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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN 

DAN HIPOTESIS 

 

 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

 

1. Teori Produksi 

 

 

Secara umum, istilah “produksi” diartikan sebagai penggunaan atau 

pemanfaatan sumber daya yang mengubah suatu komoditi menjadi 

komoditi lainnya yang sama sekali berbeda, baik dalam pengertian apa, 

dan dimana atau kapan komoditi-komoditi itu dilokasikan, maupun dalam 

pengertian apa yang dapat dikerjakan oleh konsumen terhadap komoditi 

itu. Istilah produksi berlaku untuk barang maupun jasa, karena istilah 

“komoditi” memang mengacu pada barang dan jasa. Keduanya sama-sama 

dihasilkan dengan mengerahkan modal dan tenaga kerja. Produksi 

merupakan konsep arus (flow concept), maksudnya adalah produksi 

merupakan kegiatan yang diukur sebagai tingkat-tingkat output per unit 

periode/waktu. Sedangkan outputnya sendiri senantiasa diasumsikan 

konstan kualitasnya (Miller dan Meiners, 2000). 
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2. Fungsi Produksi 

 

 

Menurut Soedarsono (1998), fungsi produksi adalah hubungan teknis yang 

menghubungkan antara faktor produksi (input) dan hasil produksi (output). 

Disebut faktor produksi karena bersifat mutlak, supaya produksi dapat 

dijalankan untuk dapat menghasilkan produk. Suatu fungsi produksi yang 

efisien secara teknis dalam arti menggunakan kuantitas bahan mentah, 

tenaga kerja, dan barang-barang modal lain seminimal mungkin. Secara 

sismatematika, bentuk persamaan fungsi produksi adalah sebagai berikut : 

Y = Af (K,L) (2.1) 

Dimana A adalah teknologi atau indeks perubahan teknik, K adalah input 

kapasitas atau modal, dan L adalah input tenaga kerja (Dernberg, 1992). 

Karakteristik dari fungsi produksi tersebut menurut Dernberg (1992) 

adalah sebagai berikut : 

a. Produksi mengikuti pendapatan pada skala yang konstan (Constant 

Return to Scale), artinya apabila input digandakan maka output akan 

berlipat dua kali. 

b. Produksi marjinal, dari masing-masing input atau faktor produksi 

bersifat positif tetapi menurun dengan ditambahkannya satu faktor 

produksi pada faktor lainnya yang tetap atau dengan kata lain tunduk 

pada hukum hasil yang menurun (The Law of Deminishing Return). 

 

Hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang dapat ditunjukan melalui 

hubungan antar kurva TPP (Total Physical Product) atau kurva TP (Total 

Produk), kurva MPP (Marginal Physical Product) atau Marjinal Produk 
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(MP), dan kurva APP (Average Physical Product) atau produk rata-rata 

dalam grafik fungsi produksi (Miller dan Meiners, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Miller dan Meiners, 2000 

 

Gambar 1. Hubungan Antara Produk Fisik Total, Marjinal, dan Rata -rata 

 

 

Grafik pada fungsi produksi terbagi pada tiga tahapan produksi yang lazim 

disebut Three Stages of Production. Tahap pertama, kurva APP dan kurva 

MPP terus meningkat. Makin banyak penggunaan faktor produksi, maka 

semakin tinggi produksi rata-ratanya. Tahap ini disebut tahap tidak 

rasional, karena jika penggunaan faktor produksi ditambah, maka 

penambahan output total yang dihasilkan akan lebih besar dari 

penambahan faktor produksi itu sendiri. Tahap kedua adalah tahap rasional 
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atau fase ekonomis, dimana berlaku hukum kenaikan hasil yang 

berkurang. Dalam tahap ini terjadi perpotongan antara kurva MPP dengan 

kurva APP pada saat APP mencapai titik optimal. Pada tahap ini masih 

dapat meningkatkan output, walaupun dengan presentase kenaikan yang 

sama atau lebih kecil dari kenaikan jumlah faktor produksi yang 

digunakan. Tahap ketiga disebut daerah tidak rasional, karena apabila 

penambahan faktor produksi diteruskan, maka produktivitas faktor 

produksi akan menjadi nol (0) bahkan negatif. Dengan demikian, 

penambahan faktor produksi justru akan menurunkan hasil produksi. 

  

 

a. Fungsi Produksi Frontier 

 

 

Fungsi Produksi Frontier adalah fungsi produksi yang dipakai untuk 

mengukur bagaimana fungsi sebenarnya terhadap posisi frontiernya. 

Karenna fungsi produksi adalah hubungan fisik antara faktor produksi 

dan produksi, maka Fungsi Produksi Frontier adalah hubungan fisik 

antara faktor produksi dan produksi pada frontier yang posisinya 

terletak pada isoquant. Garis isoquant ini adalah tempat kedudukan 

titik – titik yang menunjukkan titik kombinasi penggunaan masukan 

produksi yang optimal (Soekartawi, 1990) 

 
Pengertian efisiensi dalam produksi, bahwa efisiensi merupakan 

perbandingan antara output dan input berhubungan dengan tercapainya 

output maksimum dengan sejumlah input, artinya jika rasio output besar, 

maka efisiensi dikatan semakin tinggi. Dapat dikatakan bahwa efisiensi 

adalah penggunaan input terbaik dalam memproduksi barang (Susantun, 
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2000). Farel membedakan efisiensi menjadi tiga, yaitu (1) efisiensi 

teknik, (2) efisiensi alokatif, (3) efisiensi ekonomi. Susantum (2000) 

mendefinisikan efisiensi teknis sebagai ratio input yang benar – benar 

digunakan dengan output yang tersedia. Efisiensi alokatif menunjukkan 

hubungan antara biaya dan output. Efisiensi alokatif dapat tercapai 

apabila perusahaan tersebut mampu memaksimalkan keuntungan yaitu 

menyamakan produk marjinal tiap faktor produksi dengan harganya. 

Efisiensi ekonomi produk dari efisiensi teknik dan efisiensi harga. Jadi 

efisiensi ekonomis dapat tercapai bila kedua efisiensi tercapai. 

 

Untuk lebih menyederhanakan analisis data yang sudah terkumpul, 

maka digunakan suatu model fungsi produksi frontier. Menurut Coeli 

et.al (1996), model ini digunakan untuk menghubungkan antara input 

dengan output dalam proses produksi dan untuk mengetahui tingkat 

efisiensi suatu faktor produksi terdapat pada rumus: 

Ln Y = b0 + b1LnX1 + b2LnX2 + b3LnX3 + b4LnX4 + b5LnX5 + 

b6LnX6 + b7LnX7........................................................................ (2.1) 

 

 

3. Teori Efisiensi 

 

 

Susantum (2000) membagi efisiensi menjadi tiga bagian yaitu efisiensi 

teknik, efesiensi alokatif (harga) dan efisiensi ekonomis. Efisiensi teknik 

yaitu berkaitan dengan hubungan antara input dan output. Efisiensi alokatif 

atau harga akan tercapai jika penambahan tersebut mampu 

memaksimumkan keuntungan yaitu menyamakan produk marjinal setiap 
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faktor praduksi dengan harganya. Sedangkan efisiensi ekonomi dapat 

dicapai jika kedua efisiensi yaitu efisiensi tehnik dan efisiensi harga 

tersebut dapat tercapai. 

 

Efisiensi ekonomi akan tercapai jika terpenuhi dua kondisi berikut : 

1) Proses produksi harus berada pada tahap kedua yaitu pada waktu   

0 ≤ Ep ≤ 1.  

2) Kondisi keuntungan maksimum tercapai, dimana value marginal 

product sama dengan marginal cost resource. Jadi efisiensi ekonomi 

tercapai jika tercapai keuntungan maksimum. Asumsi perusahaan 

memaksimumkan keuntungan, maka kondisi nilai marjinal produk sama 

dengan harga input variabel yang bersangkutan. 

 

Seorang petani secara teknis dikatakan lebih efisien (efisiensi teknis) 

dibandingkan dengan yang lain bila petani itu dapat berproduksi lebih 

tinggi secara fisik dengan rnenggunakan faktor produksi yang sama. 

Sedangkan efisiensi harga dapat dicapai oleh seorang petani bila ia mampu 

memaksimumkan keuntungan (mampu menyamakan nilai marginal produk 

setiap faktor produksi variabel dengan harganya).  Efisiensi ekonomi 

terjadi bila efisiensi harga dan efisiensi teknis terjadi. Perbedaan efisiensi 

antara sekelompok usahatani dapat disebabkan oleh perbedaan dalam 

tingkat efisiensi teknis atau efisiensi harga atau oleh keduanya 

(Kusumawardani, 2002). 
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a. Efisiensi Teknis 

 

 

Efisiensi teknis dapat dihitung dengan cara mencari turunan dari 

masing-masing input dengan menggunakan rumus. Setelah diketahui 

keseluruhan rumus dari seluruh sampel, lalu data diproses dengan 

menggunakan program Lindo. Setelah diketahui variabel maka dapat 

dihitung tingkat efisiensi. Dapat dikatakan efisiensi teknis jika tingkat 

efisiensi usahatani lebih dari seratus persen. 

 

 

b. Efisiensi Harga 

 

 

Menurut Nicholson (1995) efisiensi harga tercapai apabila 

perbandingan antara nilai produktivitas marjinal masing – masing 

input (NPMxi) dengan harga inputnya (vi) atau ki = 1. kondisi ini 

menghendaki NPMx sama dengan harga faktor produksi X atau dapat 

ditulis sebagai berikut:  

 

bYPy  = Px ................................................................... (2.1) 

   X 

   

Atau 

   bYPy  = 1   ................................................................... (2.2) 

      X 

 

Dimana : 

 

Px : harga faktor produksi x 
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Menurut Soekartawi (1990), dalam banyak kenyataan NPMx tidak 

selalu sama dengan Px. Yang sering terjadi adalah:  

1. (NPMx / Px) > 1 ; artinya penggunaan input X belum efisien, 

untuk mencapai efisien input X perlu ditambah. 

2. (NPMx / Px) < 1 ; artinya penggunaan input X tidak efisien, 

untuk mencapai efisien input X perlu dikurangi. 

 

 

c. Efisiensi Ekonomis 

 

 
Efisiensi ekonomi merupakan produk dari efisiensi teknis dan efisiensi 

harga (Susantum, 2000). Jadi efisiensi ekonomi dapat tercapai apabila 

efisiensi keduanya telah tercapai, sehingga dapat dituliskan dalam rumus 

sebagai berikut: 

 

EE = ET . EH .................................................................................... (2.3)  

 

Dimana:  

 

EE : Efisiensi Ekonomi  

ET : Efisiensi Teknis  

EH : Efisiensi Harga 

 

 

4. Konsep Manajemen Strategi 

 

 

a. Manajemen Strategi 

 

 

Manajemen strategik (strategic management) merupakan serangkaian 

keputusan dan tindakan manajerial (Wheelen dan Hunger, 2004) yang 

dihasilkan dari proses formulasi dan implementasi rencana (Pearce 
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dan Robinson, 2005) dengan tujuan untuk mencapai keunggulan 

kompetitif. Dalam hal ini strategi diahami bukan hanya sebagai cara 

untuk mencapai tujuan (ways to achieve ends) melainkan mencakup 

juga penentuan berbagai tujuan itu sendiri. Manajemen strategik 

berkenaan dengan pengelolaan berbagai keputusan strategi (strategic 

decision), yakni berbagai keputusan manajerial yang akan 

mempengaruhi suatu usahatani dalam jangka waktu yang panjang. 

Bila dikaitkan dengan terminologi manajemen maka manajemen 

strategik dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengarahan, 

pengorganisasian, dan pengendalian berbagai keputusan dan tindakan 

strategis untuk mencapai keunggulan bersaing.  

 

Sebagaimana yang telah dirumuskan oleh chandler, strategi 

merupakan: “the determination of long-term goals of an enterprise 

and the adoption of courses of action and the allocation of resources 

necessary for carrying out these goals”. Strategi juga dipahami 

sebagai sebuah pola yang mencakup didalamnya baik strategi yang 

direncanakan (intended strategy) maupun strategi yang awalnya tidak 

direncanakan (emerging strategy) untuk menjadi pertimbangan bahkan 

dipilih untuk diimplementasikan (realized strategy). 

 

Sebelum dibahas analisis lingkungan internal dan eksternal, perlu 

diketahui diagram analisis SWOT yang didalamnya terdapat faktor-

faktor lingkungan internal berupa kekuatan dan faktor-faktor 
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lingkungan eksternal berupa peluang dan ancaman (Rangkuti, 2000). 

Diagram analisis SWOT dapat dilihat pada Gambar 2.  

      ALE 

         ( Opportunities ) 

 

                          III. SABILITY  (-,+)                              I. GROWTH (+,+) 

                          Turn Around                    Progressive 

 

 

ALI             ALI 

       ( Weakness)                      ( Strength ) 

 

 

        IV. SURVIVAL (-,-)                        II. DIVERSIVICATION (+,-) 

              Defensive              Diversifikasi 

 

ALE 

           (Threat) 

 

 

Gambar 2. Diagram Analisis SWOT 

    Sumber: Rangkuti, 2000 

 

Kuadran I (positif, positif), menandakan sebuah organisasi yang kuat 

dan berpeluang, Rekomendasi strategi yang diberikan adalah 

progressive, artinya organisasi dalam kondisi prima dan mantap 

sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, 

memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal. 

 

Kuadran II (positif, negatif), menandakan sebuah organisasi yang kuat 

namun  menghadapi tantangan yang besar. Rekomendasi strategi yang 

diberikan adalah diversivication, artinya organisasi dalam kondisi 

mantap namun menghadapi sejumlah tantangan berat sehingga 

diperkirakan roda organisasi akan mengalami kesulitan untuk terus 

berputar bila hanya bertumpu pada strategi sebelumnya. Oleh karenya, 
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organisasi disarankan untuk segera memperbanyak ragam strategi 

taktisnya. 

 

Kuadran III (negatif, positif), menandakan sebuah organisasi yang 

lemah namun sangat berpeluang. Rekomendasi strategi yang diberikan 

adalah ubah strategi atau turn around, artinya organisasi disarankan 

untuk mengubah strategi sebelumnya. Sebab, strategi yang lama 

dikhawatirkan sulit untuk dapat menangkap peluang yang ada 

sekaligus memperbaiki kinerja organisasi. 

 

Kuadran IV (negatif, negatif), menandakan sebuah organisasi yang 

lemah dan menghadapi tantangan besar. Rekomendasi strategi yang 

diberikan adalah strategi bertahan atau defensive, artinya kondisi 

internal organisasi berada pada pilihan dilematis. Oleh karenanya 

organisasi disarankan untuk meenggunakan strategi bertahan, 

mengendalikan kinerja internal agar tidak semakin terperosok. Strategi 

ini dipertahankan sambil terus berupaya membenahi diri. 

 

 

b. Analisis Lingkungan Internal 

 

Tujuan dilakukannya analisis lingkungan internal yaitu untuk melihat 

seberapa besar kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan 

(Wheelen dan Hunger, 2004). Perusahaan yang dimaksudkan disini 

yaitu usahatani ubi kayu itu sendiri. Didalam analisis lingkungan 

internal terdapat dua unsur yaitu kekuatan atau strength (S) dan 

kelemahan atau weakness (W). Didalam karya ilmiah ini untuk 
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menganalisis lingkungan internal diperlukan matriks faktor internal 

atau biasa disebut dengan IFAS (Internal Factors Analysis Summary) 

yang didalamnya terdapat komponen, bobot, rating, dan ranking dalam 

sebuah unsur analisis lingkungan internal. Berikut merupakan tabel 

IFAS pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Internal Factor Analysis Summary-IFAS 

 
Internal Strategic factor 

Weight Rating 
Weighted 

Score 
Comments 

Strengths: 

1.  

2.  

3.  

 

 

 

   

Weaknesses: 

1.  

2.  

3.  

 

 

 

   

Total 100    

Sumber: Wheelen dan Hunger, 2004. 

 

 

Cara mengunakan matriks faktor internal dapat dilakukan dengan 

cara: 1) Pada kolom pertama ditentukan kekuatan dan kelemahan apa 

saja yang dimiliki oleh usahatani ubi kayu yang dijalani oleh masing-

masing petani. 2) Pada kolom kedua diberikan bobot (weight) dimulai 

dari skala seratus sampai nol persen (100-0)%. Penilaian bobot 

ditentukan mulai dari faktor yang sangat penting yaitu dengan angka 

seratus persen atau satu dan yang paling tidak penting dengan angka 

nol. 3) Pada kolom ketiga diberikan nilai rating yang angkanya terdiri 

dari angka lima (sangat baik) sampai dengan satu (buruk). Masing-

masing faktor tersebut menunjukkan tentang seberapa baik 
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manajemen para petani dalam menghadapi masing-masing faktor 

internal tersebut. 

 
         5,0           4,5          4,0            3,5           3,0            2,5            2,0             1,5         1,0 

 

  Outstanding         Above Average              Average              Below Average              Poor 

 

4) Pada kolom keempat diberi nilai bobot nilai tertimbang dengan 

mengalikan antara kolom kedua dengan kolom ketiga. 5) Pada kolom 

kelima diberikan catatan mengapa faktor tersebut dipilih. 6) Pada nilai 

tertimbang atau kolom nomer empat, semua nilainya dijumlahkan. 

Jumlah keseluruhan nilai tertimbang ini menunjukkan seberapa baik 

usahatani ubi kayu memberikan respon terhadap berbagai faktor 

internal saat ini. Menurut Wheelen dan Hunger (2004), total nilai 

tertimbang minimum untuk menjadi usaha yang baik adalah sebesar 

tiga (3). 

 

 

c. Analisis Lingkungan Eksternal 

 

 

Tujuan dilakukannya analisis lingkungan eksternal yaitu untuk melihat 

seberapa besar kemungkinan peluang dan ancaman yang dimiliki oleh 

perusahaan (Wheelen dan Hunger, 2004). Dalam penelitian ini 

perusahaan yang dimaksudkan disini yaitu usahatani ubi kayu. 

Didalam analisis lingkungan eksternal terdapat dua unsur yaitu 

peluang atau opportunities (O) dan ancaman atau threats (T). Sama 

seperti analisis internal, pada analisis eksternal ini menggunakan 
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matriks faktor eksternal yang sering disebut dengan EFAS (External 

Factors Analysis Summary) yang didalamnya terdapat komponen, 

bobot, rating, dan ranking dalam sebuah unsur analisis lingkungan 

internal. Berikut adalah tabel EFAS yang dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Eksternal Factor Analysis Summary-EFAS 

 
External Strategic 

factor 
Weight Rating 

Weighted 

Score 
Comments 

Opportunities: 

1.  

2.  

3. 

 

 

   

Threats: 

1. 

2. 

3.  

 

 

   

Total 100    

Sumber: Wheelen dan Hunger, 2004.  

 

 

Cara mengunakan matriks faktor eksternal sebenarnya sama dengan 

matriks internal, yang dapat dilakukan dengan cara: 1) Pada kolom 

pertama ditentukan peluang dan ancaman apa saja yang dimiliki oleh 

usahatani ubi kayu yang dijalani oleh masing-masing petani. 2) Pada 

kolom kedua diberikan bobot (weight) dimulai dari skala seratus 

sampai nol persen (100-0)%. Penilaian bobot ditentukan mulai dari 

faktor yang sangat penting yaitu dengan angka seratus persen atau satu 

dan yang paling tidak penting dengan angka nol. 3) Pada kolom ketiga 

diberikan nilai rating yang angkanya terdiri dari angka lima (sangat 

baik) sampai dengan satu (buruk). Masing-masing faktor tersebut 

menunjukkan tentang seberapa baik manajemen para petani dalam 

menghadapi masing-masing faktor eksternal tersebut. 
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        5,0           4,5          4,0            3,5           3,0            2,5            2,0             1,5         1,0 

 

  Outstanding         Above Average              Average              Below Average              Poor 

 

 

4) Pada kolom keempat diberi nilai bobot nilai tertimbang dengan 

mengalikan antara kolom kedua dengan kolom ketiga. 5) Pada kolom 

kelima diberikan catatan mengapa faktor tersebut dipilih. 6) Pada nilai 

tertimbang atau kolom nomer empat, semua nilainya dijumlahkan. 

Jumlah keseluruhan nilai tertimbang ini menunjukkan seberapa baik 

usahatani ubi kayu memberikan respon terhadap berbagai faktor 

internal saat ini. Sama seperti matriks faktor internal total nilai 

tertimbang minimum untuk menjadi usaha yang baik adalah sebesar 

tiga (3). Nilai tersebut menunjukkan rata-rata minimum usahatani yang 

baik yang dapat digunakan untuk membandingkan dengan kondisi 

keadaan lingkungan diluar usahatani ubi kayu baik berupa pesaing 

maupun kondisi pasar. 

 

 

d. Analisis SWOT 
 

 

Analisis SWOT adalah analisis yang membandingkan antara faktor 

lingkungan eksternal yang berupa peluang dan ancaman dengan faktor 

lingkungan internalnya berupa kekuatan dan kelemahan. Menurut 

Wheelen dan Hunger (2004), dalam analisis swot yang telah 

dimodifikasi dapat digunakan tabel IFAS (Internal Factors Analysis 

Summary) dan EFAS (External Factors Analysis Summary) untuk 
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meringkas hasil pemindaian lingkungan agar lebih mudah dianalisis. 

Hal tersebut dilakukan dengan memberikan bobot dan peringkat untuk 

masing-masing faktor yang mencerminkan tingkat kepentingan fakor 

yang satu dibanding faktor lainnya. Berdasarkan hasil EFAS dan IFAS 

maka dapat dilakukan dengan melakukan formulasi arah strategi 

dengan matriks TOWS yang dikembangkan oleh Weihrich (Wheelen 

dan Hunger, 2004). Matriks TOWS dikembangkan berdasarkan 

analisis SWOT yang menghasilkan beberapa pilihan strategi. Strategi 

yang dihasilkan dari kombinasi antara unsur - unsur EFAS dan IFAS 

dapat dilihat pada Tabel 8. 

 

Tabel 8. Alternatif Strategi dengan Menggunakan Matriks TOWS 

 
                     INTERAL  

                    FACTORS 

                            (IFAS) 

EXTERNAL  

FACTORS (EFAS) 

 

Strengths (S) 

 

Weaknesses (W) 

 

Opportunities (O) 
SO Strategies 

Generate strategies here 

that use strengths to take 

advantage of opportunities 

WO Strategies 

Generate strategies here 

that take advantage of 

opportunities by 

overcoming weaknesses 

 

Threats (T) 

ST Strategies 

Generate strategies here 

that use strengts to avoid 

threats 

WT Strategies 

Generate strategies here 

that minimize weaknesses 

and avoid threats 

Sumber : Wheelen dan Hunger, 2004. 

 

 

Menurut solihin (2011), dijelaskan masing-masing kriteria yang terdapat 

dalam matriks TOWS yaitu sebagai berikut: 
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a. SO Strategies merupakan berbagai strategi yang dihasilkan melalui 

suatu cara pandang bahwa perusahaan atau unit bisnis tertentu dapat 

menggunakan kekuatan (strengths) yang mereka miliki untuk 

memanfaatkan berbagai peluang (opportunities). 

b. ST Strategies merupakan berbagai strategi yang dihasilkan melalui 

suatu cara pandang bahwa perusahaan atau unit bisnis tertentu dapat 

menggunakan kekuatan (strengths) yang mereka miliki untuk 

menghindari berbagai ancaman (threats). 

c. WO Strategies merupakan berbagai strategi yang dihasilkan melalui 

suatu cara pandang bahwa perusahaan atau unit bisnis tertentu dapat 

memanfaatkan berbagai peluang yang ada dilingkungan eksternal 

dengan cara mengatasi berbagai kelemahan (weaknesses) sumber daya 

internal yang dimiliki perusahaan saat ini. 

d. WT Strategies merupakan berbagai strategi yang pada dasarnya 

bersifat bertahan (defensive) serta bertujuan untuk meminimalkan 

berbagai kelemahan dan ancaman. 

 

 

5. Ubi Kayu 

 

 

Ubi kayu (Manihot esculenta Crantz atau Manihot utilissima) memiliki 

nama lokal yang cukup bervariasi seperti: ketila, keutila, ubi kayee (Aceh), 

ubi parancih (Minangkabau), ubi singkung (Jakarta), batata kayu 

(Manado), bistungkel (Ambon), huwi dangdeur, huwi jendral, kasapen, 

sampeu, ubi kayu (Sunda), katela mantri, ubi kayu, tela pohung (Jawa), 

dan kasibi (Ternate). Ubi kayu berasal dari Benua Amerika, tepatnya dari 
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Brazil. Ubi kayu menyebar kehampir seluruh wilayah dunia, antara lain: 

Afrika, Madagaskar, India, dan Tiongkok (Purnomo dan Purnamawati, 

2010). 

 

Ubi kayu merupakan tanaman perdu yang berasal dari Benua Amerika, 

tepatnya dari Brasil. Penyebarannya hampir ke seluruh dunia, antara lain 

Afrika, Madagaskar, India dan Tiongkok. Tanaman ini masuk ke Indonesia 

pada tahun 1852. Ubi kayu berkembang di negara-negara yang terkenal 

dengan wilayah pertaniannya. Ubi kayu merupakan tanaman pangan dan 

perdagangan (cash crop). Sebagai tanaman perdagangan, ubi kayu 

menghasilkan starch, gaplek, tepung ubi kayu, etanol, gula cair, sorbitol, 

monosodium glutamate, tepung aromatic, dan pellets. Ubi kayu dapat 

menghidupi berbagai industri hulu dan hilir (Departemen Pertanian, 2008). 

 

Sebagai tanaman pangan, ubi kayu merupakan sumber karbohidrat bagi 

sekitar 500 juta manusia di dunia. Sebagai sumber karbohidrat, ubi kayu 

merupakan penghasil kalori terbesar dibandingkan dengan tanaman lain. 

Indonesia adalah penghasil ubi kayu urutan keempat terbesar di dunia 

setelah Nigeria, Brazil, dan Thailand. Namun, pasar ubi kayu dunia 

dikuasai oleh Thailand dan Vietnam. Provinsi Lampung adalah daerah 

penghasil ubi kayu terbesar (24%), diikuti Jawa Timur (20%), Jawa 

Tengah (19%), Jawa Barat (11%), Nusa Tenggara Timur (4.5 %), dan DI 

Yogyakarta (4.2%) 
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Tabel 9. Nilai Kalori berbagai tanaman penghasil karbohidrat 

 

No Jenis Tanaman 
Nilai Kalori 

(kal/ha/hr) 

1 Ubi kayu 250 

2 Jagung 200 

3 Beras 176 

4 Sorgum 114 

5 Gandum 110 

 Sumber: Departemen Pertanian, 2008. 

 

 

 

6. Klasifikasi Ubi kayu 

 

 

Dalam sistematika tanaman, ubi kayu termasuk kelas Dicotyledoneae. Ubi 

kayu masuk dalam famili Euphorbiaceae yang mempunyai 7.200 spesies, 

beberapa diantaranya mempunyai nilai komersial, seperti karet (Hevea 

brasiliensis), jarak (Ricinus comunis dan Jatropha curcas), umbi-umbian 

(Manihot spp), dan tanaman hias (Euohorbia spp). Klasifikasi tanaman ubi 

kayu sebagai berikut : 

Kelas  : Dicotyledoneae 

Sub Kelas : Arhichlamydeae 

Ordo  : Euphorbiales 

Famili  : Euphorbiaceae 

Sub Famili : Manihotae 

Genus  : Manihot 

Spesies : Manihot esculenta Crantz, Manihot utilissima 

 

Manihot esculenta Crantz mempunyai nama lain M. utilissima dan M. alpi. 

Semua Genus Manihot berasal dari Amerika Selatan. Brazil merupakan 



30 
 

pusat asal dan sekaligus sebagai pusat keragaman ubi kayu. Manihot 

mempunyai 100 spesies yang telah diklasifikasikan dan mayoritas 

ditemukan di daerah yang relatif kering. Tanaman ubi kayu tumbuh di 

daerah antara 30
0
 lintang selatan dan 30

0 
lintang utara, yaitu daerah dengan 

suhu rata-rata lebih dari 18
0
C dengan curah hujan di atas 500 mm/tahun 

Namun demikian, tanaman ubi kayu dapat tumbuh pada ketinggian     

2.000 m dpl atau di daerah sub-tropika dengan suhu rata-rata 16
0
C. 

Ketinggian tempat sampai 300 m dpl tanaman ubi kayu dapat 

menghasilkan umbi dengan baik, tetapi tidak dapat berbunga. Namun, di 

ketinggian tempat 800 m dpl tanaman ubi kayu dapat menghasilkan bunga 

dan biji. 

 

 

7. Kondisi Lingkungan untuk Pertumbuhan 

 

 

Curah hujan yang sesuai untuk tanaman ubi kayu antara 1.500 – 2.500 

mm/tahun. Kelembaban udara optimal untuk tanaman ubi kayu antara 60-

65%, dengan suhu udara minimal bagi tumbuhnya sekitar 10
o
C. Jika 

suhunya dibawah 10
0
C, pertumbuhan tanaman akan sedikit terhambat. 

Selain itu, tanaman menjadi kerdil karena pertumbuhan bunga yang kurang 

sempurna. Sinar matahari yang dibutuhkan bagi tanaman ubi kayu sekitar 

10 jam/hari, terutama untuk kesuburan daun dan perkembangan umbinya. 

 

Tanah yang paling sesuai untuk ubi kayu adalah tanah yang berstruktur 

remah, gembur, tidak terlalu liat dan tidak terlalu poros, serta kaya bahan 

organik. Tanah dengan struktur remah mempunyai tata udara yang baik, 
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unsur hara lebih mudah tersedia, dan mudah diolah. Jenis tanah yang 

sesuai untuk tanaman ubi kayu adalah jenis aluvial, latosol, podsolik 

merah kuning, mediteran, grumosol, dan andosol. Derajat kemasaman 

(pH) tanah yang sesuai untuk budidaya ubi kayu berkisar antara 4,5 – 8,0 

dengan pH ideal 5,8. Umumnya tanah di Indonesia ber-pH rendah (asam), 

yaitu berkisar 4,0 – 5,5, sehingga seringkali dikatakan cukup netral bagi 

suburnya tanaman ubi kayu. Ketinggian tempat yang baik dan ideal untuk 

tanaman ubi kayu antara 10-700 m dpl, sedangkan toleransinya antara 10-

1.500 m dpl. Jenis ubi kayu tertentu dapat ditanam pada ketinggian tempat 

teretentu untuk dapat tumbuh optimal (Departemen Pertanian, 2008). 

 

 

8. Budidaya Ubi Kayu 

 

 

Budidaya ubi kayu tidaklah mudah, harus memperhatikan berbagai macam 

kondisi dan keadaan topografis lingkungan sekitar. Budidaya ubi kayu 

dimulai dari pengolahan tanah sampai dengan pemanenan. Menurut 

(Departemen Pertanian, 2008), budidaya ubi kayu dimulai dari pengolahan 

tanah, penanaman, penyulaman, pengendalian gulma, pemupukan, 

pengendalian hama dan penyakit, dan pemanenan. 

 

 

8.1 Pengolahan Tanah 

 

 

Pengolahan tanah bertujuan antara lain adalah untuk memperbaiki 

struktur tanah. Tanah yang baik untuk budi daya ubi kayu seharusnya 

memiliki struktur remah atau gembur, sejak fase awal pertumbuhan 
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tanaman hingga panen. Pengolahan tanah juga bertujuan untuk 

menekan pertumbuhan gulma. Hal ini dilakukan agar ubi kayu tidak 

bersaing dengan berbagai gulma dalam mengambil hara tanah, pupuk 

dan air. Selain itu pengolahan tanah pada ubi kayu juga bertujuan 

untuk menerapkan sistem konservasi tanah untuk memperkecil 

peluang terjadinya erosi. Hal ini penting dilakukan agar kesuburan 

tanah tetap lestari, karena sentra ubi kayu didominasi lahan-lahan 

yang relatif peka terhadap erosi. 

 

 

8.2 Penanaman 

 

 

Ubi kayu adalah tanaman yang memiliki adaptasi sangat luas sehingga 

sering disebut sebagai tanaman pioneer. Waktu tanam yang tepat bagi 

tanaman ubi kayu, secara umum adalah musim penghujan atau pada 

saat tanah tidak berair agar struktur tanah tetap terpelihara. Tanaman 

ubi kayu dapat ditanam di lahan kering, beriklim basah, waktu terbaik 

untuk bertanam yaitu awal musim hujan atau akhir musim hujan 

(November – Desember dan Juni – Juli). Tanaman ubi kayu dapat juga 

tumbuh di lahan sawah apabila penanaman dilakukan setelah panen 

padi. Di daerah-daerah yang curah hujannya cukup tinggi dan merata 

sepanjang tahun, ubi kayu dapat ditanam setiap waktu.. 
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8.3 Penyulaman 

 

 

Waktu penyulaman dilakukan saat ubi kayu mulai berumur 1-3 

minggu. Bila penyulaman dilaksanakan sesudah umur 5 minggu, 

tanaman sulam akan tumbuh tidak sempurna karena ternaungi 

tanaman sekitarnya. Sediakan bibit khusus untuk sulam yang ditanam 

di pinggir atau tepi kebun. 

 

 

8.4 Pengendalian Gulma 

 

 

Gulma harus dikendalikan karena gulma merupakan pesaing bagi 

tanaman ubi kayu khusunya untuk mengambil hara, pupuk dan air. 

Penelitian menunjukkan kompetisi dengan gulma menurunkan 

produktivitas ubi kayu hingga 7,5%. Berikut adalah waktu yang tepat 

untuk pengendalian gulma yaitu : 

- Tiga bulan pertama, hal ini disebabkan pertumbuhan gulma yang 

lebat, karena tanah di antara tanaman belum tertutup sempurna oleh 

kanopi 

- Di saat panen, dengan tujuan menurunkan kesulitan panen, sehingga 

kehilangan hasil dapat dicegah dan mempermudah pengolahan tanah 

dan mengurangi populasi gulma pada musim tanam berikutnya. 

 

 

8.5 Pemupukan 

 

 

Tanaman ubi kayu memerlukan pupuk dalam penanaman, karena 

unsur hara yang diserap oleh ubi kayu per satuan waktu dan luas lebih 
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tinggi dibandingkan dengan tanaman pangan yang berproduktivitas 

tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa hara terbawa panenuntuk setiap 

ton umbi segar adalah 6,54 Kg N, 2,24 P2O5, dan 9,32 Kg 

K2O/ha/musim atau pada tingkat hasil 30 ton/ha sebesar 147,6 Kg N, 

47,4 Kg P2O5, dan 179,4  Kg K2O/ha/musim. Hara tersebut harus 

diganti melalui pemupukan setiap musim. Tanpa pemupukan akan 

terjadi pengurasan hara, Sehingga kesuburan hara menurun dan 

produksi  dan produksi ubi kayu akan menurun. Berikut adalah dosis 

pupuk yang berimbang untuk budi daya ubi kayu : 

- Pupuk Organik : 5 – 10 ton/ha setiap musim tanam 

- Urea   : 150 – 200 Kg/ha 

- SP36   : 100 Kg/ha 

- KCl   : 100 – 150 Kg/ha 

 

Tehnik pemberian dosis pupuk untuk tanaman ubi kayu adalah, 

berikan pupuk organik + 1/3 Urea + 1/3 KCl sebagai pupuk dasar pada 

saat pembuatan guludan. Lalu sisa dosis diberikan pada bulan ketiga 

atau keempat. 

 

 

8.6 Pengendalian Hama dan Penyakit 

 

 

Penyakit utama tanaman ubi kayu adalah bakteri layu (Xanthomonas 

campestris pv. manihotis) dan hawar daun (Cassava Bacterial 

Blight/CBB). Kerugian hasil akibat CBB diperkirakan sebesar 8% 

untuk varietas yang agak tahan, dan mencapai 50 – 90% untuk 
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varietas yang agak rentan dan rentan. Varetas Adira-4, Malang-6, UJ-

3, dan UJ-5 tahan terhadap kedua penyakit ini. 

 

Hama utama ubi kayu adalah tungau merah (Tetranychus urticae). 

Hama ini menyerang hanya pada musim kemarau dan menyebabkan 

rontoknya daun, tetapi petani hanya menganggap keadaan tersebut 

sebagai akibat kekeringan. Penelitian menunjukkan penurunan hasil 

akibat serangan hami ini dapat mencapai 20 – 53%, tergantung umur 

tanaman dan lama serangan. Bahkan berdasarkan penelitian di rumah 

kaca. Serangan tungau merah yang parah dapat mengakibatkan 

kehilangan hasil ubi kayu hingga 95%. Tungau dapat menyebabkan 

kerusakan tanaman ubi kayu dengan cara mengurangi luas areal 

fotosintesis dan akhirnya mengakibatkan penurunan hasil panen ubi 

kayu. Kerusakan tanaman dapat diperparah oleh kondisi musim 

kering, kondisi tanaman stress air, dan kesuburan tanah yang rendah.  

 

Untuk pengendalian tungau merah sebaiknya ubi kayu ditanam di 

lahan pada awal musim hujan untuk mencegah terjadinya serangan 

tungau, dengan tenggang waktu maksimum 2 bulan. Jika terlambat 

ditanam, peluang terjadinya serangan lebih lama sehingga kehilangan 

hasil yang ditimbulkan semakin tinggi. Namun cara yang paling 

praktis, stabil dan ekonomis adalah dengan menanam varietas yang 

tahan tungau. Varietas Adira-4 dan Malang-6 cukup tahan tungau, 

sedangkan UJ-5 dan UJ-3 peka tungau. Sebaiknya UJ-3 dan UJ-5 

sebaiknya ditanam di daerah-daerah yang mempunyai bulan basah 
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cukup panjang (seperti Lampung) sehingga serangan tungau yang 

dialami tidak berat. UJ-3 dan UJ-5 kurang bagus ditanam di daerah 

yang mempunyai musim kering relatif panjang. 

 

 

8.7 Panen 

 

 

Kriteria utama umur panen ubi kayu adalah kadar pati optimal, yakni 

pada saat tanaman berumur 7-9 bulan. Hal ini ditandai dengan 

pertumbuhan daun mulai berkurang, warna daun mulai agak 

menguning, dan banyak daun yang rontok. Sifat khusus ubi kayu ialah 

bobot ubi kayu meningkat dengan bertambahnya umur tanaman, 

sedangkan kadar pati cenderung stabil pada umur 7-9 bulan. Hal ini 

menunjukkan bahwa umur panen ubi kayu fleksibel. Tanaman dapat 

dipanen pada umur 7 bulan atau ditunda hingga 12 bulan. Namun 

penundaan umur panen hanya dapat dilakukan di daerah beriklim 

basah dan tidak sesuai di daerah beriklim kering. Berikut adalah 

tehnik panen yang benar :  

a. Dibuang batang – batang ubi kayu terlebih dahulu. 

b. Ditinggalkan pangkal batang + 10 cm untuk memudahkan 

pencabutan 

c. Dicabut tanaman dengan tangan menggunakan tenaga dari 

seluruh tubuh, sehingga umbinya dapat diangkat keluar dari 

tanah. 
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d. Pada tanah berat, dipakai alat pengungkit berupa sepotong bambu 

atau kayu. Diikat pangkal batang dengan kayu, ujung pengungkit 

diletakkan di atas bahu, kemudian diangkat secara perlahan ke 

atas. 

 

 

B.  Penelitian terdahulu 

 

 

1. Tinjauan Pustaka Peneliti Terdahulu Mengenai Efisiensi 

 

 

Penelitian Amri (2011) berjudul analisis efisiensi produksi dan 

pendapatan usahatani ubi kayu (studi kasus Desa Pasirlaja, Kecamatan 

Sukaraja, Kabupaten Bogor). Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menganalisis penerapan pedoman usahatani ubi kayu di desa penelitian, 

menganalisis efisiensi penggunaan faktorfaktor produksi serta 

menganalisis kondisi skala usaha dan pendapatan usahatani ubi kayu.  

Penelitian ini menggunakan variable penelitian antara lain luas lahan, 

bibit,  pupuk urea, pupuk kandang, tklk pria dan wanita, serta tkdk pria 

dan wanita. 

 
Hasil dari penelitian Amri (2011) yaitu penggunaan faktor-faktor 

produksi belum efisien secara ekonomi karena rasio antara NPM dan 

BKM tidak sama dengan satu. Rasio NPM-BKM dari lahan adalah 4,67; 

bibit sebesar 1,39; pupuk urea sebesar 2,57; pupuk kandang sebesar 2,75; 

dan tenaga kerja sebesar 0,56. Agar dicapai efisiensi ekonomi maka 

penggunaan faktor-faktor produksi sebaiknya pada tingkat optimal. 

Penggunaan faktor produksi pada tingkat optimal adalah apabila bibit 
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ditingkatkan dari 2.498,33 batang menjadi 3.484,04 batang (cateris 

paribus), atau penggunaan tenaga kerja dikurangi dari 50,64 HKP 

menjadi 27,71 HKP (cateris paribus). 

 

 

Penelitian Susilowati (2012) berjudul analisis efisiensi usahatani tebu di 

Jawa Timur. Tujuan penelitian ini adalah menentukan efisiensi teknis 

usahatani tebu, menganalisis faktor-faktor penyebab inefisiensi teknis 

usahatani tebu, dan menghasilkan rekomendasi kebijakan dan strategi 

peningkatan efisiensi usahatani tebu. Penelitian ini menggunakan analisis 

kuantitatif yang dilakukan untuk menentukan fungsi produksi frontier 

stokastik dengan cara menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

produksi pada usaha tani tebu dan menentukan fungsi inefisiensi, serta 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi inefisiensi. Data diolah 

menggunakan program Frontier 4.1. penelitian ini menggunakan tiga 

belas variabel yaitu umur, pendidikan, tanggungan, jmlah persil, status 

lahan, anggota kelompok tani, akses bank, mata pencaharian, migrasi, 

benih, jarak tanam, ikatan bisnis dan penyuluhan. 

 

Hasil dari penelitian Susilowati (2012) adalah sebagai faktor produksi, 

lahan memiliki koefisien 1,061. Angka ini menunjukkan bahwa 

penambahan sebesar 1% lahan (dengan input lainnya tetap) dapat 

meningkatkan produksi tebu dengan tambahan produksi sebesar 1,061%. 

Variabel lain yang memiliki pengaruh positif dan nyata terhadap produksi 

batas (frontier) petani responden adalah pupuk ZA (0,033), pupuk 

kandang (0,042) dan pupuk cair lain (0,0098). Hal ini berarti bahwa setiap 
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penambahan masing-masing 1% input tersebut akan meningkatkan 

produksi tebu sebesar persentase koefisien regresinya. Dengan kata lain 

penggunaan ketiga macam pupuk ini perlu ditingkatkan untuk 

meningkatkan produksi tebu. Variabel tenaga kerja dalam keluarga 

berpengaruh nyata pada produksi dengan koefisien 0,002. Artinya 

produksi tebu dapat ditingkatkan melalui peningkatan HOK (hari orang 

kerja) tenaga kerja dalam keluarga. Hal ini bisa dilakukan karena kondisi 

jumlah anggota keluarga yang masih memungkinkan, yaitu 3-5 orang per 

rumah tangga Hasil analisis fungsi inefisiensi bahwa Nilai log likelihood 

dengan metode MLE (-96,699) adalah lebih besar dari nilai log likelihood 

dengan metode OLS (- 220,269). Hal ini berarti bahwa fungsi produksi 

dengan metode MLE ini baik dan sesuai dengan kondisi di lapangan. 

Nilai indeks efisiensi teknis hasil analisis (mean efficiency) sebesar 0,67 

dikategorikan belum efisien karena kurang dari 0,80 sebagai batas efisien 

(Coelli,1998). Hal ini dikarenakan usaha tani tebu yang dilakukan adalah 

usaha tani tebu keprasan yang umumnya lebih dari tiga kali kepras dan 

bibit yang digunakan adalah bibit lokal.  

 

Penelitian Susilowati menyimpulkan bahwa luas lahan usaha tani 

memiliki pengaruh paling responsif terhadap produksi. Kuantitas 

penggunaan pupuk urea, KCl, dan NPK memiliki pengaruh negatif 

terhadap produksi tebu, yang diduga karena faktor produksi tersebut 

digunakan secara berlebihan. Peubah lain yang berpengaruh positif dan 

nyata terhadap produksi adalah pupuk ZA, pupuk kandang, dan pupuk 

cair. Peubah tenaga kerja keluarga juga berpengaruh positif dan nyata 
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sehingga masih mungkin untuk meningkatkan produksi tebu dengan 

peningkatan penggunaan tenaga kerja dalam keluarga. Dari tiga belas 

peubah yang diduga mempengaruhi inefisiensi teknis usaha tani tebu, 

terdapat sepuluh variabel yang berpengaruh nyata, yaitu umur petani, 

pendidikan petani, jumlah tanggungan keluarga, jumlah persil, status 

lahan, keanggotaan kelompok tani, status mata pencaharian, bibit yang 

dipakai, ikatan bisnis dengan penyedia input, dan keikutsertaan pada 

penyuluhan. 

 

 

2. Tinjauan Pustaka Peneliti Terdahulu Mengenai Strategi 

Pengembangan 

 

 

Penelitian Fauzi (2012) berjudul strategi pengembangan usahatani kunyit 

di Desa Regunung Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang. Tujuan 

penelitian ini adalah mengetahui efisiensi usahatani kunyit, dan 

menentukan prioritas strategi yang dapat diterapkan dalam 

pengembangan usahatani kunyit di Desa Regunung Kecamatan Tengaran 

Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan metode dasar 

deskriptif analitik. Metode dalam pengambilan sampel dilakukan secara 

acak sederhana (simple random sampling) dengan jumlah responden 

sebanyak 30 orang. Metode analisis yang digunakan yaitu dengan 

menggunakan pendekatan Revenue Cost Ratio (R/C Ratio). Untuk 

perumusan strategi digunakan analisis SWOT yang didalamnya terdapat 

empat kemungkinan alternatif strategi yaitu S-O strategi, S-T strategi, W-

O strategi, dan W-T strategi. 
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Hasil dari penelitian Fauzi (2012) yaitu rata-rata usia petani kunyit 

adalah 51 tahun. Jumlah anggota keluarga rata-rata sebanyak 4 orang, 

dan rata-rata luas lahan yang diusahakan petani sebesar 0, 36 Ha. Biaya 

total yang dikeluarkan oleh petani pada periode musim tanam November 

2010 – September 2011 sebesar Rp 8.089.750 per Ha per musim tanam 

dengan penerimaan ratarata sebesar Rp 9.783.800,00/Ha/MT. Pendapatan 

rata-rata usahatani kunyit sebesar Rp 3.618.150,00/Ha/MT. Sedangkan 

keuntungan rata-rata usahatani kunyit sebesar minus  

Rp 8.305.950,00/Ha/MT. Nilai R/C ratio usahatani kunyit di Desa 

Regunung sebesar 0,54. Nilai ini menunjukkan bahwa usahatani kunyit di 

Desa Regunung tergolong dalam kategori tidak efisien. Hal ini 

dikarenakan nilai R/C ratio lebih kecil dari satu. 

 

Analisis faktor internal usahatani kunyit yang menjadi kekuatan yaitu 

kelompok tani aktif, sarana produksi mudah didapat, tanah yang cocok 

untuk budidaya kunyit, tenaga kerja mudah didapat, tanaman mudah 

dibudidayakan, hubungan erat antar petani, dan sudah ada kelembagaan 

(embrio klaster). Sedangkan faktor internal yang menjadi kelemahan 

antara lain modal terbatas, teknologi yang digunakan masih sederhana, 

tanaman dibudidayakan secara tumpangsari, kualitas SDM petani yang 

masih rendah, tidak semua petani ikut kelompok tani, petani belum 

menerapkan SOP dan GAP budidaya kunyit dengan baik, petani tidak 

melakukan pencatatan usahatanidan, dan pengelolaan pasca panen 

kurang baik. Untuk alternatif strategi dari matiks SWOT yang diperoleh 

yaitu Strategi S-O yaitu memperluas jaringan pemasaran, 
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mengoptimalkan produksi serta  peningkatkan kualitas dan mutu hasil 

panen kunyit dan melakukan diversifikasi produk. Strategi W-O yaitu 

menerapkan SOP dan GAP yang spesifik lokasi dan memberikan 

pendidikan dan pelatihan kepada petani terutama dalam 

pengelolaankeuangan dan pasca panen serta penyadaran akan pentingnya 

ikut dalam kelompok tani dan menggunaan fasilitas kredit yang 

disediakan pemerintah. Strategi S-T yakni mengoptimalkan peran 

kelompok tani dankelembagaan klaster untuk mengatasi masalah 

permodalan. Strategi W-T meningkatkan efisiensi penggunaan faktor 

produksi untuk menekan biaya produksi dan memperbaiki dan 

meningkatkan kemitraan dengan perusahaan jamu yang menguntungkan 

kedua belah pihak. 

 

Penelitian Laisa (2013) berjudul analisis harga pokok produksi dan 

strategi pengembangan industri pengolahan ikan teri nasi kering di Pulau 

Pasaran Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung. Tujuan 

dari penelitian ini adalah mengetahui harga pokok produksi industri 

pengolahan ikan teri nasi kering, dan menyusun dtrategi pengembangan 

industri pengolahan ikan teri nasi kering. Penelitian ini menggunakan 

metode sensus dengan jumlah responden sebanyak 38 orang. Analisis 

yang digunakan yaitu analisis harga pokok produksi (HPP), dan analisis 

SWOT. Digunakan juga FGD atau  focus group discussion untuk 

menentukan strategi prioritas dari berbagai alternatif strategi dari analisis 

SWOT.   
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Hasil dari penelitian Laisa (2013) adalah sebagian besar responden 

berusia 36 – 45 tahun di mana kelompok umur tersebut berada pada usia 

produktif. Tingkat pendidikan sebagian besar pengolah ikan teri nasi 

kering masih tergolong rendah karena hanya tamatan Sekolah Dasar. 

Lama berusaha pengolah ikan teri nasi kering bervariasi antara 4 – 42 

tahun dengan rata-rata yaitu 18,92 tahun. Jumlah anggota keluarga yang 

menjadi tanggungan pengolah ikan teri nasi kering berkisar antara 2 

sampai dengan 9 orang. Sebagian besar responden memiliki modal awal 

lebih dari Rp 5.000.000,00 dan keseluruhan modal yang digunakan 

pengolah merupakan modal milik sendiri. Harga pokok produksi pada 

musim angin Barat, Normal dan Timur berturut-turut yaitu sebesar       

Rp 43.330,15, Rp 34.269,58 dan Rp 31.180,36.  

 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa rata-rata harga jual yang ditentukan 

pengolah ikan teri kering sudah di atas harga pokok produksi sehingga 

industri pengolahan ikan teri nasi kering sudah memperoleh laba dengan 

harga jual yang berlaku. Analisis SWOT terdapat dua analisis lingkungan 

yaitu analisis lingkungan internal yang didalamnya terdapat produksi, 

manajemen pendanaan, sumberdaya manusia, investasi, dan lokasi, 

sedangkan analisis lingkungan eksternalnya meliputi akonomi, sosial, 

budaya, dan lingkungan, pasar, pesaing, ilmu pengetahuan dan 

tekhnologi, iklim dan cuaca. Berdasarkan nilai skor faktor-faktor internal 

dan eksternal industri pengolahan ikan teri nasi kering yang ada, maka 

dapat dibuat diagram SWOT yaitu pembobotan pada faktor internal 

untuk kekuatan memiliki nilai 3,20 dan untuk kelemahan memiliki nilai 
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2,30. Pembobotan pada faktor eksternal untuk peluang memiliki nilai 

2,60 dan untuk ancaman memiliki nilai 2,15. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa industri pengolahan ikan teri nasi kering di Pulau Pasaran 

termasuk dalam Kuadran I atau kondisi pertumbuhan (growth). Kuadran 

I merupakan situasi yang sangat menguntungkan di mana industri 

pengolahan berada dalam kondisi pertumbuhan baik dalam penjualan, 

asset, profit atau kombinasi dari ketiganya. 

 

 

C. Kerangka Pemikiran 

 

 

Tujuan petani menanam ubi kayu adalah untuk menghasilkan produksi yang 

maksimum agar memperoleh keuntungan. Produksi suatu usahatani tentunya 

akan dipengaruhi oleh faktor – faktor produksi. Faktor – faktor produksi 

tersebut adalah lahan, bibit, pupuk urea, NPK, KCl, herbisida, dan tenaga 

kerja. Faktor produksi bibit adalah jumlah bibit yang digunakan, bukan jenis 

klon yang digunakan karena baik klon Cassesart dan Thailand memiliki 

kekuatan dan kelemahan masing masing. Klon Cassesart memiliki kekuatan 

yaitu jumlah produksi yang tinggi, sari pati yang tinggi, harga jualnya tinggi, 

namun memiliki kelemahan waktu produksi yang cukup lama yaitu 8-11 

bulan. Klon Thailand memiliki kekuatan yaitu waktu produksi yang lebih 

singkat yaitu 7-9 bulan, produksi yang tinggi, namun harga jual yang lebih 

rendah karena klon ini memiliki sari pati yang lebih sedikit dibandingkan 

klon Cassesart. Kedua klon tersebut memiliki kekuatan dan kelemahan 

masing-masing, Sehingga dalam penelitian ini kedua klon tersebut dianggap 

sama. 
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Dalam mencapai produksi ubi kayu, para petani tentunya memiliki kendala, 

sehingga sangat penting dianalisis dari faktor-faktor tersebut agar dapat 

diminimalisir dan dapat dilihat seberapa besar efisiensi usahatani tersebut 

baik dilihat dari sisi efisiensi teknis maupun harga, yang nantinya akan 

diperoleh efisiensi ekonomis dari usahatani ubi kayu tersebut. Efisiensi 

faktor-faktor produksi tersebut dapat diukur dengan analisis fungsi produksi 

frontier, yang dilihat dari efisiensi teknis dan efisiensi harga, yang selanjutnya 

akan diketahui efisiensi ekonomisnya. Setelah diketahui tingkat efisiensi 

ekonomisnya, maka dapat disimpulkan apakah penggunaan sarana produksi 

dan biaya usahataninya efisien atau tidak, karena sarana produksi dan biaya 

usahatani merupakan penghubung antara efisiensi dan strategi 

pengembangan. 

 

Selanjutnya  dilakukan analisis SWOT untuk mendapatkan strategi agar 

usahatani ubi kayu yang dilakukan semakin efisien. Sebelum menganalisis 

menggunakan metode SWOT maka dilakukan analisis lingkungan internal 

dan analisis lingkungan eksternal dari usahatani ubi kayu yang dilakukan oleh 

petani. Analisis lingkungan internal digunakan matriks IFAS, sedangkan 

analisis lingkungan eksternal digunakan matriks EFAS. Batasan yang 

digunakan dalam analisis lingkungan internal yaitu produksi, manajemen 

biaya usahatani, sumber daya manusia, kepemilikan lahan, dan lokasi 

usahatani. Sedangkan batasan yang digunakan dalam analisis lingkungan 

eksternal usahatani ubi kayu yaitu keadaan sosial ekonomi dan budaya, 

teknologi, usahatani tanaman tahunan lainnya, keadaan iklim dan cuaca. 

Kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Kerangka Pemikiran 
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D. Hipotesis 

 

 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran, hipotesis dalam 

penelitian ini adalah diduga usahatani ubi kayu di Kecamatan Menggala, 

Kabupaten Tulang Bawang tidak efisien.  


