
PEMETAAN PRIORITAS KEBUTUHAN PEMBERDAYAAN 

PETANI PADA RANTAI NILAI KOMODITAS SINGKONG  

DI DESA KEMUNING LOR KECAMATAN ARJASA 

KABUPATEN JEMBER 

 

 

 

 

SKRIPSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh 

 

Leony Erina Ventyani 

NIM D41171073 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI MANAJEMEN AGROINDUSTRI 

JURUSAN MANAJEMEN AGRIBISNIS 

POLITEKNIK NEGERI JEMBER  

2021 



 

ii 
 

PEMETAAN PRIORITAS KEBUTUHAN PEMBERDAYAAN 

PETANI PADA RANTAI NILAI KOMODITAS SINGKONG  

DI DESA KEMUNING LOR KECAMATAN ARJASA 

KABUPATEN JEMBER 

 

 

SKRIPSI 

 

 

 

 

 

Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Terapan Pertanian (S.Tr.P)  

di Program Studi  Manajemen Agroindustri 

Jurusan Manajemen Agribisnis 

 

 

oleh 

Leony Erina Ventyani 

NIM D41171073 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI MANAJEMEN AGROINDUSTRI 

JURUSAN MANAJEMEN AGRIBISNIS 

POLITEKNIK NEGERI JEMBER 

2021 



 

iii 
 

PEMETAAN PRIORITAS KEBUTUHAN PEMBERDAYAAN 

PETANI PADA RANTAI NILAI KOMODITAS SINGKONG  

DI DESA KEMUNING LOR KECAMATAN ARJASA 

KABUPATEN JEMBER 

 

Leony Erina Ventyani (D41171073) 

Telah Diuji pada Tanggal: 14 Juni 2021 

Telah Dinyatakan Memenuhi Syarat 

Tim Penguji: 

Ketua Penguji, 

 

 

 

Dr. Ir. Ridwan Iskandar, MT 

NIP. 19590918 198903 1 003 

 

Sekretaris Penguji,     Anggota Penguji,  

 

 

 

Dr. Muksin, SP, M.Si   Dr. Dhanang Eka Putra, SP, M.Sc 

NIP. 19731010 199803 1 002   NIP. 19831210 201404 1 001 

 

 

Dosen Pembimbing, 

 

 

 

Dr. Muksin, SP, M.Si  

NIP. 19731010 199803 1 002  

 

Mengesahkan, 

Ketua Jurusan Manajemen Agribisnis 

 

 

 

Taufik Hidayat, SE, M.Si 

NIP. 196740902 200501 1 001



 

iv 

 

SURAT PERNYATAAN 

 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:  

Nama  : Leony Erina Ventyani 

NIM  : D41171073 

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala pernyataan dalam 

Laporan Skripsi saya yang berjudul “Pemetaan Prioritas Kebutuhan 

Pemberdayaan Petani pada Rantai Nilai Komoditas Singkong di Desa Kemuning 

Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember” merupakan gagasan dan hasil karya 

saya sendiri dengan arahan komisi pembimbing dan belum pernah diajukan dalam 

bentuk apapun pada perguruan tinggi manapun.  

Semua data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas 

dan dapat diperiksa kebenarannya. Sumber informasi yang berasal atau dikutip 

dari karya yang diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam naskah dan 

dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir Skripsi ini.  

 

 

Jember, 14 Juni 2021 

 

 

 

Leony Erina Ventyani 

NIM D41171073



 
 

v 
 

PERNYATAAN 

PERSETUJUAN PUBLIKASI 

KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN 

AKADEMIS 

 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini:  

Nama    : Leony Erina Ventyani 

NIM    : D41171073 

Program Studi  : Manajemen Agroindustri  

Jurusan   : Manajemen Agribisnis  

 

Demi pengembangan Ilmu Pengetahuan, saya menyetujui untuk 

memberikan kepada UPT. Perpustakaan Politeknik Negeri Jember, Hak Bebas 

Royalti Non- Eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya 

berupa Skripsi yang berjudul :  

 

PEMETAAN PRIORITAS KEBUTUHAN PEMBERDAYAAN 

PETANI PADA RANTAI NILAI KOMODITAS SINGKONG  

DI DESA KEMUNING LOR KECAMATAN ARJASA 

KABUPATEN JEMBER 

 

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini UPT. Perpustakaan Politeknik 

Negeri Jember berhak menyimpan, mengalih media atau format, mengelola dalam 

bentuk pangkalan data (Database), mendistribusikan karya dan menampilkan atau 

mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis 

tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai 

penulis atau pencipta.  

 

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak 

Politeknik Negeri Jember, Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas 

Pelanggaran Hak Cipta dalam Karya ilmiah ini.  

 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.  

 

 

Dibuat di  : Jember  

Pada Tanggal : 14 Juni 2021 

Yang menyatakan,  

 

 

 

Nama  : Leony Erina Ventyani 

NIM  : D41171073



 
 

vi 
 

MOTTO 

 

 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu adalah kemudahan”. 

(QS. Al-Insyirah: 6) 

 

“Kunci sukses dengan hati damai adalah selalu libatkan Allah dalam segala 

urusan, baik itu kesedihan maupun kebahagiaan. Pertolongan Allah sangat dekat, 

jadi jangan segan-segan dalam berdoa untuk meminta. Inget, berdoa itu gratis.” 

(Leony Erina Ventyani) 

 

“Ada orang tua dan keluarga yang sedang menunggu kesuksesanmu, ingatlah 

bahwa mereka membiayai kuliahmu dengan uang bukan daun.” 

(Leony Erina Ventyani) 

 

“Maka jangan sekali-kali membiarkan kehidupan dunia ini memperdayakan 

kamu.” 

 (QS. Fatir: 5)  

 

“Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik 

(untuk memotong), maka ia akan memanfaatkanmu (dipotong)” 

(HR. Muslim) 



 
 

vii 
 

PERSEMBAHAN 

 

Dengan menyebut nama ALLAH SWT yang Maha Pengasih dan Maha 

Penyayang dan mengucap sholawat serta salam kepada junjungan agung Nabi 

Muhammad SAW, saya persembahkan skripsi yang saya susun kepada:  

1. Allah SWT yang telah menciptakan saya sebagai manusia berakal dan 

beriman islam serta memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya 

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.  

2. Nabi Muhammad SAW sehingga dengan kehadirannya, saya dapat berada 

pada jalan penuh rahmat dalam naungan islam.  

3. Mama Erna  Wahyuni yang saya cintai dan sayangi hingga Jannah. 

Terimakasih sudah melahirkan saya didunia ini, menyayangi saya dan 

membesarkan saya dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, sosokmu 

mengajarkanku arti kerasnya kehidupan bahwa dunia ini tidak bisa dilalui 

oleh orang-orang lemah. Semoga lelah dan letihmu menjadi penolong masuk 

Syurga. Jazakillah khairan mama.  

4. Ayah Samsuri yang saya cintai dan sayangi hingga Jannah. Terimakasih 

sudah menjadikanku putri tersayang ayah, selalu ada ketika saya sedang 

membutuhkan pundak dan ketika masalah menerpa dikehidupanku. Berkat 

ayah, Leony menjadi seorang yang sabar dan berfikir bahwa setiap 

permasalahan bisa diselesaikan dengan baik. Semoga jerih payah nafkahmu 

sebagai penolong masuk Syurga. Jazakallahu khairan ayah. 

5. Alm. Kakek Moh. Soekiman yang selalu ada tiap langkah saya semoga beliau 

sekarang di Syurga, terima kasih sudah membesarkanku dengan ikhlas dan 

kasih sayang. Nenek Siti Khusnul Khotimah yang support saaya sebagai cucu 

andalan, terima kasih sudah menjadi ibu kedua ku setelah mama. Adek Ferry 

Candra Ardiyanto yang saya sayangi dan orang yang bisa diandalkan setelah 

kedua orang tua, adek Nur Rifqah dan adek Hermanto Ryan Wahyudi yang 

saya sayangi dan selalu sayang kepada saya, adek Feby Az-Zahra si baby 

mungil yang selalu saya rindukan untuk pulang. Terima kasih kalian adalah  



 
 

viii 
 

salah satu motivasi saya, memberikan dukungan kepada saya dan 

memberikan semangat agar skripsi ini cepat selesai. Jazakumullah khairan. 

6. Dr. Muksin, SP, M.Si selaku Dosen pembimbing, saya ucapkan terimakasih 

atas segala waktu yang diberikan kepada saya, untuk segala bimbingan dan 

arahannya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.  

7. Dr. Ir. Ridwan iskandar, MT, dan Dr. Dhanang Eka Putra. SP., M.Sc sebagai 

dosen penguji, yang telah memberikan masukan serta saran terhadap 

penelitian yang telah saya kerjakan.  

8. Dosen serta teknisi Politeknik Negeri Jember Jurusan Manajemen Agribisnis 

Prodi Manajemen Agroindustri yang telah berbagi ilmunya sejak saya 

menjadi mahasiswa baru sampai sekarang. 

9. Petani, tengkulak, pengolah produk kedelai singkong, dan keluarga Bapak 

Jumairi yang bersedia untuk membantu saya dan memberikan informasi 

untuk menyelesaikan skripsi saya. 

10. Reza Ayu, Nindia Septiani, Dwi Devi, Rezha Asrofa, Rifqi Hidayanti, Vira 

Oktaviani, Bella Karunia, Amalia Infadzah, Widiatur, Fitriya Ulfa, Mbak 

Husna, Mbak Titis, dan Mbak Febri, dan sahabat seperjuangan lainnya yang 

tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terima kasih sudah menjadi sahabat 

dan ada untuk Leony hingga menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

11. Untukmu seseorang yang tidak bisa ku sebut namanya, terima kasih atas 

waktu dan kebersamaannya. Semoga pendampinganmu tidak hanya sampai 

sini, namun bersama-sama hingga Syurga. Semoga Allah mudahkan jalanmu 

membersamaiku.  

12. Seluruh teman-teman seperjuangan Manajemen Agroindustri 2017 dan 

Golongan B khususnya, suatu kehormatan telah menjadi bagian keluarga 

yang baik dan memberikan dukungan sampai terselesainya skripsi ini.  

13. Almamater tercintaku Politeknik Negeri Jember dan rekan-rekan yang telah 

ikut membantu dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini.  

 

 

 



 
 

ix 
 

Pemetaan Prioritas Kebutuhan Pemberdayaan Petani pada Rantai Nilai 

Komoditas Singkong di Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa 

Kabupaten Jember 

 

Leony Erina Ventyani 

Program Studi Manajemen Agroindustri 

Jurusan Manajemen Agribisnis 

ABSTRAK 

 

Komoditas pangan merupakan jenis komoditi yang dibutuhkan oleh banyak orang. 

Jember merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat banyak komoditas 

tanaman pangan. Salah satu komoditas tanaman pangan yang banyak ditemui 

adalah ubi kayu (singkong). Budidaya singkong bagi masyarakat merupakan 

kegiatan pertanian yang cukup penting karena dapat memberikan keuntungan bagi 

para pelakunya pada tiap kegiatan tata niaga. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengkaji kelembagaan perdagangan singkong dari hulu sampai ke hilir 

dengan menggunakan analisis rantai nilai (Value Chain Analysis) dan metode 

Hanlon Kualitatif agar dapat mengetahui keuntungan dan kerugian budidayanya, 

sehingga dapat mengetahui pemetaan prioritas kebutuhan pemberdayaan petani 

singkong. Penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan 

metode hanlon kualitatif, teknik analisis pemetaan rantai nilai, biaya usaha, 

analisis nilai tambah. Aktivitas rantai nilai kedelai lokal melibatkan tiga pelaku 

utama yaitu petani, tengkulak dan pengolah serta terdapat sepuluh pelaku 

pendukung. Total biaya yang dikeluarkan oleh perpetani adalah sebesar Rp 

5.339.767/musim dengan penerimaan sebesar Rp 12.416.667 /musim dan 

pendapatan Rp 7.076.900. Pada tengkulak total biaya pertengkulak sebesar Rp 

18.059.109/musim dengan total penerimaan sebesar 22.125.000 /musim dan 

pendapatan sebesar Rp 4.565.892.  Pada pengolah keripik singkong dengan biaya 

total Rp 12.500.000/bulan dengan penerimaan sebesar Rp 65.000.000/tahun 

dengan pendapatan Rp 38.756.000. Budidaya dan pengolahan menjadi masalah 

yang paling prioritas diantara permasalahan yang lainnya, sebab ketidak mampuan 

petani dalam budidaya dan pengolahan singkong. Solusinya perlu dilakukan 

kegiatan penyuluhan secara rutin mengenai budidaya dan pengolahan singkong 

sehingga mengurangi ketidak mampuan petani dalam berbudidaya singkong.  

  

Kata kunci: Rantai Nilai, Singkong, Masalah  
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Mapping of Priority Needs for Farmer Empowerment in the Cassava 

Commodity Value Chain in Kemuning Lor Village, Arjasa District,  

Jember Regency 

 

Leony Erina Ventyani 

Agroindustry Management Study Program 

Department of Agribusiness Management 

ABSTRACT 

 

Food commodity is a type of commodity that is needed by many people. Jember is 

one of the districts where there are many food crop commodities. One of the most 

common food crop commodities is cassava (cassava). Cultivation of cassava for 

the community is an important agricultural activity because it can provide 

benefits for the perpetrators in each trade system activity. The purpose of this 

study was to examine the cassava trade institution from upstream to downstream 

using value chain analysis and the qualitative Hanlon method in order to find out 

the advantages and disadvantages of cultivation, so as to know the mapping of 

priority needs for empowerment of cassava farmers. This research uses 

descriptive quantitative using qualitative hanlon methods, value chain mapping 

analysis techniques, business costs, value added analysis. Local soybean value 

chain activities involve three main actors, namely farmers, middlemen and 

processors and there are ten supporting actors. The total cost incurred by 

perpetani is IDR 5,339,767 / season with revenues of IDR 12,416,667 / season 

and income of IDR 7,076,900. For middlemen, the total cost of middlemen is IDR 

18,059,109 / season with total revenue of 22,125,000 / season and income of IDR 

4,565,892. For the cassava chip processor, the total cost is IDR 12,500,000 / 

month with a revenue of IDR 65,000,000 / year with an income of IDR 

38,756,000. Cultivation and processing are the most priority problems among 

other problems, due to the inability of farmers to cultivate and process cassava. 

The solution needs to be carried out routine outreach activities regarding the 

cultivation and processing of cassava so as to reduce the inability of farmers to 

cultivate cassava. 

Key words: Value Chain, Cassava, Problem 
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RINGKASAN 

 

“Pemetaan Prioritas Kebutuhan Pemberdayaan Petani pada Rantai Nilai 

Komoditas Singkong di Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten 

Jember”. Leony Erina Ventyani, D41171073, Tahun 2021, 115 Halaman, Jurusan 

Manajemen Agribisnis, Program Studi Manajemen Agroindustri, Dr. Muksin, SP, 

M.Si (Pembimbing). 

Komoditas pangan merupakan jenis komoditi yang dibutuhkan oleh 

banyak orang. Jember merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat banyak 

komoditas tanaman pangan. Salah satu komoditas tanaman pangan yang banyak 

ditemui adalah ubi kayu (singkong). Berdasarkan data Badan Pusat Stastistik 

Kabupaten Jember tahun 2018, Kabupaten Jember merupakan salah satu 

kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur, Indonesia terletak di sebelah timur 

Pulau Jawa yang memiliki lahan pertanian dan perkebunan cukup luas yakni 

sebesar  9.907,755 ha. Berdasarkan data Badan Pusat Stastistik Kabupaten Jember 

dalam angka 2019, produksi komoditas singkong cenderung meningkat dari tahun 

2016-2018). Budidaya singkong bagi masyarakat merupakan kegiatan pertanian 

yang cukup penting karena dapat memberikan keuntungan bagi para pelakunya 

pada tiap kegiatan tata niaga.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kelembagaan 

perdagangan singkong dari hulu sampai ke hilir dengan menggunakan analisis 

rantai nilai (Value Chain Analysis) dan metode Hanlon Kualitatif agar dapat 

mengetahui keuntungan dan kerugian budidayanya, sehingga dapat mengetahui 

pemetaan prioritas kebutuhan pemberdayaan petani singkong. Penelitian ini 

menggunakan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode hanlon 

kualitatif, teknik analisis pemetaan rantai nilai, biaya usaha, analisis nilai tambah. 

Rantai nilai singkong di Kabupaten Jember secara umum melibatkan tiga pelaku 

utama (petani, tengkulak, dan pengolah) dan sepuluh pelaku pendukung. Dalam 

proses inti rantai nilai singkong terdapat 6 proses inti yakni penyediaan 

input/sarana produksi - penanaman dan pemeliharaan -  pemanenan – pengolahan 

– perdagangan - konsumen akhir. Dalam memetakan rantai nilai dapat diukur dan 
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diperoleh dengan melihat nilai yang ditambahkam pada setiap langkah didalam 

rantai, yang memberikan gambaran umum tentang perolehan yang didapat ditiap-

tiap yang berbeda dengan menganalisis biaya dan margin. 

Total biaya yang dikeluarkan oleh perpetani adalah sebesar Rp 

5.339.767/musim dengan penerimaan sebesar Rp 12.416.667 /musim dan 

pendapatan Rp 7.076.900. Pada tengkulak total biaya pertengkulak sebesar Rp 

18.059.109/musim dengan total penerimaan sebesar 22.125.000 /musim dan 

pendapatan sebesar Rp 4.565.892.  Pada pengolah keripik singkong dengan biaya 

total Rp 12.500.000/bulan dengan penerimaan sebesar Rp 65.000.000/tahun 

dengan pendapatan Rp 38.756.000. Budidaya dan pengolahan menjadi masalah 

yang paling prioritas diantara permasalahan yang lainnya, sebab ketidak mampuan 

petani dalam budidaya dan pengolahan singkong. Solusinya perlu dilakukan 

kegiatan penyuluhan secara rutin mengenai budidaya dan pengolahan singkong 

sehingga mengurangi ketidak mampuan petani dalam berbudidaya singkong.   



 
 

xii 
 

DAFTAR ISI 

 

Halaman 

HALAMAN SAMPUL ........................................................................................... i 

HALAMAN JUDUL ............................................................................................. ii 

HALAMAN PENGESAHAN .............................................................................. iii 

HALAMAN PERNYATAAN MAHASISWI .................................................... iv 

HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI ........................................................ v 

HALAMAN MOTTO .......................................................................................... vi 

HALAMAN PERSEMBAHAN ......................................................................... vii 

HALAMAN ABSTRAK ...................................................................................... ix 

HALAMAN ABSTRACT ..................................................................................... x 

HALAMAN PRAKATA ...................................................................................... xi 

HALAMAN RINGKASAN ................................................................................. xi 

DAFTAR ISI ........................................................................................................ xii 

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xiii 

DAFTAR TABEL ............................................................................................... xv 

DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... xvi 

 

BAB 1. PENDAHULUAN .................................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang ............................................................................................ 1 

1.2 Rumusan Masalah ....................................................................................... 3 

1.3 Tujuan .......................................................................................................... 3 

1.4 Manfaat ........................................................................................................ 3 

 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................... 5 

2.1 Penelitian Terdahulu ................................................................................... 5 

2.2 Landasan Teori .......................................................................................... 10 

2.2.1 Manajemen Rantai Nilai dan Rantai Pasok .......................................... 10 

2.2.2 Rantai Nilai pada Produk Pertanian ...................................................... 13 



 
 

xiii 
 

2.2.3 Masalah-Masalah dalam Rantai Nilai Produk Pertanian ...................... 15 

2.2.4 Usaha Tani Singkong ............................................................................ 16 

2.2.5 Petani Singkong dan Masalahnya ......................................................... 17 

2.2.6 Singkong ............................................................................................... 18 

2.2.7 Pemetaan Rantai Nilai .......................................................................... 21 

2.3 Kerangka Pemikiran ................................................................................. 23 

 

BAB 3. METODELOGI PENELITIAN ........................................................... 24 

3.1 Rancangan Penelitian ................................................................................ 24 

3.2 Populasi Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel .......................... 24 

3.3 Instrumen Penelitian ................................................................................. 25 

3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian ................................................................... 25 

3.5 Prosedur Pengumpulan Data ................................................................... 25 

3.5.1 Jenis Data .............................................................................................. 25 

3.5.2 Prosedur Pengumpulan Data ................................................................. 26 

3.6 Definisi Operasional Variabel .................................................................. 26 

3.7 Teknik Analisis .......................................................................................... 28 

3.7.1. Analisis Pemetaan Rantai Nilai ........................................................... 28 

3.7.2 Metode Hanlon Kualitatif ..................................................................... 28 

 

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN .............................................................. 32 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian ....................................................... 32 

4.1.1 Letak Geografis dan Luas Wilayah ...................................................... 32 

4.1.2 Keadaan Penduduk ............................................................................... 33 

4.1.3 Keadaan Ekonomi ................................................................................. 34 

4.1.4 Keberadaan Singkong di Kecamatan Arjasa ........................................ 35 

4.2 Karakteristik Responden .......................................................................... 36 

4.3 Pemetaan Rantai Nilai pada Komoditas Singkong ................................ 42 

4.3.1 Memetakan Proses Inti dalam Rantai Nilai Singkong .......................... 42 

4.3.2 Memetakan Pengetahuan dan Alur Informasi ...................................... 45 



 
 

xiv 
 

4.3.3 Memetakan Nilai pada Berbagai Tingkatan dalam Rantai Nilai .......... 46 

4.3.4 Memetakan Hambatan dan Solusi dengan Matriks Peta Rantai Nilai .. 51 

4.4 Prioritas Masalah Petani menggunakan Metode Hanlon Kualitatif .... 54 

 

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN .............................................................. 57 

5.1 Kesimpulan ................................................................................................ 57 

5.2 Saran ........................................................................................................... 58 

 

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 59 

LAMPIRAN ......................................................................................................... 62 

 



 
 

xiii 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Pemetaan Prioritas Kebutuhan Pemberdayaan 

Petani pada Rantai Nilai Komoditas Singkong ..................................  23 

Gambar 4.1 Layout  Pengolahan Singkong Berupa Singkong Desa Kemuning 

Lor,  Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember, 2021. ...........................  41 

Gambar 4.1 Pemetaan Proses Inti linier Sederhana ................................................  42 

Gambar 4.3 Aliran Rantai Pasok Singkong ............................................................  43 

Gambar 4.4 Pemetaan pengetahuan dan alur informasi pelaku singkong ..............  45 

 



 

xv 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 3.1 Kriteria Urgency (mendesak)  Metode Kualitatif ...................................  30 

Tabel 3.2 Kriteria Seriousness (kegawatan) Metode Hanlon Kualitatif .................  30 

Tabel 3.3 Kriteria Growth (perkembangan) Metode Hanlon Kualitatif .................  30 

Tabel 3.4 Kesimpulan Penentu Prioritas Masalah ..................................................  31 

Tabel 4.1 Luas Daerah Menurut Desa di Kecamatan Arjasa ..................................  32 

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Tiap Dusun di Desa Kemuning Lor...........................  34 

Tabel 4.3 Pendidikan Penduduk Desa Kemuning Lor ............................................  34 

Tabel 4.4 Pekerjaan dan Mata Pencaharian Penduduk Desa Kemuning Lor ..........  35 

Tabel 4.5 Perbandingan penyebaran singkong di Kec. Arjasa Tahun 2019 dan 

2020 ........................................................................................................  36 

Tabel 4.6 Karakteristik Petani Singkong Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember ...  37 

Tabel 4.7 Karakteristik Tengkulak Singkong Kecamatan Arjasa Kabupaten 

Jember .....................................................................................................  39 

Tabel 4.8 Karakteristik Pengolah Singkong Kecamatan Arjasa Kabupaten 

Jember .....................................................................................................  40 

Tabel 4.9 Aktivitas Pelaku Rantai Pasok Singkong di Kecamatan Jember, 2021 ..  44 

Tabel 4.10 Penerimaan Setiap Pelaku dalam Rantai Nilai Singkong di 

Kecamatan Arjasa Kabupaten   Jember, 2020. .......................................  46 

Tabel 4.11 Penerimaan Setiap Pelaku dalam Rantai Nilai Singkong di 

Kecamatan Arjasa Kabupaten   Jember, 2020. .......................................  48 

Tabel 4.12 Margin Setiap Pelaku Utama dalam Rantai Nilai Singkong di 

Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember, 2020 ..........................................  49 

Tabel 4.13 R/C Ratio Setiap Pelaku Utama dalam Rantai Nilai Singkong di 

Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember, 2020 ..........................................  50 

Tabel 4.14 Matriks Pemetaan Rantai Nilai Singkong .............................................  52 

Tabel 4.15 Penentuan Prioritas Masalah Petani Singkong Metode Hanlon 

Kualitatif .................................................................................................  55 

 



 

xvi 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

1. Surat Permohonan Izin Penelitian ke Bakesbangpol ..........................................  63 

2. Surat Permohonan Penelitian Bakesbangpol ke Dinas Pertanian .......................  64 

3. Surat Permohonan Izin Penelitian ke Kecamatan Arjasa ....................................  65 

4. Surat Permohonan Penelitian Bakesbangpol ke Kecamatan Arjasa ...................  66 

5. Izin Penelitian Dinas Pertanian Pangan Hortikultura dan Perkebunan  

 Kabupaten Jember ke Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Arjasa .............  67 

6. Kuesioner Pelaku Usaha .....................................................................................  68 

7. Identitas Petani Responden di Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember ...............  83 

8. Identitas Tengkulak Responden di Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember ........  84 

9. Identitas Pengolah Responden di Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember ..........  85 

10. Penerimaan Petani Singkong di Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember ............  86 

11. Penerimaan Tengkulak Singkong di Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember .....  87 

12. Nilai Penyusutan Alat (NPA) Usahatani Singkong Kecamatan Arjasa, 

Kabupaten Jember ..............................................................................................  88 

13. Nilai Penyusutan Alat (NPA) Tengkulak Singkong Kecamatan Arjasa, 

Kabupaten Jember ..............................................................................................  89 

14. Pajak Usahatani Singkong di Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember ................  90 

15. Pajak Tengkulak Singkong di Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember ...............  91 

16. Penggunaan Pupuk Usahatani Singkong di Kecamatan Arjasa, Kabupaten 

Jember ................................................................................................................  92 

17. Penggunaan Pestisida Usahatani Singkong Kecamatan Arjasa, Kabupaten 

Jember ................................................................................................................  93 

18. Hari Orang Kerja (HOK) Petani Singkong di Kecamatan Arjasa, Kabupaten 

Jember ................................................................................................................  94 

19. Upah Tenaga Kerja Usahatani Singkong Kecamatan Arjasa, Kabupaten 

Jember, 2020 ......................................................................................................  95 

20. Biaya Variabel Tengkulak Singkong Kecamatan Arjasa,  Kabupaten Jember ...  96 

 



 

xvii 
 

21. Upah Tenaga Kerja Tengkulak Singkong Kecamtan Arjasa Kabupaten 

Jember ................................................................................................................  97 

22. Penerimaan Pelaku Usaha Singkong di Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember .  98 

23. Biaya Bahan Baku yang digunakan dalam Pelaku Usaha Singkong di 

Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember ...............................................................  99 

24. Biaya Penunjang dalam Pengolahan Singkong di Kecamatan Arjasa, 

Kabupaten Jember ..............................................................................................  100 

25. Nilai Penyusutan Alat Pelaku Usaha Singkong di Kecamatan Arjasa, 

Kabupaten Jember ..............................................................................................  101 

26. Upah Tenaga Kerja Pelaku Usaha Singkong Kecamtan Arjasa, Kabupaten 

Jember ................................................................................................................  102 

27. Analisis Biaya dan Pendapatan Usahatani Singkong di Kecamatan Arjasa, 

Kabupaten Jember ..............................................................................................  103 

28. Analisis Biaya dan Pendapatan Tengkulak Singkong Kecamatan Arjasa, 

Kabupaten Jember ..............................................................................................  104 

29. Analisis Biaya dan Pendapatan Pelaku Usaha Singkong Kecamatan Arjasa, 

Kabupaten Jember ..............................................................................................  105 

30. Dokumentasi Pribadi ...........................................................................................  106 

31. Peta Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember ........................................................  115 



 

1 
 

BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Komoditas pangan merupakan jenis komoditi yang dibutuhkan oleh 

banyak orang. Jember merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat banyak 

komoditas tanaman pangan. Salah satu komoditas tanaman pangan yang banyak 

ditemui adalah ubi kayu (singkong). Sebaran potensi singkong di Kabupaten 

Jember cukup merata, yakni terdapat pada 28 kecamatan dari 31 kecamatan pada 

kabupaten tersebut, antara lain: kecamatan Kencong, Gumukmas, Puger, 

Wuluhan, Ambulu, Tempurejo, Silo, Mayang, Mumbulsari, Ajung, Rambipuji, 

Balung, Semboro, Jombang, Sumberbaru, Tanggul, Bangsalsari, Panti, 

Sukorambi, Arjasa, Pakusari, Kalisat, Ledokombo, Sumberjambe, Sukowono, 

Jelbuk, Kaliwates, Sumbersari dan Patrang (BPS, 2018). 

Berdasarkan data Badan Pusat Stastistik Kabupaten Jember tahun 2018, 

Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa 

Timur, Indonesia terletak di sebelah timur Pulau Jawa yang memiliki lahan 

pertanian dan perkebunan cukup luas yakni sebesar 9.907,755 ha. Dinas Tanaman 

Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Jember mencatat luas lahan 

pertanian yang sudah panen pada Maret dan April 2019 mencapai 43.124 ha 

dengan produksi rata-rata sebesar 6,8 ton per ha. Berdasarkan data Badan Pusat 

Stastistik Kabupaten Jember dalam angka 2019, produksi komoditas singkong 

cenderung meningkat dari tahun 2016-2018. Pada tahun 2016 total produksi 

singkong sebesar 17.112 Kw, pada tahun 2017 total produksi singkong sebesar 

20.377 Kw, dan pada tahun 2018 total produksi singkong sebesar 141.051 Kw. 

Berdasarkan data tersebut, dapat dibuktikan bahwa hasil produksi singkong di 

Kabupaten Jember mengalami peningkatan.  

Komoditas singkong memiliki beragam produk yang berkelanjutan dan 

sangat prospektif baik pangan maupun non pangan. Singkong merupakan tanaman 

pangan umbi yang sering dijumpai dan beragam pemanfaatannya. Manfaat 

singkong dalam fokus pengembangan komoditas dibagi menjadi bahan makanan 
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pokok lokal, produk industri pertanian, dan bahan baku industri sehingga sangat 

berpotensi untuk dikembangkan (Kebijakan Pembangunan Pertanian 2015-2019). 

Singkong dewasa ini merupakan bahan dasar dari berbagai jenis produk seperti, 

berbagai olahan makanan, tepung, pakan, alkohol, bahan kertas dan tekstil, 

pemanis dan produk-produk lain yang dapat terurai secara hayati (Agriculture 

Research Council, 2017).  Daun singkong dapat dimanfaatkan sebagai sayuran 

dan bahan pakan ternak. Batang singkong berguna untuk bahan tanam pada 

penanaman selanjutnya. Selain padi dan jagung secara keseluruhan bagian tubuh 

tanamannya, umbi singkong merupakan bagian tanaman yang paling banyak 

dimanfaatkan dan diolah karena sebagai sumber karbohidrat utama.  

Budidaya singkong bagi masyarakat merupakan kegiatan pertanian yang 

cukup penting karena dapat memberikan keuntungan bagi para pelakunya pada 

tiap kegiatan tata niaga. Kendala-kendala yang berkaitan dengan budidaya 

singkong mulai dari hulu ke hilir tidak jarang petani mendapati kerugian karena 

harga yang diterima rendah, sedangkan yang mendapatkan keuntungan adalah 

pelaku dalam rantai nilai. Adanya permasalahan yang dihadapi petani singkong 

dapat menggunakan salah satu metode untuk menentukan prioritas permasalahan. 

Metode tersebut menggunakan metode Hanlon Kualitatif dengan cara teknik 

skoring. Penggunaan metode Hanlon untuk menetapan prioritas masalah 

dilakukan apabila menghadapi hambatan keterbatasan dalam menyelesaikan 

masalah. Metode Hanlon Kualitatif membandingkan pentingnya masalah satu 

dengan masalah lain melalui cara matching untuk tiap-tiap masalah. Analisis 

rantai nilai (Value Chain Analysis) memiliki peranan penting pada seluruh 

aktivitas mulai dari pengadaan bahan baku sampai ditangan konsumen, hal ini 

juga dapat mengetahui pelaku yang diuntungkan dari nilai tambah pada singkong. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kelembagaan 

perdagangan singkong dari hulu sampai ke hilir dengan menggunakan analisis 

rantai nilai (Value Chain Analysis) dan metode Hanlon Kualitatif. Pemilihan 

analisis tersebut karena dapat digunakan untuk menganalisa alur distribusi 

perdagangan singkong. Selain itu dengan meneliti rantai nilai komoditas singkong 
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maka dapat mengetahui keuntungan dan kerugian budidayanya, sehingga 

mengetahui pemetaan prioritas kebutuhan pemberdayaan petani singkong. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diperoleh rumusan masalah 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana peta rantai nilai singkong di Kabupaten Jember? 

2. Bagaimana prioritas masalah petani singkong di Kabupaten Jember? 

 

1.3 Tujuan  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka dapat 

diperoleh tujuan sebagai berikut:  

1. Menganalisis peta rantai nilai singkong di Kabupaten Jember. 

2. Menentukan prioritas masalah petani singkong di Kabupaten Jember. 

 

1.4 Manfaat 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan yang telah 

diuraikan, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai 

berikut:  

1. Bagi Peneliti  

Hasil penelitian ini digunakan sebagai persyaratan untuk menyelesaikan 

pendidikan di perguruan tinggi. Selain itu penelitian ini sebagai wujud 

pengembangan dan penerapan ilmu yang dimiliki dengan menghubungkan 

dengan fenomena yang terjadi.  

2. Bagi Petani  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah acuan untuk 

mempertimbangkan dan meningkatkan keunggulan kompetitif singkong, serta 

menentukan pemetaan prioritas kebutuhan pemberdayaan petani singkong di 

Kabupaten Jember. 
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3. Bagi Akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sebagai bahan 

acuan untuk penelitian selanjutnya, serta menambah wawasan peneliti 

selanjutnya sebagai studi empiris mengenai analisis pemetaan rantai nilai, 

mengidentifikasi prioritas kebutuhan dan prioritas masalah dengan metode 

Hanlon Kualitatif. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan hasil landasan yang merupakan salah satu 

pemegang peranan penting dalam dilakukannya sebuah penelitian. Hasil 

penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan dasar pemikiran 

penelitian ini sebagai pengembangan dan perbandingan yang akan dilakukan. 

Penelitian terdahulu yang digunakan bersumber dari beberapa thesis dan jurnal 

berikut ini.  

Berdasarkan penelitian Jannah, et al (2015) yang berjudul “Optimalisasi 

Kinerja Rantai Pasokan dan Rantai Nilai Tembakau Kasturi (Voor Oogst) di 

Kabupaten Jember”, menyatakan bahwa rantai nilai Tembakau Kasturi terdiri dari 

petani Tembakau Kasturi, Kelompok Tani Tembakau Kasturi, Asosiasi Petani 

Tembakau Kasturi (APTK), belandang, pengepul, serta gudang atau pabrikan. 

Hambatan yang terjadi pada rantai nilai Tembakau Kasturi berdasarkan temuan 

lapang dapat didentifikasi sebagai berikut: Kurangnya penerapan Good Tobacco 

Practices (GTP), Biaya usaha tani yang besar, Kurangnya modal, Kelembagaan 

petani yang tidak solid, Ketidakseimbangan jenis pasokan dan jenis kebutuhan 

tembakau, Biaya transportasi dan tenaga kerja tinggi, Kurangnya teknologi 

pengeringan, Tidak ada kepastian harga dan pasar, Rantai pemasaran yang 

panjang, Struktur pasar yang monopsony, Akses pasar terbatas asimetri informasi. 

Pada pemetaan nilai yang terbentuk melalui saluran tataniaga yang pendek antar 

petani dan gudang atau pabrikan memberikan dampak pada perubahan nilai yang 

tinggi pada rantai nilai Tembakau Kasturi di Kabupaten Jember.  

Berdasarkan penelitian Risyahadi (2015) yang berjudul “Rantai Nilai 

Pascapanen dan Nilai Tambah Penyimpanan Dingin Bawang Merah (Studi Kasus: 

Kabupaten Cirebon)”, menyatakan petani bawang merah Cirebon memilki 

alternatif saluran pemasaran namun umumnya melalui pedagang pengirim untuk 

memasok pasar induk Jakarta dan Bekasi. Analisis rantai nilai menunjukkan 

keuntungan pasca panen petani lebih rendah dibandingkan pengirim dan pedagang 
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pasar induk hanya Rp 85 per kg untuk pasca panen curing dan Rp 235 dengan 

askip. Dengan keuntungan dan nilai RC yang paling rendah pada petani, teknologi 

penyimpanan dingin lebih sesuai untuk petani dibandingkan dengan pelaku 

lainnya. Namun demikian biaya total penyimpan dingin yang tinggi dan disertai 

dengan jumlah bawang petani perlu dikelola oleh kopersai petani.  

Berdasarkan penelitian Setyaningsih (2015) yang berjudul, “Analisis 

Rantai Nilai Agroindustri Mocaf (Modified Cassava Flour) di Kabupaten 

Wonogiri”, menyatakan bahwa pelaku-pelaku pada agroindustri mocaf di 

Kabupaten Wonogiri terdiri dari pemasok bahan baku yaitu petani ubi kayu, 

pengusaha pengolah mocaf, serta pelaku pemasaran mocaf yang terdiri dari 

pedagang pengepul dan pedagang pengecer. Rantai nilai agroindustri mocaf di 

Kabupaten Wonogiri memiliki 4 pola rantai yang relatif sama dan sering 

digunakan oleh masing-masing agroindustri mocaf. Jika dilihat secara menyeluruh 

pelaku-pelaku yang terlibat pada masing-masing pola rantai nilai dari pola 1 

sampai dengan pola 4, keuntungan yang dapat dinikmati oleh petani ubi kayu 

sangat kecil yaitu rata-rata mulai dari 1,74 – 2,48 % atau hanya 2,5% dari seluruh 

keuntungan yang diperoleh dari masing pola rantai nilai. Efisiensi pemasaran pada 

pola 1 sampai pola 4 menunjukkan kurang efisien karena nilai EP berkisar antara 

34-67%. 

Berdasarkan penelitian Puspito, et al (2016) yang berjudul, “Analisis 

Rantai Nilai Ubi Kayu (Manilot esculeta crants) di Kabupaten Pati”, menyatakan 

bahwa berdasarkan hasil analisis rantai nilai komoditas ubi kayu di Kabupaten 

Pati dibagi menjadi 3 aspek yaitu pemetaan rantai nilai, tata kelola, dan 

peningkatan upaya rantai nilai. Pemetaan rantai nilai pada rantai nilai ubi kayu di 

Kabupaten Pati terdapat 3 model rantai nilai dan 5 (lima) pelaku rantai nilai yaitu 

petani, penebas, penggiling, makelar, dan pengepul. setiap pelaku mempunyai 

fungsi dan peran yang digambarkan dalam setiap kegiatan pertambahan nilai ubi 

kayu terutama pada petani, penggiling, dan pengepul tepung. 

Berdasarkan penelitian Julianto et al (2016) yang berjudul “Analisis 

Rantai Nilai (Value Chain) Jagung di Kecamatan Toroh Kabupaten Grobagan” 

menyatakan bahwa Alur rantai nilai jagung terbagi menjadi dua yaitu: Jagung 
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segar: Petani – tengkulak/ pedagang kecamatan – pengepul besar konsumen, 

Petani – tengkulak/ pedagang kecamatan – pedagang kecil – konsumen; Jagung 

olahan: Petani - pedagang kecil – pengolah – konsumen, Petani – pengolah – 

konsumen. Analisis rantai nilai jagung segar pihak yang diuntungkan yaitu 

tengkulak karena memperoleh margin pemasaran lebih banyak diantara petani dan 

pengepul besar sedangkan untuk jagung olahan yang memperoleh margin terbesar 

adalah pengolah.  

Berdasarkan penelitian Sampit (2016) yang berjudul “Analisis Rantai Nilai 

Gula Aren (Studi Kasus pada Petani Nira di Tomohon)” menyatakan bahwa aliran 

rantai nilai gula Aren secara umum melibatkan 3 pelaku utama yaitu 

petani/pengolah-pedagang-konsumen. Rantai nilai gula Aren terbagi atas 2 

aktivitas yaitu aktivitas utama yang terdiri dari logistik masuk, operasi, logistik 

keluar (output), dan pemasaran gula Aren. Aktivitas penunjang yang terdiri dari 

infrstruktur produksi gula Aren, pengembangan SDM, pengembangan teknologi, 

dan pengadaan. Produktivitas pengolahan gula Aren dari sampel informan (petani) 

di 3 desa menunjukkan bahwa Informan 3 memperoleh pengasilan sedikit lebih 

banyak daripada Informan 1 dengan perbandingan satu ons, sedangkan Informan 

2 memperoleh penghasilan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kedua petani 

lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya Nira yang diproduksi serta 

keputusan menentukan harga sangat berpengaruh dalam mendapatkan 

keuntungan.  

Berdasarkan penelitian Argarini et al (2017) yang berjudul, “Analisis 

Rantai Nilai Komoditas Ikan air Tawar Unggulan di Kota Tangerang”, 

menyatakan bahwa Rantai pasok ikan lele melibatkan empat pelaku, yaitu petani, 

pedagang pengumpul, pedagang pasar tradisional dan pedagang olahan ikan. 

Kondisi rantai pasok dan sistem pemasaran belum berjalan secara efektif dan 

efisien, terutama pada tingkat petani karena keterbatasan produksi ikan lele yang 

menyebabkan terputusnya rantai pasok ikan lele hasil produksi petani di Kota 

Tangerang dan menandakan belum berhasilnya program ketahanan pangan Kota 

Tangerang. Secara umum, rantai nilai belum berjalan dengan baik karena adanya 
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kesenjangan marjin penerimaan, yaitu pada petani. Marjin terbesar dihasilkan 

pada pedagang olahan ikan, sedangkan marjin terkecil pada petani. 

Berdasarkan penelitian Nurfadilah (2017) yang berjudul “Analisis Rantai 

Pasok dan Rantai Nilai pada Jeruk Pamelo” menyatakan bahwa rantai nilai jeruk 

pamelo menganalisis berdasarkan analisis kuantitatif diperoleh margin tertinggi 

dari pelaku rantai nilai adalah industri rumah tangga pada saluran sebesar Rp 

88.00/buah atau 96,17% sebab jeruk pamelo diolah sebelum dijual ke konsumen 

serta membeli bahan baku langsung dari petani tanpa melalui pedagang 

pengumpul maupun pengecer. Setiap pelaku rantai nilai utama melaksanakan 

aktivitas utama dan aktivitas pendukung meskipun pelaku utama rantai nilai jeruk 

pamelo masih kurang terorganisir. Selain itu kelemahan juga terdapat pada 

aktivitas penjualan hasil produksi petani ke pedagang pengumpul serta belum 

adanya pendistribusian jeruk pamelo ke supermarket di daerah setempat. 

Pendistribusian langsung ke konsumen.  

Berdasarkan penelitian Windiana et al (2018) yang berjudul “Rantai Nilai 

Tape Singkong untuk Meningkatkan Keunggulan Bersaing di Desa Banjasari, 

Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang” menyatakan bahwa ikatan saluran tape 

Desa Banjasari terdapat 3 pola yaitu terdiri dari petani, pedagang sampai 

konsumen akhir. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis biaya untuk 

menghitung tingkat keuntungan, analisis kelayakan usaha untuk mengetahui layak 

tidaknya usaha tape singkong dan analisis rantai nilai untuk mengetahui aktivitas 

yang potensial untuk dijadikan keunggulan bersaing. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa keunggulan bersaing di Desa Banjasari dapat dilihat dari 4 

dimensi yaitu cakupan segmen berupa kemasan besek dan mika, cakupan vertikal 

yaitu produsen memiliki strategi dalam pemilihan pemasok atau petani yang 

berkualitas, cakupan geografis yaitu melakukan pengkoordiniran aktivitas nilai ke 

pedagang keliling dan warung-warung serta ke berbagai daerah luar kota, cakupan 

industry yaitu strategi pemasaran yang telah dilakukan oleh produsen dengan 

system offline dan online.  

Berdasarkan penelitian Permatasari (2018) berjudul “Model Bisnis 

Inklusif Untuk Mendukung Kelangsungan Usaha Petani: Studi Kasus Rantai Nilai 
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Kopi Arabika di Jawa Timur, Indonesia” menyatakan bahwa petani kopi di 

Kabupaten Bondowoso terdiri dari 2 (dua) tipe yaitu petani yang tergabung dalam 

koperasi dan non-koperasi. Petani koperasi mendistribusikan kopi melalui 

koperasi dan mendapat bantuan langsung dari pihak pendukung berupa peralatan 

dan pengembangan sumberdaya petani. Sedangkan petani non-koperasi 

mendistribusikan kopi melalui pengumpul yang melakukan aktifitas produksi kopi 

dengan usaha sendiri. Penelitian dianalisis menggunakan link methodology yang 

terdiri dari 4 (empat) alat analisis yaitu peta rantai nilai, model bisnis kanvas, 

prinsip model bisnis baru dan siklus prototipe. Peta rantai nilai digunakan untuk 

mengetahui hubungan antara pelaku rantai nilai dan memahami aliran produk 

pada rantai nilai.  

Berdasarkan penelitian Aqil et al (2018) yang berjudul “Analisis Rantai 

Nilai Industri Kecil Pengolahan Terong Menjadi Cheesestick Terong (Studi Kasus 

Industri Kecil Cheesestick Terong di Desa Genteng Kecamatan Sukasari 

Kabupaten Sumedang)” menyatakan bahwa proses rantai nilai aktivitas 

pengolahan terong menjadi cheeestick terong dari petani ke IAAS dilakukan oleh 

3 pelaku, diantaranya petani yaitu Dadang, Kelompok Wanita Tani (KWT) 

Mentari, dan yang terakhir adalah organisasi IAAS. Hubungan petani dengan 

KWT Mentari adalah hubungan yang semi formal yang dimana KWT selalu 

meminta terong kepada petani tanpa ada SOP yang disepakati. Sedangkan 

hubungan KWT Mentari dan IAAS merupakan hubungan yang berlandaskan 

kekeluargaan yang membuat KWT terus bergantung kepada pelaku IAAS dan 

mendapatkan keuntungan.  

Penelitian ini memiliki kesamaan dan kebaruan dibandingkan dengan 

penelitian terdahulu. Kesamaan dalam penelitian ini adalah menganalisis rantai 

nilai. Sedangkan penelitian ini memiliki kebaruan yaitu memetakan rantai nilai, 

mengkaji  nilai tambah antar pelaku rantai nilai, dan mengidentifikasi prioritas 

kebutuhan serta prioritas masalah dengan metode Hanlon Kualitatif. Perbedaan ini 

terletak pada pemilihan lokasi, objek penelitian, jenis produk, dan metode serta 

operasional variabel yang digunakan. Pada operasional variabel disesuaikan 

dengan kebutuhan penelitian pada rantai nilai singkong di Kabupaten Jember. 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Manajemen Rantai Nilai dan Rantai Pasok 

2.2.1.1 Rantai Nilai 

Rantai nilai (Value Chain) adalah pola yang digunakan perusahaan untuk 

memahami proses biayanya dan untuk mengidentifikasi cara-cara yang dapat 

digunakan untuk memfasilitasi implementasi dari strategi tingkat bisnisnya 

(Amirullah, 2015). Rantai nilai menunjukkan bagaimana sebuah produk bergerak 

dari tahap bahan baku ke pelanggan akhir. Rantai nilai menggambarkan berbagai 

kegiatan yang diperlukan untuk membawa produk atau jasa dari konsepsi, melalui 

berbagai tahapan produksi, pengiriman pada konsumen akhir, dan pembuangan 

akhir setelah digunakan. 

Konsep Value Chain Analysis (VCA) adalah bagaimana mengkoordinasikan 

semua pihak yang terlibat dalam suatu rantai nilai dan membagi informasi secara 

transparan di dalam rantai untuk memperoleh efisiensi proses aliran produk dan 

keuntungan yang adil bagi setiap pelakunya (Andri dan Stringer, 2010). Kaplinsky 

dan Morris (2001) mengemukakan terdapat empat aspek analisis rantai nilai di 

sektor pertanian yang dianggap penting, yaitu 1) memetakan para pelaku yang 

berpartisipasi dalam produksi, distribusi, pemasaran, dan penjualan suatu produk 

tertentu; 2) mengidentifikasi distribusi manfaat (melalui analisis margin 

pemasaran) bagi para pelaku tata niaga dalam rantai nilai; 3) mengkaji peran 

peningkatan nilai pada rantai pasok pada setiap tingkatan pelaku tata niaga; dan 4) 

mengkaji peran tata kelola masing-masing pelaku dalam rantai nilai.  

Menurut Kaplinsky dan Morris  (2001) rantai nilai terdiri dari berbagai 

pelaku (produsen utama, pengolah, pedagang, penyedia jasa) dapat terbentuk jika 

semua pelaku dalam rantai tersebut bekerja sedemikian rupa sehingga 

memaksimalkan terbentuknya nilai sepanjang rantai tersebut. 

Menurut Hariadi (2005) dalam analisis rantai nilai, manajemen harus 

berusaha mengidentifikasi berbagai aktivitas yang menambah nilai bahan baku 

menjadi barang jadi yang siap dipakai oleh konsumen. Jika manajemen dapat 

memilah dengan teliti aktivitas-aktivitas tersebut, mana yang menambah nilai dan 

mana yang tidak menambah nilai maka berikutnya akan dengan mudah 
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diidentifikasi struktur biaya masing-masing aktivitas. Pada dasarnya, besar kecil 

biaya akan dipengaruhi oleh salah satu dari dua faktor yaitu yang bersifat 

struktural dan bagaimana aktivitas dijalankan. 

Analisis rantai nilai memandang pelaku sebagai salah satu bagaian dari 

rantai nilai produk. Rantai nilai produk merupakan aktivitas yang berawal dari 

bahan mentah sampai dengan penanganan purna jual. Rantai nilai ini mencakup 

aktivitas yang terjadi karena hubungan pemasok (supplier linkages), dan 

hubungan dengan konsumen (customer linkages). Aktifitas ini merupakan 

kegiatan yang terpisah tapi sangat tergantung satu dengan yang lain. (Porter dalam 

Amirullah, 2015).  

Analisis value chain dapat digunakan sebagai alat analisis stratejik yang 

digunakan untuk memahami secara lebih baik terhadap keunggulan kompetitif, 

dimana perusahaan dapat meningkatkan nilai tambah (value added) maupun 

penurunan biaya sehingga dapat membuat usaha lebih kompetitif (Porter, 1980). 

Analisis rantai nilai mengidentifikasi akivitas, fungsi, dan proses bisnis yang 

harus dilaksanakan dalam merancang, memproduksi, memasarkan, dan 

mengirimkan produk. Adapun aktivitas utama dalam memproduksi barang dan 

jasa yaitu: (1) inbound logistics of raw material, (2) operations, (3) outbond 

logistics of the finished goods, (4) marketing and (5) customer service. Sedangkan 

aktivitas pendukung adalah aktivitas yang mendukung aktivitas utama yang terdiri 

dari: (1) proses pengadaan, (2) pengembangan teknologi, (3) manajemen 

sumberdaya, dan (4) infrastruktur perencanaan, akuntansi, keuangan, hukum, 

hubungan pemerintah, dan manajemen kualitas. 

 

2.2.1.2 Rantai Pasok 

Menurut Indrajit dan Pranoto (2002), rantai pasokan adalah suatu sistem 

tempat organisasi menyalurkan barang produksi dan jasanya kepada para 

pelanggannya. Model rantai pasokan yaitu suatu gambaran mengenai hubungan 

mata rantai dari pelaku-pelaku tersebut yang dapat membentuk seperti mata rantai 

yang terhubung satu dengan yang lain. Salah satu faktor kunci untuk 

mengoptimalkan rantai pasok adalah dengan menciptakan alur informasi yang 
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bergerak secara mudah dan akurat diantara jaringan atau mata rantai tersebut, dan 

pergerakan barang yang efektif dan efisien yang menghasilkan kepuasan 

maksimal pada para pelanggan.  

Menurut Austin (1992) dan Brown (1994) menyadur dari Marimin dan 

Maghfiroh (2010), manajemen rantai pasok pertanian berbeda dengan manajemen 

rantai pasok produk manufaktur dikarenakan beberapa faktor antara lain: 

a. Produk pertanian bersifat mudah rusak,  

b. Proses pananaman, pertumbuhan, pemanenan tergantung pada iklim dan 

musim  

c. Hasil panen memiliki bentuk dan ukuran yang bervariasi  

d. Produk pertanian bersifat kamba sehingga sulit untuk ditangani 

Manajemen rantai pasok adalah keterpaduan antara perencanaan, 

koordinasi dan kendali seluruh proses dan aktivitas bisnis dalam rantai pasok 

untuk menghantarkan nilai superior dari konsumen dengan biaya termurah kepada 

pelanggan. Rantai pasok lebih ditekankan pada seri aliran bahan dan informasi, 

sedangkan manajemen rantai pasok menekankan pada upaya memadukan 

kumpulan rantai pasok  (Van der Vorst, 2006). 

Menurut Indrajit (2003) bahwa rantai pasok merupakan jaringan dari 

berbagai organisasi yang saling berhubungan yang mempunyai tujuan yang sama, 

yaitu menyelenggarakan pengadaan atau penyaluran barang. Model rantai pasokan 

yaitu suatu gambaran mengenai hubungan mata rantai dari pelaku-pelaku tersebut 

yang dapat membentuk seperti mata rantai yang terhubung satu dengan yang lain. 

Salah satu langkah awal yang terpenting dalam melakukan analisis 

Manajemen Rantai Pasokan adalah dengan melakukan analisis terhadap model 

atau kondisi rantai nilai yang terjadi. rantai nilai mengacu pada serangkaian 

kegiatan yang diperlukan untuk menghadirkan suatu produk (atau jasa) dimulai 

dari tahap konseptual, dilanjutkan dengan beberapa tahap produksi, hingga 

pengiriman ke konsumen akhir dan pemusnahan setelah penggunaannya (ACIAR, 

2012). 

 Manfaat    manajemen    rantai    pasok,    yaitu mengurangi inventory  

barang,  menjamin  kelancaran penyediaan   barang,   dan   menjamin   mutu   
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(Indrajit, 2002).    Saptana  dan  Daryanto  (2012)  mengemukakan bahwa  

terdapat  empat  manfaat  dengan  menerapkan manajemen rantai pasok, yaitu 1) 

adanya penambahan nilai   yang   meliputi   kesesuaian   dengan   pesanan, 

ketepatan   dalam   distribusi,   dan   kesesuaian   dalam pembebanan  biaya  

produksi;  2)  pengurangan  biaya transaksi  yang  berdampak  pada  timbulnya  

respons terhadap pasar yang lebih berorientasi pada kepentingan pedagang   

pengecer   (ritel);   3)   pengurangan   risiko bisnis,  yaitu  memberikan  jaminan  

pemasaran  produk dan  pengembangan  modal  yang  disesuaikan  dengan adopsi 

teknologi dan peningkatan efisiensi; dan 4) SCM dalam industri perunggasan 

dapat dijadikan sarana alih teknologi dari perusahaan-perusahaan yang menguasai 

teknologi modern kepada petani.   

Manajemen rantai pasok pada proses bisnis terdiri dari kegiatan produksi 

dan distribusi, serta proses pemasaran yang menghasilkan produk sesuai 

keinginan konsumen. Kondisi rantai pasok pada negara berkembang antara lain 

buruknya aliran informasi, tidak ada transparan biaya transaksi, dan dalam 

menyampaikan produk dari produksi hingga sampai kepada konsumen banyak 

melibatkan pelaku sehingga  dibutuhkan  praktek manajemen rantai pasok yang 

tepat. 

 

2.2.2 Rantai Nilai pada Produk Pertanian 

Kaplinsky dan Morris (dalam ACIAR, 2012), menyatakan bahwa terdapat 

empat aspek penting dalam analisis rantai nilai di sektor pertanian antara lain: 

a. Analisis rantai nilai secara sistematis memetakan para pelaku yang 

berpartisipasi dalam produksi, distribusi, pemasaran dan penjualan produk. 

Pemetaan (value chain mapping) ini mengkaji ciri-ciri berbagai pelaku, struktur 

laba rugi, aliran barang di sepanjang rantai, ciri ketenaga kerjaan serta tujuan 

dan volume penjualan domestik dan asing. 

b.  Analisis rantai nilai dapat mengidentifikasi distribusi manfaat bagi para pelaku 

atau aktor dalam rantai nilai. Melalui analisis marjin dan laba dapat diketahui 

pelaku atau aktor mana yang memperoleh manfaat dari partisipasi dalam rantai 

nilai dan perolehan manfaat dari pengorganisasian yang baik. 
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c. Analisis rantai nilai untuk mengkaji peran peningkatan (upgrading) dalam 

rantai nilai. Peningkatan dapat mencakup peningkatan dalam hal kualitas dan 

desain produk, atau diversifikasi dalam lini produkyang dilayani, yang 

memungkinkan produsen mendapat nilai yang lebih tinggi. 

d. Analisis rantai nilai menggaris bawahi peran tata kelola dalam rantai nilai yang 

bersifat internal maupun eksternal. Tata kelola dalam suatu rantai nilai 

mengacu pada struktur hubungan dan mekanisme koordinasi yang terjadi 

antara para pelaku dalam rantai nilai. tata kelola eksternal mengidentifikasi 

pengaturan kelembagaan yang diperlukan untuk meningkatka kemampuan 

dalam rantai nilai, memperbaiki gangguan distribusi, dan meningkatkan nilai 

tambah dalam sektor. 

Analisis rantai nilai dapat sebagai alat analisis stratejik yang digunakan 

untuk memahami dengan lebih baik keunggulan kompetitif, dimana perusahaan 

dapat meningkatkan nilai tambah maupun penurunan biaya sehingga usaha lebih 

kompetitif. Dalam pemasaran komoditas pertanian, kedua kelompok aktivitas 

pembentuk rantai nilai tersebut juga dilakukan meskipun dengan tingkat 

kompleksitas yang berbeda dari sektor industri (Porter, 1993). 

Serangkaian bentuk produk pertanian yang dihasilkan petani sampai ke 

tangan konsumen dengan melalui proses pemasaran hasil pertanian disebut 

saluran pemasaran. Banyaknya lembaga-lembaga pemasaran yang berperan dalam 

kegiatan penyaluran produk pertanian sampai tiba ke tangan konsumen akhir 

(konsumen rumah tangga maupun konsumen industri) menjadi acuan dalam 

panjang pendeknya saluran pemasaran. 

Seiring dengan peningkatan permintaan singkong untuk usaha pengolahan 

maka produksi juga dituntut meningkat. Budidaya singkong merupakan kegiatan 

pertanian yang cukup penting bagi masyarakat sekitar karena pada tiap kegiatan 

tata niaga memberikan keuntungan bagi para pelakunya.  
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2.2.3 Masalah-Masalah dalam Rantai Nilai Produk Pertanian 

Tantangan Indonesia adalah arus rantai pasok yang terpusat hanya pada 

pasar modern. Sebagian besar industri di Indonesia sudah banyak dikuasai negara 

luar atau asing karena produk luar selalu lebih mudah  masuk dan pasar modern 

selalu jadi supply chain master. Dengan rantai nilai dapat menciptakan nilai jual 

yang lebih dari harga barang awal tersebut. Hal ini bisa mengalihkan konsumen 

lebih memerhatikan nilai barang. Rantai pasok solusi penyediaan barang mentah 

dan rantai nilai bagaimana barang tersebut bisa menjadi perhatian dan dibeli 

masyarakat.  

Kegiatan budidaya singkong tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat 

kendala-kendala yang berkaitan dengan produksi sampai dengan pemasaran pada 

produk pertanian singkong dan olahannya sehingga tidak jarang petani mendapati 

kerugian karena harga yang diterima rendah, sedangkan yang mendapatkan 

keuntungan adalah aktor lain dalam tatanan rantai nilai.  

Kendala yang dihadapi petani singkong biasanya dari sisi produksi antara 

lain kesulitan pasokan pupuk dan jika ada pun harga jual pupuk naik sehingga 

dapat berpengaruh pada kualitas rendemen singkong, kurangnya bantuan 

permodalan dan sulitnya mencari buruh tani. Kendala singkong biasanya tidak 

hanya dari sisi produksi saja namun juga dari sisi pemasaran. Seperti pada 

komoditi pertanian segar lainnya, permasalahan pada singkong terletak pada 

sifatnya yang cepat rusak dan hanya bisa bertahan dua hari sehingga harus segera 

dijual atau diolah, peluang inilah yang dimanfaatkan oleh pedagang ataupun 

aktor-aktor lain dalam rantai nilai untuk menekan harga jual singkong. Saat ini 

harga singkong segar berada pada kisaran Rp 1.100,00 - Rp 1.600,00 per kilogram 

di tingkat petani sedangkan di tingkat pedagang harga singkong per kilogramnya 

mencapai Rp 1.750,00 - Rp 2.000,00 akan tetapi harga tersebut berfluktuasi 

tergantung pada ketersediaan dan permintaan singkong di pasaran. Petani selama 

ini hanya berperan sebagai price taker sementara pedagang yang menguasai pasar 

menjadi price maker, hal ini menunjukkan bahwa lemahnya posisi tawar petani. 

Fakta dilapangan berdasarkan prasurvay memperlihatkan bahwa keterbatasan 

petani dalam menerima informasi mengenai harga dan pasar sangatlah merugikan, 
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sebab rantai pemasaran yang tidak dapat dipersingkat dan dimanfaatkan oleh 

pedagang untuk mencari keuntungan.  

 

2.2.4 Usaha Tani Singkong 

Usaha tani singkong ternyata jauh lebih menguntungkan dibandingkan 

dengan usaha tani tanaman pangan lainnya seperti  jagung dan kedelai bahkan 

lebih tinggi lagi dari pada nilai usaha tani padi. Tanaman padi adalah tananaman 

yang paling mendapat perhatian pemerintah tetapi nilai usahanya kalah 

dibandingkan nilai usaha singkong. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 2.1 Perbandingan Analisis Usaha Tani Padi, Jagung, Singkong dan Kedelai 

Uraian Padi Jagung Singkong Kedelai 

Nilai Produksi 11.193,00   9.657,22  11.076,21  4.817,98  

Biaya Produksi 4.498,84  3.431,25  3.468,76  2.975,10  

Pendapatan 6.694,19  6.225,97  7.607,45  1.842,88  
Sumber: Nainggolan (2014:86) 

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa satu hektar padi sawah hanya memberikan 

pendapatan sebesar Rp.6.694,16 per hektar, dan jagung memberi penghasilan 

sebesar Rp.6.225,97 per hektar serta  singkong mampu memberikan penghasilan 

sebesar Rp. 7.607,45 per hektar. Semantara usaha tani kedele hanya memberikan 

penghasilan Rp.1.842,88 per hektar. Hal ini disebabkan karena pemeliharaan 

singkong sangat sederhana dibandingkan komoditas pangan lainnya.  Apabila 

tanaman ubi kayu diberi perlakuan teknis bercocok tanam yang lebih baik yaitu 

seperti pupuk kandang, kapur dan sebagainya, maka keuntungan usaha tani 

singkong  akan semakin tinggi. 

Keuntungan usaha tani yang didapat oleh petani merupakan hasil dari 

penerimaan   dikurangi   dengan   biaya   yang  telah   dikeluarkan   selama   

proses usahatani tersebut berjalan (Hernanto, 2003). 

Salah satu   upaya   yang   mungkin   dapat  dilakukan   oleh   petani   

adalah dengan penghematan biaya usaha tani, agar penerimaan aktual yang 

diterima petani dapat lebih  tinggi.  Pengeluaran  yang  paling  bisa  dihemat  

adalah  biaya-biaya  yang bersifat  biaya  variable yaitu biaya  yang  diantaranya 

adalah bibit, pupuk, obat-obatan (pestisida), tenaga kerja, dll.   Sistem pertanian 
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konvensional yang merupakan sistem pertanian dengan menggunakan bahan-

bahan kimia seperti pupuk kimia, pestisida kimia serta obat- obatan  kimia  lain  

memang  terbukti  mampu  meningkatkan  produktivitas  tanah dalam  waktu  

yang relatif pendek.  Namun tidak  dapat dipungkiri  bahwa  akibat perlakuan  

proses  produksi  tersebut,  dalam  jangka  panjang  akan  mulai  tampak 

tandatanda  terjadinya  kelelahan  pada tanah dan penurunan  produktivitas  pada 

hamper semua jenis tanaman yang diusahakan. Apabila tidak ada tindakan lebih 

lanjut untuk memperbaikinya,  maka akan menimbulkan dampak buruk lanjutan 

terhadap kelestarian dan kesehatan lingkungan disekitarnya. 

Adanya usaha pertanian yang mendorong investasi pertanian dan 

kemitraan usaha melakukan kerjasama dengan petani menjadi pemacu petani 

singkong untuk meningkatkan produksi singkong dan bahkan akan memperluas 

lahan singkongnya, dengan harapan meningkatnya produksi singkong meningkat 

pula kesejahteraan pertani singkong. 

 

2.2.5 Petani Singkong dan Masalahnya 

Terdapat   banyak   kendala    yang   dihadapi   petani   sehingga   mereka 

mengalami kesulitan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatannya 

(kemandirian   ekonominya).   Pertama,   kendala  struktural  sumber  daya  lahan. 

Sebagian besar petani kita adalah petani lahan sempit. Teori ekonomi mengatakan 

ada ukuran skala ekonomi tertentu  dari aktivitas  produksi  yang harus dipenuhi 

(economic of scale) agar suatu unit usaha bisa menguntungkan dan efisien. Jelas 

luas lahan yang sangat rendah tersebut adalah kendala struktural  yang dihadapi 

petani kita untuk memperoleh pendapatan usahatani yang bersifat insentif untuk 

berproduksi.  Kendala  kedua  adalah  masalah  rendahnya  akses  terhadap  input 

pertanian  penting.  Kendala  ketiga  adalah  minimnya  akses  terhadap  dana  dan 

modal. Sedangkan kendala keempat adalah banyaknya masalah pada pemasaran 

output yang dihasilkan. (Mubyarto, 1995) 

Pemerintah Kabupaten Jember telah melakukan upaya-upaya dalam 

pemberdayaan petani singkong, upaya tersebut sebagai berikut:  
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a. Peningkatkan perkembangan usaha agribisnis melalui peningkatan nilai tambah 

dan daya saing komoditas pertanian untuk meningkatkan pendapatan petani;  

b. Peningkatan ketersediaan pangan;  

c. Peningkatan kemampuan petani dan kelembagaan petani;  

d. Peningkatan kinerja aparat; dan  

e. Memberikan bantuan non bajiter (berbentuk peralatan) pasca panen.  

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas 

Pertanian dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember belum 

menggugah petani di Kabupaten Jember untuk meningkatkan produksi singkong. 

Hampir seluruh lahan pertanian di Kabupaten Jember dapat ditanami singkong, 

namun demikian petani merasa enggan untuk tanam singkong karena harga jual 

singkong sangat murah, jika dibandingkan dengan harga jual padi, jagung dan 

kedelai. Artinya petani yang memiliki lahan produktif memilih ditanam padi, 

jagung, tembakau atau kedelai dari pada singkong. 

 

2.2.6 Singkong 

Ketela pohon merupakan tanaman pangan berupa perdu dengan nama lain 

ubi kayu, singkong atau kasape. Ketela pohon berasal dari benua Amerika, 

tepatnya dari negara Brazil. Penyebarannya hampir ke seluruh dunia, antara lain: 

Afrika, Madagaskar, India, Tiongkok. Ketela pohon berkembang di negara-negara 

yang terkenal wilayah pertaniannya dan masuk ke Indonesia pada tahun 1852. 

Rukmana (1997) menyatakan bahwa ubi kayu mempunyai banyak nama 

daerah, diantaranya adala ketela pohon, singkong, ubi jenderal, ubi Inggris, telo 

puhung, kasape, bodin, telo jenderal (Jawa), sampeu, huwi dangdeur, huwi 

jenderal (Sunda), kasbek (Ambon), dan ubi Perancis (Padang). Dalam sistematika 

(taksonomi tumbuhan, kedudukan tanaman singkong diklasifikasikan sebagai 

berikut.  

Kingdom : Plantae (tumbuh-tumbuhan)  

Divisi  : Spermatophyta (tumbuhan berbiji)  

Subdivisi : Angiospermae (berbiji tertutup)  

Kelas  : Dicotyledonae (biji berkeping dua)  
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Ordo   : Euphorbiales  

Famili   : Euphorbiaceae  

Genus   : Manihot  

Spesises  : Manihot esculenta Crantz sin. M utilissima Pohl. 

Menurut Sosrosoedirdjo (2000) singkong memiliki batang yang berkayu, 

beruas dan berbuku. Panjang batangnya bisa mencapai 3 meter, warna batangnya 

bermacammacam ditentukan oleh warna kulit luar, kulit dalam dan adanya 

penyusunan selaput gabus pada batangnya. Warna batang bervariasi tergantung 

warna kulit luar, tetapi batang yang masih muda pada umumnya berwarna hijau 

dan setelah tua berubah menjadi keputihputihan, kelabu, hijau kelabu, atau coklat 

kelabu. 

Menurut Saleh et.al (2016) singkong atau ubi kayu merupakan tanaman 

“multiguna” karena umbi, batang dan daunnya bermanfaat. Umbi singkong kaya 

gizi, mengandung karbohidrat 34%, protein 1,2%, lemak 0,3%, fosfor 40%, 

berbagai unsur mineral, dan bahkan vitamin. Bagian kulit umbi dan limbah 

industri pati (onggok) digunakan sebagai bahan pakan ternak. Di pedesaan, batang 

muda dan daun banyak dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak, dan batang 

singkong kering sebagai bahan bakar. Daun singkong merupakan sumber protein 

(6,8%), mineral serta vitamin A dan C. Sebagai sumber karbohidrat, singkong 

banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku berbagai industri. 

Saleh, et.al (2016) menyatakan bahwa singkong termasuk berdaun tunggal 

karena hanya terdapat satu helai daun pada setiap tangkai daun. Ujung daun 

meruncing, susunan tulang daun menjari dengan cangkap 5–9 helai. Daun 

singkong dibedakan menjadi: (1). Daun sempit memanjang dengan 2–3 sudut 

tajam pada setiap sisi daun, (2). Daun sempit memanjang dengan 2–3 sudut 

tumpul (bergelombang), (3). Daun sempit memanjang dengan tepi rata, (4). Daun 

lebar memanjang, (5). Daun lebar lonjong, dan (6). daun lebar membulat pada 

bagian ujung. Warna helai daun bagian atas dibedakan menjadi (a). hijau gelap, 

(b). hijau muda, (c). ungu kehijauan, dan (d). kuning belang-belang. Warna tulang 

daun bervariasi mulai dari hijau hingga ungu. Tangkai daun berwarna merah, 

ungu, hijau, kuning dan kombinasi dari empat warna tersebut, panjang 10–20 cm. 
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Warna terdapat pada seluruh tangkai, ataupun pada ujung dan pangkal. Warna 

tangkai daun dipengaruhi oleh lingkungan.  

Saat kandungan pati umbi sudah optimal adalah waktu pemanenan yang 

tepat untuk singkong yaitu sebelum umbi menjadi berkayu dan sangat berserat. 

Waktu pemanenan dapat berbeda tergantung dari kultivar singkong yang ditanam 

seperti singkong manis waktu pemanenannya adalah pada saat singkong berumur 

sekitar 9 bulan, sedangkan beberapa kultivar lain membutuhkan waktu lebih dari 

18 bulan. Apabila daun tanaman ini telah berwarna kekuningan adalah suatu 

kriteria panen untuk tanaman singkong. Umbi yang didapat biasanya berukuran 

30 cm – 45 cm dengan diameter 5 cm – 15 cm dan berat 0,9 kg – 2,3 kg. 

(Suliantari, et al. (2000)). 

Umbi singkong berbeda dengan umbi tanaman umbi-umbian lain. Umbi 

secara anatomis sama dengan akar, tidak mempunyai mata tunas sehingga tidak 

dapat digunakan sebagai alat perbanyakan vegetatif. Secara morfologis, bagian 

umbi dibedakan menjadi tangkai, umbi, dan bagian ekor pada bagian ujung umbi. 

Tangkai ujung bervariasi dari sangat pendek (kurang dari 1 cm) hingga panjang 

(lebih dari 6 cm). Ekor umbi ada yang pendek dan ada yang panjang. Bentuk umbi 

beragam mulai agak gemuk membulat, lonjong, pendek hingga 

memanjang.Warna kulit umbi putih, abu-abu, coklat cerah hingga coklat tua. 

Warna kulit bagian dalam umbi terdiri atas putih, kuning, krem, jingga, dan 

kemerahan hingga ungu. Warna daging umbi pada umumnya putih, namun ada 

yang berwarna kekuningan. Karakter morfologi singkong yang sangat beragam 

mengindikasikan terjadinya hibridisasi intraspesifik yang tinggi. Karakter tesebut 

dibedakan menjadi karakter tetap dan tidak tetap. Karakter tetap menggambarkan 

takso nomi spesies atau varietas. Karakter tidak tetap merupakan hasil interaksi 

dengan lingkungan. Karakter tetap sebagai penciri varietas/klon yang digunakan 

di Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi (Balitkabi) adalah:  

a. Daun: warna pupus/daun pucuk, warna daun tua, bentuk helaian daun bagian 

tengah, dan warna tangkai daun.  

b. Batang: warna kulit batang, warna batang bagian dalam (kayu+gabus), jarak 

antar mata tunas, percabangan reproduktif dan lateral, dan tinggi batang.  
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c. Bunga: mempunyai bunga subur (fertile) jantan maupun betina, dan hanya 

bunga betina yang subur.  

d. Umbi: panjang tangkai umbi, warna kulit luar umbi, warna kulit dalam umbi, 

warna daging umbi, dan bentuk umbi. 

 

2.2.7 Pemetaan Rantai Nilai 

Menurut ACIAR (2012) menyatakan bahwa ada tiga jenis alat analisis rantai 

nilai yaitu alat umum, alat kualitatif dan alat kuantitatif. Setiap jenis alat analisis 

tersebut memiliki beberapa aktivitas dan memilki langkah-langkah yang harus 

dilakukan dalam menganalisis rantai nilai. Aktivitas alat umum meliputi 

penentuan prioritas rantai nilai dan pemetaan rantai nilai. Aktivitas alat kualitatif 

meliputi analisis tata kelola (koordinasi, regulasi dan kendali), analisis keterkaitan 

dan percayaan, serta analisis pilihan. Aktivitas alat kuantitatif meliputi analisis 

biaya dan marjin, analisis distribusi pendapatan dan analisis distribusi lapangan 

pekerjaan.  

Dalam kajian penentuan prioritas rantai nilai, partisipan yang terlibat dalam 

kegiatan ini harus memiliki pemahaman yang sama akan perkembangan rantai 

nilai di daerah tersebut. Langkah aktivitas penentuan prioritas terdiri dari 

penentuan kriteria, penentuan bobot kriteria, identifikasi daftar produk/kegiatan 

dan penetapan produk/kegiatan. Langkah memetakan rantai nilai merupakan 

langkah penting yang menjadi pedoman dalam analisis rantai nilai singkong. 

Tujuan pemetaan rantai nilai mendapatkan tinjauan mendasar sebagai panduan 

atas keseluruhan analisis rantai nilai, mengidentifikasi hambatan dan solusi, 

menunjukkan saling ketergantungan antara para pelaku dan proses dalam rantai 

nilai, dan menciptakan kesadaran bagi para pelaku agar melihat lebih dari sekedar         

lingkup keterlibatan mereka dalam rantai nilai (ACIAR, 2012). Langkah 

memetakan rantai nilai terdapat 11 langkah sebagai berikut: 

a. Memetakan proses inti dalam rantai nilai 

b. Mengidentifikasi dan memetakan para pelaku utama yang terlibat 

c. Memetakan alur produk 

d. Memetakan pengetahuan dan alur informasi 
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e. Memetakan volume produk, jumlah pelaku, dan jumlah lapangan kerja 

f. Memetakan alur geografis produk atau layanan 

g. Memetakan nilai pada berbagai tingkatan dalam rantai nilai 

h. Memetakan hubungan dan keterkaitan antara para pelaku rantai niali 

i. Memetakan layanan yang digunakan dalam rantai nilai 

j. Memetakan hambatan dan potensi solusinya 

k. Membuat matriks peta rantai nilai 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Pemetaan Prioritas Kebutuhan Pemberdayaan Petani pada Rantai 

Nilai Komoditas Singkong 

Penelitian Terdahulu Landasan Teori 

Melakukan Observasi Lapang 

Perumusan Masalah 

Pembahasan Hasil Analisis 

Kesimpulan 

Observasi Wawancara Terstruktur 

(Menggunakan Kuisioner) 

Pengambilan Data Primer dan Sekunder 

Pemilihan Calon Responden 

 

Analisis Data 

 

Hasil Observasi dan Wawancara 

 

Analisis Deskriptif Kuantitatif: 

Pemetaan Rantai Nilai 

 

Analisis Deskriptif Kualitatif: 

Metode Hanlon Kualitatif 
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BAB 3. METODELOGI PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian  

Metode yang digunakan pada penelitian “Pemetaan Prioritas Kebutuhan 

Pemberdayaan Petani pada Rantai Nilai Komoditas Singkong di Desa Kemuning 

Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember” adalah jenis metode penelitian 

deskriptif dan kuantitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, 

mencatat, menganalisis, mengintrepretasikan secara sistematis, dan 

mendeskripsikan informasi secara faktual yang diperoleh sesuai dengan variabel-

variabel yang diteliti mengenai kondisi yang terjadi pada rantai nilai komoditas 

singkong di Kabupaten Jember, serta memiliki tujuan untuk menganalisis 

pemetaan prioritas rantai nilai dengan menggunakan metode Hanlon Kualitatif. 

Sedangkan penelitian kuantitatif bertujuan untuk menganalisis biaya usaha, 

margin dan nilai tambah yang diperoleh tiap pelaku usaha. 

  

3.2 Populasi Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini adalah pihak pelaku rantai nilai komoditas 

singkong. Menurut Sugiyono (2016), Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. 

Teknik sampling merupakan metode dalam menentukan sampel dan 

besarnya suatu sampel. Teknik pengambilan sampling adalah salah satu cara 

mengambil sampel yang mewakili dan menggambarkan keadaan populasi yang 

sebenarnya. Untuk menentukan besarnya sampel, kita dapat menggunakan teknik 

sampling dengan mengambil dari populasi yang ada. Teknik yang digunakan 

dalam pengambilan sampel adalah teknik purposive sampling dan teknik snowball 

sampling.  

Menurut Sugiyono (2016), Purposive Sampling adalah teknik dalam 

penentuan sampel berdasarkan beberapa pertimbangan tertentu yang dilakukan 
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secara sengaja sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan dengan tujuan agar 

data yang diperoleh dapat representatif.  

Menurut Silalahi (2012), Prosedur pemilihan sampel bola salju dilakukan 

secara bertahap. Pertama mengidentifikasi orang yang dianggap dapat memberi 

informasi untuk diwawancara yang nanti dijadikan sebagai informan untuk 

mengidentifikasi orang lain sebagai sampel untuk mendapat informasi lainnya, 

dan orang ini juga dijadikan informan untuk mengidentifikasi orang lain sebagai 

sampel yang dianggap dapat memberi informasi, kemudian proses ini berlangsung 

hingga terpenuhi jumlah anggota sampel yang dikehendaki. 

Sampel yang diambil dengan teknik purposive sampling digunakan untuk 

petani yang berada di Arjasa, sedangkan untuk snowball sampling digunakan 

untuk para pelaku rantai nilai lainnya. 

 

3.3 Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuisioner terbuka yang 

diperoleh dari hasil wawancara para pelaku rantai nilai singkong untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait dengan data yang dibutuhkan 

dalam menganalisis peta rantai nilai singkong dan memnentukan prioritas 

masalaah petani singkong beserta analisis biayanya. Wawancara yang diajukan 

kepada responden berupa kuisioner-kuisioner pelaku utama, seperti kuisioner 

petani, tengkulak, dan pengolah singkong. 

 

3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Kegiatan penelitian akan dilaksanakan pada responden-responden pelaku 

rantai nilai singkong di Desa Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa, Kabupaten 

Jember. Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih lima (6) bulan terhitung dari 

bulan Oktober 2020 hingga bulan Maret 2021.  

 

3.5 Prosedur Pengumpulan Data  

3.5.1 Jenis Data  

Jenis data pada penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data 

sekunder. Sugiyono (2018) menyatakan bahwa sumber data primer adalah sumber 
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data yang langsung diperoleh dari pelaku (responden) dengan cara observasi 

(pengamatan) dan interview (wawancara), sedangkan sumber data sekunder 

merupakan sumber data yang tidak langsung diperoleh dari pihak responden, 

misalnya lewat dokumen atau arsip.  

  

3.5.2 Prosedur Pengumpulan Data  

Langkah-langkah pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 

cara, diantaranya:  

a. Observasi (pengamatan) yaitu suatu cara untuk mendapatkan informasi 

terkait data yang dibutuhkan melalui pengamatan secara langsung pada 

pelaku rantai nilai singkong di Kabupaten Jember. Observasi ini juga 

melakukan pencatatan secara sistematis sesuai dengan data yang 

dibutuhkan dalam penelitian. 

b. Interview (wawancara) yaitu kegiatan mendapatkan informasi mengenai 

data yang dibutuhkan secara langsung dengan cara mewawancarai 

responden dengan pertanyaan yang sudah disiapkan. 

 

3.6 Definisi Operasional Variabel  

Pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan seperti 

berikut ini: 

a. Analisis rantai nilai merupakan seluruh kegiatan yang membentuk 

keseluruhan „rantai‟ yang menghubungkan para pelaku, dan tiap kegiatan 

menambahkan „nilai‟ pada produk akhir.  

b. Pemetaan rantai nilai merupakan kegiatan mengidentifikasi dan 

memetakan proses inti, para pelaku yang terlibat dalam rantai nilai 

kemudian menjadi kegiatan spesifik yang dijalankan oleh pelaku yang 

berbeda-beda sebagaimana telah teridentifikasi, serta menunjukkan saling 

ketergantungan antara pelaku dan proses dalam rantai nilai dan 

menciptakan kesadaran bagi para pelaku agar melihat lebih dari sekedar 

lingkup keterlibatan mereka dalam rantai nilai. 
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c. Proses inti rantai nilai adalah alat yang bertujuan mengidentifikasikan 

proses apa saja yang terjadi mulai dari input/sarana produksi untuk bahan 

baku hingga konsumen akhir produk. 

d. Singkong adalah tanaman perdu jenis umbi yang dikonsumsi sebagai 

makanan poko penghasil karbohidrat dan bahan non pangan untuk 

industri. 

e. Petani singkong adalah seorang yang bekerja bertani dilahan singkong 

Kabupaten Jember. 

f. Penebas singkong adalah bukan petani singkong namun membeli hasil 

singkong yang sudah siap panen pada lahan pemilik singkong yang nanti 

akan diambil alih. 

g. Tengkulak singkong adalah pelaku rantai nilai yang membeli dan 

mengumpulkan singkong langsung dari petani singkong atau penebas 

singkong untuk dijual kembali kepada pedagang sinkong, produsen 

pengolah singkong atau langsung kepada konsumen. 

h. Pedagang singkong adalah pelaku rantai nilai yang membeli dan 

mengumpulkan singkong langsung dari tengkulak, petani singkong,  

maupun penebas singkong untuk dijual kembali ke produsen pengolah 

singkong atau langsung kepada konsumen.  

i. Industri rumah tangga adalah orang yang mendapatkan singkong dari 

petani langsung, tengkulak, maupun pedagang, serta mengolah dan 

menjual hasil olahan singkong kepada konsumen akhir. 

j. Konsumen akhir adalah orang yang mengkonsumsi singkong yang 

dibelinya dari pedagang maupun mengkonsumsi produk olahan singkong 

dari industri rumah tangga singkong. 

k. Penerimaaan pelaku adalah hasil penjualan singkong setiap pelaku ke 

pelaku berikutnya belum dikurangi dengan total biaya dalam satuan 

rupiah/kilogram (Rp/Kg) 

l. Harga ditingkat produsen adalah harga singkong yang diterima petani pada 

waktu transaksi jual beli, diukur dalam satuan rupiah per kilogram 

(Rp/Kg).  
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m. Harga pelaku rantai nilai adalah harga beli singkong oleh setiap pelaku 

dalam satuan (Rp/Kg).  

n. Harga konsumen adalah harga singkong yang dibayar oleh pembeli 

singkong, diukur dalam satuan rupiah per kg (Rp/kg).  

o. Nilai tambah merupakan suatu perubahan nilai yang terjadi karena adanya 

perlakuan pada setiap pelaku rantai nilai singkong. 

p. Output (volume penjualan) merupakan jumlah singkong yang dijual dalam 

waktu transaksi jual beli, diukur dalam satuan kilogram (kg).  

q. Volume beli adalah jumlah singkong yang dibeli oleh pelaku perantara dan 

konsumen akhir, diukur dalam satuan kilogram (kg).  

 

3.7 Teknik Analisis  

3.7.1. Analisis Pemetaan Rantai Nilai  

Analisis rantai nilai mengacu pada serangkaian kegiatan dimulai dari tahap 

konseptual, dilanjutkan dengan beberapa tahap produksi, hingga pengiriman ke 

konsumen akhir dan pemusnahan setelah penggunaaanya yang diperlukan untuk 

menghadirkan suatu produk atau jasa (Kaplinsky 1999; Kaplinsky dan Morris 

2001).  

Teknik analisis rantai nilai digunakan untuk mengetahui kondisi rantai 

nilai singkong di Kabupaten Jember dengan menggunakan metode wawancara 

dan pengamatan pada pelaku rantai nilai. Kemudian gambaran dan data mengenai 

rantai nilai ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi dan 

memetakan proses inti, serta para pelaku yang terlibat dalam rantai nilai singkong. 

Peta yang dihasilkan menggambarkan para pelaku secara umum yang dapat 

dikembangkan lebih lanjut dengan merinci proses inti menjadi kegiatan yang 

dijalankan oleh pelaku-pelaku rantai nilai sebagaimana telah teridentifikasi. 

 

3.7.2 Metode Hanlon Kualitatif 

Metode Hanlon (Kualitatif) ini lebih efektif dipergunakan untuk masalah 

yang bersifat kualitatif dan data atau informasi yang tersediapun bersifat kualitatif 

misalkan peran serta masyarakat, petani, pedagang, dan pelaku rantai nilai 

lainnya.  
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Menurut Zulaikhah (2018), kriteria yang dipakai dalam menggunakan 

metode Hanlon Kualitatif terdapat 3 kriteria sebagai berikut: 

a. Mendesak (urgency). Pertimbangan ini dari aspek waktu , masih dapat ditunda 

atau harus segera ditanggulangi. Semakin pendek tegang waktunya semakin 

mendesak untuk ditanggulangi. 

b. Kegawatan (seriousness) Besarnya akibat atau kerugian yang dinyatakan dalam 

besaran kuantitatif berapa rupiah, orang,dll. 

c. Perkembangan (growth) kecenderungan atau perkembangan akibat dari suatu 

permasalahan. Semakin berkembang masalah semakin diprioritaskan 

Prinsip utama dalam metode ini adalah membandingkan pentingnya 

masalah yang satu dengan yang lainnya dengan cara “matching”. Langkah-

langkah metode ini adalah sebagai berikut: 

a. Membuat matriks masalah.  

b. Menuliskan semua masalah yang berhasil dikumpulkan pada sumbu vertikal 

dan horisontal.  

c. Membandingkan (matching) antara masalah yang satu dengan yang lainnya 

pada sisi kanan diagonal dengan memberi tanda (+) bila masalah lebih penting 

dan memberi tanda (-) bila masalah kurang penting.  

d. Menjumlahkan tanda (+) secara horisontal dan masukan pada kotak total (+) 

horizontal.  

e. Menjumlahkan tanda (-) secara vertikal dan masukan pada kotak total (-) 

vertikal. 

f. Pindahkan hasil penjumlahan pada total (-) horisontal di bawah kotak (-) 

vertikal.  

g. Jumlah hasil vertikal dan horisontal dan masukan pada kotak total.  

h. Hasil penjumlahan pada kotak total yang mempunyai nilai tertinggi adalah 

urutan prioritas masalah. 
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Menurut Zulaikhah (2018), berikut ini contoh penggunaan metode Hanlon 

(Kualitatif) sesuai kriterianya: 

a. Kriteria Urgency (mendesak). 

Tabel 3.1 Kriteria Urgency (mendesak)  Metode Kualitatif 

Masalah A B C Total Horisontal (+) 

A  - - 0 

B   + 1 

C    0 

Total Vertikal (-) 0 1 1  

Total Horisontal (+) 0 1 0 

Total 0 2 1 
Sumber: Zulaikhah (2018) 

 

b. Kriteria Seriousness (kegawatan). 

Tabel 3.2 Kriteria Seriousness (kegawatan) Metode Hanlon Kualitatif 

Masalah A B C Total Horisontal (+) 

A  - - 0 

B   + 1 

C    0 

Total Vertikal (-) 0 1 1  

Total Horisontal (+) 0 1 0 

Total 0 2 1 
Sumber: Zulaikhah (2018) 

 

c. Kriteria Growth (perkembangan). 

Tabel 3.3 Kriteria Growth (perkembangan) Metode Hanlon Kualitatif 

Masalah A B C Total Horisontal (+) 

A  - + 1 

B   + 1 

C    0 

Total Vertikal (-) 0 1 0  

Total Horisontal (+) 1 1 0 

Total 1 2 0 
Sumber: Zulaikhah (2018) 
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Prioritas masalah yang dapat disimpulkan adalah: 

Tabel 3.4 Kesimpulan Penentu Prioritas Masalah 

Masalah A B C Total Horisontal (+) Prioritas 

A 0 0 1 1 III 

B 2 2 2 6 I 

C 1 1 0 2 II 
Sumber: Zulaikhah (2018) 
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BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

4.1.1 Letak Geografis dan Luas Wilayah 

 Kabupaten Jember secara astronomis terletak pada posisi 6º27'29" s/d 

7º14'35" Bujur Timur dan 7º59'6" s/d 8º33'56" Lintang Selatan dengan luas 

wilayah seluas 3.293,34 km
2
. Kecamatan Arjasa adalah salah satu kecamatan di 

Kabupaten Jember. Kecamatan Arjasa memiliki luas wilayah sebesar 40,01 km
2
. 

Kecamatan arjasa mmeiliki batas wilayah sebagai berikut: 

Utara   : Kecamatan Jelbuk 

Timur   : Kecamatan Kalisat 

Selatan   : Kecamatan Pakusari 

Barat   : Kecamatan Patrang 

Secara administrasi Kecamatan Arjasa terbagi menjadi 6 Desa, yaitu desa 

Arjasa, desa Darsono, desa Kemuning Lor, desa Kamal, desa Candijati, dan desa 

Biting. Berikut disajikan pada Tabel 4.1. yaitu luas daerah tiap desa di Kecamatan 

Arjasa Kabupaten Jember. 

Tabel 4.1 Luas Daerah Menurut Desa di Kecamatan Arjasa 

Desa Luas (km
2
) 

Persentase terhadap Luas 

Kecamatan (%) 

1. Kemuning Lor 10,89 27,22 

2. Darsono 5,55 13,87 

3. Arjasa 6,64 16,60 

4. Biting 6,95 17,37 

5. Candijati 6,39 15,97 

6. Kamal 3,59 8,97 

Kecamatan Arjasa 40,01 100,00 
Sumber: Kantor Kecamatan Arjasa (2020) 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa luas desa yang terbesar adalah desa 

Kemuning lor dengan luasnya 10,89 km
2
 atau 27,22% dari total luas desa di 

Kecamatan Arjasa. Secara umum letak geografis Desa Kemuning Lor terletak 

pada wilayah daratan tinggi dan sedang, yang terdiri dari persawahan dan tanah 
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tegalan dengan kondisi tanah yang cukup subur. Berikut batas-batas administrasi 

desa Kemuning Lor meliputi: 

Utara   : Hutan Negara 

Timur   : Desa Darsono Kecamatan Arjasa 

Selatan   : Desa Baratan Kecamatan Patrang 

Barat   : Desa Bintoro Kecamatan Patrang 

 Selain itu Desa Kemuning Lor memiliki wilayah berupa dusun sebagai 

berikut: 

a. Dusun Krajan, dengan 2 RW dan 7 RT 

b. Dusun Kopang Kebun, dengan 2 RW dan 7 RT 

c. Dusun Darungan, dengan 4 RW dan 13 RT 

d. Dusun Rayap, dengan 5 RW dan 20 RT 

 Desa Kemuning Lor memiliki luas wilayah 1087,68 Ha dan berada di 

ketinggian 150-750 diatas permukaan laut (dpl) dengan suhu antara 18
o
C-29

o
C. 

Desa Kemuning Lor dari segi topografi berada pada bagian utara wilayah 

Kabupaten Jember yang merupakan daerah pertanian, pada umumnya untuk 

pengembangan tanaman pangan tidak terlalu subur. Dari luas tersebut, terbagi 

menjadi beberapa kawasan, yaitu: 

Pemukiman  : 161,58 Ha 

Sawah   : 260,765 Ha 

Perkebunan  : 370,75 Ha 

Tanah Tegalan  : 196,47 Ha 

Pekarangan  : 69,62 Ha 

Taman Wisata  : 2 Ha 

Makam  : 4,25 Ha 

Tanah untuk jalan : 14,7 Ha 

Lain-lain  : 6,25 Ha  

 

4.1.2 Keadaan Penduduk 

 Desa Kemuning Lor secara umum mayoritas penduduknya merupakan 

penduduk asli dan sisanya sebagian kecil merupakan penduduk pendatang. Dilihat 
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dari penyebaran suku bangsa desa Kemuning Lor terdapat dua suku Jawa dan 

suku Madura. 

 Sesuai dengan pemutakhiran data penduduk tahun 2020 jumlah penududk 

desa Kemuning Lor sebesar 8674 jiwa yang terdiri dari: 

Laki-laki  : 4271 orang 

Perempuan  : 4403 orang 

Jumlah KK  : 3203 orang 

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Tiap Dusun di Desa Kemuning Lor  

No Dusun 
Jumlah Penduduk 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 Krajan 692 646 1275 

2 Kopang Kebun 567 579 1146 

3 Darungan 1382 1414 2796 

4 Rayap 1693 1764 3457 

 Jumlah 4271 4403 8674 
Sumber: Profil Desa Kemuning Lor (2020) 

 Dari segi pendidikan dapat dilaporkan hal-hal sesuai dengan tabel berikut. 

Tabel 4.3 Pendidikan Penduduk Desa Kemuning Lor  

No Pendidikan yang ditamatkan Jumlah Penduduk 

1 Penduduk Usia Sekolah 1906 

2 Tidak Tamat SD 2760 

3 SD atau yang sederajat 2486 

4 SLTP atau yang sederajat 1164 

5 SMU atau yang sederajat 276 

6 Diploma 24 

7 Sarjana (S1) 53 

8 Pasca Sarjana 5 

 Jumlah 8674 
Sumber: Profil Desa Kemuning Lor (2020) 

 

4.1.3 Keadaan Ekonomi 

 Desa Kemuning Lor dikenal sebagai desa agraris yang memiliki potensi 

alam yang cukup prospektif bagi pengembangan perekonomian wilayah di tingkat 

desa. Sesuai dengan potensi desa yang ada, perekonomian di Desa Kemuning Lor 

masih mengandalkan sektor pertanian sebagai basis dan penggerak roda 

perekonomian wilayah dan sektor unggulan yang memiliki peran dominan dan 
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strategis bagi pembangunan perekonomian desa, seperti penyedia bahan pangan, 

bahan baku produk olahan, peningkatan pendapatan desa dan masyarakat, serta 

penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan. 

 Sumber daya di Desa Kemuning Lor yang saat ini menjadi potensi 

ekonomi yang unggul adalah di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan 

dengan beberapa produk yang dihasilkan, seperti padi, kopi, jagung, kacang tanah, 

ketela pohon, buah naga, rambutan, durian, alpukat, petai, jahe, sengon laut, dan 

kayu mahoni. 

 Secara umum pekerjaan dan mata pencaharian penduduk desa Kemuning 

Lor dapat diklasifikasikan dalam beberapa bidang yaitu sesuai dengan tabel 4.4 

sebagai berikut. 

Tabel 4.4 Pekerjaan dan Mata Pencaharian Penduduk Desa Kemuning Lor  

No Uraian Jumlah Penduduk 

1 Pegawai Negeri Sipil 23 

2 TNI/POLRI 1 

3 Petani dan Buruh tani 3563 

4 Industri Pengolahan 22 

5 Konstruksi/Bangunan 325 

6 Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa 269 

7 Transportasi 43 

8 Perbengkelan 14 

9 Buruh Pabrik dan Perkebunan 236 

10 Karyawan Swasta 68 

11 Bekerja ke Luar Negeri 39 

12 Lain-lain 576 

 Jumlah 5177 
Sumber: Profil Desa Kemuning Lor (2020) 

 

4.1.4 Keberadaan Singkong di Kecamatan Arjasa 

Singkong merupakan salah satu tanaman pangan yang cukup diminati 

masyarakat di Kabupaten Jember. Singkong memiliki potensi yang tidak kalah 

dengan tanaman lainnya seperti padi, jagung atau kedelai. Hal tersebut tampak 

dari produktivitas dan jumlah produksi singkong di Kabupaten Jember yang 

cukup tinggi khususnya di Kecamatan Arjasa. Berikut disajikan pada tabel 4.5. 
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yaitu perbandingan data luas panen, produktivitas, dan produksi singkong di 

Kecamatan Arjasa. 

Tabel 4.5 Perbandingan penyebaran singkong di Kec. Arjasa Tahun 2019 dan 2020 

Tahun 
Luas Panen  

(Ha) 

Produksi 

(Ton) 

Produktivitas 

(Ton/Ha) 

2019 52 853 16,40 

2020 86 1238 14,40 
Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Jember (2020) 

 Berdasarkan tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa luas panen dan 

produksi pada tahun 2020 dengan 2019 mengalami kenaikan. Terlihat pada tabel 

bahwa kenaikan luas panen sebesar 34 Ha dan kenaikan produksi sebesar 385 

Ton. Namun dari selisih perbandingan produktivitas tahun 2019 dan 2020 

berbanding terbalik dengan kenaikan pada luas panen dan produksi. Produktivitas 

tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan karena selisih perbandingan antara 

produksi dengan luas panen.  

Komoditas singkong di Kecamatan Arjasa biasanya memiliki kendala 

tidak hanya dari sisi produksi saja namun juga dari sisi pemasaran. Seperti pada 

komoditi pertanian segar lainnya, permasalahan pada singkong terletak pada 

sifatnya yang cepat rusak dan hanya bisa bertahan dua hari sehingga harus segera 

dijual atau diolah. Peluang ini yang dimanfaatkan oleh pedagang pelaku lainnya 

dalam rantai nilai untuk menekan harga jual singkong. Saat ini harga singkong 

segar berada pada kisaran Rp 1.000,00 - Rp 1.500,00 per kilogram di tingkat 

petani sedangkan di tingkat pedagang harga singkong per kilogramnya mencapai 

Rp 1.750,00 - Rp 2.000,00 akan tetapi harga tersebut berfluktuasi tergantung pada 

ketersediaan dan permintaan singkong di pasaran. 

 

4.2 Karakteristik Responden 

Karakteristik responden menggambarkan keadaan dan kondisi status 

responden dalam usahanya yang meliputi nama, umur, jumlah keluarga, luas 

lahan, lama berusaha tani, dan sumber modal yang dapat dilihat pada lampiran 7. 

Adanya karakteristik responden maka akan memudahkan dalam menganalisis 
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usahanya. Responden dalam penelitian ini adalah petani singkong, tengkulak, dan 

industri rumah tangga pengolahan singkong.  

a. Petani Singkong 

Petani singkong yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari 3 petani 

singkong. Responden ini tersebar pada beberapa lokasi di Kecamatan Arjasa 

Kabupaten Jember. Peneliti mendapatkan informasi melalui tengkulak karena 

petani responden memiliki hubungan transaksi langsung terhadap pedagang antar 

daerah yaitu pembelian singkong. Adapun karakteristik singkong dapat dilihat 

pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Karakteristik Petani Singkong Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember 

No. Karakteristik petani Jumlah Persentase 

1 Umur  

40-50 tahun 1 33,3% 

51-60 tahun 2 66,7% 

2 Jumlah Tanggungan  

1 – 2 orang 2 66,7% 

3 – 4 orang 1 33,3% 

3 Pendidikan Terakhir 

SD/Sederajat 2 66,7% 

SMP/Sederajat 1 33,3% 

4 Luas Lahan 

1 - 2 Ha 2 66,7% 

2,1 – 3 Ha 1 33,3% 

5 Lama Berusaha Tani  

1 – 15 tahun 1 33,3% 

16 – 30 tahun 2 66,7% 

6 Modal 

Sendiri 2 66,7% 

Pinjaman 1 33,3% 
Sumber: Data Olah Peneliti, 2021 

 

 Tabel 4.6 menunjukkan bahwa karakteristik petani, golongan umur 40-50 

tahun terdapat 1 orang dengan presentase 33,3% dan golongan umur 51-60 tahun 

terdapat 2 orang dengan presentase 66,7%. Hal ini menunjukkan bahwa unsur 

petani responden masih dikategorikan dalam umur produksi dalam berusaha tani. 

 Jumlah tanggungan keluarga petani responden yang sebanyak adalah 1-2 

orang dengan jumlah petani 2 orang dengan presentase 66,7%, dan jumlah 

tanggungan 3-4 orang dengan jumlah petani 1 orang dengan presentase 33,3%. 
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Banyaknya tanggungan keluarga mendorong petani melakukan aktivitas mencari 

dan menambah pendapatan keluarganya agar kebutuhan anggota keluarga dapat 

terpenuhi. 

 Pendidikan umumnya akan mempengaruhi cara berfikir petani dan turut 

mempengaruhi keberhasilan petani dalam mengelola usaha tani. Terlihat pada 

tabel 4.6 bahwa tingkat pendidikan petani pada tingkat SD terdapat 2 orang 

dengan hasil presentase 66,7%, dan tingkat SMP terdapat 1 orang dengan 

presentase 33,3%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden 

masih rendah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan biaya untuk melanjutkan 

pendidikan yang lebih tinggi, sehingga mereka lebih memilih untuk bekerja, 

membantu dan melanjutkan pekerjaan orang tua sebagai petani untuk 

kelangsungan hidupnya. 

 Luas lahan yang dikelola oleh petani responden sangat berpengaruh 

terhadap kegiatan usaha tani, baik terhadap jenis komoditi maupun pola usaha tani 

itu sendiri. Luas tanah yang dimiliki oleh responden berkisar 1-2 Ha sebanyak 2 

orang dengan hasil presentase 66,7% dan luas responden berkisar 2,1 – 3 Ha 

sebanyak 1 orang dengan presentase 33,3%. Hal ini menandakan penguasaan 

lahan petani masih tergolong luas. Luasnya lahan maka semakin tinggi 

peningkatan petani. Pengalaman berusaha tani yang dimaksud adalah sejak 

mengusahakan usaha tani singkong.  

Pengalaman hidup petani responden merupakan pembelajaran besar untuk 

ke tingkat pengembangan usaha tani tersebut. Petani yang telah berusaha tani 

singkong yang paling lama adalah sekitar 1-15 tahun yaitu 1 orang dengan 

presentase 33,3% dan lama berusahatani 16-30 tahun sebanyak 2 orang (66,7%). 

Lamanya pengalaman petani mampu mengoptimalkan penerapan kegiatan 

usahatani tersebut, sehingga dapat meningkakan hasil produksi singkong yang 

dihasilkan.  

 Sumber modal usaha tani dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu modal 

sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri merupakan modal yang berasal dari 

petani sendiri. Sedangkan modal pinjaman dapat berupa kredit di bank dalam 

jangka pendek maupun dalam janga panjang maupun modal yang didapat 
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meminjam kepada  Dalam hal ini, sumber modal petani responden singkong yang 

digunakan untuk berusaha tani yaitu sumber modal sendiri dan pinjaman. Modal 

sendiri sebanyak 2 orang dengan hasil presentase 66,7% dan modal pinjaman 

sebanyak 1 orang dengan presentase 33,3% dengan dikarenakan terlalu rumitnya 

prosedur dan syarat peminjaman yang membuatnya tidak mengambil pinjaman di 

bank.  

 

b. Tengkulak 

Responden pada tengkulak dalam penelitian ini terdiri dari 2 orang. 

Wawancara pertama dilakukan oleh peneliti dimulai dari tengkulak dikarenaka 

peran tengkulak dinilai cukup besar dalam saluran rantai pasok singkong dalam 

mendistribusikan hasil usahatani petani singkong ke pengolah. Adapun 

karakteristik tengkulak dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Karakteristik Tengkulak Singkong Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember 

No. Karakteristik Tengkulak Jumlah Persentase 

1 Umur  

20-30 tahun 1 50% 

31-40 tahun 1 50% 

2 Jumlah Tanggungan  

1 – 2 orang 1 50% 

3 – 4 orang 1 50% 

3 Pendidikan Terakhir 

SMP/Sederajat 2 100% 

4 Luas Bangunan Gudang 

0 – 0,5 Ha 2 100% 

5 Pengalaman Usaha  

1 – 15 tahun 2 100% 

6 Modal 

Sendiri 2 100% 
Sumber: Data Olah Peneliti, 2021  

 Tabel 4.7 menunjukkan bahwa hasil jumlah dari karakteristik umur, 

jumlah tanggungan imbang dengan perbandingan 1:1 dan presentase masing-

masing 50%. Sedangkan untuk pendidikan terakhir, luas bangunan gudang, 

pengalaman usaha dan modal responden memiliki kesamaan, sehingga presentase 

untuk keduanya adalah sama. Luas bangunan yang dimaksud adalah luas lahan 
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bangunan gudang yang digunakan oleh pengepul sebagai penyimpanan sementara 

singkong hasil panen di lahan sebelum dipasarkan atau sebagai tempat 

penyimpanan apabila singkong tersebut tidak terjual (produksi lebih). Luas 

bangunan gudang 2 pengepul kisaran 0-0,5 Ha. Lamanya pengalaman usaha 

pengepul berpengaruh pada pendistribusian singkong serta keberlangsungan suatu 

usaha perdagangan kedepannya. Sumber modal usaha dalam perdagangan 

singkong pengepul mengendalikan sumber modal sendiri. Sumber modal ini 

dioptimalkan penggunaannya dalam pembelian singkong hasil panen kepada 

petani singkong. 

 

c. Pengolah Singkong 

Pengolah merupakan industri rumah tangga yang mengolah singkong 

menjadi suatu produk yang memiliki nilai jual yang tinggi yang dapat 

memberikan nilai tambah dari singkong. Secara umum hasil pengolahan singkong 

adalah untuk dijadikan sebagai singkong karena memiliki citarasa yang renyah 

dan gurih. Selain diolah menjadi keripik singkong yang diolah menjadi beberapa 

varian. Responden yang dijadikan sebagai pelaku industri pengolahan singkong 

ini merupakan pengusaha keripik singkong dengan berbagai varian seperti keripik 

singkong balado dan original, ada pula keripik singkong dengan olahan rendaman 

sehingga menghasilkan rasa keripik yang berbeda. Adapun karakteristik pengolah 

singkong dapat dilihat pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8 Karakteristik Pengolah Singkong Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember 

No. Karakteristik Pengolah Hasil 

1 Umur  40 tahun 

2 Jumlah Tanggungan  4 orang 

3 Pendidikan Terakhir SD/Sederajat 

4 Luas Bangunan Usaha 10 x 8 m
2
 

5 Pengalaman Usaha  10 tahun 

6 Modal Sendiri 
Sumber: Data Olah Peneliti, 2021  

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa  umur responden pada pengolahan 

singkong masih tergolong produktif sehingga meningkatkan produktivitas dan 

memberikan dukungan terhadap proses produksi olahan industri rumah 
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tangganya. Demikian halnya jumlah tanggungan dalam keluarga, semakin banyak 

tanggungan semakin banyak pula pengeluaran demi memenuhi kebutuhannya. 

Tingkat pendidikan responden yaitu SD, yang berarti tingkat pendidikannya 

tergolong rendah. Pendidikan berpengaruh pada sistem pengolahannya baik 

mengenai pendapatan dan produksi, sehingga hasil yang diharapkan tercapai 

dalam pengambilan keputusan usaha. Oleh sebab itu, responden perlu mengikuti 

pelatihan-pelatihan guna menunjang produktivitas dan memperbaiki kualitas 

keterampilan. 

Lahan bangunan usaha pengolahan singkong merupakan lahan atau tempat 

yang dijadikan sebagai proses produksi pengolahan singkong berupa keripik 

singkong dengan variasi rasa dan macam. Semua proses produksi dari 

penyimpanan bahan baku, pengolahan serta pengemasan dilakukan di tempat 

tersebut. 

 

Gambar 4.1 Layout  Pengolahan Singkong Berupa Singkong Desa Kemuning Lor,  

Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember, 2021. 
Sumber: Hasil Penelitian Peneliti, 2021. 

 Pengalaman usaha responden pengolahan singkong sudah berjalan selama 

7 tahun, adanya pengalaman usaha tersebut diharapkan responden mampu 

mempertahankan usahanya dengan tingkat persaingan ketat yang didukung oleh 

strategi bisnis yang tepat dalam memasarkan produk hasil olahan singkong. 

10 m 

8 m 
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Sumber modal responden dalam mendirikan pengolahan singkong 

bersumber dari modal sendiri dan ada beberapa alat bantuan dari dosen kampus 

yang melakukan pengabdian masyarakat. Hal ini dimanfaatkan responden karena 

program tersebut membantu dalam pengembangan usaha keripik singkong. 

 

4.3 Pemetaan Rantai Nilai pada Komoditas Singkong  

4.3.1 Memetakan Proses Inti dalam Rantai Nilai Singkong 

 Pemetaan proses inti dalam rantai nilai adalah salah satu langkah pertama 

dengan 6 proses utama yang harus dilalui bahan baku sebelum dapat mencapai 

tahap konsumen akhir, termasuk penyediaan input/sarana produksi untuk 

menghasilkan bahan baku. Proses inti dalam rantai nilai ini berbeda-beda  

tergantung  pada karakteristik rantai yang akan dipetakan. Berikut adalah contoh 

pemetaan rantai nilai yang relatif sederhana dan linier dengan dua produk akhir 

utama keripik bervariasi rasa yang dihasilkan dari bahan baku singkong dapat 

dilihat pada gambar 4.2. 

  

 

 

Gambar 4.2 Pemetaan Proses Inti linier Sederhana 
Sumber: Hasil Penelitian; 2021; diolah 

 

 

 Beberapa rantai nilai terdapat lebih dari satu atau dua produk yang 

dihasilkan dari bahan baku yang sama di awal, masing- masing melalui rangkain 

proses masing-masing hingga mencapai tahapan konsumsi akhir. Sehinggga peta 

proses tersebut menjadi semakin kompleks dan melibatkan seperangkat proses 

yang paralel. Hal ini juga berkaitan dengan rantai pasok dimana pelaku rantai 

pasok yang terlibat yaitu pelaku utama dan pelaku pendukung.   

Adapun gambaran aliran pasok singkong yang menunjukkan kompleksitas 

suatu peta proses rantai nilai yang menyeluruh dapat dilihat pada gambar 4.3.  

Penanaman 

dan 
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Gambar 4.3 Aliran Rantai Pasok Singkong 
Sumber: Hasil Penelitian; 2021; diolah 

 
 

 Gambar 4.3 menunjukkan bahwa terdapat 3 pelaku utama yang berada 

didalam kotak terputus-putus yaitu petani singkong, tengkulak, dan pengolah. 

Sedangkan yang berada diluar kotak terputus-putus adalah pelaku pendukung 

yaitu dari penyedia sarana, obat dan pupuk, penyedia alat, buruh, pedagang lokal, 

pedagang (luar kabupaten), konsumen, penyuluh, buruh tani, penyedia bahan 

penunjang, penyedia kemasan, buruh industri, dan Dinas Tanaman Pangan 
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               : Aliran Barang 

               : Aliran Informasi 

               : Aliran Uang 
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Hotikultura dan Perkebunan. Berikut adalah tabel mengenai aktivitas dari pelaku 

utama dan pelaku pendukung. 

Tabel 4.9 Aktivitas Pelaku Rantai Pasok Singkong di Kecamatan Jember, 2021 

No Pelaku Rantai Pasok Aktivitas 

Pelaku Utama Rantai Pasok 

1 Petani Singkong a. Membeli sarana produksi untuk pemeliharaan 

singkong 

b. Melakukan Penanaman dan pemeliharaan 

terhadap singkong 

c. Pemanenan 

2 Tengkulak a. Pemanenan 

b. Mengangkut hasil panen 

c. Menjual singkong pada pengolah maupun ke 

konsumen 

3 Pengolah a. Membeli singkong dari petani maupun 

tengkulak 

b. Mengolah singkong menjadi suatu produk 

olahan 

c. Menjual produk olahan singkong ke konsumen 

Pelaku Pendukung Rantai Pasok 

1 Konsumen a.  Mengkonsumsi singkong 

b. Mengkonsumsi produk olahan singkong 

2 Pedagang Lokal a.  Membeli singkong dari tengkulak 

b. Menjual singkong ke konsumen 

3 Pedagang (luar kota) a.  Membeli singkong dari tengkulak 

b. Menjual singkong ke konsumen 

4 Penyedia Sarana 

Produksi 

a.  Menyedia saprodi (pupuk, pestisida dan 

herbisida) yang dibutuhkan untuk usahatani 

singkong 

5 Penyuluh a.  Bimbingan teknis kepada petani singkong 

mengenai budidaya singkong 

b. Pemantauan usahatani singkong 

6 Buruh Tani a. Memberikan jasa untuk pemeliharaan lahan 

usahatani singkong hingga siap panen yang 

dikelola oleh petani 

b. Memberikan jasa untuk aktivitas pemanenan 

singkong dilahan singkong sampai singkong siap 

untuk diangkut oleh tengkulak 

7 Penyedia Bahan 

Penunjang 

Menyediakan bahan yang digunakan untuk 

pengolahan singkong 

8 Penyedia Kemasan Memproduksi kemasan yang digunakan untuk 

kemasan pengolahan singkong 

9 Dinas Tanaman 

Pangan 

Memberikan pelatihan dan pendampingan 

kepada pelaku usahatani singkong 
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Tabel 4.9 Lanjutan Aktivitas Pelaku Rantai Pasok Singkong di Kecamatan Jember, 2021 
 

10 Buruh Pengolah Memberikan jawa untuk aktivitas produksi 

olahan singkong yang dikelola olah pemilih 

industri pengolahan singkong 
Sumber: Hasil Penelitian; 2021; diolah  

  

4.3.2 Memetakan Pengetahuan dan Alur Informasi 

 Ada beberapa hal-hal yang tak kasat pada rantai nilai, misalnya informasi 

dan pengetahuan yang pada umumnya lebih sulit ditangkap dalam suatu peta 

visual. Dalam menganalisis peningkatan berdasarkan permintaan informasi 

pengetahuan, keterampilan, teknologi, dan layanan pendukung disediakan untuk 

membantu menelusuri pengetahuan atau informasi seperti apa yang mengalir 

dalam suatu rantai nilai. Berikut adalah contoh pemetaan pengetahuan beserta alur  

informasi terkait kualitas singkong yang baik dapat dilihat pada gambar 4.3. 

 

 

- Kulit ari warna 

merah muda 

- Daging tidak 

bertulang 

- Tidak berlubang 

banyak 

 

 

- Kulit masih terlihat baru 

dan basah 

- Kulit ari warna merah 

muda 

- Daging tidak bertulang 

- Tidak berlubang banyak 

 

- Kulit masih terlihat baru 

dan terkelupas 

- Kulit ari warna merah 

muda 

- Daging tidak bertulang 

- Tidak berlubang banyak 
 

Pelaku Petani  Tengkulak  Pengolah 

      

Jenis alur 

informasi 

 Harga untuk 

beragam tingkat 

kualitas, waktu 

permintaan 

 Standar nasional 

bagi kualitas 

produk, 

permintaan tingkat 

kualitas produk 

yang berbeda 

 

Gambar 4.4 Pemetaan pengetahuan dan alur informasi pelaku singkong 
Sumber: Hasil Penelitian; 2021; diolah 

 Berdasarkan gambar tersebut pemetaan pengetahuan merupakan alat yang 

bermanfaat dalam kasus ini. Setelah mengadakan wawancara dengan petani, 

tengkulak, dan pedagang, diperoleh kejelasan bahwa para pelaku memiliki 

pandangan yang berbeda tentang persyaratan kualitas singkong yang baik.  

    Petani Tengkulak Pengolah  
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 Informasi dan pengetahuan dalam pemetaan sering kali memilik alur dua 

arah, seperti seorang pedagang memberi tahu seorang petani tentang persyaratan 

produk seorang petani memberi informasi pada pedagang tersebut tentang 

ketersediaan produk. Pemetaan informasi mencangkup ditunjukkannya alur 

informasi antara para pelaku ditiap-tiap proses dalam rantai nilai. 

 

4.3.3 Memetakan Nilai pada Berbagai Tingkatan dalam Rantai Nilai 

 Perubahan nilai disepanjang rantai dapat dipetakan dalam pemetaan rantai 

nilai. Nilai adalah suatu yang dapat diukur dan diperoleh dengan melihat nilai 

yang ditambahkam pada setiap langkah didalam rantai, yang memberikan 

gambaran umum tentang perolehan yang didapat ditiap-tiap yang berbeda dengan 

menganalisis biaya dan margin.  

a. Penerimaan Pelaku dalam Rantai Nilai Singkong 

 Penerimaan dalam rantai nilai singkong yang dimaksud adalah total 

produksi singkong yang dikaitkan dengan harga jual singkong per buah. Berikut 

merupakan penerimaan dari setiap pelaku dalam rantai nilai singkong sebagai 

berikut: 

Tabel 4.10 Penerimaan Setiap Pelaku dalam Rantai Nilai Singkong di Kecamatan Arjasa 

        Kabupaten  Jember, 2020. 

No Pelaku Ranta Nilai 

Penerimaan 

Volume 

Produksi 

 Harga 

Satuan (Rp)  

 Total Nilai 

(Rp)  

1 Petani (Kg) 21500  Rp   1.500   Rp    32.250.000  

2500  Rp   2.000   Rp      5.000.000  

Total 24000    Rp    37.250.000  

Rata-Rata Per Kg 

 

   Rp             1.552  

Rata-Rata Per Hektar 4363,6    Rp      6.772.727  

Rata-Rata Per Petani 8000    Rp    12.416.667  

2 Tengkulak 2500  Rp   2.500   Rp      6.250.000  

10000  Rp   2.000   Rp    20.000.000  

9000  Rp   2.000   Rp    18.000.000  

Total 21500    Rp    44.250.000  

Rata-Rata Per Tengkulak 10750    Rp    11.062.500  
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Tabel 4.10 Lanjutan Penerimaan Setiap Pelaku dalam Rantai Nilai Singkong di Kecamatan Arjasa     
  Kabupaten  Jember, 2020. 

3 Pengolah   

Keripik Singkong 12500  Rp   5.000   Rp    62.500.000  

Total 12500    Rp    62.500.000  

Rata-Rata Per buah      Rp             5.000  
Sumber: Hasil Penelitian; 2021; diolah 

 

 Pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa penerimaan kepada setiap pelaku 

rantai niai singkong berbeda-beda. Penerimaan petani untuk 24.000 kg adalah 

sebesar Rp 37.250.000 dengan rata rata penerimaan petani adalah sebesar Rp    

12.416.667. Penerimaan petani diperoleh dari penjualan kepada tengkulak 

sejumlah 21.500 kg dengan harga Rp 1.500/kg sehingga mendapatkan total 

penjualan Rp 37.250.000 dan penjualan kepada pengolah sejumlah 2500 kg 

dengan harga Rp 2.000/kg sehingga mendapatkan penjualan sebesar Rp 

5.000.000.  Pada penerimaan tengkulak keseluruhan adalah sebesar Rp 

44.250.000. Jika dirata-rata per tengkulak mendapatkan penerimaan sebesar  Rp 

12.416.667. Penerimaan ini didapatkan dari penjualan kepada pengolah sejumlah 

2500 Kg dengan harga Rp 2.500/kg sehingga mendapatkan penjualan sejumlah 

Rp 6.250.000, penjualan kepada pedagang lokal sejumlah 10.000 kg dengan harga 

Rp 2.000/kg sehingga mendapatkan penjualan sebesar Rp 20.000.000 dan 

pedagang luar kabupaten sejumlah 9.000 kg dengan harga Rp 2.000/kg sehingga 

penerimaan yang didapatkan sejumlah 18.000.000. Penerimaan Pelaku Usaha 

keripik singkong 12.500 pcs dengan harga Rp 5.000 dengan penerimaan total 

sebanyak Rp 62.500.000.   

 

b. Pendapatan Pelaku dalam Rantai Nilai Singkong 

 Pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan bersih yang diperoleh dan 

merupakan selisih antara nilai produksi dengan total biaya yang dikeluarkan dari 

setiap pelaku rantai nilai. Keuntungan usaha tani yang didapat oleh petani 

merupakan hasil dari penerimaan   dikurangi   dengan   biaya   yang  telah   

dikeluarkan   selama   proses usahatani tersebut berjalan (Hernanto, 2003). Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.11. 
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Tabel 4.11 Penerimaan Setiap Pelaku dalam Rantai Nilai Singkong di Kecamatan Arjasa 

        Kabupaten  Jember, 2020. 

No Pelaku Ranta Nilai 

Penerimaan 

Volume 

Produksi 

(Kg) 

 Penerimaan 

(Rp)  
 Biaya (Rp) 

 

Pendapatan 

(Rp)  

1 Petani (Kg)         

Total 24000 37.250.000 16.019.300 21.230.700 

Rata-Rata Per Petani 8000 12.416.667 5.339.767 7.076.900 

Rata-Rata Per Kg 1 1.552 667 885 

Rata-Rata Per Hektar 4363,6 6.772.727 2.912.600 3.860.127 

2 Tengkulak 21500 44.250.000 36.118.217 8.131.783 

Rata Rata per 

tengkulak 10750 22.125.000 18.059.109 4.565.892 

Rata Rata Per Kg 1 2.058 1.680 378 

3 Pengolah 

    Keripik Singkong 12500 62.500.000 23.744.000 38.756.000 

Rata-Rata Per Buah       3.100 
Sumber: Hasil Penelitian; 2021; diolah  

  

 Tabel 4.11 menunjukkan bahwa pada perilaku rantai nilai petani 

menghasilkan pendapatan sebesar Rp 21.230.700 yang diperoleh dari 

pengurangan penerimaan Rp 37.250.000 dengan biaya sebesar Rp 16.019.300. 

dengan pendapatan per kg adalah sebesar Rp 885. Penerimaan pelaku rantai nilai 

pada tingkat Tengkulak adalah sebesar Rp 8.131.783 dengan nilai rata rata per kg 

nya adalah 378/kg. Pendapatan ini didapatkan dari biaya penerimaan sejumlah 

Rp44.250.000 dengan biaya sejumlah Rp 36.118.217. Sehingga per tengkulak 

mendapatkan penerimaan sejumlah Rp 4.565.892. Pada pengolah keripik 

singkong menghasilkan pendapatan total sebesar Rp 38.756.000 yang diperoleh 

dari pengurangan penerimaan sejumlah Rp 62.500.000 dengan biaya sejumlah Rp 

23.744.000.   

 

c. Margin Pelaku Rantai Nilai Singkong 

 Margin merupakan bagian biaya yang dibayarkan dan pendapatan yang 

diterima oleh mata rantai yang terlibat dalam proses rantai nilai. Adapun margin 
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yang diperoleh dalam bentuk tabel dari pelaku utama ditiap saluran rantai nilai 

dapat dilihat pada tabel 4.12. 

Tabel 4.12 Margin Setiap Pelaku Utama dalam Rantai Nilai Singkong di Kecamatan Arjasa 

     Kabupaten Jember, 2020 

Pelaku dalam 

Rantai Nilai 

Margin 

Volume 

Produksi 

(Buah) 

Total Produksi 
 Biaya tambahan  

Per unit  

 % Biaya  

Tambahan  

Saluran 1 : Petani - Tengkulak - Pengolah 

Petani 
2500 

 Rp      3.750.000  Rp   1.500 60% 

Tengkulak  Rp      2.500.000  Rp   1.000 40% 

Total    Rp      6.250.000  Rp   2.500 100% 

Saluran 2: Petani - Tengkulak - Pedagang Lokal 

Petani 
10000 

 Rp    15.000.000  Rp   1.500 75% 

Tengkulak  Rp      5.000.000  Rp      500 25% 

Total    Rp    20.000.000  Rp   2.000 100% 

Saluran 3: Petani- Tengkulak -Pedagang antar Kabupaten 

Petani 

9000 

 Rp    13.500.000  Rp   1.500 75% 

Tengkulak  Rp      4.500.000  Rp      500 25% 

Total    Rp    18.000.000 Rp   2.000 100% 

Saluran 4: Petani-Pengolah-Konsumsi 

Petani 

2500 

 Rp      5.000.000  Rp   2.000 29% 

Pengolah  Rp     12.500.000  Rp   5.000 71% 

Total    Rp     17.500.000 Rp   7.000 100% 
Sumber: Hasil Penelitian; 2021; diolah  

 

 Pada Tabel 4.12 menunjukkan bahwa terdapat 4 saluran dalam rantai nilai 

singkong di Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember. Saluran pertama merupakan 

saluran petani - tengkulak - pengolah dengan volume produksi 2500 yang mana 

pada petani dengan total produksi sebesar Rp 6.250.000 marjin perbuah dengan 

Rp 1.500 (60%), dan tengkulak memiliki biaya produksi sebesar Rp 2.500.000 

dengan produksi perbuah sebesar Rp 1.000 (40%). Pada saluran ke 2 terdapat 3 

pelaku rantai nilai yaitu petani – tengkulak – pedagang lokal dengan dengan 

volume produksi 10.000 jumlah total produksi pada petani adalah sejumlah Rp 

15.000.000 dengan biaya perbuah adalah Rp 1.500 (75%), dan pada tengkulak 

dengan total produksi Rp 5.000.000 dengan perbuah Rp 500 (25%). Pada saluran 
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3 terdapat pelaku rantai nilai yaitu Petani - tengkulak - pedagang antar kabupaten 

dengan pelaku petani dengan volume produksi 9.000 dengan total produksi pada 

petani yaitu Rp 13.500.000 dengan marjin perbuah yaitu Rp 1500/per buah  

(75%). Dengan pelaku rantai nilai tengkulak dengan biaya Rp 4.500.000 dengan 

marjin Rp 500/buah (25%). Pada saluran 4 terdiri dari petani – pengolah - 

konsumsi dengan pelaku petani dengan jumlah volume produksi yaitu 2500 kg 

dengan total produksi pada petani yaitu Rp 5.000.000 dengan biaya Rp 

2.000/buah (29%). Pada pengolah dengan total produksi sebesar Rp 12.500.000 

dan marjin perbuah sebesar 5.000 (71%).    

 Berdasarkan analisis diatas diperoleh margin tertinggi dari pelaku rantai 

nilai adalah petani sebesar 75% apabila perbandingannya dengan tengkulak 

ataupun pedagang besar. Akan tetapi, apabila margin petani dibandingkan dengan 

margin industri rumah tangga maka lebih besar margin pengolah dengan 

perbandingan margin petani dan pengolah sebesar 29% dengan 71%, sebab 

singkong diolah dan dijadikan keripik singkong sebelum dijual ke konsumen serta 

membeli bahan baku langsung dari petani dan/atau tengkulak tanpa melalui 

pedagang besar. 

 

d. R/C Ratio dalam Rantai Nilai Singkong 

 R/C Ratio adalah perbandingan total penerimaan singkong dengan total 

biaya singkong yang dikeluarkan oleh pelaku rantai nilai utama. Berikut 

merupakan R/C Ratio dari tiap pelaku singkong. 

Tabel 4.13 R/C Ratio Setiap Pelaku Utama dalam Rantai Nilai Singkong di Kecamatan Arjasa 

     Kabupaten Jember, 2020 

No 

Pelaku 

Rantai 

Nilai 

Penerimaan   Biaya   
R/C 

Total Rata-Rata Total Rata-Rata 

1 Petani 37.250.000  12.416.667  16.019.300   5.339.767  2,3 

2 Tengkulak 44.250.000  22.125.000  36.118.217  18.059.109  1,2 

3 Pengolah 62.500.000  62.500.000  23.744.000  23.744.000  2,6 
Sumber: Hasil Penelitian; 2021; diolah  
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 Pada tabel 4.13 menunjukkan bahwa pelaku rantai nilai petani yaitu 

memiliki R/C Ratio dengan jumlah 2,3 berdasarkan penerimaan sejumlah Rp 

37.250.000 dan biaya sejumlah Rp 16.019.300 yang menandakan setiap 1 rupiah 

yang dikeluarkan mendapatkan penerimaan sejumlah Rp 2,3. Pada tengkulak 

dengan jumlah R/C Ratio sejumlah 1,2 dengan total penerimaan sejumlah Rp 

44.250.000 dengan jumlah biaya sejumlah Rp 36.118.217 yang menandakan 

setiap Rp 1 yang dikelarkan oleh tengkulak mendapatkan penerimaan Rp 1,2. 

Pada pengolah keripik singkong dengan jumlah R/C Ratio sejumlah 2,6 dengan 

total penerimaan sejumlah Rp 62.500.000 dengan jumlah biaya sejumlah Rp 

23.744.000 yang menandakan setiap Rp 1 yang dikelarkan oleh pengolah 

mendapatkan penerimaan Rp 2,6.   

R/C Ratio menyatakan tingkat efektivitas dan produktivitas perusahaan 

yang menandakan tingkat penerimaan yang didapatkan dari Rp 1 biaya yang 

dikeluarkan. Jumlah Ratio yang digunakan untuk melihat keuntungan relatif yang 

akan didapatkan dalam sebuah perusahaan. Pelaku rantai nilai utama yang 

memiliki nilai R/C terbesar yaitu pengolah, sedangkan yang terendah yaitu 

tengkulak. Hal ini dikarenakan tingkat biaya yang dikeluarkan tengkulak lebih 

besar dibandingkan pengolah. Jadi, dalam hal ini dilihat dari hasil R/C yang 

diperoleh, maka usaha pelaku utama rantai nilai singkong tergolong efisien dan 

menguntungkan karena R/C Ratio yang diperoleh >1. 

  

4.3.4 Memetakan Hambatan dan Solusi dengan Matriks Peta Rantai Nilai 

 Hambatan terjadi hampir di semua tingkatan proses pada rantai nilai 

manapun, misalnya hambatan efisiensi, hambatan peningkatan (upgrading), atau 

hambatan meningkatkan keterlibatan petani singkong. Identifikasi awal atas 

hambatan-hambatan harus dilakukan di seluruh tingkatan proses dan potensi 

solusi juga dapat diidentifikasi. 

 Suatu matriks peta rantai nilai dapat disusun apabila pemetaan berbagai 

dimensi rantai nilai telah dirampungkan, dengan memasukkan rangkuman 

berbagai informasi utama dari peta yang telah dibuat sebelumnya ke dalam suatu 

tabel. Matriks ini dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kuesioner, 
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menentukan kelompok pelaku responden yang perlu diwawancarai, serta lokasi 

geografis yang akan dijadikan pusat kerja lapangan. Matriks ini memuat 

rangkuman sektor yang mudah ditafsirkan dari perspektif rantai nilai. Berikut 

disajikan Tabel 4.14 matriks pemetaan rantai nilai singkong. 

Tabel 4.14 Matriks Pemetaan Rantai Nilai Singkong 

 Input/sarana 

produksi 

Produksi 

Singkong 
Pengadaan Pengolahan 

Input/ 

sarana 

produksi 

 Bibit, pupuk, 

obat, penyedia 

sarana, 

penyedia alat, 

buruh 

Singkong 

dengan 

kualitas baik 

Singkong 

dengan 

kualitas baik  

Kegiatan Pasokan input/ 

sarana produksi 

Pengolahan 

lahan, 

penanaman, 

perawatan, 

pemanenan 

Pengangkutan Perendaman, 

penjemuran, 

penggorengan, 

pengemasan 

Keluaran Bibit, pupuk, obat, 

penyedia sarana, 

penyedia alat, 

buruh 

Singkong 

dengan 

kualitas baik 

Singkong 

dengan 

kualitas baik 

Keripik 

Singkong 

Pelaku Penyuluh, penyedia 

bibit, butuh tani, 

penyedia bahan 

penunjang, buruh 

industri, dinas 

tanaman pangan 

Petani Tengkulak Industri 

Rumah 

Tangga 

Pengolah 

Keripik 

Singkong 
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Tabel 4.14  Lanjutan Matrik Pemetaan Rantai Nilai Singkong 

Kesulitan/ 

hambatan 

 siklus musim 

yang tidak 

menentu, hama, 

kurangnya 

modal, 

penyuluhan 

tidak mendetail, 

ketidak 

mampuan petani 

dalam budidaya 

dan pengolahan 

singkong, 

singkong yang 

cacat, ketidak 

mampuan petani 

dalam daya 

tawar penentu 

harga 

Kesulitan 

pengangkutan, 

jumlah 

singkong 

untuk 

pengadaan 

tidak memadai, 

biaya 

transportasi 

tinggi, sulitnya 

transportasi, 

pajak yang 

tinggi 

Singkong 

yang rusak/ 

terbuang, 

kurangnya 

teknologi 

pengering, 

masih 

memakai 

alat press 

manual 

Solusi  irigasi yang baik 

, adanya fasilitas 

penyuluhan, 

pemberian 

kredit/pinjaman, 

penyemprotan 

berkala 

mengubah 

mekanisme 

penanaman, 

membentuk 

konvensi 

pelatihan teknis 

(produksi 

tanaman) 

Perbaikan 

jalan, 

kebijakan 

pajak yang 

tepat 

Investasi 

teknologi 

yang 

mendukung 

proses 

pengeringan 

dan press 

manual  

Lokasi  Dusun Krajan, 

Dusun Kopang 

Kebun, Dusun 

Darungan 

Dusun Krajan, 

Dusun Rayap 

 

Dusun 

Rayap 

 

Sumber: Hasil Penelitian; 2021; diolah 
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4.4 Prioritas Masalah Petani menggunakan Metode Hanlon Kualitatif 

Metode Hanlon (Kualitatif) ini lebih efektif dipergunakan untuk masalah 

yang  bersifat kualitatif dan data atau informasi yang tersediapun bersifat 

kualitatif, misalkan permasalahan yang dihadapi petani singkong sehingga dapat 

menentukan prioritas pemasalahannya dengan teknik membandingkan (matching).  

Budidaya singkong dikalangan petani singkong merupakan kegiatan 

pertanian yang cukup penting karena dapat memberikan keuntungan bagi para 

pelakunya pada tiap kegiatan tata niaga. Dalam budidaya singkong terdapat 

beberapa proses dimulai dari pengolahan lahan, penanaman, perawatan, dan masa 

panen. Permasalahan yang paling menonjol dalam budidaya ini terletak pada 

proses perawatan, karena membutuhkan beberapa keahlian dan pengetahuan 

mengenai perlakuan disaat masa perawatan. 

Kendala-kendala yang berkaitan dengan budidaya singkong mulai dari hulu 

ke hilir tidak jarang petani mendapati kerugian. Adanya permasalahan yang 

dihadapi petani singkong dapat menggunakan salah satu metode untuk 

menentukan prioritas permasalahan. Metode tersebut menggunakan metode 

Hanlon Kualitatif dengan cara teknik skoring sehingga mengetahui pemetaan 

prioritas kebutuhan pemberdayaan petani singkong. 

Terdapat   banyak   kendala    yang   dihadapi   petani   sehingga   mereka 

mengalami kesulitan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatannya 

(kemandirian   ekonominya), seperti terkendala dari segi modal, adanya hama 

yang menghambat proses pertumbuhan singkong, hasil panen singkong yang 

berkualitas rendah, iklim dan cuaca yang terus menerus hujan, kurangnya 

pengetahuan petani akibat tidak adanya pelaksanaan penyuluhan mengenai 

budidaya singkong, penentuan harga di pasar yang anjlok, dan budidaya serta 

pengolahan yang kurang tepat juga menjadi faktor dari permasalahan petani 

singkong di Desa Kemuning or Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember. Berikut 

disajikan tabel 4.15 terkait penentuan prioritas masalah petani singkong yang 

dilakukan berdasarkan metode Hanlon (Kualitatif). 
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Tabel 4.15 Penentuan Prioritas Masalah Petani Singkong Metode Hanlon Kualitatif 

Masalah Modal Hama 
Singkong 

Cacat 
Iklim 

Pelaksanaan 

Penyuluhan 

Penentuan 

Harga 

Budidaya 

dan 

Pengolahan  

Total 

Horisontal 

(+) 

Modal  + - + - - - 2 

Hama   + - - + - 3 

Singkong 

Cacat 

  
 - - + - 1 

Iklim     + + - 2 

Pelaksanaan 

Penyuluhan 

  
   + - 1 

Penentuan 

Harga 

  
    - 0 

Budidaya 

dan 

Pengolahan 

       

0 

Total 

Vertikal  

(-) 

0 0 1 2 4 1 7 

 

Total 

Horisontal 

(+) 

2 3 1 2 1 0 0 

Total 2 3 2 4 5 1 7 

Prioritas 

Masalah 
V IV V III II VI I 

Sumber: Hasil Penelitian; 2021; diolah 
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 Pada Tabel 4.15 menunjukkan bahwa prioritas masalah diposisi I, II, III, 

IV, V, VI, adalah budidaya dan pengolahan dengan total skor 7, pelaksanaan 

penyuluhan dengan total skor 5, iklim dengan total skor 4, hama dengan total skor 

3, modal dan singkong cacat dengan total skor sama yakni 2, serta penentu harga 

dengan total skor 1. 

 Budidaya dan pengolahan menjadi masalah yang paling prioritas diantara 

permasalahan yang lainnya khususnya dalam segi perawatan selama masa 

pertumbuhan singkong, sebab ketidak mampuan petani dalam hal ini dapat 

menyebabkan akar masalah lain, misalnya seperti hasil panen singkong yang 

berkualitas rendah/cacat, tidak mengetahui singkong yang berkualitas, salah 

teknik dalam penanganan singkong, tidak mengetahui pupuk ataupun kapan masa 

panen singkong, hingga mengenai iklim dan hama tidak akan bisa diatasi. Hal 

tersebut dikarenakan kurangnya informasi petani dalam berbudidaya dan juga 

kurangnya pelaksanaan penyuluhan terkait budidaya singkong kepada petani, dan 

pengolahan kepada pengolah singkong. Perlu dilakukan kegiatan penyuluhan 

secara rutin mengenai budidaya dan pengolahan singkong sehingga mengurangi 

ketidak mampuan petani dalam berbudidaya singkong.  

Posisi kedua pada penentuan prioritas adalah pelaksanaan penyuluhan. 

Adanya fasilitas pemerintah terkait pelaksanaan penyuluhan juga sangat 

diperlukan dalam hal ini. Resiko apabila tidak ada penyuluhan dari pemerintah 

setempat terkait budidaya singkong, maka petani kesusahan mencari informasi 

yang dibutuhkan dalam berbudidaya singkong. Penyuluh dapat memberikan 

informasi seperti bagaimana tahapan proses budidaya hingga penyelesaian 

permasalahan  yang ada pada singkong, mulai dari pengolahan lahan, proses 

penanaman, perawatan hingga masa panen singkong. Penyuluh juga dapat 

memberikan informasi kepada petani ataupun pengolah singkong terkait 

penentuan harga pasar dan mengetahui kualitas singkong yang baik dan cacat. 

Masalah dengan posisi tingkat prioritas ketiga hingga keenam, dapat 

diselesaikan dengan petani yang mengerti terkait budidaya dan pengolahannya, 

serta adanya pendukung fasilitas dari penyuluh untuk melaksanakan penyuluhan 

terkait singkong. 
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BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis skripsi yang berjudul “Pemetaan Prioritas 

Kebutuhan Pemberdayaan Petani pada Rantai Nilai Komoditas Singkong di Desa 

Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember” penelitian ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Rantai nilai singkong di Kabupaten Jember secara umum melibatkan tiga 

pelaku utama (petani, tengkulak, dan pengolah) dan sepuluh pelaku 

pendukung. Dalam proses inti rantai nilai singkong terdapat 6 proses inti 

yakni penyediaan input/sarana produksi - penanaman dan pemeliharaan -  

pemanenan – pengolahan – perdagangan - konsumen akhir. Pemetaan 

informasi mencangkup ditunjukkannya alur informasi antara para pelaku 

ditiap-tiap proses dalam rantai nilai. Pemetaan pengetahuan merupakan alat 

yang bermanfaat dalam kasus ini. Setelah mengadakan wawancara dengan 

petani, tengkulak, dan pedagang, diperoleh kejelasan bahwa para pelaku 

memiliki pandangan yang berbeda tentang persyaratan kualitas singkong 

yang baik. Dalam memetakan rantai nilai dapat diukur dan diperoleh dengan 

melihat nilai yang ditambahkam pada setiap langkah didalam rantai, yang 

memberikan gambaran umum tentang perolehan yang didapat ditiap-tiap 

yang berbeda dengan menganalisis biaya dan margin.  

Suatu matriks peta rantai nilai dapat disusun apabila pemetaan berbagai 

dimensi rantai nilai telah dirampungkan, dengan memasukkan rangkuman 

berbagai informasi utama dari peta yang telah dibuat sebelumnya ke dalam 

suatu tabel, kemudian dapat mengetahui mengenai hambatan dan solusi pada 

matriks peta rantai nilai tersebut. 

2. Budidaya dan pengolahan menjadi masalah yang paling prioritas diantara 

permasalahan yang lainnya khususnya dalam segi perawatan selama masa 

pertumbuhan singkong, sebab ketidak mampuan petani dalam hal ini dapat 

menyebabkan akar masalah lain, misalnya seperti hasil panen singkong yang 



58 

 

 
 

berkualitas rendah/cacat, tidak mengetahui singkong yang berkualitas, salah 

teknik dalam penanganan singkong, tidak mengetahui pupuk ataupun kapan 

masa panen singkong, hingga mengenai iklim dan hama tidak akan bisa 

diatasi. Hal tersebut dikarenakan kurangnya informasi petani dalam 

berbudidaya dan juga kurangnya pelaksanaan penyuluhan terkait budidaya 

singkong kepada petani, dan pengolahan kepada pengolah singkong. Perlu 

dilakukan kegiatan penyuluhan secara rutin mengenai budidaya dan 

pengolahan singkong sehingga mengurangi ketidak mampuan petani dalam 

berbudidaya singkong. Resiko apabila tidak ada penyuluhan dari pemerintah 

setempat terkait budidaya singkong, maka petani kesusahan mencari 

informasi yang dibutuhkan dalam berbudidaya singkong.  

5.2 Saran 

Aktivitas rantai nilai singkong dilakukan dengan cukup baik. Ada 

beberapa hal yang perlu diperbaiki terutama pada rantai nilai petani serta 

perbaikan tiap nilai tambah untuk mengetahui keuntungan dan kerugian 

budidayanya. Solusi yang dipaparkan pada penelitian ini diharapkan untuk 

dijadikan sebagai referensi dan pertimbangan sebagai pemetaan prioritas 

kebutuhan pemberdayaan petani singkong di Kecamatan Arjasa Kabupaten 

Jember.  

Solusi untuk prioritas permasalahan petani adalah penyuluh agar 

memfasilitasi dan memberikan informasi mengenai tahapan proses budidaya 

hingga penyelesaian permasalahan  yang ada pada singkong, mulai dari 

pengolahan lahan, proses penanaman, perawatan hingga masa panen singkong. 

Penyuluh juga dapat memberikan informasi kepada pelaku-pelaku usaha singkong 

terkait penentuan harga pasar serta mengetahui kualitas singkong yang baik dan 

cacat. 
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