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ABSTRACT

Comparative advantage of varies forms of cassava products. In order to know the
advantageous gained from varies form of cassava products, this study conducted as
purposive sampling survey in District ofTanah Laut, South Kalimantan during 1989/90.
Fresh cassava made into chips, salad, crispy, dried cassava, and cookies. The highest
man-day income and profit earned by salad, showed by RIC value> 2.

PENDAHULUAN

Tanaman ubikayu dapat digunakan sebagai bahan pangan (sumber karbohidrat)
seperti beras dan jagung atau sebagai bahan dagangan (sumber pendapatan), sebagai
bahan baku pakan temak atau industri (Balittan Malang, 1988). Kelemahan ubikayu
adalah sifatnya yang tidak tahan lama dalam bentuk basah, sehingga perlu dilakukan
berbagai usaha untuk mempertahankannya. Usahatani ubikayu sebagian besar masih
diusahakan secara subsisten, tingkat produktivitasnya masih rendah dan orientasi pe-
ngusahaannya belum komersial. Padahal dari hasil penelitian dapat diperoleh tingkat
produktivitas yang tinggi dengan teknik pengusahaan tertentu. Hal ini terjadi karena
setiap ada peningkatan produksi ubikayu selalu diikuti turunnya harga ubikayu itu
sehingga merugikan petani produsen. Rendahnya harga ubikayu ini karena berbagai
sebab antara lain (Balittan Bogor, 1988; Koes Hartoyo, 1988):
I. Kuota eksport gaplek th 1989/90 ke Masyarakat Ekonomi Eropa sudah terpenuhi.
2. Setiap terjadi panen raya selalu terjadi over produksi dan rendahnya tingkat perm in-

taan terhadap ubikayu.
3. Terbatasnya pemasaran ubikayu akibat terbatasnya penggunaan baikjenis maupun

jumlahnya.
4. Pola konsumsi masyarakat dan pandangan sebagian besar masyarakat terhadap

ubikayu identik dengan komoditi inferior.
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METODOLOGI PENELITIAN

Daerah Penelitian dan Pemilihan Sam pel
Penelitian dilakukan di Desa Batu Mulya dan Desa Gunung Makmur, Kabupaten

Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan. Kedua desa ini merupakan desa sentra
produksi ubikayu dan produk olahannya. Sampel dipilih secara purposive (sengaja)
terhadap pengrajin ubikayu masing-masing sebanyak 50 orang dan dilakukan langsung
pada saat kegiatan berlangsung.

Data dan Sumbernya
Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data skunder. Data primer

dikumpulkan dari sampel, meliputi; jenis kegiatan, harga, jumlah tenaga kerja yang
tercurah, produksi yang diperoleh, alat yang dipergunakan dan komponen biaya serta
pendapatan yang diperoleh dari tiap bentuk produk ubikayu. Data skunder meliputi peta
lokasi, curah hujan, topografi dan lain- lain berupa alat penunjang. Analisa data
dilakukan secara finansial untuk mengevaluasi manfaat aktivitas ekonomi bagi individu-
individu yang terlibat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Usahatani Ubikayu
Ubikayu umumnya ditanam di tepi-tepi pekarangan pada batas- batas lahan usaha

tanaman pangan, atau pada sebagian kecillahan tegalan. Waktu penanaman ubikayu
umumnya dilakukan pada bulan Nopember dan pada bulan Pebruari. Ubikayu ditanam
monokultur atau tumpangsari dengan padi dan jagung atau tanaman pang an lainnya.
Tingkat pengusahaan ubikayu masih tradisional, pemupukan belum umum dilaku~an
begitu pula proteksi tanaman. Cara bercocok tanam sangat tidak intensif dibandingkan
dengan cara yang dilakukan untuk tanaman pangan lainnya. Usaha-usaha pemerintah
untuk meningkatkan produksi ubikayu masih sangat terbatas dibandingkan dengan
tanaman pangan seperti padi dan jagung. Belum ada program khusus secara meluas
seperti paket Bimas untuk intensifikasi padi, belum ada kebijaksanaan harga dan belum
ada usaha penanganan pemasarannya (A. Suryana, 1981). Tetapi untuk tanaman padi,
jagung dan kedelai, hal-hal seperti tersebut diatas sudah lama diIakukan. Kondisi
tersebut mempunyai andiI mengakibatkan usahatani ubikayu tidak maju, dan respon
petani terhadap intensifikasi dan perIuasan usahatani ubikayu Iemah.
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Produktivitas ubikayu di tingkat petani masih rendah dibandingkan potensi hasil
yang dapat dicapai di tingkat penelitian. Rendahnya produktivitas ini disebabkan antara
lain oleh harga produksi ubikayu yang sangat rendah dan tidak stabil serta pengusahaan
yang masih subsisten. Meningkatnya produksi ubikayu (misalnya saat panen raya), pad a
umumnya selalu mengakibatkan harga ubikayu turun. Untuk menghindari hal ini perlu
dicari proses pengolahan lebih lanjut terhadap ubikayu segar, supaya dapat bertahan lebih
lama. Sehingga tujuan peningkatan pendapatan melalui peningkatan produktivitas
usahatani ubikayu dapat dicapai.

2. Penerimaan, Biaya dan Pendapatan
Keragaan usahatani ubikayu dengan tingkat produksi rata-rata 1° t/ha, secara

keseluruhan memberikan keuntungan yang sangat kecil (Rp. 39.250,-), dan RlC ratio
1,05. Hal ini menunjukkan bahwa usahatani ubikayu dengan sistem pengusahaan petani
tersebut tidak mampu memberikan pendapatan yang layak dan menguntungkan (Tabel
1).

Tabel 1. Keragaan usahatani ubikayu perhektar di lahan kering.
Bumi Asih MT 1989.

No. Uraian Fisik Nilai (Rp)

1. Produksi
2. Penerimaan
3. Biaya total

Sarana produksi
Tenaga kerja

4. Keuntungan atas
Biaya tunai
Biaya total

5. RlC ratio

10.000 kg
250.000
237.000
27.000

210.750

223.000
39.250

1,05

Sumber : Data primer tahun 1990.

Melalui pengolahan lebih lanjut terhadap ubikayu segar kedalam 5 (lima) macam
bentuk lain memberikan pendapatan yang lebih baik. Pendapatan per hari orang kerja
tertinggi diperoleh oleh bentuk olahan dalam bentuk selada (sawut). Bentuk sawut
(selada) dipergunakan untuk campuran pakan ternak itik, dengan imbangan biaya dan
penerimaan lebih besar dari 2. Hal ini menunjukkan bahwa melalui proses pengolahan
yang relatif sederhana dapat meningkatkan nilai tambah. Secara ekonomis, RlC ratio
sarna dengan 2 atau lebih besar, menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan memberi-
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KESIMPULAN

kan peningkatan pendapatan dengan keuntungan yang memadai. Untuk melihat RlC
ratio dari masing-masing bentukolahan produk ubikayu kedalam 5 (lima) macam bentuk
lain dapat dilihat pad a Tabel 2.

Tabel 2. Penerimaan biaya dan pendapatan masing-masing bentuk prod uk produk
ubikayu per 75 kg bahan baku segar di Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

No. Uraian Kerupuk Selada Gaplek Kripik Kue basah

I. Penerimaan 15.750 15.000 5.625 116.250 100.000
2. Biaya 9.125 5.750 4.500 75.750 58.750
3. Pendapatan 6.625 9.250 1.125 40.500 41.250
4. PendapatanIHok 1.325 4.625 2.250 1.446 4.125
5. RJC 1,72 2,60 1,25 1,53 1,70

Sumber : Data primer th 1990.

Secara finansial usahatani ubikayu belum menguntungkan, apabila tingkat pro-
duksi baru mencapai 10 tlha. Melalui proses pengolahan sederhana terhadap ubikayu
segar dapat memberikan nilai tambah yang memadai dan secara ekonomis mengun-
tungkan.
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