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Abstrak 
 Tujuan penelitian ini dilakukan untuk melihat nilai tambah dan risiko usaha pada 
Agroindustri Usaha Bersama di Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci. Metode 
pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dengan cara observasi dan 
wawancara. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2017. Pada penelitian ini 
menggunakan metode analisis data deskriptif untuk menggambarkan pengolahan ubi 
jalar menjadi serundeng ubi jalar. Pada penelitian ini juga menggunakan analisis 
kuantitatif untuk mengetahui nilai tambah dengan metode Hayami serta risiko usaha 
dengan menggunakan analisis koefisien variasi (CV) dan batas bawah keuntungan (L). 
Hasil penelitian menunjukkan analisis nilai tambah Agroindustri Usaha Bersama adalah 
sebesar Rp. 11.674,97/kg. Hasil penelitian risiko usaha menggunakan analisis koefisien 
variasi (CV) adalah sebesar 0,48 menunjukkan bahwa Agroindustri Usaha Bersama tidak 
menghadapi peluang merugi dan batas bawah pendapatan (L) adalah sebesar Rp. 
36.820,73 nilai ini menunjukkan bahwa kemungkinan risiko paling rendah atau kerugian 
terendah yang akan dihadapi Agroindustri Usaha Bersama. 
 
Kata kunci : Agroindustri, Nilai Tambah dan Risiko Usaha 
 

Abstract 

 The purpose of this study was conducted to see the added value and business 
risks in Agroindustry Joint Enterprises in District Siulak Kerinci regency. Sampling method 
in this research using purposive method. The data use d in this study comes from field 
by way of observation and interview. The study was conducted in July-August 2017. In 
this study used descriptive data analysis method to illustrate the processing of sweet 
potato into serundeng sweet potato. In this research also use quantitative analysis to 
know value added with Hayami method and business risk by using analysis of coefficient 
of variation (CV) and lower limit of profit (L). The result of the research shows that value 
added analysis of Agroindustry of Joint Business is Rp. 11.674,97 / kg. The result of 
business risk research using variation coefficient analysis (CV) is 0.48 indicates that 
Agroindustry Joint Enterprises do not face loss opportunity and lower limit of income (L) 
is Rp. 36,820.73 this value indicates that the lowest possible risk or the lowest loss that 
will be faced by Joint Enterprise Agroindustry. 
 
Keywords: Agroindustry, Value Added and Business Risk 
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PENDAHULUAN 

Provinsi jambi sebagai bagian dari wilayah Indonesia memiliki potensi sumber 
daya alam yang relatif besar untuk mendukung perkembangan industri pengolahan hasil 
pertanian atau agroindustri. Salah satu bentuk agroindustri yang dapat dikembangkan 
adalah agroindustri komoditi ubi jalar. Provinsi Jambi khususnya Kabupaten Kerinci 
menghasilkan ubi jalar lebih banyak dibandingkan yang lain, secara terperinci luas 
panen, produksi dan produktivitas ubi jalar di Provinsi Jambi dapat dilihat pada Tabel 1. 
Tabel 1. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Ubi Jalar menurut Kabupaten/Kota 

 Tahun 2014 

Kabupaten/Kota Luas Panen (ha) Produksi (ton) Produktivitas (kw/ha) 

Kerinci  2.194 71.305 325,00 
Merangin  321 3.624 112,90 
Sarolangun  38 302 79,59 
Batang Hari  20 152 75,97 
Muaro Jambi 98 770 78,53 
Tanjab Timur 122 936 76,76 
Tanjab Barat 29 211 72,77 
Tebo  29 213 73,37 
Bungo  52 436 83,81 
Kota Jambi 16 125 78,00 
Sungai Penuh 26 602 231,59 

Jumlah/Total 2.945 78.676 267,15 

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi Tahun 2015 
 
 Tabel 1 menunjukkan bahwa hasil produktivitas ubi jalar di Kabupaten Kerinci 
sebesar 325 kw/ha adalah paling banyak dibandingkan dengan yang lainnya. Dengan 
jumlah produksi ubi jalar terbanyak, Kabupaten Kerinci memiliki potensi sumber daya 
alam yang relatif besar untuk mendukung perkembangan industri pengolahan ubi jalar.  
 Kabupaten Kerinci khususnya di Kecamatan Siulak merupakan sentral agroindustri 
ubi jalar, jumlah agroindustri ubi jalar di Kecamatan Siulak lebih banyak dibandingkan 
dengan Kecamatan lainnya, yaitu sebanyak 7 agroindustri ubi jalar (Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2015). Kegiatan sektor industri di Kabupaten 
Kerinci masih didominasi oleh industri kecil yang pada umumnya merupakan industri 
rumah tangga. Kabupaten Kerinci bukan merupakan kawasan industri, tetapi merupakan 
kawasan pertanian dan jenis industri terbesar yang ada di Kabupaten Kerinci adalah 
agroindustri pangan dan non pangan.  

Pengusaha Agroindustri Usaha Bersama terus meningkatkan usahanya, tetapi 
dalam meningkatkan usahanya pengusaha dihadapi oleh berbagai risiko. Soekartawi, 
dkk (1993) mengemukakan bahwa dalam setiap aktivitas usaha disektor pertanian atau 
agribisnis, maka usaha tersebut selalu di hadapkan dengan situasi risiko dan 
ketidakpastian. Lebih lanjut Darmawi (2005), mengemukakan bahwa setiap risiko yang 
terjadi dalam menjalankan usaha berpotensi mengalami kerugian. Risiko dalam usaha 
tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, kecuali bila usaha yang menimbulkan risiko tidak 
dilakukan.  
 Ketersediaan ubi jalar sebagai bahan baku utama dalam industri pengolahan ubi 
jalar tergantung pada musim (risiko alam), dimana budidaya tanaman ubi jalar dilakukan 
selama 3 - 3,5 bulan. Kondisi ini menyulitkan pengusaha untuk menjaga kelangsungan 
usaha. Untuk mengatasi ketersediaan bahan baku, pengusaha akan membeli ubi jalar 
pada petani dalam jumlah yang cukup banyak. Selain risiko musiman, Agroindustri 
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Usaha Bersama dalam menjalankan usahanya juga akan menghadapi risiko harga. Risiko 
harga terjadi karena ubi jalar sebagai bahan baku dalam agroindustri ini mengalami 
fluktuasi harga. Sesuai dengan pendapat Kadarsan dan Halimah W (1995), 
mengemukakan bahwa naik turunnya harga sering terjadi pada hasil pertanian, karena 
hasil pertanian dipengaruhi oleh alam (musim). Lebih lanjut Indriani (1996), menyatakan 
bahwa risiko harga terjadi sebagai akibat tidak menentunya permintaan dan penawaran. 
Permintaan terhadap ubi jalar sangat bervariasi karena tergantung kepada kebutuhan 
konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan bahn baku dalam agroindustri. Apabila 
permintaan terhadap ubi jalar yang bervariasi dihubungkan dengan usaha pengolahan 
ubi jalar yang hanya mampu berproduksi secara musiman, maka akan menyebabkan 
harga ubi jalar berfluktuasi. Risiko harga yang terjadi pada Agroindustri Usaha Bersama 
dapat pengurangi keuntungan, karena ubi jalar sebagai bahan baku mengalami fluktuasi 
harga sementara itu serundeng ubi jalar memiliki harga yang stabil. Harga serundeng ubi 
jalar yang stabil tetap dipertahankan oleh pengusaha agroindustri ini. Hal ini dilakukan 
untuk menjaga agar permintaan terhadap serundeng ubi jalar tetap tinggi. 
 Infomasi nilai tambah pada suatu produk dapat dijadikan acuan untuk membuka 
usaha baru bagi pihak yang akan mengembangkan usahanya. Nilai tambah produk yang 
besar akan memberikan keuntungan yang besar bagi pihak yang mengusahakannya dan 
dengan keuntungan usaha yang besar maka akan banyak pihak yang akan 
mengusahakannya. Selain informasi mengenai nilai tambah, risiko usaha pengolahan ubi 
jalar dapat ditelusuri dengan cara mengamati perkembangan produksi dan keuntungan 
beberapa proses produksi. Dengan adanya perhitungan risiko usaha, diharapkan 
pengusaha dapat mengetahui sumber-sumber risiko dan tingkat risiko yang akan 
diperoleh dimasa yang akan datang, untuk kemudian melakukan upaya antisipasi agar 
kemungkinan (probabilitas) dan dampak risiko tersebut dapat diminimalkan, dengan 
harapan keberlanjutan usaha pengolahan ubi jalar dapat dipertahankan. 
 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini untuk melihat sumbangan nilai tambah yang diberikan serundeng 
ubi jalar terhadap agroindustri. pengambilan sampel agroindustri dalam penelitian ini 
dilakukan secara sengaja (purposive). Menurut Hayami dalam Sudiyono (2004) ada dua 
cara menghitung nilai tambah yaitu nilai tambah pengolahan dan nilai tambah 
pemasaran. Berikut adalah Tabel 5. perhitungan nilai tambah menurut Hayami : 
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Tabel 2. Perhitungan Nilai Tambah Menurut Hayami 

No. Variabel Nilai 

 Output, Input, dan Harga 

1. Output yang dihasilkan (kg/proses produksi) A 

2. Bahan baku yang digunakan (kg/proses produksi) B 

3. Tenaga kerja (jam/proses produksi) C 

4. Faktor konversi (1/2) D = a / b 

5. Koefisien tenaga kerja (3/2) E = c / b 

6. Harga output (Rp/kg) F 

7. Upah rata-rata tenaga kerja (Rp/proses produksi) G 

 Pendapatan dan Keuntungan 
8. Harga bahan baku (Rp/kg bahan baku) H 
9. Sumbangan input lain (Rp/kg output) I 

10. Nilai output (4 x 6) (Rp/kg) J = d x f 

11. a. Nilai tambah (10 – 9 – 8) (Rp/kg) K = j – h – i 

 b. Rasio nilai tambah (11a/10 x 100%) (%) L% = k / j x 100% 

12. a. Imbalan tenaga kerja (5 x 7) (Rp/kg) M = e x g 

 b. Bagian tenaga kerja (12a/11a x 100%) (%) N% = m / k x 100% 

13.   a. Keuntungan (11a – 12a) (Rp/kg) O = k – m 

 b. Tingkat keuntungan (13a/11a x 100%) (%) P% = o / j x 100% 

 Balas Jasa Pemilik Faktor Produksi  

14. Marjin (Rp./kg) Q = j – h 
 a. Pendapatan tenaga kerja (12a/14 x 100%) (%) R% = m / q x 100% 

 b. Sumbangan input lain (9/14 x 100%) (%) S% = i / q x 100% 

 c. Keuntungan (13a/14 x 100%) (%) T% = o / q x 100% 

Sumber : Hayami dkk, 1987 
 
 Untuk menghitung risiko usaha pada agroindustri Usaha Bersama menggunakan 
analisis koefisien variasi (CV) dan batas bawah keuntungan (L). Berikut secara sistematis 
analisis koefisien variasi (CV) dan batas bawah keuntungan (L): 
 

 CV = 
 

 
 X 100% 

Dimana : 
CV = Koefisien variasi  
V = Simpangan Baku 
E = Hasil yang diharapkan 
 
 L = E – 2V 
Dimana : 
L = Batas bawah keuntungan  
V = Simpangan Baku 
E = Hasil yang diharapkan 
 Untuk mengevaluasi risiko dilakukan dengan perhitungan koefisien variasi (CV) 
dan batas bawah keuntungan (L). Hubungan koefisien variasi dan batas bawah 
keuntungan dapat digunakan sebagai penentu suatu usaha berisiko atau tidak berisiko. 
Evaluasi risiko dengan koefisien variasi dan batas bawah keuntungan yaitu : 
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1. Bila nilai CV   0,5 dan nilai L   0, maka Usaha Agroindustri Usaha Bersama tidak 
pernah mengalami kerugian. 

2. Bila nilai L   0 dan nilai CV   0,5, maka akan ada peluang kerugian yang akan dialami 
Usaha Agroindustri Usaha Bersama. 

3. Bila nilai CV = 0 dan nilai L = 0, maka tidak akan rugi dan juga tidak akan untung. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut hasil analisis nilai tambah agroindustri Usaha Bersama. 

Tabel 3. Perhitungan Nilai Tambah Rata-Rata Agroindustri Usaha Bersama Per Proses 
Produksi Periode 18 September 2016 sampai 18 Agustus 2017 

No. Variabel Nilai 

 Output, Input, dan Harga  

1. Output yang dihasilkan(kg/proses produksi) 36,04 

2. Bahan baku yang digunakan (kg/proses produksi) 93,59 

3. Tenaga kerja (jam/proses produksi) 11,36 
4. Faktor konversi 0,38 

5. Koefisien tenaga kerja 0,12 

6. Harga output (Rp/kg) 50.000 

7. Upah rata-rata tenaga kerja (Rp/proses produksi) 50.000 

 Pendapatan dan Keuntungan  

8. Harga bahan baku (Rp/kg bahan baku) 2.997,83 

9. Sumbangan input lain (Rp/kg output) 4.294,59 
10. Nilai output(Rp/kg) 18.967,97 

11. a. Nilai tambah (Rp/kg) 11.674,97 

 b. Rasio nilai tambah (%) 61,64 

12. a. Imbalan tenaga kerja (Rp/kg) 6.173,91 

 b. Bagian tenaga kerja (%) 53,57 

13.   a. Keuntungan (Rp/kg) 5.501,06 

 b. Tingkat keuntungan (%) 46,43 

 Balas Jasa Pemilik Faktor Produksi  

14. Marjin (Rp/kg) 15.969,57 
 a. Pendapatan tenaga kerja (%) 39,11 

 b. Sumbangan input lain (%) 26,87 
 c. Keuntungan (%) 34,02 

Sumber : Data Primer di Lokasi Penelitian, 2017     

Tabel 3 menginformasikan bahwa rata-rata nilai tambah yang diperoleh 
agroindustri Usaha Bersama setiap 1 kg bahan baku ubi jalar menjadi serundeng ubi jalar 
adalah sebesar Rp.11.674,97 artinya dari setiap 1 kg bahan baku ubi jalar yang 
digunakan dapat memberikan nilai tambah sebesar Rp.11.674,97. Berdasarkan 
penelitian terdahulu Israwan (2016) nilai tambah yang dihasilkan usaha tela steak 
sebesar Rp.15.498,00, dengan rasio nilai tambah sebesar 72,59%. Jika dibandingkan 
dengan nilai tambah yang dimiliki oleh agroindustri Usaha Bersama maka dapat terlihat 
bahwasanya nilai tambah agroindustri Usaha Bersama  lebih kecil dibanding dengan nilai 
tambah ubi kayu di kota Kendari. 

Rasio-rasio Nilai Tambah digunakan untuk mengukur kemajuan yang dicapai 
dalam bidang produktivitas suatu agroindustri yang menyangkut nilai tambah 
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produknya.  Nilai rasio diperoleh dari komponen-komponen pembentukan nilai tambah 
Metode Hayami.  Rasio ini akan dihitung dan dianalisis yaitu rasio nilai tambah per 
tenaga kerja dan keuntungan per nilai tambah.  Perhitungan rasio nilai tambah untuk 
setiap proses produksi pada agroindustri Usaha Bersama periode 18 September 2016 
sampai 18 Agustus 2017 dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini. 
Tabel 4. Rata-Rata Rasio Nilai Tambah pada Agroindustri Usaha Bersama Periode 18 
      September 2016 sampai 18 Agustus 2017 

No Komponen Satuan Nilai 

1 Rasio Nilai Tambah/Tenaga Kerja Rp/TK 3.592,30 

2 Rasio Nilai Tambah/Output % 61,55 

3 Rasio Nilai Tambah/Biaya Tenaga Kerja Rp 0,23 

4 Rasio Keuntungan/ Nilai Tambah % 47,12 

Sumber : Data Primer di Lokasi Penelitian, 2017 
 
Rasio Nilai Tambah Per Tenaga Kerja   
 Rasio nilai tambah pertenaga kerja menunjukkan jumlah nilai tambah yang 
dihasilkan perkilogram bahan baku dengan menggunakan sejumlah tenaga kerja yang 
tersedia.  Tabel 4 dapat terlihat hasil perhitungan rata-rata rasio Rp.3.592,30/TK. Hasil 
ini menunjukkan bahwa setiap penggunaan 1 orang tenaga kerja akan menghasilkan 
nilai tambah Rp. 3.592,30. 
 
Rasio Nilai Tambah Per Nilai Outpout 
 Rasio nilai tambah per output adalah rasio yang mencerminkan tingkat 
koefisienan antara biaya produksi dengan nilai output. Dari tabel 4 terlihat hasil 
perhitungan rata-rata rasio  61,55% berarti setiap dari setiap rupiah nilai output akan 
menghasilkan nilai tambah sebesar 61,55%. 
 
Rasio Nilai Tambah Per Biaya Tenaga Kerja 
 Rasio nilai tambah per biaya tenaga kerja menggambarkan besarnya nilai 
tambah yang dihasilkan dari setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membayar tenaga 
kerja. Dari Tabel 4 hasil perhitungan rata-rata rasio Rp.0,23 berarti rata-rata dari setiap 
rupiah yang dikeluarkan oleh agroindustri Usaha Bersama  untuk membayar tenaga 
kerja akan menghasilkan nilai tambah sebesar Rp.0,23. 
 
Rasio keuntungan per nilai tambah  
 Rasio keuntungan per nilai tambah menunjukkan keuntungan yang diperoleh 
sebagai bagian dari nilai tambah.  Rasio ini diperoleh dari perbandingan keuntungan 
dengan nilai tambah yang dihasilkan.  Dari Tabel 4 terlihat hasil perhitungan rata-rata 
rasio 47,12% berarti pada agroindustri Usaha Bersama menghasilkan keuntungan 
47,12% dari setiap rupiah nilai tambah yang diperoleh agroindustri. 
 
Risiko Usaha Agroindustri Usaha Bersama 
Penentuan Hubungan antara Keuntungan dengan Risiko Usaha 
1. Ragam (Variance) 

Nilai ragam (Variance) menunjukkan bahwa semakin besar nilai ragam, maka 
semakin besar penyimpangannya sehingga semakin besar risiko yang dihadapi dalam 
melakukan kegiatan usaha. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil nilai ragam maka 
semakin kecil penyimpangannya sehingga semakin kecil risiko yang dihadapi dalam 



8 
 

melakukan kegiatan usaha. Nilai ragam (Variance) serundeng ubi jalar agroindustri 
Usaha Bersama adalah sebesar Rp. 265.899.608.910,91. 
2. Simpangan Baku (Standar Deviation) 

Simpangan Baku (Standar Deviation) merupakan akar dari ragam (variance). 
Makna dari ukuran Standar Deviation adalah semakin kecil nilai Standar Deviation, maka 
semakin kecil risiko yang dihadapi dalam kegiatan usaha. Begitu juga sebaliknya, 
semakin besar nilai Standar Deviation maka semakin besar pula risiko yang dihadapi 
dalam kegiatan usaha. Standar Deviation menunjukkan ukuran risiko. Risiko terjadi 
karena adanya kesenjangan dari kondisi awal dengan hasil aktual yang didapatkan. Nilai 
Standar Deviation pada agroindustri Usaha Bersama adalah sebesar Rp. 515.632,996. 
3. Koefisien Variasi (Coefficient Variation) 

Coefficient variation diukur dari rasio standar deviation dengan ecpected return 
yang dihasilkan. Semakin kecil nilai coefficient variation maka semakin kecil risiko yang 
dihadapi. Coefficient variation digunakan untuk mengambil keputusan dari beberapa 
alternatif kegiatan usaha berdasarkan risiko yang dihadapinya. Nilai coefficient variation 
agroindustri Usaha Bersama adalah sebesar 0,48 artinya, menyimpang dari rata-rata 
sebesar 0,48%. Nilai coefficient variation yang lebih kecil dari 0,5 menunjukkan bahwa 
agroindustri Usaha Bersama tidak berpeluang untuk mendapatkan kerugian. 
4. Batas Bawah Pendapatan (L) 

Nilai batas bawah pendapatan (L) menunjukkan nilai nominal pendapatan bersih 
terendah yang mungkin diterima oleh perusahaan. Apabila nilai L sama dengan atau 
lebih dari nol, maka perusahaan tidak akan mengalami kerugian. Begitu juga sebaliknya, 
apabila nilai L lebih besar dari nol maka perusahaan akan mengalami kerugian. 

Nilai batas bawah pendapatan (L) agroindustri Usaha Bersama adalah sebesar Rp. 
36.820,73. Nilai ini menunjukkan bahwa kemungkinan risiko paling rendah atau kerugian 
terendah yang akan dihadapi agroindustri Usaha Bersama setiap proses produksi dimasa 
yang akan datang (cateris paribus). Berdasarkan hasil analisis koefisien variasi dan batas 
bawah pendapatan (L) maka agroindustri Usah Bersama tidak terdapat peluang merugi. 
 
Penentuan Peluang Kerugian Akibat dari Risiko Usaha 

Suatu usaha bisa dikatakan berisiko pada saat usaha tersebut mengalami 
kerugian. Setiap pengusaha selalu menginginkan usahanya berhasil tanpa 
terkontaminasi dengan risiko. Supaya usaha tidak mengalami kerugian, salah satu upaya 
langkah awal yang harus dilakukan adalah penentuan peluang kerugian berdasarkan 
data yang lampau. Peluang memperoleh kerugian pada masa yang akan datang dapat 
diketahui dengan menggunakan rumus VaR (Vakue at Risk). 

Dari hasil perhitungan dari data pada Lampiran 16 melalui metode VaR (Lampiran 
13), dapat disimpulkan bahwa perusahaan bisa yakin 95% bahwa usaha serundeng ubi 
jalar tidak akan menderita kerugian akibat risiko usaha yang melebihi Rp. 1.068.129,81. 
Namun ada kemungkinan 5% perusahaan menderita kerugian lebih besar dari Rp. 
1.068.129,81. 

 
Utilitas yang diharapkan pada Agroindustri Usaha Bersama 

Utilitas menunjukkan kepuasan seseorang terhadap nilai uang yang akan 
diterimanya. Utilitas yang diharapkan pada agroindustri Usaha Bersama dengan 
melibatkan risiko dalam pengambilan keputusan diukur dari utilitas akibat tindakan dan 
probabilitas yang terjadi. Berdasarkan Lampiran 14 diperoleh nilai probabilitas yang 
mungkin terjadi untuk keuntungan serundeng ubi jalar berada pada interval Rp. 
415.025,00 – Rp. 2.785.254,20 dengan nilai probabilitas sebesar 0,957 dan frekuensi 
sebanyak 44. Untuk interval kemungkinan keuntungan yang > Rp. 2.785.254,20 
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mempunyai nilai probabilitas 0,043 dengan frekuensi 2. Jika pengusaha ingin 
menginvestasikan modalnya dalam usaha pengolahan ubi jalar maka diperlukan biaya 
produksi rata-rata sebesar Rp. 861.818,00. Jika pengusaha gagal memasarkan serundeng 
ubi jalar maka pengusaha akan menghadapi kerugian maksimum sebesar Rp. 940.355,00 
per bulan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 11 berikut: 
Tabel 5. Kesuksesan Agroindustri Usaha Bersama dalam Mengambil  

  Keputusan Investasi 

No  Alternatif tindakan 
(keputusan-keputusan) 

Keadaan yang mungkin terjadi 

Produk sukses Produk gagal 

1 
 
2 
 
3 

Melakukan investasi 
produk 
Tidak melakukan 
investasi produk 
Probabilitas  

Rp. 861.818,00 
 

0 
 

0,957 

-Rp. 940.355,00 
 

0 
 

0,043 

Sumber: Data Primer di Lokasi Penelitian, 2017 
 Untuk menghitung utilitas yang diharapkan untuk tindakan melakukan 
investasi produk yaitu: 
E (Utility) = P( 1) U (a1  1) + P( 2) U (a1  2) 
  = 0,957(Rp. 861.818,00) + 0,043(-Rp. 940.355,00) 
  = Rp. 824.759,83 + (-Rp. 40.435,27) 
  = Rp. 865.195,10 
 Agroindustri Usaha Bersama memiliki nilai utilitas yang diharapkan sebesar Rp. 
865.195,10 yang berarti bahwa keputusan untuk melakukan investasi produk serundeng 
ubi jalar merupakan tindakan yang optimal, karena bernilai positif. Untuk 
kecenderungan perilaku pengusaha agroindustri Usaha Bersama terhadap risiko usaha 
dalam memproduksi serundeng ubi jalar dilihat pada kurva fungsi utilitas berikut: 
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Gambar 1. Grafik Fungsi Utilitas pada Agroindustri Usaha Bersama Periode 18 
September 2016 sampai 18 Agustus 2017 

 
 Berdasarkan grafik fungsi utilitas di atas menunjukkan bahwa pengusaha 
Agroindustri Usaha Bersama memproduksi serundeng ubi jalar bersifat risk taker. Usaha 
serundeng ubi jalar memberikan nilai kepuasan marjinal kekayaan yang semakin 
meningkat (increasing marginal utility of wealth) sehingga pengusaha cenderung 
meningkatkan produksinya, selama periode data penelitian yang digunakan, 
Agroindustri Usaha Bersama telah memproduksi serundeng ubi jalar sebesar 1.658 kg. 
Yang melatar belakangi pengusaha berproduksi dalam kapasitas yang banyak adalah 
permintaan cukup tinggi akan serundeng ubi jalar. 
 
 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Gambaran pembuatan serundeng ubi jalar yaitu terdiri dari proses pengupasan, 

pemarutan, penggorengan bahan baku (ubi jalar), persiapan bahan penolong, 
penggorengan bahan penolong, pemberian bumbu dan pengemasan. Besarnya nilai 
tambah produk serundeng ubi jalar adalah sebesar Rp. 11.674,97 dengan rasio nilai 
tambah sebesar 61,64 %. 

2. Keuntungan rata-rata yang diperoleh Agroindustri Usaha Bersama adalah sebesar Rp. 
940.355,00/ proses produksi. 

3. Agroindustri Usaha Bersama tidak menghadapi risiko dalam menjalankan usahanya. 
Nilai coefficient variation agroindustri Usaha Bersama adalah sebesar 0,48. Nilai 
coefficient variation yang lebih kecil dari 0,5 menunjukkan bahwa agroindustri Usaha 
Bersama tidak menghadapi peluang merugi. 

4. Utilitas yang diharapkan dalam Agroindustri Usaha Bersama per proses produksinya 
menunjukkan nilai positif, yaitu sebesar Rp. 865.195,10 dan pemilik agroindustri 
Usaha Bersama menunjukkan kecenderungan perilaku sebagai risk taker atau orang 
yang menyenangi. 
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