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ABSTRAK 
 Ubi jalar merupakan salah satu sumber karbohidrat dan protein yang relatif murah untuk 
konsumsi. Petani memiliki ketergantungan yang tinggi kepada pedagang pengumpul, kurangnya 
akses pasar serta informasi harga di tingkat petani menjadikan posisi tawar petani rendah, dan 
adanya kegiatan pengolahan ubi jalar. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 
sistem pemasaran dan nilai tambah olahan ubi jalar. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis 
lembaga dan fungsi pemasaran, saluran pemasaran, struktur pasar, dan perilaku pasar; 
menganalisis marjin pemasaran, farmer’s share, dan rasio keuntungan terhadap biaya; menghitung 
nilai tambah pangsit, tepung, dan kremes. Pengambilan data dilakukan dengan pengamatan dan 
wawancara langsung kepada petani dan pelaku usaha olahan ubi jalar di Desa Cikarawang dan 
Desa Petir menggunakan metode purposive sampling, sedangkan untuk lembaga pemasaran 
pengambilan data dilakukan dengan mengikuti aliran informasi dari lembaga pemasaran 
sebelumnya dan purposive sampling. Hasil penelitian sistem pemasaran menunjukkan bahwa 
saluran III relatif efisien dalam menyalurkan ubi jalar grade A, B sedangkan saluran I relatif 
efisien dalam menyalurkan ubi jalar grade C. Hasil penelitian nilai tambah olahan ubi jalar 
menunjukkan bahwa pangsit memiliki rasio nilai tambah dan tingkat keuntungan terbesar 
dibanding olahan ubi jalar lainnya.   
 
Kata kunci: saluran pemasaran, marjin pemasaran, struktur pasar, nilai tambah    

 
ABSTRACT 

 Sweet potato is a source of carbohydrat and protein, relatively inexpensive for 
consumption. The farmers had high dependency to the middleman, the lack of market access and 
price information in farmer’s level lead the bargaining position of the farmers low, and the 
activity of sweet potatoes processing. Therefore, the research is conducted to determine the 
marketing systems and value-added of processed sweet potato product. The objective of this 
research is to analyze the agency and functions of marketing, marketing channel, market structure 
and market behavior; to analyze marketing margin, farmer’s share, and the ratio of benefits to 
costs; to calculate value-added of dumpling, flour, and cracker. Data collection was held by 
observation and interviews to the farmers and entrepreneurs of processed sweet potato products in 
the Cikarawang village and Petir village by purposive sampling method, whereas for the 
marketing agency data collection was held by following the flow of information from the previous 
marketing agency and purposive sampling. The results are shown that the third channel was 
relatively efficient to distribute grade A and B sweet potato, while the first channel was relatively 
efficient to distribute grade C sweet potato. The results of value added analysis of processed sweet 
potato products have shown that the value added ratio and profit level of dumpling was the highest 
than other processed sweet potato products. 
 
Keywords: marketing channel, marketing margin, market structure, value-added 
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PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang 
 

Pertanian merupakan salah satu 
sektor yang memiliki peranan penting 
dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. 
Kontribusi sektor pertanian terhadap 
Produk Domestik Bruto (PDB)  pada 
triwulan III-2012 memiliki pertumbuhan 
tertinggi sebesar 6.15% (BPS 2012). Salah 
satu subsektor pertanian yang memiliki 
peranan strategis dalam pembangunan 
pertanian adalah subsektor tanaman 
pangan. Beberapa komoditas yang 
tergolong dalam tanaman pangan 
diantaranya padi, jagung, ubi jalar, ubi 
kayu, kacang tanah, dan kacang kedelai.  

Salah satu jenis tanaman pangan 
yang berperan dalam program diversifikasi 
pangan adalah ubi jalar. Ubi jalar memiliki 
kandungan vitamin A paling tinggi sebesar 
7000 SI dibandingkan dengan tanaman 
pangan lain dan memiliki kandungan gizi 
serta kalori yang lebih lengkap dari jenis 
umbi-umbian (Lampiran 1). Provinsi-
provinsi sentra produksi ubi jalar di 
Indonesia tahun 2012 yaitu Jawa Barat, 
Papua, Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa 
Tengah, Nusa Tenggara Tengah, Nusa 
Tenggara Timur. Berdasarkan data BPS 
(2012), sentra produksi ubi jalar di 
Indonesia paling banyak terdapat di 
Provinsi Jawa Barat sebesar 436 577 ton. 
Kabupaten Bogor merupakan sentra 
produksi ubi jalar ketiga terbesar di 
Kabupaten Jawa Barat.  

Desa Cikarawang dan Desa Petir 
merupakan desa di Kecamatan Dramaga 
Kabupaten Bogor yang mengembangkan 
agribisnis ubi jalar dengan sebagian besar 
penduduk bekerja di sektor pertanian 
khususnya ubi jalar dan terdapat 
pengolahan pascapanen ubi jalar dalam 
skala industri rumahan (home industry). 
Adapun beberapa bentuk pengolahan 
pascapanen ubi jalar  yang terdapat di 
kedua desa tersebut adalah tepung, pangsit, 
kremes. 
 

Perumusan Masalah  
Kabupaten Bogor sebagai daerah 

penghasil ubi jalar terbesar ketiga di Jawa 
Barat, diharapkan dapat terus 
mempertahankan dan meningkatkan 
produksi ubi jalar baik dari segi kuantitas 
dan kualitas. Sejalan dengan hal tersebut, 
keuntungan yang layak bagi petani dan 
pelaku usaha komoditas ubi jalar sangat 
berpengaruh terhadap produksi ubi jalar. 
Jaminan harga yang tidak menentu dan 
pengolahan ubi jalar yang masih sedikit 
menjadi masalah dalam pengembangan 
agribisnis ubi jalar (BP3K Kecamatan 
Dramaga 2013).  

Jenis varietas ubi jalar yang 
banyak ditanam oleh petani di Desa 
Cikarawang adalah ubi jalar AC 
(Ipomoea batatas, L.). Dari segi harga, 
ubi jalar AC memiliki harga yang 
relatif rendah dibandingkan dengan ubi 
jalar varietas Cilembu.  

Berdasarkan informasi dari pihak 
lembaga pemasaran di lapangan, harga 
jual ubi jalar dari petani kepada 
pedagang pengumpul di Desa 
Cikarawang pada tahun 2012 dengan 
kisaran Rp1 000 per kilogram sampai 
Rp2 200 per kilogram. Sebaliknya 
harga yang harus dibayar oleh 
konsumen kisaran Rp4 000 per 
kilogram sampai Rp4 500 per kilogram.  
Perbedaan harga ubi jalar ditingkat 
petani dengan di tingkat konsumen 
yang terjadi cukup besar sekitar 25% 
sampai 48%. Petani di Desa 
Cikarawang sebagai produsen sekaligus 
pihak yang menerima harga hanya 
mengetahui harga yang ada dipasaran 
dari pedagang pengumpul atau 
tengkulak, sehingga petani memiliki 
bargaining position yang rendah dalam 
penentuan harga.   

Petani memiliki ketergantungan 
yang tinggi kepada pedagang 
pengumpul dalam menjual hasil 
panennya. Hal ini terlihat dari 
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keseluruhan petani di Desa Cikarawang 
menjual hasil panen langsung kepada 
pedagang pengumpul dan tidak ada 
yang berani terjun langsung ke pasar 
untuk menjual produknya. Adapun 
beberapa alasan petani lebih memilih 
menjual ubi jalar langsung ke pedagang 
pengumpul yaitu kurangnya akses pasar 
petani sehingga takut ubi jalarnya tidak 
terjual, membutuhkan biaya 
operasional yang cukup besar untuk 
menyalurkan ubi jalar langsung ke 
pasar, dan adanya kepastian dalam 
penjualan hasil panen meskipun harga 
yang diterima terkadang tidak sesuai 
dengan biaya produksi atau 
mendapatkan keuntungan yang relatif 
kecil. 

Permasalahan lain yaitu hasil 
panen petani yang tidak memenuhi 
standar pasar serta kegiatan sortasi dari 
pedagang pengumpul membuat ada 
hasil produksi tidak terjual. Oleh 
karena itu, peningkatan nilai tambah 
ubi jalar sangat diperlukan untuk 
menurunkan tingkat hasil panen yang 
terbuang. Desa Cikarawang telah 
mengembangkan  pengolahan ubi jalar 
untuk peningkatan nilai tambah. Ubi 
jalar yang tidak terjual tersebut dibeli 
dan dimanfaatkan oleh KWT 
(Kelompok Wanita Tani) Melati di 
Desa Cikarawang menjadi tepung. 
Selain itu juga pelaku usaha industri 
rumahan (home industry) di Desa Petir 
melakukan kegiatan peningkatan nilai 
tambah ubi jalar menjadi kremes dan 
pangsit ubi jalar. 

Berdasarkan uraian di atas, maka 
permasalahan yang dikaji dalam penelitian 
ini adalah : 
1. Bagaimana sistem pemasaran ubi jalar 

meliputi lembaga dan fungsi pemasaran, 
saluran pemasaran, struktur pasar, dan 
perilaku pasar di Desa Cikarawang 

Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor 
? 

2. Bagaimana marjin pemasaran, farmer’s 
share, serta rasio keuntungan dan biaya 
pada pemasaran ubi jalar di Desa 
Cikarawang Kecamatan Dramaga 
Kabupaten Bogor ? 

3. Seberapa besar nilai tambah dari 
pengolahan ubi jalar menjadi  pangsit, 
tepung, dan kremes di Desa Cikarawang 
dan Desa Petir Kecamatan Dramaga 
Kabupaten Bogor ?    

 
Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan permasalahan yang 
telah dirumuskan, maka tujuan dari 
penelitian ini adalah : 
1. Menganalisis sistem pemasaran ubi jalar 

meliputi lembaga dan fungsi pemasaran, 
saluran pemasaran, struktur pasar, dan 
perilaku pasar   

2. Menganalisis marjin pemasaran, 
farmer’s share, serta rasio keuntungan 
dan biaya  

3. Menghitung nilai tambah pangsit, 
tepung, dan kremes ubi jalar  

 
KERANGKA PEMIKIRAN 

 
Kerangka Pemikiran Operasional 

Ubi jalar merupakan salah satu 
komoditas tanaman pangan yang memiliki 
kandungan gizi yang lengkap dibandingkan 
komoditi pangan lainnya. Hal ini yang 
menjadikan ubi jalar sebagai alternatif 
sumber karbohidrat dan sumber kalori yang 
dapat mendukung program diversifikasi 
pangan.Salah satu sentra produksi ubi jalar 
di Indonesia adalah Jawa Barat. Ada 
beberapa daerah di Kabupaten Jawa Barat 
yang memiliki potensi pengembangan 
agribisnis ubi jalar, salah satu diantaranya 
adalah Kabupaten Bogor. Desa Cikarawang 
yang terletak di Kabupaten Bogor 
merupakan desa dengan sebagian besar 
petaninya melakukan usahatani ubi jalar.  

Jenis ubi jalar yang banyak ditanam 
oleh petani di Desa Cikarawang adalah ubi 
jalar AC. Keseluruhan petani di Desa 
Cikarawang menjual hasil panen 
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langsung ke pedagang pengumpul atau 
dengan kata lain petani di desa tersebut 
memiliki ketergantungan yang tinggi 
kepada pedagang pengumpul dalam 
pemasaran ubi jalar. Kondisi ini terjadi 
karena petani kurang memiliki akses 
pasar serta membutuhkan biaya 
operasional yang cukup besar untuk 
menjual produknya langsung ke pasar. 
Selain itu, akses informasi mengenai 
harga perkembangan ubi jalar dipasaran 
hanya diketahui petani dari pedagang 
pengumpul sehingga bargaining 
position lemah dalam penentuan harga.    

Di Desa Cikarawang hasil panen 
ubi jalar yang tidak terjual karena 
terdapat  tidak memenuhi standar pasar 
dan terserang hama penyakit oleh KWT 
(Kelompok Wanita Tani) Desa 
Cikarawng  memanfaatkan  ubi jalar 
tersebut untuk diolah menjadi tepung 
ubi jalar. Sedangkan di Desa Petir 
pelaku usaha mengolah ubi jalar 
menjadi pangsit dan kremes ubi jalar.   

Oleh karena itu, penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui sistem 
pemasaran ubi jalar yang diukur dari dua 
analisis yaitu kualitatif dan kuantitatif. 
Analisis kualitatif mencakup lembaga dan 
fungsi pemasaran,saluran pemasaran, 
struktur pasar, dan perilaku pasar, 
sedangkan analisis kuantitatif meliputi 
marjin pemasaran, farmer’s share, rasio 
keuntungan dan biaya. Selain itu juga, 
menghitung nilai tambah pada ketiga 
produk olahan ubi jalar. Metode yang 
digunakan untuk menghitung nilai tambah 
tersebut adalah metode Hayami. Dengan 
melihat dari hasil analisis tersebut, akan 
dapat memberikan gambaran bagi 
pengembangan agribisnis ubi jalar. 
Gambaran kerangka pemikiran operasional 
dapat dilihat pada Lampiran 2. 
 

 
 
 
 

METODE PENELITIAN 
 
Lokasi dan Waktu Penelitian 
 Penelitian dilakukan di Desa 
Cikarawang dan Desa Petir, Kecamatan 
Dramaga, Kabupaten Bogor. Pemilihan 
lokasi penelitian dilakukan secara 
purposive (sengaja) berdasarkan 
pertimbangan bahwa daerah tersebut 
merupakan desa yang memiliki potensi 
pengembangan agribisnisubi jalar dan 
sebagian besar petani di desa tersebut 
melakukan budidaya ubi jalar serta terdapat 
pengolahan pascapanen. Waktu 
pengambilan data penelitian dilakukan pada 
bulan April 2013. 
 
Jenis dan Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder, bersifat kualitatif maupun 
kuantitatif. Data primer diperoleh dari hasil 
observasi langsung di lapang, pengisian 
kuesioner, dan wawancara langsung dengan 
petani ubi jalar dan pelaku usaha olahan ubi 
jalar di lokasi penelitian. Data sekunder 
diperoleh dari literatur-literatur buku dan 
jurnal yang relevan dengan penelitian serta 
data-data dari dinas atau instansi terkait 
seperti Kementrian Pertanian, Dinas 
Pertanian Kabupaten Bogor, Buku Profil 
Desa Cikarawang, Buku Profil Desa Petir, 
Badan Pusat Statistik, BP3K (Badan 
Penyuluh Pertanian Perikanan dan 
Kehutanan), Perpustakaan LSI Institut 
Pertanian Bogor, dan literatur-literatur lain 
yang berasal dari internet, hasil penelitian 
terdahulu seperti jurnal dan skripsi.  
 
Metode Pengolahan dan Analisis Data 
 Pengolahan data dilakukan dengan 
analisis kualitatif dan analisis kuantatif. 
Analisis data kualitatif menggambarkan 
secara deskriptif saluran pemasaran, fungsi-
fungsi pemasaran serta struktur dan 
perilaku pasar. Sedangkan analisis 
kuantitatif digunakan untuk mengetahui 
marjin pemasaran, farmer’s share, dan 
rasio keuntungan dan biaya serta 
menghitung nilai tambah olahan ubi jalar. 
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Alat analisis data kuantitatif yang 
digunakan adalah Microsoft Excel dan 
kalkulator. 
 
Analisis Lembaga dan Fungsi 
Pemasaran  

Analisis lembaga pemasaran 
digunakan untuk melihat pihak-pihak yang 
melakukan kegiatan atau fungsi pemasaran 
baik secara perorangan maupun kelompok 
sehingga barang-barang tersebut dapat 
berpindah dari produsen ke konsumen. 
Fungsi pemasaran adalah kegiatan atau 
tindakan yang dapat memperlancar aliran 
barang dari tingkat produsen (petani)  ke 
tingkat konsumen. Analisis fungsi 
pemasaran meliputi (1) fungsi pertukaran 
yang terdiri atas fungsi penjualan dan 
fungsi pembelian, (2) fungsi fisik terdiri 
atas penyimpanan dan pengolahan, 
pengangkutan dan pengemasan produk, (3) 
fungsi fasilitas yang terdiri atas fungsi 
standarisasi (sortasi) dan grading, 
pembiayaan, penanggungan risiko, dan 
informasi pasar.  

 
Analisis Saluran Pemasaran 
Analisis saluran pemasaran dilakukan 
untuk mengetahui  lembaga pemasaran 
yang terlibat dalam proses pemindahan 
barang dari produsen (petani) ke konsumen 
di desa penelitian. Dari analisis saluran 
pemasaran dapat diperoleh informasi 
mengenai jumlah lembaga pemasaran yang 
terlibat dalam aliran pemasaran pada desa 
penelitian.   
 
Analisis Struktur Pasar  

Analisis struktur pasar dilakukan 
untuk mengetahui kecenderungan struktur 
pasar yang dihadapi oleh masing-masing 
lembaga pemasaran. Penentuan struktur 
pasar ini dilakukan dengan cara 
mengidentifikasi jumlah penjual dan 
pembeli, sifat dari produk yang 
diperjualbelikan, hambatan keluar masuk 
pasar, dan akses informasi pasar.  

 

Analisis Perilaku Pasar 
Perilaku pasar diasumsikan 

bagaimana pelaku pasar, yaitu petani, 
lembaga pemasaran, dan konsumen 
menyesuaikan diri terhadap situasi 
penjualan dan pembelian yang terjadi. 
Tingkah laku pasar dapat dianalisis dengan 
mengamati praktek penjualan dan 
pembelian yang dilakukan oleh pelaku 
pasar, sistem penentuan dan pembayaran 
harga, serta kerjasama diantara lembaga 
pemasaran.  
 
Analisis Marjin Pemasaran 

Marjin pemasaran pada setiap 
lembaga pemasaran dihitung untuk 
mengetahui jenis dan besaran biaya setiap 
lembaga dalam jalur pemasaran, mulai dari 
produsen hingga konsumen. Marjin 
pemasaran merupakan selisih antara harga 
yang diterima konsumen dengan harga 
yang diterima pada tingkat produsen 
(petani).  Secara matematis analisis marjin 
pemasaran dapat ditulis sebagai berikut : 

MT = Pr – Pf ;  
Mi = Ci + Πi  maka MT = ∑Mi 

Keterangan : 
M    : marjin pemasaran 
Mi   : marjin pemasaran di tingkat lembaga ke-i  
 
Analisis Farmer’s Share 

Farmer’s share merupakan bagian 
pendapatan yang diterima petani dari 
kegiatan pemasaran. Analisis farmer’s 
share digunakan untuk membandingkan 
persentase dari harga yang dibayar 
konsumen terhadap harga yang diterima 
petani (Limbong et al, 1987). Secara 
matematis  farmer’s share  dihitung sebagai 
berikut : Fs = PfPr × 100% 

Keterangan : 
Fs : persentase yang diterima petani dari harga 

konsumen akhir 
Pf : Harga di tingkat petani 
Pr : Harga di tingkat konsumen akhir 
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Analisis Rasio Keuntungan dan Biaya  
Analisis rasio keuntungan dan biaya 

digunakan untuk mengetahui penyebaran 
rasio keuntungan dan biaya pada masing-
masing lembaga pemasaran. Rasio 
keuntungan dan biaya adalah persentase 
keuntungan pemasaran terhadap biaya 
pemasaran, yang secara matematis dapat 
ditulis sebagai berikut: 

Rasio keuntungan dan biaya =  πi /Ci 
Keterangan : 
πi = keuntungan lembaga pemasaran ke-i 
Ci = biaya pemasaran lembaga ke-i 
 
Analisis Nilai Tambah 

Metode yang digunakan untuk 
menghitung nilai tambah dalam penelitian 
ini adalah metode Hayami. Prosedur 
Analisis Nilai Tambah dapat dilihat pada 
Lampiran 3.  
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Fungsi Pemasaran 
 Setiaplembaga pemasaran yang 
terlibat dalam pendistribusian ubi jalar dari 
petani (produsen) ke konsumen melakukan 
fungsi-fungsi pemasaran diantaranya fungsi 
pertukaran (pembelian dan penjualan), 
fungsi fisik (pengangkutan, pengemasan), 
dan fungsi fasilitas (sortasi dan grading, 
pembiayaan, penangan risiko, dan 
informasi pasar). Fungsi pengolahanyang 
tergolong dalam fungsi fisik hanya 
dilakukan oleh lembaga pemasaran di 
tingkat pedagang pengumpul yang 
menyalurkan ubi jalar ke konsumen antara 
(pabrik saos). 
 
Saluran Pemasaran 
 Saluran pemasaran ubi jalar di Desa 
Cikarawang terdiri dari 3 saluran yang 
melibatkan beberapa lembaga pemasaran 
diantaranya petani, pedagang pengumpul, 
pedagang besar, pedagang pengecer, dan 
pabrik saos. Adapun  beberapa saluran 
pemasaran yang digunakan dalam 
pendistribusian ubi jalar di Desa 
Cikarawang, sebagai berikut: 

1. Saluran Pemasaran I (Petani - Pedagang 
Pengumpul - Pabrik Saos)  

2. Saluran Pemasaran II (Petani - 
Pedagang Pengumpul -  Pedagang Besar 
- Pedagang Pengecer - Konsumen)   

3. Saluran Pemasaran III (Petani - 
Pedagang Pengumpul - Pedagang 
Pengecer - Konsumen) 

 
Struktur Pasar 
 Struktur pasar yang dihadapi oleh 
petani dan pedagang pengumpul yaitu 
mengarah kepada oligopsoni murni. 
Sedangkan di tingkat pedagang besar, dan 
pedagang pengecer struktur pasar yang 
dihadapi mengarah kepada oligopoli murni. 
 
Perilaku Pasar 
Praktek Penjualan dan Pembelian 

Setiap lembaga pemasaran di Desa 
Cikarawang melakukan kegiatan pembelian 
dan penjualan kecuali petani hanya 
melakukan kegiatan penjualan. Dari 30 
orang petani responden ubi jalar, 100% 
petani menjual hasil panen ke pedagang 
pengumpul dengan sistem tebasan. 
Transaksi jual beli antara petani dan 
pedagang pengumpul dilakukan di tempat 
pengumpulan dengan menggunakan sistem 
bukti.  
 Pedagang pengumpul di Desa 
Cikarawang membeli ubi jalarlangsung dari 
petani. Selanjutnya ubi jalar tersebut dijual 
oleh pedagang pengumpul ke pabrik saos, 
pedagang besar, dan pedagang pengecer.  
Pedagang besar membeli ubi jalar dengan 
cara langsung datang ke tempat 
pengumpulan ubi jalar milik pedagang 
pengumpul. Ubi jalar yang telah dibeli 
tersebut diangkut ke kios pedagang besar 
dengan menggunakan mobil pick up milik 
pedagang besar. Kegiatan penjualan 
dilakukan di kios milik pedagang besar 
(Pasar Induk Kramat Jati) kepada pedagang 
pengecer pasar tradisional daerah sekitar 
Jakarta seperti Pasar Klender.Pedagang 
pengecer melakukan kegiatan pembelian 
ubi jalar langsung dari pedagang 
pengumpul atau ada juga yang melalui 
pedagang besar. Kegiatan penjualan 
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dilakukan pedagang pengecer dengan 
konsumen akhir di tempat pedagang 
pengecer. 

Sistem Penentuan Harga dan 
Pembayaran 
Secara umum, sistem penentuan harga 
dalam pemasaran ubi jalar di Desa 
Cikarawang dilakukan dengan cara tawar-
menawar antar penjual dan pembeli. Harga 
di tingkat petani ditentukan oleh pedagang 
pengumpul. Hal ini dikarenakan pedagang 
pengumpul memiliki informasi pasar 
berupa harga lebih banyak dibanding 
petani. Pedagang pengumpul memperoleh 
informasi harga dari pedagang pengumpul 
lain dan pedagang besar di Pasar Induk 
Kramat Jati. Penentuan harga ditingkat 
pedagang pengumpul dan pedagang 
pengecer ditentukan oleh pedagang besar 
karena merupakan lembaga tertinggi dalam 
sistem pemasaran. Penetapan harga 
didasarkan pada jumlah pasokan ubi jalar di 
pasar dan biaya pemasaran serta jumlah 
keuntungan yang ingin diraih pada masing-
masing lembaga pemasaran. Petani ubi jalar 
di Desa Cikarawang sebagai pihak 
menerima harga (price taker) dari pedagang 
pengumpul memiliki bargaining position 
yang rendah dalam penentuan harga.      
Sistem pembayaran yang terjadi dalam 
penyaluran ubi jalar di Desa Cikarawang 
beragam yaitu sistem pembayaran tunai dan 
sistem pembayaran kemudian. Sistem 
pembayaran tunai dilakukan oleh lembaga 
pemasaran pedagang pengecer di Pasar 
Ciputat kepada pedagang pengumpul, 
pedagang besar di Pasar Induk Kramat Jati 
kepada pedagang pengumpul, pedagang 
pengecer di daerah Jakarta (Pasar Klender) 
kepada pedagang besar, pabrik saos kepada 
pedagang pengumpul, dan konsumen 
kepada pedagang pengecer. Sedangkan 
sistem pembayaran kemudian dilakukan 
pada tingkat pedagang pengumpul ke  
sebagian petani. Sistem pembayaran 
kemudian merupakan sistem pembayaran 
yang dilakukan 1 sampai 2 hari setelah 
seluruh ubi jalar laku terjual. 

Kerjasama Antar Lembaga Pemasaran 
 Kerjasama antar lembaga pemasaran 
di Desa Cikarawang di tingkat petani 
adalah pendirian kelompok tani Hurip. 
Kelompok tani tersebut belum berjalan 
dengan baik dalam pengadaan sarana 
produksi untuk kebutuhan usahatani ubi 
jalar sehingga petani lebih memilih 
membeli saprotan di toko pertanian dan 
penjualan ubi jalar kepada pedagang 
pengumpul. Jalinan kerjasama antar 
lembaga pemasaran seperti petani, 
pedagang pengumpul, pedagang besar, 
pedagang pengecer terjalin karena sudah 
berlangganan atauikatan kekeluargaan yang 
saling percaya. Adapun bentuk kerjasama 
lain yang dilakukan antar pedagang yaitu 
pertukaran informasi mengenai 
perkembangan harga ubi jalar dan 
informasi lain seperti ketersediaan ubi jalar 
di pasar.  
 
Marjin Pemasaran 
 Marjin pemasaran terbesar untuk 
grade A,B terdapat pada saluran pemasaran 
II sebesar Rp2 685 dan Rp2 185 
dikarenakan saluran pemasaran II 
melibatkan paling banyak lembaga 
pemasaran dibanding saluram pemasaran 
lain. Saluran pemasaran III memiliki marjin 
pemasaran terkecil dalam pendistribusian 
ubi jalargrade A,B ke konsumen sebesar 
Rp2 185 dan Rp1 885. Sedangkan untuk 
saluran pemasaran Iyang menyalurkan ubi 
jalar grade C memiliki nilai marjin 
pemasaran sebesar  Rp1 155.   
 
Farmer’s Share 
 Farmer’s share pada saluran I 
sebesar 61.50% untuk grade C. Pada 
saluran II nilai farmer’s share untuk grade 
A sebesar 40.72% dan grade B sebesar 
45.78%. Nilai farmer’s share saluran III 
sebesar 45.78% untuk grade A dan 49.46% 
untuk grade B. Nilai farmer’s share 
terbesar untuk grade A terdapat pada 
saluran pemasaran III sedangkan farmer’s 
share terbesar untuk grade B terdapat pada 
saluran pemasaran II. Akan tetapi analisis 
farmer’s share tersebut tidak dapat 
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mencerminkan bagian diterima petani yang 
paling  menguntungkan karena harga yang 
berlaku ditingkat petani sama pada setiap 
grade masing-masing saluran pemasaran 
yaitu Rp1 845 per kilogram.   
 
Rasio Keuntungan dan Biaya 
 Saluran pemasaran III memiliki nilai 
rasio keuntungan dan biaya terbesar untuk 
grade A,B sebesar 7.13 dan 3.62. Hal ini 
dikarenakan saluran pemasaran III 
memiliki nilai total biaya pemasaran lebih 
kecil dibanding dengan total keuntungan. 
Saluran pemasaran I memiliki nilai rasio 
keuntungan dan biaya terbesar untuk grade 
C yaitu sebesar 1.77. 
 
Nilai Tambah 

Pengolahan pascapanen ubi jalar 
yang dilakukan oleh Kelompok Wanita 
Tani (KWT) Melati di Desa Cikarawang 
dan pelaku usaha di Desa Petir adalah 
pangsit, tepung, kremes. Pemilihan ketiga 
olahan ubi jalar untuk dianalisis karena 
memiliki proporsi penggunaan ubi jalar 
lebih dari 50%. Komposisi ubi jalar dengan 
bahan penolong pada pangsit sebesar (67% 
:33%), pada tepung sebesar (100%), dan 
kremes sebesar (62.5% : 32.5%). 
 Bahan-bahan yang digunakan dalam 
pembuatan pangsit diantaranya adalah ubi 
jalar 5 kilogram, tepung terigu 2.5 
kilogram, maizena 0.2 kilogram, sagu 0.1 
kilogram, garam 0.01 kilogram, seasoning 
0.04 kilogram, dan minyak goreng 1.5 
kilogram. Tahap pembuatan pangsit dapat 
dilihat pada Lampiran 7. 
 Bahan baku yang digunakan dalam 
pembuatan tepung ubi jalar sebanyak 5 
kilogram (Lampiran 8), sedangkan bahan-
bahan yang digunakan dalam pembuatan 
kremes yaitu ubi jalar 5kilogram, 1 
kilogram gula merah, 0.5 kilogram gula 
pasir, minyak goreng 1 kilogram. Tahap 
pembuatan kremes dapat dilihat pada 
Lampiran 9.  
 Dalam perhitungan analisis nilai 
tambah, output yang dihasilkan dari olahan 
pangsit ubi jalar 5.5 kilogram, tepung 
sebanyak 1 kilogram, dan kremes 3.1 

kilogram untuk satu kali produksi. Harga 
satu kemasan pangsit adalah Rp7 000 per 
250 gram atau setara dengan Rp28 000 per 
kilogram. Harga satu kemasan tepung 
sebesar Rp6 000 per 500 gram atau setara 
Rp12 000 per kilogram, sedangkan untuk 
harga satu buah kremes Rp5 00 atau 1 
kilogram sebanyak 48 buah sebesar Rp24 
000 per kilogram. 
 Tenaga kerja yang digunakan untuk 
pembuatan pangsit ubi jalar sebanyak 5 
orang (3 pengolahan 2 pengemasan) dengan 
upah per orang Rp5 000. Dalam pembuatan 
tepung ubi jalar membutuhkan tenaga kerja 
sebanyak 6 orang yaitu 1 orang bagian 
pengupasan, 2 orang bagian penyautan 
danpemerasan pati, 1 orang bagian 
penggilingan, bagian pengayakan 1 orang, 
dan bagian pengemasan 1 orang. Tingkat 
upah tenaga kerja untuk  bahan baku 5 
kilogram ubi jalar pada pembuatan tepung 
berbeda-beda sesuai dengan bagian 
kerjanya yaitu bagian pengupasan Rp50, 
bagian penyautan dan pemerasan pati Rp1 
000, bagian pengayakan Rp625, bagian 
penggilingan Rp2 500, dan Rp625 untuk 
bagian pengemasan. Jumlah tenaga kerja 
pada pembuatan kremes sebanyak 3 orang 
(2 pengolahan 1 pengemasan) dengan 
tingkat upah pada bagian pengolahan Rp7 
500 per orang dan pengemasan Rp5 000 per 
orang.  
 Berdasarkan perhitungan nilai 
tambah dengan menggunakan metode 
Hayami, nilai tambah pangsit sebesar Rp18 
910.6, nilai tambah tepung Rp1 130.4, dan 
nilai tambah kremes sebesar Rp5 840. 
Perhitungan nilai tambah dapat dilihat pada 
Lampiran 10.     
 

SIMPULAN DAN SARAN 
 
Simpulan  
1. Beberapa lembaga pemasaran yang 

terlibat dalam pemasaran ubi jalar 
melakukan fungsi-fungsi pemasaran 
diantaranya adalah fungsi pertukaran, 
fungsi fisik, dan fungsi fasilitas. Salah 
satu fungsi fisik yang hanya dilakukan 
oleh pedagang pengumpul adalah fungsi 
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pengolahan. Fungsi pengolahan 
dilakukan untuk ubi jalar yang 
disalurkan kepada pihak pabrik 
saos.Saluran pemasaran yang dihadapi 
petani ubi jalar di Desa Cikarawang 
sebanyak 3 saluran, yaitu saluran 
pemasaran I (Petani - Pedagang 
Pengumpul - Pabrik Saos), saluran 
pemasaran II (Petani - Pedagang 
Pengumpul - Pedagang Besar - 
Pedagang Pengecer - Konsumen), dan 
saluran pemasaran III (Petani - 
Pedagang Pengumpul - Pedagang 
Pengecer - Konsumen). 

2. Struktur pasar yang dihadapi oleh petani 
dan pedagang pengumpul mengarah 
kepada oligopsoni murni. Sedangkan 
struktur pasar yang dihadapi oleh 
lembaga pemasaran lain adalah 
mengarah kepada pasar oligopoli murni. 

3. Perilaku pasar di tingkat petani dilihat 
dari praktik penjualan menggunakan 
sistem pembayaran tunai dan kemudian. 
Penentuan harga tingkat petani 
ditentukan oleh pedagang pengumpul. 
Penentuan harga ditingkat lembaga 
pemasaran lain dilakukan dengan proses 
tawar menawar, akan tetapi penentu 
harga tetap pada lembaga pemasaran 
yang lebih tinggi tingkatannya. 
Kerjasama antar lembaga pemasaran 
terjalin atas saling kepercayaan yaitu 
berlangganan dan ikatan keluarga.  

4. Dari segi efisiensi operasional yaitu 
marjin pemasaran, farmer’s share, serta 
rasio keuntungan dan biaya, saluran 
pemasaran III  merupakan alternatif 
saluran pemasaran yang relatif efisien 
untuk menyalurkan ubi jalar grade A, B 
bagi petani di Desa Cikarawang karena 
memiliki nilai marjin pemasaran 
terkecil, farmer’s share, serta rasio 
keuntungan dan biaya terbesar. 
Sedangkan untuk penyaluran ubi jalar 
grade C saluran pemasaran yang relatif 
efisien adalah saluran I karena pada 
saluran ini khusus menyalurkan ubi 
jalar grade C.    

5. Pada analisis nilai tambah olahan ubi 
jalar di Desa Cikarawang dan Desa 

Petir, rasio nilai tambah produk olahan 
ubi jalar terbesar terdapat pada olahan 
ubi jalar berupa pangsit sebesar 61.39%. 
Hal ini menunjukkan bahwa pangsit 
memiliki nilai tambah yang lebih besar 
dibandingkan dengan tepung dan 
kremes. Tingkat keuntungan terbesar 
diperoleh produk olahan ubi jalar 
berupa pangsit sebesar 45.33% 
dibandingkan dengan olahan ubi jalar 
tepung dan kremes. 

 
Saran  
1. Petani sebaiknya melakukan penjualan 

ubi jalar secara kolektif melalui 
kelompok tani untuk meningkatkan 
bargaining position dalam penentuan 
harga. Selain itu, petani sebaiknya dapat 
menggunakan kelompok tani yang telah 
ada (pengaktifan kembali) sebagai 
sarana pendukung kegiatan usahatani 
ubi jalar seperti penyedia saprodi, bibit, 
pupuk, dan pembiayaan.  

2. Bagi petani yang ingin melakukan 
pengembangan subsistem hilir 
agribisnis seperti peningkatan nilai 
tambah ubi jalar disarankan memilih 
pangsit ubi jalar karena memiliki rasio 
nilai tambah dan tingkat keuntungan 
terbesar dibandingkan tepung dan 
kremes ubi jalar 

3. Terkait keterbatasan ruang lingkup 
penelitian, perlu adanya penelitian lebih 
lanjut mengenai keterpaduan pasar ubi 
jalar di Desa Cikarawang dengan Pasar 
Induk Kramat Jati dan analisis nilai 
tambah olahan ubi jalar lainnya   
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Lampiran 1 Kandungan Gizi dan Kalori Beras, Jagung, Ubi Jalar, Ubi Kayua 

Bahan  Kalori 
(kal) 

Karbohidrat 
(g) 

Protein 
(g) 

Lemak 
(g) 

Vit. A 
(SI) 

Vit. C 
(mg) 

Ca (mg) 

Beras 360 78.9 6.8 0.7        0    0    6 
Jagung 361 72.4 8.7 4.5    350    0    9 
Ubi Jalar 123 27.9 1.2 0.7 7000 22 30 
Ubi 
Kayu 

146 34.7 1.2 0.3        0 30 33 

aSumber: Harnowo et al. (1994). 

Lampiran 2  Kerangka Pemikiran Operasional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sistem pemasaran dan nilai tambah produk olahan  ubi jalar di  
Desa Cikarawang dan Desa Petir  Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor 

Analisis 
Kualitatif 
1.Lembaga dan 

Fungsi Pemasaran 
2. Saluran Pemasaran 
3.Struktur Pasar 
4.Perilaku Pasar 
 

Analisis Kuantitatif 
1.Marjin Pemasaran 
2.Farmer’s share 
3. Rasio 

Keuntungan 
terhadap Biaya 

Pengolahan  
ubi jalar  

Pemasaran  
ubi jalar segar 

Kremes Pangsit 

Analisis Nilai Tambah Produk 
1. Besarnya nilai tambah 
2. Nilai output 
3. Tingkat Keuntungan  
4. Pangsa Tenaga Kerja 

Pengembangan subsistem hilir agribisnis  
ubi jalar   

Tepung 

- Potensi pengembangan ubi jalar 
- Petani memiliki keteergantungan yang tinggi 

kepada pedagang pengumpul 
- Kurangnya akses pasar serta informasi harga di 

tingkat petani 
- Kegiatan pengolahan ubi jalar
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Lampiran 3  Prosedur Nilai Tambah Metode Hayamia 

No  Variabel  Nilai 
I. Output, Input, dan Harga 
1. Output (Kg) A 
2. Input (Kg) B 
3. Tenaga kerja (HOK) C 
4 Faktor konversi D = A/B 
5. Koefisien tenaga kerja (HOK) E = C/B 
6. Harga output (Rp/Kg) F 
7. Upah tenaga kerja langsung (Rp/HOK) G 
II. Penerimaan dan Keuntungan 
8. Harga bahan baku (Rp/Kg) H 
9. Sumbangan input lain (Rp/Kg) I 
10. Nilai output (Rp/Kg) J = D x F 
11  a. Nilai tambah (Rp/Kg) K = J – I – H 
b.  Rasio nilai tambah (%) L% = (K/J) x 100% 
12  a. Pendapatan tenaga kerja langsung (Rp/Kg) M = E x G 

b Pangsa tenaga kerja (%) N% = (M/K) x 100% 
13  a. Keuntungan (Rp/Kg) O = K - M 
b. Tingkat keuntungan (%) P% = (O/K) x 100% 
III. Balas Jasa Pemilik Faktor-faktor Produksi 
14. Marjin (Rp/Kg) Q% = (J-H) x 100% 
      a. Pendapatan tenaga kerja langsung (%) R% = (M-Q) x 100% 

      b. Sumbangan input lain (%) S% = (I-Q) x 100% 
      c. Keuntungan pemilik perusahaan (%) T%= (O-G) x 100% 
aSumber: Hayami et al. (1987) 
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Lampiran 4  Saluran Pemasaran Ubi Jalar di Desa Cikarawang 
 
 
 
                     100% 
 
         
                                 45.84%                                                                            13.37% 
     
    40.78% 
 
 

 
 
 

                                              40.78% 
 
 
 
                              40.78%                  13.37% 
     
 
 
 
Keterangan :     
             : Saluran pemasaran I (Petani - Pedagang Pengumpul - Pabrik Saos) 
             : Saluran pemasaran II  (Petani - Pedagang Pengumpul -Pedagang Besar - Pedagang 

Pengecer – Konsumen) 
             : Saluran pemasaran III (Petani - Pedagang Pengumpul - Pedagang Pengecer - 

Konsumen) 
 
 
Lampiran  5  Farmer’s Share pada Saluran Pemasaran Desa Cikarawang 

Saluran 
Pemasaran 

Grade Harga di tingkat 
petani (Rp/kg) 

Harga di tingkat 
konsumen (Rp/kg) 

Farmer’s Share (%) 

I 
A - - - 
B - - - 
C 1 845 3 000 61.50 

II 
A 1845 4 530 40.72 
B 1 845 4 030 45.78 
C - - - 

III 
A 1 845 4030 45.78 
B 1 845 3730 49.46 
C - - - 

 

 
 
 

Petani

Pedagang 

Pedagang Besar 
(Pasar Induk Kramat Jati) 

Pedagang Pengecer  

Pabrik Saos Konsumen 
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         Lampiran 6  Marjin Pemasaran Ubi Jalar di Desa Cikarawang Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor  

Uraian  Saluran Pemasaran 
I II III 

Harga (Rp/kg) Persentase (%) Harga (Rp/kg) Persentase (%) Harga (Rp/kg) Persentase (%) 
 Grade 

 A B C A B C A B C A B C A B C A B C 
Petani        
a. Harga Jual - -   1845 - -   61.50    1845     1845 -    40.72   45.78 -    1845     1845 -  45.78  49.46 - 
Pedagang Pengumpul 
a. Harga Beli - -   1845 - -   61.50    1845     1845 -     40.72   45.78 -    1845     1845 -  45.78  49.46 - 
b. Biaya Pemasaran - - 416.12 - -   13.87   72.85    85.97 -      1.60     2.13 -   72.85    85.97 -   1.80    2.30 - 
c. Harga Jual - -   3000 - - 100.00    2045    2045 -    45.14   50.74 -    2045    2045 -  50.74  54.82 - 
d. Keuntungan  - - 738.88 - -   24.62 127.15 114.03 -     2.80    2.82 - 127.15 114.03 -   3.15   3.05 - 
e. Marjin Pemasaran - -    1155 - -   38.50     200    200 -     4.41    4.96 -     200     200 -   4.96   5.36 - 
Pedagang Besar 
a. Harga Beli - - - - - -    2045    2045 -    45.14   50.74 - - - - - - - 
b. Biaya Pemasaran - - - - - - 160.26 259.79 -     3.53     6.44 - - - - - - - 
c. Harga Jual - - - - - -   3230   2730 -   71.30   67.74 - - - - - - - 
d. Keuntungan  - - - - - - 1024.7  425.2 -   22.62   10.55 - - - - - - - 
e. Marjin Pemasaran - - - - - -   1185    685 -   26.15   16.99 - - - - - - - 
Pedagang Pengecer 
a. Harga Beli - - - - - -    3230     2730 -   71.30   67.74 -    2045    2045 -   50.74   54.82 - 
b. Biaya Pemasaran - - - - - - 210.73 306.26 -     4.65     7.59 - 195.57 321.50 -     4.85     8.61 - 
c. Harga Jual - - - - - -   4530     4030 - 100.00 100.00 -   4030   3730 - 100.00 100.00 - 
d. Keuntungan  - - - - - - 1089.2    993.7 -   24.04   24.65 - 1789.4 1363.5 -   44.40   36.55 - 
e. Marjin Pemasaran - - - - - -   1300    1300 -   28.69  32.25 -   1985   1685 -   49.25   45.17 - 
Total Biaya (Rp/kg) - - 416.12 - - 13.87 443.84 652.02 -    9.79  16.17 - 268.42 407.47 -    6.66   10.92 - 
Total Keuntungan (Rp/kg) - - 738.88 - - 24.62    2241 1532.9 -  49.47  38.03 - 1916.5 1477.5 -   47.55   39.61 - 
Total Marjin Pemasaran (Rp/kg) - -   1155 - - 38.50    2685    2185 - 59.27  54.21 -   2185   1885 -   54.21   50.53 - 
πi/Ci  - -   1.77 - - -    5.04    2.35 - - - -    7.13    3.62 - - - - 
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Lampiran 7  Tahap Pembuatan Pangsit 
 

Ubi jalar          Pencucian 
 

Dikukus 
 

          Pengupasan kulit 
 

                                                     Dihancurkan 
 

                                   Ubi jalar + bahan penolong (adonan) 
 

                                  Pembentukkan adonan (helaian persegi) 
 

   Pemotongan adonan 
 

       Penggorengan 
 

       Pengemasan 
 

   Pangsit ubi jalar 
 

Lampiran 8  Tahap Pembuatan Tepung 
 

 Ubi jalar 
 
                               Pengupasan 

 
 Pemotongan 

                               Pencucian 
    Penyautan 

 
Pemerasan pati 

 
  Penjemuran 

 
  Penggilingan 

 
  Pengayakan 

 
  Pengemasan 

 
        Tepung ubi jalar 
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Lampiran 9  Tahap Pembuatan Kremes 
 

                  Ubi jalar 
 

                   Potong kecil 
 

                   Goreng 
 

                  Campur adonan + gula merah dan gula pasir 
 

                   Bentuk menjadi bulatan kecil 
 

                  Diamkan hingga mengeras 
 

                      Pengemasan 
 
 

 
Lampiran 10  Analisis Nilai Tambah Olahan Ubi Jalar (Pangsit, Tepung, Kremes) 

dengan metode Hayami 

 

No Variabel 
Produk Olahan Ubi Jalar 

Pangsit Tepung Kremes 
I. Output, Input, dan Harga 
1. Output (Kg) 5.5 1 3.1 
2. Input (Kg) 5 5 5 
3. Tenaga kerja (HOK) 1.87 0.18 1.12 
4 Faktor konversi (1/2) 1.1 0.2 0.6 
5. Koefisien tenaga kerja (3/2) 0.37 0.03 0.22 
6. Harga output (Rp/kg) 28000 12000 24000 
7. Upah tenaga kerja langsung (Rp/HOK) 13368 26666 17857.1 
II. Penerimaan dan Keuntungan (Rp/kg bahan baku) 
8. Harga bahan baku (Rp/kg) 2500 1000 2500 
9. Sumbangan input lain (Rp/kg) 9389.4 269.6 6060 
10. Nilai output (Rp/kg)  30800 2400 14400 
11  a Nilai tambah (Rp/kg) 18910.6 1130.4 5840 
       b Rasio nilai tambah (%) 61.39 47.10 40.55 
12  a Pendapatan tenaga kerja langsung (Rp/kg) 4946.1 799.9 3928.5 
       b Pangsa tenaga kerja (%) 26.41 70.76 67.26 
13  a Keuntungan (Rp/kg) 13964.5 330.5 1911.5 
       b Tingkat keuntungan (%) 45.33 13.77 13.27 
III. Balas Jasa Pemilik Faktor-faktor Produksi 
14. Marjin (Rp/kg) 28300 1400 11900 
      a Pendapatan tenaga kerja langsung (%) 17.47 57.13 33.01 
      b Sumbangan input lain (%) 33.17 19.25 50.92 
      c Keuntungan pemilik perusahaan (%) 49.34 23.60 16.06 


