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KATA PENGANTAR 

lnvestasi merupakan motor penggerak utama pembangunan 
ekonomi suatu bangsa, tidak terkecuali Indonesia yang sedang giat 
membangun. Peningkatan investasi di bidang pertanian tentu saja 
diharapkan mempunyai dampak positif terhadap kinerja sektor 
pertanian, antara lain meningkatnya produksi pertanian , maka 
ketahanan pangan nasional menjadi semakin kuat, pendapatan 
petani akan meningkat, kesempatan kerja perdesaan akan makin 
luas, jumlah penduduk miskin di perdesaan berkurang, devisa negara 
makin besar dan PDB sektor pertanian juga turut meningkat. 

Menyadari akan penting dan strateginya investasi bagi 
perekonomian nasional, pemerintah selalu berupaya menciptakan 
iklim investasi yang semakin kondusif dan menarik bagi para pemilik 
modal untuk berinvestasi di Indonesia. Salah satu upaya menarik 
investor adalah melalui pemberian informasi yang dibutuhkan oleh 
kalangan dunia usaha sebagai bahan acuan dalam pengambilan 
keputusan dengan rencana pengembangan usahanya . 
penyebarluasan informasi investasi melalui buku "Profil lnvetasi 
Pertanian". 

Besar harapan kami, buku Profil lnvetasi Pertanian ini dapat 
bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukan dan kepada pihak 
yang telah membantu penyelesaian buku ini kami sampaikan 
penghargaan dan terima kasih. 

Jakarta, September 2011 

Direktorat Pengembangan Usaha dan lnvestasi 
Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian 
Kementerian Pertanian Rl 
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PROFIL KOMODITI TANAMAN PANGAN 

1. Jagung 

Latar Belakang 

Jagung merupakan salah satu komoditas yang memiliki prospek 
usaha yang menjanjikan, mengingat komoditas ini mempunyai fungsi 
multiguna, baik untuk pangan maupun pakan. Penggunaan jagung 
untuk pakan ternak telah mencapai 50% dari total kebutuhan . Dalam 
kurun waktu lima tahun terakhir (2006-201 0), kebutuhan jagung 
untuk bahan baku industri pangan dan pakan ternak , meningkat 
hingga 1 0-15%, dengan demikian jagung mempunyai nilai ekonomis 
yang cukup tinggi serta mempunyai peluang untuk dikembangkan 
karena kedudukannya sebagai sumber utama karbohidrat dan protein 
setelah beras . 

Permintaan kebutuhan jagung dari tahun ke tahun semakin 
meningkat sejalan dengan meningkatnya kebutuhan bahan industri 
pangan dan pakan ternak. Disamping itu, adanya kelangkaan bahan 
bakar dari fosil mendorong berbagai negara mencari energy alternative 
dari bahan bakar nabati (Biofuel) diantaranya bahan bakunya dari 
jagung untuk dijad ikan bioethanol sebagai subtitusi bahan bakar 
minyak (premium) . Hal ini mengakibatkan permintaan akan jagung 
semakin meningkat, sulit didapat dan mahal harganya , karena 
pengekspor jagung terbesar di dunia seperti Amerika Serikat telah 
mengurangi ekspornya karena kebutuhan dalam negerinya semakin 
meningkat diantaranya untuk industri bioethanol, demikian pula dengan 
China juga telah mengurangi ekspornya guna memenuhi kebutuhan 
bahan baku industri dalam negerinya. 
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Sentra utama penghasil jagung di Indonesia adalah Jawa Timur, 

Jawa Tengah dan Lampung, NTT, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara 
dan Jawa Barat Total areal panen jagung dari 7 propinsi tersebut 
adalah 3.326.480 Ha (82 ,80%) dan produksi 11 .609,46 ton . 

Prospek Pasar 

Konsumsi jagung di Indonesia sebelum tahun 1980 diperuntukkan 
untuk memenuhi kebutuhan pangan secara langsung. Pada tahun 
1980, masih terlihat bahwa dominasi untuk memenuhi konsumsi 
pangan langsung sebesar 94% , hanya sekitar 6% untuk industri 
pakan , dan belum nampak untuk industri pangan. Pada tahun 
1990, pergeseran perubahan konsumsi terus berjalan untuk industri 
pangan dan industri pakan meskipun konsumsi pangan masih 
mendominasi . 

Sementera itu perkembangan volume dan nilai ekspor selama 5 
tahun terakhir dari tahun 2005- 2009 mengalami kenaikan dan penurunan 
(fluktuatif). Dengan dipicu persediaan bahan bakar minyak dunia yang 
semakin menipis menyebabkan harga minyak dunia melonjak , 
akibatnya negara-negara penghasil jagung utama dunia seperti 
Amerika , China dll merubah produk jagung dari produk pangan 
menjadi produk bahan bakar akibatnya harga jagung dunia meningkat 
tajam. 
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Pohon lndustri Jagung 
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Secara analisa ekonomi projek ini membutuhkan dana 
investasi sebesar 30.000 US$ dengan 8/C ratio 1,12 

);> Propinsi Sulawesi Tengah 
Propinsi Sulawesi Tengah termasuk salah satu propinsi 
yang memiliki areal tanaman jagung yang cukup luas 
(46.245 Ha) dan berkembang setiap tahunnya dengan 
tingkat produksi pada tahun 2009 mencapai 164.281 ton 
jagung pipil. Sentra produksinya yaitu antara lain 
Kabupaten Ujo Una-una , Sigi ,Parigi Moutong dan 
Donggala 
Konsep bisnis yang ditawarkan adalah membangun 
"Pengolahan Tepung jagung di wilayah sentra produksi 
dengan kapasitas sekitar 1-1 ,5 ton tepung per hari dengan 
sumber bahan baku membeli dari petani . Lahan yang 
dibutuhkan untuk. area pabrik sekitar 1 sd 2 hektar. 
Secara analisa ekonomi projek ini membutuhkan dana 
investasi sebesar US$ 30.000 dengan 8/C ratio 1,1 
lnsentif yang diberikan Pemerintah daerah antara lain 
jaminan keamanan dan kepastia hukum, tidak dipungut 
biaya perizinan, pajak usaha dipungut setelah berproduksi 
komersial, dll. 

);> Propinsi lainnya yang masih terbuka untuk pengembangan 
usaha pengolahan jagung adalah Aceh , Sulawesi serta 
Sumatera dan Lampung . 

Analisa Ekonomi Kelayakan lnvestasi. 

Penilaian kelayakan usaha oleh pihak perencana (investor) 
lebih banyak didasarkan pada analisis finansial untuk mengetahui 
rencana kegiatan tersebut layak atau tidak layak untuk dijalankan 
dalam menentukan pengambilan keputusan. Sebagai contoh analisa 
usaha tani jagung dapat dilihat sebagai berikut : 
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RIC rasio 
Analisa RIC rasio menunjukkan besarnya penerimaan yang diperoleh 

dari setiap rupiah biaya yang dikeluarkan. 

R/C rasio = Rp 12.129.950 = 1,72 

Rp 7.052.600 

Nilai RIC rasio besarnya 1 ,72. lni berarti dari Rp 7.052.600 biaya 
yang dikeluarkan akan diperoleh penerimaan sebesar 1, 72 kali 

lipatnya. 

Break Even Point 
Break Even Poin (BEP) merupakan titik impas , dimana pada titik 
itu keadaan usaha tani tidak untung dan tidak rugi . Nilai titik impas 
itu dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut: 

BEP = Biaya tetap = 1.995.100 = 4.761.575 

1-biaya produksi/hasil penjualan 1-7.052.600/12.129.950 

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa membudidayakan 
jagung akan mencapai titik impas pada tingkat penjualan 
Rp. 4.761 .575. Bila ingin memperoleh keuntungan berarti harus 

melampui jumlah penjualan tersebut. 

Benefit Cost Ratio (B/C) 
B/C adalah perbandingan antara tingkat keuntungan yang diperoleh 
dengan total biaya yang dikeluarkan . Suatu usaha dikatakan layak 
dan memerlukan manfaat apabila B/C > 0. Semakin besar B/C semakin 
besar pula manfaat yang akan diperoleh dari usaha tersebut. 

B/C = Tingkat keuntungan = 5.077.350,00 = 0,62 

Total Biaya 7.052.600,00 
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Perkembangan Produksi dan Produktivitas 

Selama kurun waktu 2006-2010, produksi ubi kayu mengalami 
pertumbuhan positif sebesar 2,83 persen per tahun. Produksi ubi 
kayu umumnya dihasilkan dari sentra-sentra produksi ubi kayu utama, 
yaitu seperti Lampung (Lampung Tengah , Tulang Bawang) , Jawa 
Timur (Pacitan , Ponorogo, Malang ), Jawa Tengah (Wonog iri, 
Banjarnegara), Jawa Barat (Bogor, Ciamis) dan 01 Yogyakarta (Gunung 
Kidul , Bantul). Sekitar 53,03% produksi ubi kayu nasional berasal dari 
pulau Jawa, dan propinsi Jawa Timur sebagai penghasil terbes~r 
yang mencapai 35% dengan sentra produksi utama di Pacitan. 
Indonesia merupakan penghasil ubi kayu urutan keempat terbesar di 
dunia setelah Nigeria , Brazil , dan Thailand. Namun , pasar ubi kayu 
dunia dikuasai oleh Thailand . untuk lebih rincinya dapat dilihat pada 
Tabel dibawah ini : 

Perkembangan luas Panen, Produktivitias dan Produksi 
Komoditas Ubi Kayu Tahun 2006-2010 

Tahun Luas area Produksi juta Produksitivitas 
(000 ha) (ton) kwintal/ha 

2006 1.227 19,98 162 

2007 1.201 19,98 166 

2008 1.205 21 ,75 180 

2009 1.1 76 22,03 187 

2010 1.203 23,09 191 

Rata-rata 1.202 21.36 177 

Sumber : Statistik Pertanian 2010 
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PROFIL KOMODITI HORTIKULTURA 

3. Jeruk 

Latar Belakang 

Jeruk merupakan salah satu dari komoditas hortikultura yang 
sangat prospektif untuk dikembangkan mengingat potensi alam, 
SDM , ketersediaan teknologi serta serapan pasar baik di dalam 
maupun di luar negeri terus meningkat. 

Peluang investasi untuk pengembangan jeruk masih terbuka 
Iebar, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia. 
Angka konsumsi perkapita jeruk di Indonesia pada tahun 2009 
mencapai 4,64 kg/kapita/tahun, dan ini masih rendah jika dibandingkan 
dengan negara berkembang yang mencapai 7 kg/kapita/tahun. 
Dengan asumsi kebutuhan perkapita 4,64 kg saja kebutuhan jeruk 
di Indonesia sebesar 9,28 juta ton , sementara produksi jeruk Indonesia 
saat ini masih berkisar 2 juta ton dengan demikian masih terdapat 
kekurangan produksi jeruk dan ini merupakan peluang investasi yang 
sangat menjanjikan. 

Sampai saat ini Indonesia termasuk negara pengimpor jeruk 
terbesar kedua di ASEAN setelah Malaysia, dengan volume impor 
khususnya jeruk man is sebesar 127.041 ton selama kurun waktu 
2005 - 2009 dengan rata - rata per tahun mencapai 25.408 ton atau 
setara dengan US $17.464.186/tahun. Sedangkan untukjenis keprok 
atau mandarin , selama kurun waktu 2005- 2009 mencapai 504.063 
ton atau sekitar 100.813 ton per tahun dengan nilai mencapai US $ 
80.569.300 (Sumber BPS, 2010 diolah). Kecenderungan 
meningkatnya impor jeruk berbagai varietas mengindikasikan adanya 
segmen pasar (konsumen) tertentu yang menghendaki jenis dan 
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Produksi jeruk berasal dari sentra utama penghasil komoditi 
jeruk yang potensial antara lain Sumatera Utara, Jawa Timur, Kalimatan 

Barat, Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan. Luas panen jeruk di 
5 sentra produksi pada tahun 2009 adalah sebagai berikut : 

Peluang Pengembangan 

Perkembangan perkebunan jeruk di Indonesia cukup 
menggembirakan, produknya lebih banyak dipasarkan dalam bentuk 
segar. Sedangkan produk olahan seperti sari/jus jeruk keprok masih 
terbatas. Kegiatan produk olahan jeruk harus didukung oleh suplai 
bahan baku yang stabil , sehingga bila perkebunan jeruk ini 
berkembang dengan baik maka akan mendorong pertumbuhan sektor 
lain, yaitu industry pengolahan sari/jus jeruk. Pohon industri komoditas 
jeruk disajikan dalam bentuk bagan pada berikut : 

Pohon lndustri Jeruk 

lndustri Benih f------.! On-farm 1+-------l Jasa atau lndustri 
L--.,---' Pendukung 

Kering Serat 
Pangan 

ternak 
Pektin 

Sari Buah 
siap saji 
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Konsep bisnis yang ditawarkan adalah membangun 
budidaya atau perkebunan jeruk dengan petani sekitar 
sebagai plasma. 

Analisa Ekonomi Kelayakan lnvestasi 
Penilaian kelayakan usaha oleh pihak perencana (investor) lebih 
banyak didasarkan pada analisis finansial untuk mengetahui rencana 
kegiatan tersebut layak atau tidak layak untuk dijalankan dalam 
menentukan pengambilan keputusan. Berikut disajikan analisa usaha 
tani jeruk siam Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010. 

Analisa Usaha Tani Jeruk Siam Pontianak 

Tahun Pertama 

1. Sewa Lahan 3 tahun: 1 ha X Rp. 3,500,000 : Rp. 3,500,000 
2. Harga Bibit Jeruk (Okulasi) : 400 phn X Rp. 5,000 : Rp. 2,000,000 
3. Tenaga Kerja Re. 1a,7oo!ooo 

Pembebasan Lahan 1 ha X Rp. 2,000,000 : Rp. 2,000,000 
Pengajiran Jarak Tanam 400 phn X Rp. 1,000 : Rp. 400,000 
Pembuatan Terumbuk Tanaman 400 phn X Rp. 5,000 : Rp. 2,000,000 
Pemupukan Dasar 400 phn X Rp. 2,000 : Rp. 800,000 
Penanaman 400 phn X Rp. 2,000 : Rp. 800,000 
Pengendalian Gulma 400 phn X Rp. 2,000 : Rp. 800,000 
Penggemburan terumbuk 400 phn X Rp. 3,000 : Rp. 1,200,000 
Pemupukan susulan 2x 400 phn X Rp. 2,000 : Rp. 1,600,000 
Pengendalian OPT 5x 400 phn X Rp. 2,000 : Rp. 4,000,000 
Pemangkasan bentuk 3 x 400 phn X Rp. 2,000 : Rp. 2,400,000 
Pembuatan Parit Kebun 900 m X Rp. 3,000 Rp. 2,700,000 

4. Pengadaan Saprodi Re. 2!620!000 
Pupuk Kandang 4,000 kg X Rp. 500 Rp. 2,000,000 
Pupuk NPK Plus 80 kg X Rp. 5,500 Rp. 440,000 
lnsektisida 3 liter X Rp. 60,000 : Rp. 180,000 

5. Pengadaan Peralatan Re. 1, 47o,ooo 
Parang 2 buah X Rp. 35,000: Rp. 70,000 
Tajak 2 buah X Rp. 50,000: Rp. 100,000 
Gunting Pangkas 2 buah X Rp. 150,000 : Rp. 300,000 
Hand Sprayer 1 buah X Rp. 150,000 : Rp. 300,000 
Gerobak dorong 2 buah X Rp. 300,000: Rp. 600,000 
Cangkul 2 buah X Rp. 50,000: Rp. 100,000 

Jumlah 1 sampai 5 Re_. 28,290,000 
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Tahun Keempat 
1. Sewa Lahan 1 ha X Rp. 3,500,000 : Rp. 3,500,000 
2. Tenaga Kerja R~. 9,300,000 

Pembesaran terumbuk 400 phn X Rp. 5,000 : Rp. 2,000,000 
Pemangkasan 400 phn · X Rp. 2,000 : Rp. 800,000 
Pemupukan 400 phn X Rp. 2,000 : Rp. 800,000 
Pengendalian OPT 400 phn X Rp. 2,000: Rp. 800,000 
Pembersihan Pari! Kebun 900 m X Rp. 1,000 : Rp. 900,000 
Panen (120 kg x 400 phn) 8000 kg X Rp. 500 : Rp. 4,000,000 

3. Pengadaan Saprodi R~. 4,780,000 
Pupuk Kandang 6000 kg X Rp. 500 : Rp 3,000,000 
Pupuk NPK Plus 200 kg X Rp. 5,500 : Rp. 1,1~,000 
Fungisida (bubur california) 20 liter X Rp. 10,000: Rp. 200,000 
lnsektisida 8 liter X Rp. 60,000: Rp. 480,000 

Jumlah 1 sampai 3 Rp. 17,580,000 

4. Pendapatan 8000 kg X Rp. 3,500 : Rp. 28,000,000 
Produksi 

.. 

Tahun Kelima 1 ha X Rp. 3,500,000: Rp. 3,500,000 
1. Sewa Lahan R~. 1713001000 
2. Tenaga Kerja 400 phn X Rp. 5,000 : Rp. 2,000,000 

Pembesaran terumbuk 400 phn X Rp. 2,000 : Rp. 800,000 
Pemangkasan 400 phn X Rp. 2,000 : Rp. 800,000 
Pemupukan 400 phn X Rp. 2,000 : Rp. 800,000 
Pengendalian OPT 900m X Rp. 1,000 : Rp. 900,000 
Pembersihan Pari! Kebun 12000 kg X Rp. 1,000 : Rp. 1,200,00 
Panen (300 kg x 400 phn) R~. 5,830,000 

3. Pengadaan Saprodi 8000 kg X Rp. 500 : Rp. 4,000,000 
Pupuk Kandang 200 kg X Rp. 5,500 : Rp. 1,100,000 
Pupuk NPK Plus 25 liter X Rp. 10,000 : Rp. 250,000 
Fungisida (bubur cal ifornia) 8 liter X Rp. 60,000 : Rp. 480,000 
lnsektisida Rp. 26,630,000 

Jumlah 1 sampai 3 

4. Pendapatan tahun ke 5 
Produksi jeruk perhektar (30 kg/phn/thn) 12000 kg x Rp. 3,500 : Rp. 42,000,000 
Pendapatan tahun ke 6 
Produksi jeruk perhektar (40 kg/phn/thn) 6000 kg x Rp. 3,500 : Rp. 56,000,000 
Pendapatan tahun ke 7 
Produksi jeruk perhektar (50 kg/phn/thn) 20000 kg x Rp. 3,500 : Rp. 70,000,000 
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Perkembangan Produksi Pisang Tahun 2005 - 2009 
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Kultivar pisang segar yang banyak diperdagangkan di pasar
pasar swalayan sebagian besar adalah kelompok Cavendish 
sedangkan di toko dan pasar tradisional adalah kultivar Barangan, 
Ambon Hijau , Ambon Kuning , Mas, Raja Bulu dan Raja Sere. 

Pada tahun 2009 konsumsi di Indonesia mencapai 7,93 
Kg/Kapita/Tahun , jika diasumsikan jumlah penduduk pada tahun 
2009, sebesar 231 juta jiwa, maka kebutuhan pisang segar mencapai 
18,31 Juta Ton . Sedangkan produksi pada tahun 2009 sebesar 6,37 
Juta Ton , oleh karena itu peluang investasi masih sangat terbuka 
luas. 

Disamping konsumsi yang cukup besar namun Indonesia juga 
mengekspor pisang ke beberapa negara tujuan ekspor seperti Jepang, 
Singapura , Malaysia, Saudi Arabia, Afrika Selatan, Australia , Amerika 
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Selain lima sentra produksi pisang (Jawa Barat, Jawa Timur, 
Jawa Tengang , Lampung , dan NTT) , peluang investasi untuk 
pengembangan kebun dan industri pisang masih terbuka antara lain 
di Propinsi : Aceh dan Riau . 

~ Propinsi Riau (Kabupaten Pelalawan) 
Potensi lahan yang tersedia untuk komoditi pisang di kecamatan 
Langgam, Pangkalan Kuras, Lesung , Bunut, Kuala Kampar 
dan Kerumutan Kabupaten Pelalawan seluas 600 hektar dan 
dewasa ini telah dimanfaatkan seluas 100 hektar oleh petani 
sekitar dengan status tanah adalah Ex HGU. 
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Analisa Kelayakan lnvestasi 

Penilaian kelayakan usaha oleh pihak perencana (investor) lebih 
banyak didasaJan pada analisis finansial untuk mengetahui rencana 
kegiatan tersebut layak atau tidak layak untuk dijalankan dalam 
menentukan pengambilan keputusan. Berikut disajikan 
analisa usaha tani tanaman pisang di Kabupaten Pasir dalam 1 Ha, 
keuntungan yang di dapat pada tahun I sebesar Rp. 829.500/Ha, 
pada tahun II Rp. 5.768.500/Ha dan tahun Ill sebesar 
Rp. 7.428.500/Ha. 

Analisa Usaha Tani Pisang Kepok 

No. Uraian 
Biaya Tahun Ke 

I II Ill 

A. Biaya Tetap 

1. Sewa Tanah Rp.- Rp. - Rp.-

2. Garpu (buah x harga) Rp.- Rp. - Rp. -

3. Sprayer Rp. 300.000 ' Rp. - Rp.-

4. Cangkul Rp. 25.000 Rp. - Rp. -

5. Golok (buah x harga) Rp. 20.000 Rp. - Rp.-

6. Pompa air (SEWA) Rp. - Rp.- Rp.-

7. Pajak tanah Rp. 10.000 Rp. 10.000 Rp. 10.000 

8. Bunga Kredit bank /tahun Rp.- Rp. - Rp.-

9. Bibit perpohon (@ x harga) 

Rp. 1.500 X 830 phn Rp. 1.245.000 Rp. - Rp. -

10. La in-lain · Rp.- Rp. 10.000 Rp. 10.000 

JUMLAH Rp. 1.600.000 Rp. - Rp. -

A. Biaya Tidak Tetap 

1. Pupuk Kandang Rp. 830.000 Rp. - Rp. -

(Rp. 200/kg) 
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5. Kentang 

Latar Belakang 

Kentang sebagai salah satu komoditas hortikultura mempunyai 
beberapa peranan strategis, yaitu: (1) Sumber bahan makanan 
bergizi bagi masyarakat yang kaya akan vitamin dan mineral, (2) 
Sumber pendapatan dan kesempatan kerja serta kesempatan 
berusaha, (3) Bahan baku agroindustri, (4) Sebagai komoditas ekspor 
yang merupakan sumber devisa dan (5) Pasar bagi sektor non 
pertanian, khususnya industri hulu. 

Kentang memiliki potensi dan prospek yang baik untuk 
mendukung program diversifikasi pangan dalam rangka mewujudkan 
ketahanan pangan berkelanjutan . Oleh karena itu, posisi kentang 
tidak lagi hanya sebagai salah satu komoditas sayuran, tetapi sebagai 
salah satu komoditas pangan non-beras. 

Oleh karena itu, kentang perlu memperoleh prioritas dalam 
pengembangannya, hal ini dilandasi dari sisi permintaan baik berupa 
konsumsi segar maupun olahan meningkat dari waktu ke waktu. 
Sementara itu dari sisi produksi masih berpotensi untuk terus 
ditingkatkan, baik melalui perluasan areal (ekstensifikasi secara 
horozontal), peningkatan intensitas tanam (ekstensifikasi vertikal) 
maupun peningkatan produktivitas merlalui intensikasi usaha tani. 

Perkembangan Produksi 
Perkembangan produksi kentang selama kurun waktu 5 tahun 

dari (2005-2009) cenderung mengalami peningkatan seiring dengan 
peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan konsumsi baik dalam 
negeri maupun untuk memenuhi kebutuhan ekspor. Produksi kentang 
pada tahun 2005 sebesar 1.009.619 ton, cenderung meningkat dan 
pada tahun 2009 produksi kentang sebesar 1.176.304 ton 
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Sentra produksi kentang pada tahun 2009 yang terluas di 
Propinsi Jawa Tengah dengan luas panen mencapa i 18.655 ha, 
Jawa Barat 10.957 ha, Jawa Timur 9.529 ha, Sulawesi Utara 8.740 
Ha, 8.013 Ha dan tota l luas panen kentang di propins i lainnya 
seluas 15.344 Ha. 

Prospek Pasar 

Pada tahun 2009 Indonesia te lah mengalami surplus 
perdagangan baik volume dan nilai ekspor kentang Indonesia, 
melebihi impornya. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah 
mampu memenuhi kebutuhan domestiknya dan diharapkan ke depan 
dapat lebih meningkatkan ekspor ke negara lain. lni merupakan 
peluang yang sangat baik dan menjanjikan untuk mengembangkan 
kentang di Indonesia. Selain dukungan potensi sumberdaya alam 
yang potensial, juga konsumsi dalam negeri yang semakin meningkat 
dengan berkembangnya restoran cepat saji yang mulai tumbuh di 
kota-kota besar di Indonesia. 

Ekspor dan lmpor Kentang Indonesia 

Tahun Volume ekspor 
(ton) 

2007 43.872 
2008* 6.575 
2009** 139.960 

* s.d . September 2008 
**proyeksi 2009 

Nilai ekspor Volume impor 
(US$) (ton) 

4.920.910 43.477 
2.115.510 . 29.870 

164.000.000 48.000 

Sumber: Dirjen Hortikultura Deptan, 27 Maret 2009 

Nilai impor 
(US$) 

39.857.173 
27.858.985 
33.000.000 
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~ Propinsi Sulawesi Utara 
Potensi lahan yang tersedia untuk usaha bud idaya 

kentang di Bolaang Mongondow Propinsi Sulawesi Utara 
cukup besar yaitu mencapai sekitar 1.000 hektar. 

Pengembangan budidaya kentang di wilayah ini didukung 

unsur iklim yang sesuai yaitu dengan ketinggian sekitar 

2.000 m diatas permukaan laut, diikuti dengan temperatur 

berkisar 15 - 20 C dan kelembaban 80-90% , serta 
memiliki tanah yang subur.Dengan demikian produktivitas 

per hektar dapat mencapai dapat mencapai diatas 1 00 

kuintal perhektar.untuk jenis kentang putih , kuning dan 

merah. 

Perkiraan biaya investasi Rp. 590.165.000,- dengan 8/C 

rasio mencapai 1 ,88 

Analisis Usaha Tani 

Analisis usaha tani merupakan suatu perhitungan terhadap 

kelayakan usaha yang dapat dijadikan acuan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan sebelum melakukan 

investasi. Dengan membuat analisis usaha tani , dapat diketahui 

jumlah biaya yang diperlukan , keuntungan usaha, permasalahan 

yang dihadapi , pemecahan masalah, dan perbaikan-perbaikan yang 
dapat dilakukan untuk meningkatkan keuntungan . Dibawah ini 

disajikan sebagai gambaran analisis usaha tani tanaman kentang 
varietas Granola dengan sistem MPHP (Mulsa Plastik Hitam Perak), 

pada lahan dataran tinggi seluas 1 Ha, menggunakan umbi bibit G1 
atau Gz, dan dipanen umur 90 hari. (Sumber : Rahmat Rukmana . 
Buku Usaha Tani Kentang Sistem Mulsa Plastik) . 
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B. Produksi dan Penerimaan 

1. Produksi dan Hasil Penjua/an 

a. Mutu ABC 18.000 kg @ Rp . 2.500 

b. Umbi apkir 2.000 kg @ Rp. 1.000 

Jumlah hasil penjualan 

c. Penerimaan atau keuntungan 

2. Output/Input Ratio (011) 

0 /1 = Rp. 47 .000.000 = 1,86 

Rp. 25.276.750 

Rp 45.000.000 

Rp 2.000.000 + 

Rp 47.000.000 

Rp 21.723.250 

Setiap penambahan biaya Rp . 1,00 akan memperoleh tambahan penerimaan 

sebesar Rp. 1,86. 

3. Break Event Point (BEP) 

a. BEP untuk volume produksi 

BEP = Rp. 25.276.750 = 14.443,86 kg 

Rp . 1.750/kg 

(rata-rata ) 

b. BEP untuk harga produksi 

BEP = Rp . 25.276.750 = 1.263,84 kg 

Rp. 20.000/kg 

Hal ini menunjukkan bahwa usaha tani kentang sistem MPHP tidak 

memberikan keuntungan dan juga tidak mengalami kerugian pada saat 

produksi mencapai 14.443,86 kg atau pada tingkat harga kentang 

Rp. 1.263,84/kg . 

Keterangan : 

• HKP = Hari Kerja Pria 

• HKW = Hari Kerja Wanita 

• Harga sewaktu-waktu dapat berubah . 
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Hingga saat ini, kebutuhan konsumsi minyak sawit domestik 
diperkirakan sebesar 50- 60% dari produksi nasional, sebagian besar 
untuk mencukupi kebutuhan pangan (80%), selebihnya diperlukan 
untuk industri oleokimia. Kebutuhan ini meningkat terus dari tahun 
ke tahun. Menu rut perkiraan pertumbuhan kebutuhan minyak sawit 
dalam negeri sebesar 11 ,5% pertahun dan pertumbuhan kebutuhan untuk 
oleo pangan sebesar 12 % per tahun dan untuk kebutuhan oleokimia 
sebesar 10 per tahun . 

Sementara itu Indonesia saat ini merupakan negara pengekspor 
minyak kelapa sawit kedua terbesar dunia, setelah Malaysia. Negara 
tujuan ekspor Indonesia antara lain India, China dan Belanda. Ketiga 
negara ini merupakan pangsa pasar potensial bagi Indonesia, dimana 
kebutuhannya selalu meningkat per tahunnya, sampai dengan tahun 2009 
ketiga negara ini menyerap sebesar 10 % impor minyak sawit dunia. 
untuk berkembang. 

Potensi pasar (permintaan) produk kelapa sawit tersebut tentu 
didukung dengan areal pertanaman yang ada. Areal kelapa sawit 
sejak tahun 2006 mengalami laju perkembangan yang sangat pesat. 
dari 6.594.914 Ha meningkat menjadi 7.873.294 Ha sampai tahun 
2009.tersebar di 22 propinsi , Sumatera (63,80%), Kalimatan (30,76%), 
Sulawesi (2,60% ). Komposisi pengusahaan kelapa sawit sampai tahun 
2009 adalah Perkebunan Rakyat (PR) mencapai luas 3.061.413 
ha (38,88%), Perkebunan Besar Negara (PBN) seluas 630.512 ha 
(8,01 %), dan Perkebunan Besar Swasta (PBS) seluas 4.181 .369 ba 
(53,11 %). 

Sejalan dengan perkembangan areal tersebut, produksi kelapa 
sawit juga mengalami · peningkatan , sampai dengan tahun 2009 
produksi perkebunan kelapa sawit mencapai 3.864.859 ton dimana 
komposisi produksi pengusahaan kelapa sawit sampai tahun 2009 
adalah Perkebunan Rakyat (PR) mencapai 1.503.543 ton (38,90%), 
Perkebunan Besar Negara (PBN) 401.176 (10,38%), dan Perkebunan 
Besar Swasta (PBS) sebesar 1.960 .139 ton (50 ,72%) . 
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7. KARET 

Karet merupakan komoditi perkebunan yang sangat penting 
peranannya di Indonesia Selain sebagai sumber lapangan kerja , 
komoditi ini juga memberikan 
kontribusi yang signifikan sebagai 
salah satu sumber devisa non
migas, pemasok bahan baku 
karet dan berperan penting 
dalam mendorong pertumbuhan 
sentra-sentra ekonomi baru d i 
wilayah-wilayah 
pengembangan karet. 

Indonesia merupakan negara dengan areal tanaman karet terluas 
di dunia setelah Thailand dan Malaysia. Luas perkebunan karet 
Indonesia pada tahun 2009 mencapai 3.435.270 ha yang tersebar di 
23 propinsi seluruh Indonesia, dimana luas areal perkebunan karet 
terbesar berada di Sumatera sebesar 2.423.100 ha (70% ), Kalimantan 
sebesar 849.356 ha (25%) , Jawa sebesar 133.632 ha (4%) dan 
lainnya sebesar 29.183 ha (1 %). Areal karet ini masih didominasi 
oleh Perkebunan Rakyat (PR) sebesar 2.911 .533 ha (85%) , 
Perkebunan Besar Negara (PBN) sebesar 239.375 ha (7%) dan 
Perkebunan Besar Swasta (PBS) sebesar 284 .362 ha (8%) . 

Sejalan dengan perkembangan areal tersebut, produksi karet 
juga mengalami peningkatan , sampai dengan tahun 2009 produksi 
perkebunan karet mencapai 2.440.347 ton dimana komposisi produksi 
pengusahaan karet sampai tahun 2009 adalah Perkebunan Rakyat 
(PR) mencapai 1.942.298 ton (80%) , Perkebunan Besar Negara 
(PBN) sebesar 238 .656 ton (9%), dan Perkebunan Besar Swasta 
(PBS) sebesar 259.393 ton (11 %). Produksi karet terbesar berada di 
Sumatera sebesar 1.776.057 ton (72%), Kalimantan sebesar 537.988 
ton (22%) , Jawa sebesar 112.918 ton (5%) dan lainnya sebesar 
13.384 ton (1%). 
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PROFIL KOMODITI PETERNAKAN 

7. Sa pi Potong 

Latar Belakang 

Indonesia memiliki peluang besar dalam menghadapi 
permintaan dalam negeri , jumlah penduduk yang besar dan 
pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi , maka permintaan hasil 
ternak akan terus meningkat. Permintaan daging sapi , dalam beberapa 
tahun terakhir (tahun 2009 terhadap 2008) meningkat sekitar 5,45 
persen per tahun . Dengan kondisi yang ada sekarang di sektor 
produksi , dikhawatirkan akan semakin besar kesenjangan antara 
permintaan dan kesediaan daging sapi asal domestik dan 
mengakibatkan harga daging akan terus mengalami peningkatan . 

lmpor sapi Indonesia tahun selama kurun waktu 2005-2009 
menunjukkan bahwa untuk impor bibit sapi dan daging sapi 
menunjukan terjadinya penurunan namun untuk impor sapi bakalan 
(anakan sapi) menunjukkan terjadinya peningkatan. Untuk lmpor 
sapi bakalan pada tahun 2006 sebesar 88 .672 ton dan terus 
mengalami peningkatan dan pada tahun 2009 sebesar 229.155 ton. 
Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mengurangi impor 
daging sapi beku dan lebih diarahkan untuk impor sapi bakalan agar 
ada nilai tambah yang dapat diperoleh oleh peternak . 

Kesenjangan neraca perdagangan sapi ini menunjukkan bahwa 
kebutuhan akan daging sapi dan bibit sapi masih belum bisa dipenuhi 
dalam negeri. Hal ini menunjukkan peluang untuk pengembangan 
bibit sapi masih terbuka luas, dan ini merupakan peluang investasi 
yang dapat ditangkap oleh dunia usaha. 
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Sedangkan sentra populasi sa pi pad a Tahun 2010, terbanyak 
adalah di Propinsi Jawa Timur sebanyak 3,816,204 ekor. Kemudian 
diikuti Propinsi Jawa Tengah sebanyak 1,616,765 ekor, Propinsi 

Sulawesi Selatan sebanyak 773,7 45 ekor, Propinsi Aceh sebanyak 
701 ,076 ekor dan Propinsi Bali sebanyak 693,837 ekor, sedangkan 
total populasi nasional sebanyak 13,632,685 ekor. 

Prosentase kontribusi masing-masing sentra populasi sapi 
potong terhadap total populasi sa pi nasional pada tahun 2010 disajikan 
pada tabel pie berikut: 

Grafik Sentra Populasi Sa pi Potong Tahun 2010 

POPULASI 

• JATIM (28%) 

• JATENG (12%) 

• SULSEL (6%) 

•ACEH (5%) 

• BALl (5%) 

• LAIN - LAIN (44%) 
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sedangkan tingkat produksi pada tahun yang sama hanya 
mencapai 7.529 ton sehingga perlu di supplay dari wilayah lain 
seperti Sulawesi Selatan dan NTB. Oleh karena ini usaha sapi 
potong merupakan investasi yang menjanjikan khususnya 
pengembangan diwilayah Batu Harapan, Sepaku , Penajam 
dan Penajam Paser Utara yang tefletak 159,75 meter diatas 
permukaan laut. 

Tipe investment yang ditawarkan dapat berupa kerjasama 
atau investasi sendiri (direct investment) dengan perkiraan 
biaya Rp. 15 juta per ekor sapi dengan estimasi untuk 2 (dua) 
tahun maka akan memperoleh B/C rasio 1,2 dan IRR 
35,93 %. 

4) Propinsi Sulawesi Selatan 

Tersedia lahan seluas 3.450 ha untuk pengembangan 
sapi potong terintegrasi i 8 Kabupaten ya itu : Gowa, Barru , 
Takalar, Pangkep , Bone , Enrekang , Maros dan Selayar 

5) Propinsi Sulawesi Tenggara 

Populasi sapi pada tahun 2009 sebesar 253.171 ekor 
dan tahun 2010 sebesar 266.590 ekor. Terdapat peluang 
pengembangan investasi untuk penggemukan dan pembibitan 
sapi potong sebesar 330.000 ekor sapi , lokasi pengembangan 
di Kab . Bombana, Kab. Konawe, Kab. Konawe Selatan , Kab. 
Kolaka , Kab. Munas dan Kab. Buton. 

6) Propinsi Sulawesi Tengah 

Tersedia peluang pengembangan untuk penggemukan 
sapi potong sebesar 500.000 ekor sapi. Populasi sapi pada 
tahun 2009 sebesar 210.535 ekor dan tahun 2010 sebesar 
212.198 ekor. Lokasi di seluruh Kabupaten wilayah Sulawesi 
tengah . 
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Peluang Pengembangan 

Pengembangan usaha sapi potong tidak hanya di hu lu 
pengembangan industri hilipun memberikan prospek yang cerah 
sebagaimana dapat dilihat pengembangan produk seperti pohon 
industri berikut : 

ON FARM 

t 

~ 
I 

DAGING 

I SEGAR 

Olahan: 

.. Bakso 

.. Cornet beef .. Sosis 

.. A bon 

POHONINDUSTRISAPIPOTONG 

HULU 

-t SAPI POTONG 

-t PEMBESARAN & 
PENGGEMUKAN 

KU~T 
lndustri 

Ku lit Samak 

Darah 

Tulang 

I~ .. lndustri Pakan .. Perbibitan 

.. Obat Hewan 

.. Embung 

.. Pompa Air 

.. lnfrastruktur 

-t Pola lntegrasi·Perkebunan 

-t Pola lntegrasi Tanaman Pangan 

-t Peternakan Rakyat 

KOMPOS 

Pupuk 

Organik 

l 
Limbah lsi Usus 

lndustri Kulit Jadi : 

.. Produk Fashion 

(Jas Kulit) 

.. Kerajinan Tangan 

(Souvenir) 

1 
lndustri 

Kulit Jadi 
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