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ABSTRACT

The research that executed in Guaeria village, District Of Jailolo, West Halmahera 
Regency was aims to know the revenue,  production cost and income of household.
Location and responder selectedpurposively at “Bukit Zaitun” group farmer, in Guaeria 
village of Jailolo district which during the time labour tapioca as one of the source of 
income of household. The revenue counted with formula (TR) = Y x Py (Rahim, 2007), 
total cost counted with formula TC = FC + VC (Hernanto, 1996), while income counted 
with formula I = TR - TC (Hernanto, 1996). The result indicates(1) Revenue of tapioca 
in “Bukit Zaitun group in Gaueria village equal to60.000.000 IDR per year,(2) Cost 
production of tapioca in Bukit Zaitun”group in Guaeriavillage was equal to11.160.000 
IDR per year, (3) tapioca production give a income equal to 48.840.000 IDR per year, 
with Value of B / C equal 4.38and R / C equal to 5.37.
Keywords : Revenue, Cost, Income, Tapioca,  West Halmahera.

PENDAHULUAN

Latar Belakang
Pertanian merupakan salah satu sektor 

sangat penting bagi perekonomian Indonesia. 
Berdasarkan luas lahan dan keragaman 
agroekosistem, peluang pengembangannya 
sangat besar dan beragam. Namun, sampai 
saat ini sektor pertanian belum handal dalam 
mensejahterakan petani, memenuhi kebutuhan 
sendiri, menghasilkan devisa, dan menarik 
investasi (Wargiono, 2007).Khusus untuk 
ubi kayu, perannya dalam perekonomian 
nasional terus menurun karena dianggap bukan 
komoditas prioritas sehingga kurang mendapat 
dukungan investasi baik dari sisi penelitian 
dan pengembangan, penyuluhan, pengadaan 
sarana dan prasarana, serta dalam pengaturan 
dan pelayanan. Akibatnya luas areal panen terus 
berkurang dan produktivitas tidak meningkat 
secara nyata(Hilman, 2004).

 Salah satunya penyebabnya adalah 
belum tepatnya teknologi untuk meningkatkan 
pendapatan petani ubi kayu. Hal ini dikarenakan 
sumberdaya alam dan sumberdaya manusia 

belum dimanfaatkan secara maksimal dalam 
pengelolaantepungubi kayu baik di lahan kering 
sehingga produktivitas hasil pertanian masih 
sangat beragam. Selain itu juga disebabkan oleh 
kemampuan masyarakat yang masih beragam 
dalam menyesuaikan pola yang sudah dimiliki 
dengan sumberdaya lahan yang tersedia (Dahlan, 
1995). Kondisi di atas juga ditemui di Propinsi 
Sumatera Barat. Meskipun setiap tahun rata-rata 
produksi tanaman ubi kayu cenderung meningkat 
(12,50-17,06 ton/ha), namun lebih rendah 
dari potensinya yang mencapai 35-40 ton/ha 
(Balitkabi, 2004). 

Pembangunan pertanian memiliki peran 
yang strategis dalam perekomomian nasional 
yang digambarkan melalui kontribusi yang 
nyata yaitu; penyediaan bahan pangan, bahan 
baku industri, pakan dan bioenergi, penyerap 
tenaga kerja, sumber devisa negara sumber 
pendapatan serta pelestarian lingkungan melalui 
praktek usahatani yang ramah. Oleh karena 
itu, pembangunan ekonomi nasional masih 
tetap berbasis perkembangan ekonomi, maka 
kegiatan jasa-jasa dan bisnis yang berbasis 
pertanian juga akan semakin meningkat, yaitu 
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kegiatan agribisnis (termasuk agroindustri) akan 
menjadi salah satu keunggulan pembangunan 
ekonomi nasional dalam berbagai aspek yang 
luas (Wargiono,  2007).

Tanaman pangan merupakan sub sektor 
pertanian yang penting karena beberapa alasan 
berikut, seperti meningkatkan produksi pangan, 
meningkatkan pendapatan petani, sehingga 
mengurangi angka kemiskinan, memperbaiki 
gizi masyarakat melalui penganekaragaman 
jenis  makanan,  meningkatkan ef is ien, 
mendorong terbukanya lapangan kerja dan 
kesempatan berusaha terutama di pedesaan, serta 
meningkatkan devisa melalui ekspor hasiltanaman 
pangan (Deptan, 2010). Salah satu komoditi 
tanaman pangan yang dapat mengambil peran 
dalam pembangunan sektor pertanian adalah 
komoditiubi kayu yang merupakan bahan pangan 
penting karena sebagai sumber karbohidrat ketiga 
setelah padi dan jagung, serta  digunakan sebagai  
bahan pakan ternak dan bahan baku industri. 
Tanaman ubi kayu(Manihotutikisima)di Indonesia 
digunakan sebagai bahan pangan, sebaliknya 
di negara-negara lain,ubi kayu pada umumnya 
digunakan sebagai pakan ternak atau bahan 
industri pati. Penduduk Indonesia mengkonsumsi 
ubi kayu sebagai bahan pangan pokok atau 
makanan sampingan,belum memperhatikan 
masalah mutu sebagai hal yang penting, padahal 
dalam program pembangunan nasional telah 
menetapkan sasarannya untuk peningkatan 
produksi dan mutu hasil pertanian. Dengan 
demikian peningkatan hasil dan mutu ubi kayu 
merupakan sasaran penting yang harus dicapai 
saat ini, dan diharapkan memberi pengaruh 
terhadap peningkatan nilai ekonomi yang lebih 
tinggi bagi petani(Deptan, 2010).

Tanaman ubi kayu(Manihotutikisima)
merupakan tanaman yang mudah ditanam dan 
dikembangkan di Indonesia. Ubi kayusangat 
populer dan banyak yang dikonsumsi maupun 
diolah untuk dijadikan produk, karena memiliki 
kelebihan tersendiri jikadibandingkan dengan jenis 
tanaman yang lain. Selain itu umur produksiyang 
kurang lebih 6-8bulanyang menyebabkan  
ubi kayu sangat baik untuk dikembangkan 
sebagai bahan pangan yang menjanjikan dalam 
pemenuhan bahan karbohidrat (Hortiplus,2011).

Tanaman ubi kayutelah dibudidayakan oleh 
petani di Kabupaten Halmahera Barat, terutama 
sekitar wilayah Kecamatan Jailolo, Jailolo 
Tengah dan JailoloPesisir yang merupakan sentra 
pengembangan ubi kayu. Pengembangan komoditi 
ini oleh petani setempat sangat dipengaruhi oleh 
letak lokasi yang berdekatan dengan ibukota 
Kabupaten Halmahera Barat, dan Kota Ternate, 
Tidore dan Sofifi  sehingga produk ubi kayu 
tersebut mudah dipasarkan.Hasil panen  ubi 
kayubiasanya hanya dijadikan bahan pangan dan 
makanan ternak tetapi karena adanya perubahan 
teknologi  sehingga ubi kayu saat ini sudah dapat 
diolah menjadi tepung, kerupuk singkong bahkan  
bioetanol.

Meskipun petani telah melakukan budidaya 
tanaman dan pengolahan tepungubi kayu  untuk 
tujuan komersial, namun petani belum memahami 
struktur biaya dan besar pendapatannya. 
Berdasarkan kondisi ini, maka dilakukan kajian 
tentang “Biaya dan PendapatanUsaha Tepung Ubi 
kayu (Manihotutikisima)  pada Kelompok Tani 
Bukit Zaitun, Desa Guaeria Kecamatan Jailolo, 
Kabupaten Halmahera Barat.

Tujuan Penelitian  ini adalah mengetahui 
struktur biaya produksi yang dikeluarkan serta 
menganalisis penerimaan dan pendapatan 
kelompok tani Bukit Zaitun di Desa Guaeria 
Kecamatan Jailolo.

METODOLOGI  PENELITIAN

Pelaksanaan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Desa 

Guaeria,Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera 
Barat.Responden  ditentukansecara sengaja pada 
kelompok petani Bukit Zaitun, Desa Guaeria 
Kecamatan Jailolo yang selama ini mengusahakan 
tepung sagu sebagai salah satu sumber pendapatan 
keluarga.  Data primer diambil lewat wawancara 
dengan menggunakan kuisioner, dan observasi  di 
lapangan, sedangkan data sekunder didapat dari 
Kantor Desa Guaeria Kecamatan Jailolo, serta 
instansi lainnya. 

Analisis  Data

1. Biaya Produksi 
Biaya produksi adalah nilai dari semua 

faktor produksi yang digunakan, baik dalam 
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bentuk benda maupun jasa selama proses 
produksi berlangsung.Biaya yang dikeluarkan 
dikeluarkan oleh petani dalam proses produksi 
sampai menjadi produk disebut biaya produksi, 
termasuk didalamnya apa yang dibeli dan jasa 
yang dibayar di dalam maupun di luar usahatani 
(Hernanto, 1996), dengan formula 

VCFCTC +=

Dimana :    
 TC = Total Biaya  (Total Cost)
 FC  =  Biaya Tetap (Fix Cost) 
 VC =  Biaya Tidak Tetap (Variabel Cost)

2. Pendapatan
Pendapatan adalah selisih antara penerimaan 

dengan total biaya yang dikeluarkan(Hernanto, 
1996), dengan formula 

TCTRI 
)()( VCFCYxPyI 

Dimana : 
 I   =Pendapatan (Income)
 TR =Total Penerimaan (Total Revenue) 
 TC  =Total Biaya (Total Cost)
 Y    =  Jumlah produksi 
 Py =  Harga Jual (Price)
 FC  =  Biaya Tetap (Fix Cost)
 VC =  Biaya Tidak Tetap (Variabel Cost)

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kondisi Lokasi 
Luas Kabupaten Halmahera Barat adalah 

3.969,78 km2  dengan luas daratan 2.361,56 km2 
dan luas laut 1.608,22 km2, terdiri dari Sembilan 
kecamatan yaitu : Jailolo, Jailolo Selatan, Jailolo 
Timur, Sahu, Sahu Timur, Ibu, Ibu Selatan, 
Ibu Utara dan Loloda., serta memiliki 72 desa 
pesisir dan 74 bukan desa pasisir, dengan jumlah 
penduduk 100.424  Jiwa, yang terdiri dari Laki-
laki 51.477 Jiwa, Perempuan 48.947 Jiwa.Desa 
Guaeriaadalah salah satu desa  pesisir yang 
berada di Kecamatan Jailolo, dengan  jumlah 

penduduk 72 KK, dengan 308jiwa yang terdiri 
dari 149laki-laki dan 159perempuan, yang 
sebagian besar berprofesi sebagai  petani.  Luas 
desa ±1 Km²daritotal luas Kecamatan Jailolo 
yakni ±306,13Km². Jarak antara Desa Guaeria 
dengan Kota Kecamatan ±8Km.Umumnya  
petani di Kecamatan Jailolo mengusahakan jenis 
tanaman perkebunanseperti kelapa, cengkeh, pala 
dan tanaman pangan seperti jagung, ubi jalar, dan 
ubi kayu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
gambar berikut.

Gambar 1. Jenis dan Produksi Komoditas Pertanian di 
Kecamatan Jailolo

 Sumber: Halmahera Barat dalam Angka 
2012

Umur berperan penting dalam menentukan 
kedewasaan yang berpengaruh terhadap 
cara berpikir, dimana umur lebih tua lebih 
cermat dan lebih berhati–hati dalam proses 
pengambilan keputusan. Selain itu umur juga 
sangat berpengaruh terhadap kemampuan fisik 
dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan termasuk 
mengelola usahatani Tepung ubi kayu, dimana 
standar tenaga kerja yang disebut produktif 
berkisar umur 26 – 56.Petani berumur muda 
dan sehat mempunyai kemampuan fisik yang 
lebih besar dan mudah menerima inovasi jika 
dibandingkan dengan petani yang berumur lebih 
tua,  yang kemampuan fisiknya relatif menurun 
dalam hal berusahatani (Nopirin,2000).

Gambar 2 memperlihatkan bahwa rata–
rata umur anggota kelompok antara 26-33 
sebanyak 26 persen, kisaran umur 34-41 sebanyak 
33 persen umur 42-49 sebesar 23 persen, umur 
50-58sebanyak 16 persen. Secara rinci umur 
Anggota Kelompok Bukit Zaitun di Desa Guaeria 
dapat dilihat pada gambar berikut:  
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Gambar 2. Sebaran Anggota Kelompok Bukit Zaitun 
Berdasarkan Umur 

Sumber: Data Primer diolah 2012
Tingkat pendidikan sangat berpengaruh 

terhadap cara berpikir petani terutama dalam 
penerapan teknologi baru dan dalam pengambilan 
keputusan sekaligus berpengaruh pula pada 
peningkatan pendapatan yang pada akhirnya 
akan meningkatkan kesejahteraan hidup petani 
dan keluarganya. Masyarakat akan mengalami 
perubahan yang cepat apabila masyarakat tersebut 
mempunyai latar belakang pendidikan yang 
tinggi. Tingkat pendidikan petani responden 
sangat bervariasi mulai dari Sekolah Dasar (SD) 
sampai ke sekolah tingkat atas (SLTA), lebih 
jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 3. Sebaran Anggota Kelompok Bukit Zaitun 
Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Sumber: Data Primer diolah 2012
Gambar 3 memperlihatkan bahwa tingkat 

pendidikan petani yang mengusahakan tepung ubi 
kayu di Desa Guaeria terbanyak pada pendidikan 
SD yaitu 36 persen. Prosentase ini  lebih besar  
dibandingkan dengan tingkat pendidikan SLTP 
yang berjumlah 32  persen,dan SLTA 13 persen 
serta yang tidak tamat SD sebanyak 26persen.

Banyaknya jumlah anggota keluarga 
biasanya akan mempengaruhi besarnya 
pendapatan yang akan diterima keluarga. Makin 

banyak jumlah anggota keluarga, maka makin 
kecil bagian pendapatan yang diterima setiap 
anggota keluarga(Soekartawi, 1993).Jumlah 
anggota keluarga petani responden di Desa 
Guaeriaberkisar antara 3 sampai dengan 12 orang. 
Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.

Gambar 4. Sebaran Anggota Kelompok Bukit Zaitun 
Berdasarkan Jumlah Anggota Anggota 
Rumah Tangga

Sumber: Data Primer diolah 2012
Data pada gambar 4 menunjukkan bahwa 

jumlah anggota rumah tangga yaitu: 2-3 sebesar 
30 persen, 4-5 sebesar 40 persen, 6-7 sebesar 16 
persen dan lebih dari 8 orang sebesar 14 persen 

Biaya Produksi
Biaya produksi adalah nilai dari semua 

faktor produksi yang digunakan, baik dalam 
bentuk benda maupun jasa selama proses 
produksi berlangsung. Biaya yang dikeluarkan 
dikeluarkan oleh petani dalam proses produksi 
sampai menjadi produk disebut biaya produksi, 
termasuk didalamnya apa yang dibeli dan jasa 
yang dibayar di dalam maupun di luar usahatani 
(Hernanto, 1996). Besar kecilnya pendapatan 
sangat tergantung oleh jumlah biaya yang 
dikeluarkan oleh petani.

Biaya produksi yang dikeluarkan oleh 
Kelompokpengolah tepung ubi kayu di Desa 
Guaeria adalah biaya tetap dan biaya tidak tetap. 
Biaya tetap berupa biaya penyusutan  alat yaitu 
Mesin Parut (Honda) 1 unit, Linggis 20 unit dan 
jepitan (Dongkrak ukuran 5 Kg)  sebanyak 1 
unit.  Perhitungan penyusutan dilakukan dengan 
menggunakan metode garis lurus.   Untuk lebih 
jelasnya  jumlah biaya tetap dapat dilihat pada 
gambar  5.   

Zetho
Rectangle
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Gambar 5.  Biaya Tetap Produksi Tepung ubi kayu 
Kayu di Desa Guaeria

Sumber: Data Primer diolah 2012
Selain biaya tetap, kelompok juga harus 

mengeluarkan biaya tidak tetap (variable cost) 
yang dibutuhkan dalam proses produksi. Biaya 
tidak tetap (variable cost) adalah biaya yang 
berubah apabila produksi yang ditargetkan 
meningkat / berubah.Biaya variabel dalam 
penulisan ini meliputi peralatan seperti ayakan, 
saringan (kainsifon), gayung, ember, bensin, oli, 
transportasi dan upah tenaga kerja (buruh).

Gambar  6.  Rata–Rata Biaya Variabel Produksi 
Tepung Ubi Kayu

Sumber: Data Primer diolah 2012
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

biaya transportasi dan upah buruh cukup tinggi 
dalam produksi tepung ubi kayu, yakni masing-
masing sekitar  Rp.4.000.000 rupiah per tahun 
sekitar 44,84 persen dari total biaya produksi. 
Sisanya  biaya bahan dan peralatan lain sebesar 
10,31 persen, yang terdiri dari biaya saringan 
sebesar Rp.200.000 per tahun (2,24 %), sifon 
100.000 (1,12%)  pembelian ember  dan gayung 
sebesar Rp.120.000 per tahun (1,22%)   bensin 
sebesar Rp.360.000  (4,04%) per tahun dan oli 
Rp.140.000 (1,57%) per tahun.  

Berdasarkan perhitungan biaya tetap dan 
biaya tidak tetap di atas, maka dapat dihitung total 

biaya produksi dapat dilihat pada tabel berikut .

Sumber: Data Primer diolah 2012
Pendapatan

Pendapatan bersih yang diperoleh adalah 
selisih antara penerimaan dengan total biaya 
yang dikeluarkan.Setiap petani memperhitungkan 
biaya dan hasil, seperti apaun kondisi dan maju 
metode bertaninya. Pertimbangan biaya selalu 
mencakup jerih payah yang harus ia curahkan. 
Biaya tunai untuk peralatan dan bahan yang 
digunakan diperhitungkan, termasuk juga dana 
untuk menghadapi berbagai resiko kegagalan, 
serta kemungkinan jatuhnya harga pasar. 

Gambar 7.  Total Biaya Produksi Tepung Ubikayu 
Per Tahun di Desa Guaeria

Gambar 8. Penerimaan, Total Biaya Pendapatan dan 
Rasio Kelayakan Usaha Tepung Ubi kayu Per Tahun
Sumber: Data Primer diolah 2012
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Rata- rata produksi tepung ubi kayu di 
Desa Guaeria adalah 6 ton (6.000 kg)  per tahun, 
dengan harga jual rata-rata sebesar Rp.10.000 per 
kg, maka penerimaan yang diterima kelompok 
usaha tepungubi kayu di Desa Gauria adalah 
sebesar Rp.60.000.000 per tahun.  Dengan tingkat 
penerimaan rata-rata usaha tepungubi kayusebesar 
Rp.60,000,000 per tahun, serta biaya sebesar  per 
tahun sebesar Rp.11.160.000 ,  maka  pendapatan 
kelompok Tani Bukit Zaitun Desa Guareria dalam 
satu  tahun adalah sebesar Rp.48.840.000.   Hasil 
penghitungan juga menunjukkan bahwa bahwa 
rata–rata nilai R/C ratio dari tepung ubi kayu 
adalah 4,38 dan B/C ratio sebesar  5,37 Nilai 
R/C ratio dan B/C ratio yang lebih besar dari 
1 (B/C dan R/C >1)menunjukkan bahwa usaha 
tersebut tersebut menguntungkan karena biaya 
yang dikeluarkan untuk poses produksi lebih 
kecil daripada pendapatan dan penerimaan yang 
diperoleh Kelompok  Tani Bukit Zaitun.Hasil ini 
sekaligus menunjukkan bahwa usaha tepung ubi 
kayu di Desa Guaeria Kecamatan Jailolomasih 
menguntungkan dan layak dikembangkan oleh 
Kelompok Tani Bukit Zaitun Maupun Masyarakat 
seacara keseluruhan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis usaha tepung 

ubi kayu, maka dapat disimpulkan  bahwaUsaha 
tepung ubi kayu oleh kelompok  Bukit Zaitun di 
Desa Gaueriamenguntungkan dengan  pendapatan 
sebesar Rp. 48.840.000- /tahun  dan layak untuk 
dikembangkan.

Saran
Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, 

maka dapat disarankan sebagai berikut:
1.  Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera 

Barat, khususnya Dinas Pertanian untuk dapat 
menyusun program pengembangantepungubi 
kayu di wilayah Halmahera Barat.

2.  Petani agar tidak hanya menjual ubi 
kayusebagai bahan mentah tetapi juga 
mengolahnya menjadi bahan baku tertentu 
sehingga menambah nilai jual produk 
sehingga meningkatkan pendapatan keluarga 
petani.
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