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V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian 

ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil analisis pendapatan dan biaya menyatakan petani ubi kayu Desa Petir 

Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara dapat diketahui hasil yang 

menguntungkan pada masing – masing strata.. Pada strata III merupakan strata 

yang mempunyai rata – rata keuntungan terbesar yang mencapai sebesar 

Rp5.169.342 per hektar dibandingkan dengan stara I dengan rata – rata 

keuntungan sebesar Rp3.832.589 per hektar dan stara II dengan rata – rata 

keuntungan sebesar Rp4.754.624 per hektar. Dengan demikian, pendapatan 

(total revenue) lebih dari biaya (total cost) sehingga petani di Desa Petir 

memproduksi komoditas ubi kayu ini menguntungkan dalam 

memngembangkan usahatani ini. 

2. Usahatani ubi kayu Desa Petir Kecamatan Purwanegara Kabupaten 

Banjarnegara merupakan usahatani yang layak untuk diusahakan atau 

dikembangkan lebih lanjut. Dari seluruh strata petani usahatani ubi kayu ini 

sudah mencapai efisiensi ekonomis dengan nilai R/C lebih dari satu. Hasil 

perhitungan R/C yang terbesar berada pada strata III sebesar 1,92 dibandingkan 

dengan strata I yang memiiki R/C sebesar 1,61 dan strata II yang memiliki R/C 

sebesar 1,83. 
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3. Dalam analisis titik impas atau break event point (BEP), pada usahatani ubi 

kayu di Desa Petir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara 

menunjukan hasil dari nilai penjualan, kuantitas produksi, dan harga jual 

komoditas ubi kayu di setiap strata sudah mencapai lebih dari perhitungan 

break event point (BEP). Strata I memiliki nilai break event point terkecil 

dengan hasil nilai penjualan sebesar Rp125.080, nilai kuantitas produksi 

sebesar 6.990 kilogram, dan nilai harga jual sebesar Rp680 dibandingkan 

dengan strata III yang memiliki nilai break event point terbesar dengan hasil 

nilai penjualan sebesar Rp1.228.331, nilai kuantitas produksi sebesar 5.651 

kilogram, dan nilai harga jual sebesar Rp561. Dengan demikian, dalam 

memproduksi komoditas ubi kayu di Desa Petir tidak mengalami resiko 

kerugian dan dapat terus menjalani usahatani ini. 

4. Terdapat tiga pola saluran pemasaran ubi kayu di Desa Desa Petir Kecamatan 

Purwanegara Kabupaten Banjarnegara dalam proses penyaluran hasil produksi 

ubi kayu dan setiap lembaga pemasaran memliki fungsi dan tugas yang 

berbeda – beda dalam sistem pemasaran, adapun pola saluran ubi kayu yaitu : 

a. Saluran Pemasaran I : 

Petani  Pedagang Tengkulak  Pedagang Pasar  Konsumen  

b. Saluran Pemasaran II  : 

Petani Pedagang Tengkulak   Pedagang Pengumpul Konsumen 

c. Saluran Pemasaran III : 

Petani Pedagang Tengkulak  Pedagang Pengumpul 

Pedagang Luar Kota dan Industri Luar Kota 
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B. Implikasi 

Pada dasarnya usahatani ubi kayu di Desa Petir Kecamatan Purwanegara 

Kabupaten Banjarnegara sudah memberikan keuntungan dan layak untuk 

dikembangkan pada masing – masing strata. Pemanfaatan input dalam 

memproduksi komoditas ubi kayu lebih diperhatikan kembali dalam 

mengusahakan budi daya ubi kayu. Tenaga kerja dan sewa lahan sangat berperan 

terhadap produksi ubi kayu di Desa Petir. Dalam hal ini, petani ubi kayu 

hendaknya mempertimbangkan kebutuhan penggunaan tenaga kerja dan menyewa 

lahan petani apabila ingin menambahkan jumlah produksi ubi kayu terhadap 

usahatani ini. Untuk mengupayakan produksi dengan optimal, petani ubi kayu 

dianjurkan untuk menerapkan pedoman dalam membudidayakan ubi kayu. Selain 

itu, untuk peningkatan dan perluasan pasar ubi kayu, sebaiknya perlu adanya 

dukungan dari pemerintah yang menyediakan fasilitas pemasaran ubi kayu. 

 

C. Keterbatasan Penilitian 

Keterbatasan dalam penilitian ini antara lain : 

1. Dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi komoditas ubi kayu, para 

petani perlu membutuhkan adanya perluasan informasi tentang pemahaman  

pemanfaatan faktor – faktor produksi dengan baik sehingga usahatani yang 

dijalankanya mendapatkan hasil keuntungan yang maksimal. 
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2. Dalam penilitian ini hanya melibatkan responden dalam jumlah yang terbatas 

dengan menggunakan teknik random sampling dengan secara acak yang  

memperhatikan strata (tingkatan) pada  populasi tersebut, sehingga hasilnya 

belum sempurna karena responden yang diteliti bukan dari seluruh populasi, 

melainkan hanya dari pengambilan sampel saja. 


