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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu daerah yang berada di 

bawah lereng Gunung Lawu. Seperti pada daerah dataran tinggi lainya, 

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu pemasok hasil pertanian 

berupa sayuran untuk daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Pada Kabupaten 

Karanganyar khususnya Ds. Puntukrejo, Kecamatan Ngargoyoso mayoritas 

masyarakat berprofesi sebagai petani, adapun hasil pertanian pada daerah 

tersebut antara lain: sayuran, buah dan ubi-ubian. Jenis ubi yang 

dibudidayakan pada daerah tersebut antara (i) ubi akar seperti wortel, lobak, 

ketela ungu, dan singkong, (ii) ubi batang seperti jahe dan (iii) ubi lapis 

seperti talas, gembili uwi dan lain sebagainya. Namun mayoritas petani hanya 

menamam ubi jalar atau ketela ungu dikarenakan memiliki nilai ekonomi 

yang tertinggi. 

Ubi jalar (Ipomoea batatas l) merupakan jenis tananam tropis yang 

tumbuh menjalar dan termasuk dalam keluarga Convoloulaceae (Suparman, 

2010). Tanaman ini memiliki sususan utama berupa batang, ubi, daun, bunga, 

buah dan biji. Bentuk dari batang ubi jalar adalah bulat, tidak berkayu dan 

memiliki panjang antara 2-3 meter (Rukmana, 1997). Ubi jalar selain 

memiliki kandungan Vitamin A yang tinggi, juga terdapat kandungan 

antosianin yang merupakan zat warna pada tanaman. Antosianin merupakan 

antioksida alami yang dapat mencegah berbagai penyakit antara lain kanker, 

jantung, tekanan darah tinggi, katarak serta dapat menghaluskan kulit 

(Rukmana, 1997).  

Berdasarkan data BPS pada tahun 2015 Kabupaten Karanganyar 

merupakan penghasil ubi jalar terbesar di Provinsi Jawa Tengah dengan luas 

area penanaman 868 ha dapat menghasilkan 31.076 ton dengan nilai 

produktivitas 358,02 ku/ha. Hal ini dikarenakan Kabupaten Karanganyar 

memiliki kondisi alam dan cuaca yang cocok bagi ubi jalar untuk tumbuh 
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dengan ideal. Hasil produksi yang melimpah tidak diikuti dengan kesadaran 

petani untuk meningkatkan nilai jual ubi jalar. Mayoritas petani di 

Karanganyar khususnya Desa Puntukrejo, Kecamatan Ngargoyoso hanya  

melakukan budidaya ubi-ubian sebatas penanaman  untuk kemudian 

menjualnya kepada pengepul yang notabene memiliki nilai jual yang rendah.  

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan sebuah 

peranan utama dalam transisi ekonomi saat ini. Dalam transisi ekonomi ini 

UMKM telah diakui UMKM merupakan mesin penggerak dari pertumbuhan 

ekonomi dan sumber dari perkembangan yang berkelanjutan yang penting 

bagi restrukturisasi industri, pembukaan lapangan kerja baru, dan 

menciptakan pendapatan bagi masyarakat (Koyunchugil dan Ozgulbas, 2008). 

Salah satu upaya untuk meningkatkan nilai jual ubi jalar adalah dengan 

melakukan pengolahan menjadi makanan ringan seperti yang dilakukan 

UMKM Kelompok Wanita Tani “Murakabi”. Guna meningkatkan nilai jual 

ubi-ubian hasil budidaya warga sekitar khususnya ubi jalar diolah menjadi 

makanan olahan khas Kabupaten Karanganyar yaitu berupa timus, bakpia, 

wingko. Proses produksi pada UMKM ini dimulai dari membeli bahan baku 

ubi jalar dari para petani sekitar, kemudian dilakukan proses produksi 

menjadi produk yang diiginkan untuk selanjutnya dijual ke pasaran. Namun 

pada proses produksinya banyak ditemukan beberapa risiko yang sering 

dihadapai oleh UMKM Kelompok Wanita Tani “Murakabi”. Risiko 

merupakan peluang terjadinya kemungkinan tejadinya hasil negatif yang 

tidak diinginkan untuk dipertimbangkan kemungkinan terjadinya (Basyaib, 

2007). Salah satu dampak dari kemungkinan tejadinya risiko adalah terjadi 

kerugian yang tidak terduga, hal ini menunjukan bahwa terdapat 

ketidakpastian dalam sebuah risiko, khususnya risiko produksi. Oleh karena 

itu perlu dilakukan proses identifikasi untuk menganalisis dan merumuskan 

sebuah strategi dalam sebuah manajemen risiko pada proses produksi ubi 

jalar di UMKM tersebut. 

Berdasarkan permasalahan diatas penulis ingin melakukan penelitian 

mengenai manajemen risiko pada proses produksi ubi jalar pada UMKM 

Kelompok Wanita Tani “Murakabi” untuk kemudian menyusun strategi 
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mitigasi untuk menanggulangi risiko yang kemungkinan dapat terjadi. 

Manajemen risiko adalah semua rangkaian kegiatan yang berhubungan 

dengan risiko yaitu perencanaan (planning), penilaian (assessment), 

penanganan (handling) dan pemantauan (monitoring) terhadap sebuah risiko 

(Kerzner, 2001). Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk mengenali risik 

dan mengembangkan strategi untuk mengurangi atau bahkan 

menghindarinya, dilain sisi juga harus dicari cara untuk memaksimalkan 

peluang yang ada (Wideman, 1992).  

Diharapkan dengan penelitian ini UMKM Kelompok Wanita Tani 

“Murakabi” dapat mengetahui risiko terbesar yang mungkin terjadi serta 

mitigasi risiko pada proses produksi pengolahan ubi ungu sehingga dapat 

melakukan langkah preventif maupun penganggulangan sebagai upaya 

meminimalisir dampak dari risiko yang terjadi. Berdasarkan hasil pemaparan 

dan uraian latar belakang yang telah dibuat dalam penelitian ini penulis 

menyusun judul “Analisis dan Penentuan Strategi Mitigasi Risiko pada 

Produksi Ubi Jalar (Ipomoea Batatas L) (Studi Kasus : UMKM Kelompok 

Wanita Tani “Murakabi” Kab. Karanganyar)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang ditulis sebelumnya, penulis 

dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

menganalisis risiko pada proses produksi ubi jalar pada UMKM Kelompok 

Wanita Tani “Murakabi” Kab. Karanganyar serta menentukan strategi 

mitigasi risikonya. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan-batasan permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian ini 

untuk tetap sesuai dengan tujuan, antara lain: 

1. Penelitian ini dilakukan pada UMKM Kelompok Wanita Tani “Murakabi”, 

Desa Puntukrejo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar. 

2. Data yang digunakan dalam proses produksi pada UMKM Kelompok 

Wanita Tani “Murakabi”. 
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3. Proses identifikasi dan penilaian risiko produksi ubi jalar menggunakan 

metode FMEA. 

4. Proses mitigasi risiko menggunakan metode AHP. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai penulis dengan penelitian ini antara lain: 

1. Mengidenfikasi risiko yang dapat terjadi selama proses produksi produk 

olahan ubi jalar di UMKM Kelompok Wanita Tani “Murakabi”, Desa 

Puntukrejo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar. 

2. Memberikan usulan perbaikan mengenai strategi mitigasi terhadap risiko 

yang kemungkinan dapat tejadi selama proses produksi ubi jalar di 

UMKM Kelompok Wanita Tani “Murakabi”, Desa Puntukrejo, Kec. 

Ngargoyoso, Kab. Karanganyar. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada banyak 

orang antara lain: masyarakat khususnya UMKM Kelompok Wanita Tani 

“Murakabi” dapat mengetahui risiko yang kemungkinan terjadi selama proses 

produksi dan cara mengantisipasinya, penelitian ini juga diharapkan dapat 

memberikan pengetahuan mengenai risiko-risiko yang kemungkinan dapat 

terjadi pada proses produksi ubi jalar dan penelitian ini dapat digunakan 

sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Berikut ini merupakan uraian sistematika yang menggambarkan 

secara jelas mengenai penelitian ini : 

BAB I. Pendahuluan 

Bab ini membahas mengenai latar belakang pemilihan tema oleh 

penulis, disertai dengan tujuan yang hendak dicapai dan juga 

batasan-batasan yang digunakan dalam penelitian ini, juga 

dijelaskan manfaat yang diharapkan penulis dari penyusunan 

laporan ini  dan sistematika gambaran penyusunan penelitian ini. 
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BAB II. Landasan Teori 

Penjelasan mengenai teori-teori ilmiah dan pendapat para ahli yang 

relevan dengan penelitian ini dijabarkan dalam bab ini. Selain itu 

pada bab ini juga dijelaskan mengenai metode yang digunakan 

dalam proses pengolahan data penelitian ini. 

BAB III. Metode Penelitian 

Tahapan-tahapan penelitian dijelaskan pada bab ini yang mencakup 

mengenai langkah-langkah sistematis dalam proses penyusunan 

laporan ini dan untuk menggambarkan secara jelas tahapan-tahapan 

tersebut dibuat dalam bentu flowchart. Sedangkan untuk 

memperjelas dari flowchart juga diberikan penjelasan singkat dari 

setiap tahapannya. 

BAB IV. Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Proses observasi, pengolahan data, pengolahan data dan analisis 

berdasarkan data yang diperoleh dari UMKM Kelompok Wanita 

Tani “Murakabi” akan dijelaskan pada bab ini. 

BAB V. Kesimpulan dan Saran 

Bab terakhir ini dijabarkan mengenai kesimpulan yang didapatkan 

dari penyusunan laporan ini. Serta saran yang diberikan penulis 

yang dapat dipertimbangkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan. 

 

 

 

 

 

 

 


