baku dalam pembuatan keripik talas. Analisis teknis dan 
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finansial perlu dilakukan karena usaha agroindustri pembuatan keripik talas ini 

tidak hanya memberi keuntungan bagi petani, tetapi juga memberikan sumbangan 

terhadap peningkatan perekonomian Kabupaten Lampung Barat dilihat dari segi 

peningkatan pendapatan masyarakatnya.  

 

Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan masalah yang akan di analisis dalam 

penelitian ini yaitu : 

1. Apakah usaha agroindustri pembuatan keripik talas di Kabupaten 

Lampung Barat layak secara finansial pada berbagai teknologi? 

2. Bagaimana sensitivitas usaha agroindustri pembuatan keripik talas di 

Kabupaten Lampung Barat apabila terjadi perubahan biaya bahan baku? 

3. Bagaimana jenis teknologi yang efisien pada pembuatan keripik talas skala 

kecil di Kabupaten Lampung Barat.  

 

1.2 Tujuan penelitian 

 

Berdasarkan perumusan masalah yanng telah dikemukakan, maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui kelayakan usaha agroindustri keripik talas skala kecil di 

Kabupaten Lampung Barat secara teknis dan finansial pada berbagai 

teknologi. 

2. Menganalisis sensitivitas usaha agroindustri keripik talas skala kecil di 

Kabupaten Lampung Barat terhadap perubahan harga bahan baku. 

3. Mengetahui jenis teknologi yang efisien dari pembuatan keripik talas skala 

kecil di Kabupaten Lampung Barat. 
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1.3 Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain :  

1. Memberikan gambaran usaha keripik talas dalam meningkatkan  

pendapatan petani sehingga dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten 

Lampung Barat dalam perencanaan program kesejahteraan petani terkait 

kegiatan pemberdayaan sumber daya petani, dan memaksimalkan potensi 

produksi berbasis sumberdaya lokal di Kabupaten Lampung Barat. 

2. Memberikan gambaran analisis pengembangan industry skala kecil di 

Kabupaten Lampung Barat khususnya usaha pembuatan keripik talas secara 

tradisional dan semi modern.  

 

1.4  Kerangka pemikiran  

 

Produksi tanaman talas di Kabupaten Lampung Barat berdasarkan data yang 

diperoleh dari Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :  

No Tahun Luas Tanam (Ha) Panen (Ha) 

1 2004 41 36 

2 2005 45 39 

3 2006 172 102 

4 2007 195 175 

5 2008 243,5 179 

6 2009 287 297 

7 2010 307 309 

Sumber : Data SP Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Barat 

Dari data tersebut terlihat adanya peningkatan luas areal tanam dan produksi yang 

dihasilkan dalam tujuh tahun terakhir. Ini membuktikan bahwa masyarakat 

Kabupaten Lampung Barat sudah mulai menyadari bahwa tanaman talas memiliki 

nilai jual yang cukup baik. Selain itu peran pemerintah Kabupaten Lampung Barat 
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yanng terus mensosialisasikan deversifikasi pangan, selain non beras salah 

satunya adalah umbi talas.   

 

Tanaman talas merupakan tanaman penghasil karbohidrat yang memiliki peranan 

cukup strategis tidak hanya sebagai sumber bahan pangan, dan bahan baku 

industri tetapi juga untuk pakan ternak (Bulkabi, 2009). Oleh karena itu tanaman 

talas menjadi sangat penting artinya didalam kaitannya terhadap upaya 

penyediaan bahan pangan karbohidrat non beras, diversifikasi/penganekaragaman 

komsumsi pangan lokal/budaya lokal. Tanaman talas memiliki nilai ekonomi yang 

tinggi karena hampir sebagian besar bagian tanaman dapat dimanfaatkan untuk 

dikomsumsi manusia. Tanaman talas yang merupakan penghasil karbohidrat 

berpotensi sebagai substitusi beras. Talas mempunyai peluang yang besar untuk 

dikembangkan karena berbagai manfaat dan dapat dibudidayakan dengan mudah 

sehingga potensi talas ini cukup besar. 

 

Peningkatan diversifikasi pangan merupakan salah satu butir kontrak kerja antara 

Menteri Pertanian dengan Presiden RI tahum 2010-2014. Pelaksanaan 

diversifikasi pangan sesungguhnya mempunyai dasar hukum Undang-Undang 

Nomor. 7 tahun 1996 tentang Pangan, Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2009 

tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis 

Sumber Daya Lokal dan Peraturan Menteri Pertanian No. 43 tahun 2009 tentang 

Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya 

Lokal (Deptan, 2010). Dan untuk Propinsi Lampung di keluarkan Peraturan 

Gubernur Lampung Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Gerakan Percepatan 
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Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal Di Propinsi 

Lampung.  

 

Umbi talas merupakan salah satu pangan lokal yang digunakan dalam 

penganekaragaman konsumsi pangan. Salah satu strategi dalam pelaksanaan 

program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah pengembangan 

bisnis dan industri pangan lokal melalui fasilitasi pengembangan industri pangan 

olahan. Pembuatan keripik talas dapat menjadi salah satu pengembangan bisnis 

dan industri pangan lokal dengan adanya agroindustri skala kecil pembuatan 

keripik talas.  

 

Keripik talas memiliki prospek pasar yang baik. Sebab, banyaknya masyarakat 

memakan camilan di tiap waktu luang, secara tidak langsung membawa pengaruh 

yang positif terhadap bisnis keripik. Saat ini di Amerika dan beberapa negara 

Eropa telah dipasarkan keripik talas loma yang berasal dari Hawai. Peluang kita 

untuk mengekspor keripik talas cukup besar. Dalam hal ini, budidaya talas dan 

diversifikasi produk olahannya patut digalakkan. Dapat dicatat bahwa budidaya 

talas mudah dilakukan dan tidak bersifat musiman. Keripik talas saat ini cukup di 

gemari oleh para konsumen selain rasanya yang gurih, keripik talas memiliki 

tekstur yang lebih lembut bila digigit dibandingkan keripik singkong. Potensi 

tanaman talas yang tinggi produksinya bila di budidayakan di Kabupaten 

Lampung Barat bisa di jadikan peluang dalam mengembangkan agroindustri 

keripik talas skala kecil guna meningkatkan pendapatan petani.  
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1.5 Hipotesis  

 

Agroindustri pembuatan keripik talas skala kecil di Kabupaten Lampung Barat 

kemungkinan  layak secara teknis dan finansial untuk dikembangkan. Dengan 

asumsi nilai NPV > 0, Net B/C > 1 dan IRR > tingkat bunga yang berlaku 

sehingga usaha pembuatan keripik talas layak untuk dijalankan.  

 

 

 


