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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Jumlah total rumah tangga usaha pertanian di Indonesia sebesar 26,14 juta 

rumah tangga menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara agraris terbesar 

didunia (BPS - Statistics Indonesia, 2013). Dimana sektor pertanian merupakan 

sektor yang memiliki dampak sangat besar terhadap perekonomian Indonesia. 

Sektor pertanian di Indonesia sendiri memiliki beberapa subsektor dibawahnya 

antara lain: tanaman pangan, holkultura, perkebunan, peternakan, perikanan, 

kehutanan dan jasa pertanian (BPS - Statistics Indonesia, 2013). Subsektor 

tanaman pangan merupakan subsektor dengan hasil pertanian tertinggi 

dibandingan dengan subsektor lainnya, dimana pada subsektor ini masih dibagi 

lagi menjadi 2 jenis yaitu tanaman pangan padi dan tanaman pangan palawija. 

 Istilah palawija sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yang memiliki arti 

tanaman kedua, dimana istilah tersebut berkembang di kalangan petani pulau 

Jawa sebagai tanaman hasil kedua selain padi. Dalam masyarakat tani di daerah 

Jawa Tengah, tanaman palawija dibagi menjadi 3 jenis yaitu: (i) pala gumantung, 

dimana jenis ini merupakan kelompok tanaman palawija yang buahnya 

menggantung pada batang pohonnya seperti jagung, kedelai, kacang hijau dan 

sebagainya, (ii) pala kesimpar merupakan tanaman palawija yang buahnya 

tergeletak diatas permukaan tanah seperti labu, blewah, semangka dan sebagainya 

lalu terakhir (iii) pala kependhem, dimana pada jenis ini buahnya berada didalam 

tanah seperti singkong, bawang dan ubi (Suparman, 2007). 

 Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten penghasil 

tanaman palawija terbesar di Provinsi Jawa Tengah, dimana salah satu tanaman 

palawija yang paling banyak dihasilkan di Kabupaten Karanganyar adalah ubi 

jalar atau ketela ungu. 
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Tabel 1.1 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Ubi Kayu dan Ubi Jalar 

Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 

 

(Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2015) 

Tingginya produktivitas ketela ungu di Kabupaten Karanganyar yaitu sebesar 

358,02 ku/ha didukung oleh kondisi geografisnya yang cukup ideal. Terletak di 

kaki Gunung Lawu dengan rata-rata ketinggian sebesar 511 m diatas permukaan 

laut serta memiliki kondisi iklim tropis yang stabil berkisar antara 22-31 derajat 

menjadikan Kabupaten Karanganyar menjadi kabupaten dengan lokasi yang 

strategis dalam upaya budidaya ketela ungu (Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Karanganyar, 2013).  

Luas Panen/ 

Harvested Area (ha)

Produksi/ 

Production (ton)

Produktivitas/ 

Productivity (ku/ha)

1.     228    4 942    216,76                     

2.     160    1 620    101,25                     

3.     98    3 604    367,71                     

4.     140    1 682    120,13                     

5.     58     982    169,23                     

6.     204    2 136    104,69                     

7.     736    8 129    110,45                     

8.     957    24 573    256,77                     

9.     39     314    80,45                       

10.     31     355    114,52                     

11. - - -

12.     89    1 599    179,66                     

13.     868    31 076    358,02                     

14. - - -

15.     55     511    92,91                       

16.     128    1 425    111,34                     

17.     166    2 197    132,35                     

18.     114    1 403    123,10                     

19.     93    1 284    138,06                     

20.     80    1 316    164,50                     

21.     188    3 636    193,43                     

22.     981    24 812    252,93                     

23.     227    4 577    201,64                     

24.     235    6 474    275,51                     

25.     567    13 849    244,26                     

26.     83     738    88,93                       

27.     265    3 075    116,05                     

28.     95    1 075    113,16                     

29.     177    3 743    211,47                     

1. - - -

2. - - -

3.     3     34    112,00                     

4.     11     151    137,21                     

5. - - -

6. - - -

   7 076    151 312    213,84                    
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 Ubi jalar atau ketela ungu memiliki nama latin Ipomoea batatas L, dimana 

tanaman ini merupakan tanaman menjalar yang termasuk dalam keluarga 

Convoloulaceae yang masih 1 keluarga dengan tanaman kangkung dan tentu 

tanaman ini merupakan tanaman yang dapat tumbuh subur didaerah tropis 

(Suparman, 2007). Dalam proses budidayanya, tanaman ketela ungu 

membutuhkan udara yang cukup panas namun lembab serta kondisi suhu yang 

stabil antara 24-27 derajat celcius. Tentu saja hal tersebut menjadikan tanaman 

ketela ungu sangat cocok apabila dibudidayakan di dataran tinggi maupun 

pegunungan seperti Kabupaten Karanganyar.  

 

Gambar 1.1 Ketela Ungu Mentah 

 Dari 17 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Karanganyar, Kecamatan 

Ngargoyoso merupakan kecamatan dengan produksi ketela ungu yang cukup 

melimpah, dimana melimpahnya hasil produksi ketela ungu di Kecamatan 

Ngargoyoso ternyata belum diimbangi dengan kesadaran masyarakatnya dalam 

upaya pengembangan produk ketela ungu tersebut. Rata-rata petani ketela ungu 

menjual ketela ungu secara mentah ke pasar yang otomatis memiliki nilai jual 

yang sangat rendah. Hal ini tentu saja memprihatinkan, terlebih mengingat bahwa 

sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang menopang perekonomian 

Indonesia. UMKM Kelompok Wanita Tani Murakabi yang berada di Desa 

Puntukrejo, Kecamatan Ngargoyo merupakan sekelompok wanita tani yang sadar 

akan adanya potensi pengolahan produk mentah ketela ungu menjadi produk lain 

dengan nilai jual lebih tinggi. UMKM Kelompok Wanita Tani Murakabi ini 
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melakukan usaha pengolahan ketela ungu menjadi oleh-oleh khas Kabupaten 

Karanganyar seperti timus, bakpia ungu, wingko dan dodol. Selain itu UMKM 

Kelompok Wanita Tani Murakabi ini bertujuan untuk memberdayakan wanita 

tani yang ada di Desa Puntukrejo.  

 Sebagai usaha yang sedang berkembang, UMKM Kelompok Wanita Tani 

Murakabi perlu memperhatikan alur pergerakan proses dari hilir hingga ke hulu 

agar usaha dapat berjalan dengan stabil. Supply Chain Management (SCM) 

merupakan konsep yang berisi tentang integrasi atas proses-proses bisnis dari 

pengguna akhir melalui pemasok awal yang menyediakan produk, jasa dan 

informasi yang memberikan nilai tambah kepada pelanggan (Lambert dan 

Cooper, 2000). Sehingga dapat dikatakan bahwa SCM merupakan sebuah konsep 

yang mengatur aliran produk, aliran informasi maupun informasi keuangan yang 

terdapat pada suatu rantai pasok (Emhar, 2013). Masing-masing aliran ini sangat 

penting untuk diidentifikasi guna mengetahui berbagai macam elemen terkait dan 

bagaimana upaya yang perlu dilakukan agar suatu rantai pasok menjadi lebih 

optimal. Menurut (Simchi-Levi, 2007) rantai pasok yang efektif akan memicu 

keunggulan nilai (value advantage) dan keunggulan produksi (productivity 

advantage) yang pada akhirnya dapat meningkatkan keunggulan kompetitif, 

berdasarkan pendapat tersebut dalam dikatakan bahwa nilai tambah merupakan 

salah 1 faktor penting dalam konsep Supply Chain Management (SCM). Dimana 

efisiensi suatu proses khususnya produksi sangat berkaitan dengan nilai tambah 

yang dapat dihasilkan didalamnya. Jika suatu proses dikatakan efisien maka nilai 

tambah yang dihasilkan akan semakin meningkat dan hal ini tentu saja dapat 

meningkatkan produktivitas dari suatu rantai pasok. Diharapkan dengan adanya 

identifikasi nilai tambah pada tiap-tiap anggota rantai pasok serta nilai efisiensi 

pada proses produksi produk-produk hasil olahan ketela ungu, dapat diketahui 

nilai tambah pada masing-masing jaringan sehingga dapat memotivasi dan 

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya nilai tambah dari suatu 

produk.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang yang telah 

dijelaskan sebelumnya antara lain: 

1. Bagaimana aliran produk, informasi serta keuangan yang ada pada rantai 

pasok pengolahan ketela ungu UMKM Kelompok Wanita Tani Murakabi? 

2. Berapa nilai tambah yang didapatkan oleh masing-masing jaringan dari 

proses pengolahan ketela ungu? 

3. Berapa nilai efisiensi produksi pada proses pengolahan ketela ungu? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Guna membatasi permasalahan agar tetap sesuai dengan tujuan perlu ditetapkan 

adanya batasan-batasan, adapun batasan pada penelitian ini antara lain: 

1. Penelitian ini berlokasi di UMKM Kelompok Wanita Tani Murakabi, Desa 

Puntukrejo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar. 

2. Data yang digunakan dalam proses pengolahan meliputi aliran produk, aliran 

informasi serta aliran keuangan pada UMKM Kelompok Wanita Tani 

Murakabi. 

3. Proses identifikasi nilai tambah menggunakan metode Hayami dan 

identifikasi efisiensi produksi menggunakan metode Data Envelopment 

Analysis (DEA). 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dapat tercapai dari penelitian ini antara lain: 

1. Mengidentifikasi aliran produk, informasi serta keuangan yang terdapat pada 

rantai pasok pengolahan ketela ungu oleh UMKM Kelompok Wanita Tani 

Murakabi di Desa Puntukrejo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar. 

2. Menghitung nilai tambah masing-masing jaringan pada rantai pasok 

pengolahan ketela ungu. 

3. Menghitung nilai efisiensi produksi pada produk olahan ketela ungu UMKM 

Kelompok Wanita Tani Murakabi. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain: 

(i) bagi masyarakat, diharapkan dengan adanya penelitian ini masyarakat 

khususnya kelompok tani Desa Puntukrejo dapat memperoleh informasi terkait 

pentingnya mengolah bahan pertanian mentah menjadi produk siap jual dengan 

nilai jual yang lebih tinggi, (ii) selain itu penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan wawasan terkait rantai pasok pengolahan suatu produk pertanian 

khususnya ketela ungu dan (iii) dapat menjadi rujukan bagi penelitian 

selanjutnya. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Guna memberikan gambaran secara jelas terkait penelitian ini, berikut merupakan 

uraian sistematika penulisan penelitian ini: 

BAB I. Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat 

yang kemudian diangkat menjadi tema dalam penelitian ini. Selain itu dijelaskan 

pula tujuan yang hendak dicapai disertai dengan batasan-batasan guna mengontrol 

agar penelitian ini tidak terlepas dari tujuan yang telah ditetapkan. 

BAB II. Landasan Teori 

Bab ini menguraikan tentang teori-teori ilmiah maupun pendapat para ahli yang 

relevan terkait dengan tema penelitian yang telah ditetapkan. Selain itu pada bab 

ini diuraikan pula metode apa yang digunakan sebagai alat pemecah masalah yang 

telah dijelaskan pada bab sebelumnya. 

BAB III. Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan tahapan-tahapan sistematis yang dilakukan sebagai upaya 

penyelesaian penelitian ini, dimana tahapan-tahapan tersebut dituangkan dalam 

sebuah flowchart. 

BAB IV. Hasil dan Pembahasan 

Bab ini merupakan bab utama pada penelitian ini, dimana pada bab ini terdapat 

proses pengumpulan data dengan melakukan wawancara terkait aliran produk, 

informasi serta keuangan yang ada pada pengolahan ketela ungu tersebut. 
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Kemudian data tersebut akan digunakan untuk menghitung nilai tambah yang 

dapat diperoleh masing-masing anggota pada rantai pasok pengolahan ketela ungu 

tersebut serta melakukan perhitungan nilai efisiensi relatif pada proses produksi 

masing-masing produk hasil olahan ketela ungu di UMKM Murakabi 

BAB V. Kesimpulan dan Saran 

Bab akhir ini memuat kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini, serta 

terdapat saran yang diberikan oleh penulis yang dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan oleh pihak-pihak yang membutuhkan. 

 


