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ِحْيمِ  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم �ّٰ

 
 ِ َالةُ َوالّسَالُم َعَلى اَْشَرِف اْْالْنِبيَابِْسِم �ّٰ ِحْيمِ اْلَحْمدُ ِ,ِ َرّبِ اْلَعالِمْيَن َوالصَّ ْحٰمِن الرَّ   الرَّ
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN 

SINGKATAN 

 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf Bahasa arab dan translitenya ke dalam huruf latin dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 

1. Konsonan  

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak ا
dilambangkan Tidak dilambangkan 

 Ba’. B Te ب

 Ta’ T Te ت

 Ṡa’ Ṡ es (dengan titk di atas) ث

 Jim. J Je ج

 Ha’ H ha (dengan titik di ح
bawah) 

 Kha. Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal. Ż. zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra’ R Er ر

 Zai Z Zet  ز
 Sin S. Es س
 Syin Sy es dan ye  ش

 Sad S es (dengan titik di  ص
bawah) 

 Dad D. de (dengan titik bawah)  ض

 .Ta T te (dengan titik bawah)  ط

 .Za Z zet (dengan titik bawah)  ظ

 ain ‘ apstrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ



 

ix 

 

 Fa F Ef  ف
 Qaf Q Qi  ق
 Kaf. K Ka  ك
 Lam L El  ل
 Mim M Em  م

 Nun N En  ن
 Wau W We  و
 Ha H Ha  ه

 Hamzah , Apostrof  ء

 Ya Y Ye  ى
 

Hamzah (ء) yang terletak diawalkataa mengikuti vokalnya tampa diberi 

tandaapa pun.jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis denagan tanda 

(`). 

2. Vokal 

Vocal Bahasa arab,seperti vocal Bahasa Indonesia , terdiri atas vocal 

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vocal tunggal Bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

translitenya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا
 Kasrah I I ا
 Dammah U U ا

 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya’ Ai a dan i 
 Fathah dan wau Au a dan u ا



 

x 

 

 Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, translitenya berupa gabungan huruf: 

Contoh:  

 : kaifaكيف  

 haulaهؤ ل: 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat atau 

huruf, translitenya berupa huruf dan tanda yaitu:  

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 Fathah dan alif atau ya’ A a garis di atas ا
  Kasrah dan ya’ I i garis di atas ا
ؤا  Dammah dan wau U u garis di atas 

 

B. Daftar singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan 
Swt. = subhanahu wa ta `ala 

Saw. = shallallahu `alaihi wa sallam 

as = `alaihi as-salam 

H = Hijriah  
M = Masehi 
SM = Sebelum Masehi 
I = lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w = wafat tahun 
Qs…/…4 = QS al-Baqarah /2:4 atau QS Ali-`Imran/3:4 
HR = Hadis..Riwayat 
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ABSTRAK 

 

Rismawati, 2021.”Analisis Kelayakan Usaha Pada Bisnis Pengelolaan Sagu 

(Studi Kasus Pak Subadir Di Desa Malimbu Kec. Sabbang 

Kab. Luwu Utara). Skripsi Progrma Studi Manajemen Bisnis 
Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama 
Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Nurdin Batjo 

 
 
Pemanfaatan potensi sagu yang begitu besar di Kabupaten Luwu Utara Akan 
menguntungkan secara ekonomi, karena sagu sebagai produsen pati memiliki daya 
hasil pati tertinggi per satuan luas per satuan waktu sebesar 25 ton/hektar/tahun. 
Pemanfaatan pati kering sagu dengan luas komoditi tanaman sagu yang berproduksi 
mencapai 1.380 Ha apabilah dimaksimalkan dapat menghasilkan 34.500 
ton/hektar/tahun dengan kisaran harga pati kering sagu sebesar Rp.2.400/kg. 
Banyaknya potensi yang dimiliki sagu tidaklah membuat sebagian besar para petani 
sagu di zaman sekarang memperthankan pekerjaan dibidang ini, kini di Kabupaten 
Luwu Utara banyak petani yang mengalih fungsikan lahan sagu yang dimiliki ke 
lahan pertanian lainnya. hal ini terjadi dikarenakan masa panen sagu dianggap 
cukup lama jika dibandingkan dengan pertanian lainnya. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis usaha sagu yang di jalakan oleh bapak subadir. Penelitian ini 
menggunakan metode studi kasus (case study). Responden dalam penelitian ini 
diproleh dengan menggunakan metode sampel jenuh (sensus). Sampel yang 
digunakan berjumlah 1 orang pengusaha sagu basah. Hasil penelitian ini 
menyatakan bahwa Pendapatan dari usaha sagu pak subadir di daerah penelitian 
rata-rata sebesar Rp. 13,997.120 dalam satu bulan dengan rata-rata biaya produksi 
sebesar 5.850.800 dan memproduksi sagu sebanyak 5.312 kg kg setiap bulannya. 
Analisis kelayakan usaha sagu basah dihitung dengan metode R/C Ratio dengan 
nilai 2,3 > 1 dengan kesimpulan setiap biaya 1 rupiah yang dikeluarkan memberikan 
penerimaan sebesar 2,3.  
 
Kata Kunci: Analisis Usaha, Sagu, Kelayakan, Pendapatan 
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ABSTRACT 

 

Rismawati, 2021. " Business Feasibility Analysis on Sago Management Business 

(Pak Subadir Case Study in Malimbu Kec. Sabbang Kab. North 

Luwu Village)". Thesis of Sharia Business Management Faculty 
of Islamic Economics and Business Palopo State Islamic Institute. 
Supervised by Nurdin Batjo 

 
 
Utilization of the potential of sago is so large in North Luwu Regency will be 
economically beneficial, because sago as a starch producer has the highest starch 
yield power per unit area per unit time of 25 tons / hectare / year. Utilization of sago 
dry starch with the area of sago plant commodities that produce reaches 1,380 ha if 
maximized can produce 34,500 tons / hectare / year with a price range of dry sago 
starch of Rp.2,400 / kg. The amount of potential that sago has does not make most 
sago farmers in this day and age need jobs in this field, now in North Luwu Regency 
many farmers who transfer the function of sago land owned to other agricultural 
land. This happens because the sago harvest period is considered long enough when 
compared to other agriculture. This research aims to analyze the sago efforts that 
are jalakan by the father of subadir. This study uses case study methods. 
Respondents in this study were produced using the saturated sample method 
(census). The sample used amounted to 1 wet sago businessman. The results of this 
study stated that revenue from sago pak subadir business in the research area 
averaged Rp. 8,146,320 in one month with an average production cost of 5,850,800 
and produced sago as much as 5,312 kg per month. The feasibility analysis of wet 
sago business is calculated by the R / C Ratio method with a value of 2.3 > 1 with 
the conclusion of each cost of 1 rupiah incurred giving acceptance of 2.3.  
 
Keywords: Business Analysis, Sago, Feasibility, Income 



 

1 

 

BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Perkebunan di Indonesia memiliki beberapa komoditas penting, dan salah 

satu nya adalah komoditas sagu.  Dwi Asmono, Ketua Dewan Pakar Masyarakat 

Sagu Indonesia, mengatakan pengembangan sagu yang dijalankan secara optimal 

dapat menghasilkan produktivitas sekitar 6 ton per hektare. Dengan jumlah ini, 

pemerintah mampu menyubtitusi 30 persen impor gandum nasional yang setiap 

tahun mencapai 6,2 juta ton per tahun. Selain itu, sagu dapat digunakan menjadi 

produk pangan pengganti beras. 

Saat ini, luas lahan sagu di Indonesia mencapai 5,2 juta hektare. Namun 

produksinya diperkirakan baru 100 ribu ton. Penyebaran lahan sagu, kata Dwi 

Asmono, tidak hanya di wilayah Indonesia Timur tetapi berada di hampir seluruh 

kawasan pantai di tanah air. Areal penanaman sagu berada di daerah Papua, 

Maluku, Sulawesi utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, 

Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Jambi, Sumatera Barat, dan Riau.1 

Sagu adalah butiran atau tepung yang diperoleh dari teras batang pohon 

sagu atau rumbia. Sagu adalah salah satu makanan pokok bagi warga Indonesia 

yang tinggal di sebagian besar wilayah Indonesia Timur khususnya Provinsi 

                                                           
1Akram. “Analisis Tingkat Pendapatan Petani Sagu  di Kabupaten Luwu”. Skripsi. 

Universitas Hasanuddin Makassar. 2017. 
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Sulawesi Selatan. Sagu juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan Baku industri 

pangan yang antara lain dapat diolah menjadi bahan makanan seperti bagea, 

mutiara sagu, kue kering, mie, biskuit, kerupuk, sinole, kapurung, dan laksa. Sagu 

sebenarnya memiliki peran yang sama seperti beras dan jagung pada umumnya 

yaitu sebagai sumber makanan pokok yang mengandung unsur karbohidrat. Sagu 

merupakan salah satu tanaman yang telah ditetapkan sebagai salah satu sumber 

makanan secara nasional. 

Sulawesi selatan merupakan salah satu provinsi yang masyarakatnya telah 

lama mengelolah dan memanfaatkan sagu secara tradisional, dan Kabupaten 

Luwu Utara merupakan salah satunya. Kabupaten Luwu Utara termasuk salah satu 

wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan yang termasuk daerah yang mayoritas 

masyarakatnya tinggal di daerah pedesaan dan memilki pekerjaan sebagai 

petani.Begitu banyak hasil pertanian yang dihasilkan di daerah ini selain sagu 

terdapat juga hasil pertanian lainnya seperti padi, kakao, jagung danproduk 

pertanian lainnya. 

Wilayah Kabupaten Luwu Utara, merupakan salah satu daerah dengan 

penyebaran sagu yang masih tersedia dalam jumlah yang cukup banyak. Sejak 

zaman dahulu, penduduk asli telah melakukan kegiatan pengelolaan sagu secara 

sederhana dan bersifat tradisional. Mengingat kongkritnya permasalahan pangan 

kedepan, pemerintah berupaya untuk melakukan deversifikasi pangan lain, yang 

tidak hanya bergantung pada komoditi tanaman padi (beras). Komoditi tanaman 

sagu merupakan salah satu solusi alternatif diversifikasi pangan, selain dijadikan 

sebagai kebutuhan pokok, komoditas tanaman sagu memiliki nilai tambah 
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ekonomi karena dijadikan sebagai bahan pangan baku industri, baik itu bahan 

industri kimia dan obat-obatan, industri tekstil, industri pakan, dan penghasil 

energi. 

Pemanfaatan potensi sagu yang begitu besar di Kabupaten Luwu Utara 

Akan menguntungkan secara ekonomi, karena sagu sebagai produsen pati 

memiliki daya hasil pati tertinggi per satuan luas per satuan waktu sebesar 25 

ton/hektar/tahun. Pemanfaatan pati kering sagu dengan luas komoditi tanaman 

sagu yang berproduksi mencapai 1.380 Ha apabilah dimaksimalkan dapat 

menghasilkan 34.500 ton/hektar/tahun dengan kisaran harga pati kering sagu 

sebesar Rp.2.400/kg. 

Banyaknya potensi yang dimiliki sagu tidaklah membuat sebagian besar 

para petani sagu di zaman sekarang memperthankan pekerjaan dibidang ini, kini 

di Kabupaten Luwu Utara banyak petani yang mengalih fungsikan lahan sagu 

yang dimiliki ke lahan pertanian lainnya. hal ini terjadi dikarenakan masa panen 

sagu dianggap cukup lama jika dibandingkan dengan pertanian lainnya, ditambah 

lagi dengan adanya bencana alam yaitu banjir bandang yang melanda sebagian 

besar Kecamatan di daerah Kabupaten Luwu Utara yang salah satunya di Desa 

malimbu dusun Pongo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara pada tahun 

2020. Banjir bandang yang terjadi di Luwu Utara dan terdampak sampai di Desa 

malimbu dusun Pongo menyebabkan sebagian lahan di daerah ini rusak. Dengan 

berkurangnya luas lahan sagu tentunya, Akan mempengaruhi jumlah produksi 

sagu kedepannya di Kabupaten Luwu Utara, padahal seperti yang diketahui sagu 

merupakan bahan pangan khas dari Kabupaten Luwu Utara. 
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Desa malimbu dusun Pongo Kecamatan sabbang merupakan salah satu 

penghasil sagu di Kabupaten Luwu Utara, beberapa masalah yang masih belum 

terpecahkan dalam mengembangkan usaha bisnis sagu di daerah ini adalah 

mengolah dan memproduksi sagu masih sebatas industri rumah tangga. Padahal 

dengan potensi dan manfaat yang dihasillkan sagu dapat dilakukan pengembangan 

usaha pada bidang ini agar dapat meningkatkan pemanfaatan sagu dan pendapatan 

para petani sagu, untuk itu sangat perlu dilakukan analisis bisnis yang tepat pada 

usaha pengelolaan dan produksi sagu. 

Berdasarkan dari permasalahan diatas menjadi alasan utama peneliti 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kelayakan Usaha Pada Bisnis 

Pengelolaan Sagu (Usaha Sagu Pak Subadir Di Desa Malimbu Kec. Sabbang Kab. 

Luwu Utara)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya maka rumusan masalah 

pada penelitian ini yaitu bagaimana kelayakan usaha bisnis pengelolaan sagu pada 

usaha pengelolaan sagu Pak Subadir di sesa malimbu kec. Sabbang kab. Luwu 

utara? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

kelayakan usaha bisnis pengelolaan sagu pada usaha pengelolaan sagu Pak Subadir. 

 

 

D. Manfaat Penelitian  
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa 

pihak, adapun manfaat tersebut yaitu: 

1. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai bahan informasi sekaligus bahan 

pembanding/pelengkap untuk penelitian-penelitian berikutnya yang 

sehubungan dengan judul ini.  

2. Bagi usaha tani sagu sebagai bahan informasi untuk peningkatan usaha tani 

sagu dan menganasilis usaha khususnya di bidang ekonomi dan pendapatan.  

3. Bagi pemerintah, sebagai salah satu bahan informasi/masukan dalam rangka 

penjelasan sebagai alternatif kebijakan dalam usaha tani sagu. 
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BAB II 

 

KAJIAN TEORI 

 

 

 
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Penelitian sebelumnya adalah untuk memperoleh posisi penelitian ini yang 

berkaitan dengan penelitian serupa yang telah diteliti oleh peneliti lain. Adapun 

penelitian terdahulu dapat dijelaskan dalam tabel berikut: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan 
 

No. 
Nama 

Peneliti 
Metode Penelitian Hasil Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

1. Akram 
(2017) 

Alat analisis yang 
biasa di pakai dalam 
penelitian adalah 
analisis regresi 
berganda. 

Hasil penelitian 
diperoleh bahwa 
Biaya Usaha Tani, 
dan Luas 
berpengaruh terhadap 
pendapatan Petani di 
Kabupaten Luwu, 

Perbedaan 
penelitian 
terletak pada 
jenis penelitian 

2. Sultan 
(2017) 

Analisis data 
mengunakan 
analisis pendapatan. 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
produksi sagu per 
bulan sebesar 2.350 
Kg, biaya Rp 
2.267.200, 
penerimaan petani 
sebesar Rp 
11.750.000, dan 
pendapatan sebesar 
Rp 9.482.800 per 
bulan 

Penelitian Della 
Sultan hanya 
menganalisis 
pendapatan petani 
sagu, sedangkan 
penelitian yang 
akan dilakukan 
oleh peneliti 
akan menganalisis 
penerimaaan, 
Total biaya 
produksi, 
pendapatan dan 
kelayakan usaha 
tani. 
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3. Munawarah 
(2020) 

Alat analisis yang 
digunakan yaitu 
analisis pendapatan 
dan analisis 
kelayakan. 

Hasil penelitian 
menunjukan bahwa 
di Desa Sampeang 
Kecamatan Bajo 
Barat Kabupaten 
Luwu usahatani 
tanaman sagu layak 
diusaha tanikan 
karena nialai R/C 
lebih dari satu. 

Berbeda dengan 
penelitian yang 
akan dilakukan 
oleh Risma, 
penelitian Siti 
Muwarah 
Menggunakan 13 
sampel 
sedangkan, 
penelitian yang 
akan dilakukan 
oleh risma hanya 
mengambil satu 1 
sampel. 

4. Manambangt
ua (2020) 

Analisis data yang 
digunakan dalam 
penelitian dengan 
rumus penerimaan, 
total biaya produksi 
dan kelayaka usaha 
tani. 

Hasil penelitian 
menunjukan bahwa. 
Perhitungan R/C ratio 
petani sagu di Luwu 
Utara yaitu sebesar 
4,14, dengan 
ketentuan jika nilai 
R/C Ratio > 1 maka 
usaha yang dilakukan 
dapat 
menguntungkan dan 
layak untuk 
diusahakan. 

Berbeda dengan 
penelitian yang 
akan dilakukan 
oleh Risma, 
penelitian Alfred 
P. Manambangtua 
menggunakan 60 
sampel 
sedangkan, 
penelitian yang 
akan dilakukan 
oleh risma hanya 
mengambil satu 1 
sampel. 

5. Mukti dan 
Elida (2017) 

Data dianalisis 
secara deskripstif 
kualitatif dan 
kuantitatif. 
 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
kelayakan non 
finansial mie sagu 
pada aspek pasar dan 
aspek teknis layak 
untuk diusahakan 
namun pada aspek 
hukum belum layak. 
 

Penelitian ini 
menguji Aspek 
non finansial 
penelitian ini yang 
terdiri dari aspek 
pasar, teknis dan 
hukum, dan aspek 
finansial 
dianalisis dengan 
kriteria investasi, 
sedangkan 
penelitian yang 
akan dilakukan 
oleh Risma 
menggunakan 
variabel 
penerimaan, total 
biaya produksi, 
pendapatan dan 
kelayakan usaha 
tani. 
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6. 
Fidiyansari 

dan Fitriyanti 
(2019) 

Untuk menganalisis 
teknik pengelolaan 
sagu dan untuk  
memperoleh nilai 
pendapatan  
ekonomi  untuk  
pengelolaan  
tanaman  sagu  
menggunakan  
analisis  kuantitatif. 

Hasil penelitian 
menunjukkanbahwa 
pengelolaan empulur 
sagu menjadi pati 
sagu basah secara 
mekanis dan mekanis 
terintegrasi.. 

Perbedaan 
penelitian ini 
dengan penelitian 
yang akan 
diakukan oleh 
Rismawati adalah 
pada variabel 
yang akan diteliti. 

7. Bagaskara et, 
all (2020) 

Penelitian 
menggunakan 
metode survei dan 
teknik wawancara, 
dengan 
menganalisis biaya, 
menghitung 
pendapatan, dan 
menganalisis 
kelayakan usaha 
tepung sagu. 

Berdasarkan analisis, 
Ako industri 
memiliki nilai R / C 
1,59. Karena nilai R / 
C lebih dari 1, maka 
bisnis tepung Ako 
Industri sagu 
memang 
menguntungkan, dan 
disarankan untuk 
dijalankan. 

Penelitian ini 
menggunakan 
metode survey 
sedangkan 
penelitian yang 
akan dilakukan 
oleh Rismawati 
tidak 
menggunakan 
metode survey. 

8. Latumahina 
et,all (2021) 

Metode yang 
digunakan dalam 
penelitian ini adalah 
metode survey 
dengan 
mengunakan 
kuesioner sebagai 
instrument 
pengumpulan data. 
Teknik 
pengambilan 
sampel dilakukan 
secara sensus. Data 
yang diambil diolah 
dengan 
menggunakan 
metode pengukuran 
margin pemasaran. 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
terdapat dua saluran 
pemasaran pada 
produk olahan sagu. 
Pertama, bioindustri 
Sawa memasarkan 
produknya langsung 
ke konsumen. Kedua, 
terdapat pedagang 
pengecer yang 
terlibat dalam 
pemasaran produk 
olahan sagu dari 
bioindustri Sawa. 

Penelitian ini 
hanya 
menganalisis 
margin pemasaran 
produk sagu, 
sedangkan 
penelitian yang 
akan dilakukan 
oleh Rismawati 
aaka menganalisis 
peneriamaan, total 
biaya produksi 
dan kelayakan 
usaha tani sagu. 

9. 
(Haedar & 

Kasran, 
2017) 

Metode analisis 
yang digunakan 
dalam penelitian ini 
menggunakan 
metode penentuan 
harga bayangan, 
metode perkiraan 
Opportunity Cost of 

Capital (OOC), 
analisis kelayakan 

Hasil analisis 
kelayakan finansial 
maka usaha 
pembuatan pakan 
ternak berbahan dasar 
limbah ampas sagu 
layak untuk 
dilaksanakan.Analisi
s SwitchingValue 
menunjukkan usaha 
ini akan tidak layak 

Perbedaan 
penelitian ini 
dengan penelitian 
yang akan 
dilakukan oleh 
Rismawati 
terletak pada 
variabel 
penelitian. 
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Investasi dan 
analisis sensitivitas 

pada penurunan 
potensi limbah ampas 
sagu lebih dari 
18,428persen dan 
penurunan captive 

market sebesar 12 
persen 

10. Oktari, et.all 
(2020) 

Metode analisis   
yang digunakan 
dalam penelitian     
ini adalah     metode 
deskriptik dan  
kuantitatif. 

Hasil penelitian 
diperoleh total  biaya  
Agroindustri  
Kerupuk  Sagu 
sebesar Rp. 
425,466.67/produksi. 
Pendapatan yang 
diperoleh 
Agroindustri 
Kerupuk Sagu 
sebesar Rp.   
650.000/produksi    
dengan    keuntungan    
bersih    Agroindustri    
Kerupuk Sagu 
sebesar 
Rp.224,533,33/produ
ksi.Nilai Efisiensi 
sebesar 1, 53 artinya  
usaha agroindustri  
telah efisien dan 
menguntungkan. 
BEP  produksi 
Agrouindustri  
kerupuk sagu  
sebanyak  17.02  kg  
dan BEP nilai 
agrouindustri 
kerupuk sagu rata-
rata 
sebanyak16,364.10/
Kg 

Perbedaan 
penelitian ini 
dengan penelitian 
yang akan 
dilakukan oleh 
Rismawati 
terletak pada 
Variabel 
penelitian. 

  

B. Landasan Teori 

1. Tanaman Sagu (Metroxylon Sp) 

Sagu (Metroxylon Sp) merupakan salah satu komoditi yang tinggi 

kandungan karbohidrat sehingga dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat 
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disamping beras, jagung, atau singkong. Sagu dimanfaatkan sebagai bahan 

pangandan bahan baku industri. Tanaman sagu tumbuh secara alami terutama di 

daerah dataran atau rawa dengan sumber air yang melimpah.Tanaman 

sagumemiliki kemampuan tumbuh di lahan marginal, sehingga tanaman sagu 

menjadi salah satu sumber pati andalan pada masa mendatang. 

Sagu merupakan jenis palma penghasil karbohidrat tinggi yang berasal 

dari batang. Potensi karbohidrat yang dapat diperoleh berupa pati kering dari 

tanaman sagu yaitu sekitar 838 kg/pohon. Selain itu, sagu yang tergenang sampai 

dengan satu bulan memiliki kondisi pati tetap baik. Namun sampai dengan saat 

ini, pemanfaatan tanaman sagu belum memberikan dampak pada peningkatan 

ekonomi masyarakat lokal, terutama didaerah Papua. Indonesia memiliki 

keragaman genetik tertinggi dan sebaran terluas untuk tanaman sagu. 

Sagu dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah, yaitu pada lahan yang 

belum berkembang berdrinase baik sampai buruk, yaitu sulfaquen mengandung 

sulfidik, hidraquent (waterlogged), tropaquent (kawasan iklim tropika), 

fulfaquent (tanah alluvial) dan (tanah berpasir). Panen dapat dilakukan umur 6-

7 tahun, atau bila ujung batang mulai membengkak disusul keluarnya selubung 

bunga dan pelepah daun berwarna putih terutama pada bagian luarnya. Tinggi 

pohom 10 – 15 m, diameter 60 – 70 cm, tebal kulit luar 10 cm dan tebal batang 

yang mengandung sagu 50 – 60 cm. Ciri pohon sagu siap dipanen pada 

umumnya dapat dilihat dari perubahan yang terjadi pada daun, duri, pucuk, dan 

batang. Cara penentuan pohon sagu yang siap panen adalah sebagai berikut: 
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a. Tingkat Wela/putus duri, yaitu suatu fase dimana sebagian duri pada 

pelepah daun telah lenyap, kematangan belum sempurna dan 

kandungan acinya masih rendah, tetapi dalam keadaan terpaksa pohon 

ini dapat di panen.  

b. Tingkat Maputih, ditandai dengan menguningnya pelepah daun, duri 

yang terdapat pada pelepah daun hamper seluruhnya lenyap, kecuali 

pada bagian pangkal pelepah masih tertinggal sedikit. Daun muda yang 

terbentuk ukurannya semakin pendek dan kecil. Pada tingkat ini sagu 

jenis MetroxylonrumphiiMartius sudah siap dipanen, karena 

kandungan acinya sangat tinggi.  

c. Tingkat Maputih masa / masa jantung, yaitu fase dimana semua 

pelepah daun telah menguning dan kuncup bunga mulai muncul. 

Kandungan acinya telah padat mulai dari pangkal batang sampai ujung 

batang merupakan fase yang tepat untuk panen sagu lhur (Metroxylon 

Sylvester Martius)  

d. Tingkat siri buah, merupakan tingkat kematangan terakhir, dimana 

kuncup bunga sagu telah mekar dan bercabang menyerupai tanduk rusa 

dan buahnya mulai terbentuk. Fase ini merupakan saat yang paling 

tepat untuk memanen sagu jenis Metroxylon longisipium Martius. 

2. Morfologi Tanaman Sagu 
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Berdasarkan wawancara langsung dengan Pak Subadir menjelaskan 

bahwadalam Pengelolaan sagu terdapat morfologi atau bagian-bagian dari sagu 

yaitu:2 

a. Batang 

Batang sagu merupakan bagian yang terpenting karena merupakan 

gudang penyimpan tepung.Ukuran batang sagu berbeda-beda tergantung dari 

jenis, umur, dan lingkungan atau habitat tumbuhnya. Pada umur 3-11 tahun 

tinggi batang bebas daun sekitar 3-16 m, bahkan dapat mencapai 20 m. Sagu 

memiliki batang tertinggi pada umur panen, yaitu 14 tahun ke atas. Pada 

rumpun sagu rata-rata terdapat 1-8 batang, pada setiap pangkal batang 

tumbuh 5-7 batang anakan. Pada kondisi liar, rumpun sagu ini akan melebar 

dengan jumlah anakan yang banyak, dalam berbagai tingkat pertumbuhan 

anakan tersebut sedikit sekali yang tumbuh menjadi pohon dewasa . 

Batang sagu berbentuk silinder berdiameter sekitar 50 cm bahkan 

dapat mencapai 80-90 cm. Umumnya, diameter batang bagian bawah agak 

lebih besar daripada bagian atas. Batang bagian bawah umumnya juga 

mengandung pati yang lebih tinggi dari pada bagian atas. Batang sagu terdiri 

dari lapisan kulit bagian luar yang keras dan bagian dalam berupa empulur 

yang mengandung serat-serat dan tepung.Tebal kulit luar yang keras sekitar 

3-5 cm. Pohon sagu yang masih muda, kulitnya lebih tipis dibandingkan 

dengan sagu dewasa. 

b. Daun 

                                                           
2Hasil Wawancara dengan Pak subadir  
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Daun juga merupakan bagian sagu yang punya peranan penting, 

karena merupakan dapur pembentukan tepung dalam proses fotosintesis. 

Daun sagu berbentuk memanjang, agak lebar, berinduk tulang daun ditengah 

yang menyerupai daun kelapa. Sagu yang tumbuh pada tanah liat dengan 

penyinaran yang baik, pada umur dewasa memiliki 18 tangkai daun yang 

panjangnya sekitar  5-7 m. Dalam setiap tangkai terdapat sekitar 50 pasang 

daun yang panjangnya bervariasi antara 60-180 cm dan lebarnya sekitar 5 cm. 

Daun sagu muda umumnya berwarna hijau muda yang berangsur-angsur 

berubah menjadi hijau tua, kemudian berubah lagi menjadi cokelat kemerah-

merahan apabila sudah tua atau matang.  

c. Buah dan Bunga 

Bunga sagu merupakan bunga majemuk yang keluar dari ujung atau 

puncak batang sagu, berwarna merah kecoklatan seperti warna karat. Sagu 

berbunga dan berbuah pada umur sekitar 10-15 tahun tergantung pada kondisi 

tanah, tinggi tempat, dan varietas. Bunga sagu bercabang banyak seperti 

tanduk rusa yang terdiri dari cabang-cabang primer, sekunder, dan 

tersier.Pada cabang tersier terdapat sepasang bunga jantan dan bunga 

betina.Munculnya bunga menandakan bahwa sagu telah mendekati akhir daur 

pertumbuhan. 

Buah sagu berbentuk bulat menyerupai buah salak dan mengandung 

biji fertile.Waktu antara bunga mulai muncul sampai fase pembentukan buah 

diduga berlangsung sekitar dua tahun.Pohon sagu mengandung tepung 
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maksimum pada fase antara waktu setelah berbunga dan sebelum buah 

berbentuk sempurna. 

3. Proses Pembuatan Tepung Sagu  

Pada dasarnya, tepung sagu dibuat dari empulur batang sagu. Tahapan 

proses pembuatan tepung sagu secara umum meliputi: penebangan pohon, 

pemotongan dan pembelahan, penokokan atau pemarutan, pemerasan, 

penyaringan, pengendapan dan pengemasan.3 

Ditinjau dari cara dan alat yang digunakan, pembuatan tepung sagu yang 

dilakukan di daerah-daerah penghasil sagu di Indonesia saat ini dapat 

dikelompokkan atas cara tradisional, semi-mekanis dan mekanis.4 

a. Pembuatan Tepung Sagu secara Tradisional  

Pada umumnya cara ini banyak dijumpai di Maluku, Papua, Sulawesi 

dan Kalimantan. Pengambilan tepung sagu secara tradisional umumnya 

diusahakan oleh penduduk setempat, dan digunakan sebagai bahan makanan 

pokok sehari- hari. Penebangan pohon sagu dilakukan secara gotong-royong 

dengan menggunakan peralatan sederhana, seperti parang atau 

kampak.Selanjutnya, batang sagu dibersihkan dan dipotong-potong sepanjang 1- 

2 meter; kemudian potongan-potongan ini dibelah dua. Empulur batang yang 

mengandung tepung dihancurkan dengan alat yang disebut nanni; dan pekerjaan 

menghancurkan empulur sagu ini disebut menokok. Pencokokan empulur 

                                                           
3Johan Suito. Studi kelayakan pengembangan usaha Sagu. (Yogyakarta:Graha Ilmu.2016), 

87 
4Hasil Wawancara dengan Pak subadir.Tanggal 12 Mei, 2021. 
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dikerjakan sedemikian rupa sehingga empulur cukup hancur dan pati mudah 

dipisahkan dari seratserat empulur.   

Empulur yang telah ditokok akan berwarna kecoklatan bila disimpan di 

udara terbuka dalam waktu lebih dari sehari.  Oleh karena itu,  empulur  yang 

ditokok dalam satu hari harus diatur sedemikian rupa agar pemisahan  tepung 

dapat diselesaikan pada hari yang sama. Penokokan dapat dilanjutkan pada hari 

berikutnya sampai seluruh batang habis ditokok. Dengan cara tradisional ini, 

penokokan satu pohon sagu dapat diselesaikan dalam waktu 1 – 3 minggu  

Empulur hasil tokokan kemudian dipisahkan untuk dilarutkan dan disaring 

tepungnya di tempat tersendiri. Pelarutan tepung sagu dilakukan dengan cara 

peremasan  dengan  tangan,  dan  dibantu  dengan  penyiraman  air.   

Dibeberapa daerah, air yang digunakan berasal dari rawa-rawa yang ada 

di lokasi tersebut.  Di Maluku, tempat pelarutan tepung sagu disebut sahani, yang 

terbuat dari pelepah sagu  dan  pada ujungnya diberi  sabut  kelapa sebagai  

penyaring. Tepung sagu yang terlarut kemudian dialirkan dengan menggunakan 

kulit batang sagu yang telah diambil empulurnya. Tepung sagu ini kemudian 

diendapkan, dan dipisahkan dari airnya. Tepung yang diperoleh dari cara 

tradisional ini masih basah, dan biasanya dikemas dalam anyaman daun sagu 

yang disebut tumang; di Luwu Sulawesi Selatan disebut balabba dan di Kendari 

disebut basung.  Sagu yang sudah dikemas ini kemudian disimpan dalam jangka 

waktu tertentu sebagai persediaan pangan rumah tangga; dan sebagian lainnya 

dijual. Karena sagu yang sudah dikemas ini masih basah, maka penyimpanan 

hanya dapat dilakukan selama beberapa hari.  Biasanya, cendawan atau mikroba 
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lainnya akan tumbuh, dan mengakibatkan tepung sagu berbau asam setelah 

beberapa hari penyimpanan.  

b. Pembuatan Tepung Sagu secara Semi-mekanis  

Pembuatan  tepung  sagu  secara  semi-mekanis  pada  prinsipnya  sama 

dengan cara tradisional. Perbedaannya hanyalah pada penggunaan alat atau 

mesin pada sebagian proses pembuatan sagu dengan cara semi-mekanis ini. 

Misalnya, pada proses  penghancuran  empulur  digunakan  mesin  pemarut;  

pada  proses Pelarutan tepung sagu digunakan alat berupa bak atau tangki yang 

dilengkapi dengan pengaduk mekanik; dan pada proses pemisahan tepung sagu 

digunakan saringan yang digerakkan dengan motor diesel.5Cara semi-mekanis 

ini banyak digunakan oleh penghasil sagu di daerah Luwu Sulawesi Selatan, dan 

daerah Riau, khususnya di daerah Selat Panjang. 

Secara umum, cara semi-mekanis ini diawali dengan memotong-motong 

pohon sagu yang telah  ditebang, dengan  ukuran  0,5-1  meter. Potongan-

potongan  ini kemudian dikupas kulitnya, dibelah-belah, dan diparut. 

Selanjutnya, hasil parutan ditampung dalam bak kayu yang dilengkapi dengan 

pengaduk yang  berputar secara mekanis. Pengadukan biasanya dilakukan dalam 

dua tahap, dengan tujuan agar seluruh tepung terlepas dari serat-seratnya.  

Selanjutnya campuran yang terdiri dari serat-serat, tepung dan air 

dialirkan ke saringan silinder berputar yang terdiri dari beberapa tingkat.  Hasil 

penyaringan berupa bubur ditampung dalam bak-bak kayu untuk proses 

                                                           
5M.Y.Samad. Pembuatan Beras Tiruan (Artificial Rice) dengan Bahan Baku Sagu. 

(Jakarta : Budi Karya. 2018), 124 
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pengendapan tepung. Endapan tepung ini kemudian dicuci kembali dalam bak 

atau tangki yang dilengkapi pengaduk, dan diendapkan lebih lanjut. Tepung sagu 

basah yang diperoleh kemudian dijemur dan digiling dengan alat penggiling 

(grinder). Selanjutnya, tepung yang sudah digiling dimasukkan ke dalam 

karung-karung goni, dan siap untuk dipasarkan. 

4. Usaha Tani  

Ilmu usaha tani adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang 

mengusahakan dan mengkoordinir faktor-faktor  produksi berupa lahan dan 

alam sekitarnya sebagai modal sehingga memberikan manfaat yang sebaik-

baiknya. Sebagai ilmu pengetahuan, ilmu usaha tani merupakan ilmu yang 

mempelajari cara-cara petani menentukan, mengorganisasikan, dan 

mengkoordinasikan penggunaan faktor-faktor  produksi  seefektif  dan  seefisien  

mungkin  sehingga usaha tersebut memberikan pendapatan semaksimal 

mungkin.6Ilmu usahatani biasanya diartikan sebagai ilmu yang mempelajari 

bagaimana seseorang mengalokasikan sumber daya yang ada secara efektif dan 

efisien untuk tujuan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi pada waktu 

tertentu. Dikatakan efektif bila petani atau produsen dapat mengalokasikan 

sumberdaya yang mereka miliki (yang dikuasai) sebaik-baiknya, dan dikatakan 

efisien bila pemanfaatan sumberdaya tersebut menghasilkan keluaran atau 

output yang melebihi masukan atau input. 

5. Produksi 

a. Pengertian Produksi 

                                                           
6 K, Suratiyah.Ilmu Usahatani. (Jakarta Penebar Swadaya.2018), 56 
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Produksi merupakan mata rantai konsumsi, yaitu menyediakan barang 

dan jasa yang merupakan kebutuhan konsumen yang bertujuanuntuk 

memperoleh maslahah maksimum melalui aktivitasnya. Faktorutama yang 

dominan dalam produksi adalah kualitas dan kuantitas manusia, sistem atau 

prasarana yang kemudian kita sebut sebagaiteknologi dan modal (segala sesuatu 

dari hasil kerja yang disimpan).7 Produksi adalah segala kegiatan dalam 

menciptakan dan menambah keguanaan (utility) suatu barang atau jasa. 

Secara teknis produksi adalah proses mentransformasi input menjadi 

output, tetapi definisi poduksi dalam ilmu ekonomi jauh lebih luas. 

Pendefinisian produksi mencakup tujuan kegiatan menghasilkan output serta 

karakter-karakter yang melekat padanya. Beberapa ahli ekonomi islam 

memberikan definisi yang berbeda mengenai pengertian produksi, meskipun 

subtansinya sama. Beberapa pengertian produksi menurut para ekonom muslim 

kontemporer dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Kahf (1992) mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif 

islamsebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanyakondisi 

fisikmaterialnya, tetapi juga moralitas sebagai sarana untuk 

mencapaitujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama islam, 

yaitukebahagiaan dunia dan akhirat. 

2) Mannan (1992) menekankan pentingnya motif altruisme (altruism)bagi 

produsen yang islami sehingga ia menyikapi dengan hati-hatikonsep 

                                                           
7 Ahmad Mujahidin, Ekonomi Islam 2, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Pres, 2017), 89. 
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Pareto Optimality dan Given Deman Hypothesis yang banyakdijadikan 

sebagai konsep dasar produksi dalam ekonomi konvensional. 

3) Rahman (1995) menekankan pentingnya keadilan dan 

kemerataanproduksi (distribusi produksi secara merata). 

4) Ul Haq (1996) menyatakan tujuan dari produksi adalah 

memenuhikebutuhan barang dan jasa yang merupakan fardu kifayah, 

yaitukebutuhan yang bagi banyak orang pemenuhannya bersifat wajib. 

5) Siddiqi (1992) mendefinisikan kegiatan produksi sebagai 

penyediaanbarang dan jasa dengan memerhatikan nilai keadilan dan 

kebijakan/kemanfaatan (maslahah) bagi masyarakat. Dalam 

pandangannya, sepanjang produsen telah bertindak adil dan membawa 

kebijakan bagimasyarakat maka ia telah bertindak islami. 

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi 

1) Persediaan Bahan Baku 

Persediaan bahan baku adalah bahan dasar yang dibutuhkan untuk 

proses produksi pada perusahaan industri. Bahan baku diperoleh dari proses 

pembelian dan digunakan pada proses produksi dengan mengalamai 

perubahan bentuk dan sifat.8 

Pengaruh bahan baku terhadap tingkat produksi dimana persediaan 

bahan baku yang sedikit maka produsen pabrik hanya bias memproduski 

dalam jumlah yang sedikit. Dan sebaliknya, persediaan bahan baku yang 

banyak maka produsen dapat memproduksi dalam jumlah yang besar. 

                                                           
8 Siti Aisyah, et.al, Manajemen Keuangan, (Yayasan Kita Menulis, 2020), 68 
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2) Tenaga Kerja 

Tenaga kerja adalah mereka yang dipekerjakan dalam proses produksi 

yang tidak hanya dipandang juga sebagai faktor produksi melainkan juga 

dipandang sebagai khalifah yang dihargai dengan upah yang disepakati secara 

ikhlas oleh kedua belah pihak dengan tanggung jawab dan amanah untuk 

mengerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. 

Pada faktor tenaga kerja sebuah organisasi atau usaha harus 

memperhatikan kinerja para tenaga kerja demi kesuksesan sebuah usaha. 

Organisasi atau sebuah usaha memiliki kekuatan pada semua orang di dalam 

organisasi tersebut, sehingga suatu organisasi, kinerjanya sangat tergantung 

dari kinerja setiap individu yang berada di organisasi tersebut. Kinerja atau 

prestasi kerja dapat didefenisikan sebagai hasil kerja karyawan dalam bentuk 

kuantitas dan kualitas sesuaifungsi jabatan dan tanggung jawab karyawan 

atau tenaga kerja dalam periode waktu tertentu, dibandingkan dengan suatu 

parameter yang telah ditentukan sebelumnya, contoh parameter tersebut 

seperti targer,sasaran, standar, ataupun kriteria tertentu.9 

Tingkat kinerja karyawan dijadikan parameter efektivitas dan 

efesiensi suatu organisasi untuk pencapaian tujuan yang telah direncanakan. 

Kinerja bersifat jangka pendek, jangka menegahdan jangka panjang, 

memiliki tingkatan pada individu, kelompok dan organisasi. Kinerja 

                                                           
9 Nurdin Batjo, S.Pt.,MM.,M.Si & Dr. Mahadin Shaleh, M.Si. Manajemen SumberDaya 

Manusia. (Penerbit Aksara Timur, 2018). 62  
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individu-individu berkontribusi padakinerja kelompok, dan kinerja 

kelompok-kelompok berkontri busipada kinerja oeganisasi.10 

Adapun persyaratan kerja khususnya tingkat upah system 

pembayaran, sistem upah, sistem kerja, perlindungan dan keselamatankerja 

dan syarat-syarat perlu lainnya ditetapkan dengan musyawarah mufakat, dan 

masing-masing menerima dengan ikhlas tanpa tekanan, dan tanpa ada yang 

dirugikan.11Tenaga kerja dapat mempengaruhi tingkat produski. Apabila 

tenaga kerja yang dipekerjakan sedikit maka tingkat produksinya rendah, dan 

sebaliknya.  

3) Faktor Musim 

Musim yang jelek yang berkepanjangan seperti hujan, banjir dan 

sebagainya menjadi factor alam yang mempengaruhi tingkat produksi. 

Karena faktor alam ini dapat menimbulkan ketidak pastian jumlah barang 

yang diproduksi. Hubungan faktor musim terhadap hasil produksi yaitu 

apabila terjadi musim hujan yang berkepanjangan maka akan 

berpengaruhnterhadap hasil produksi. Dimana produsen hanya dapat 

memproduksi dalam jumlah yang sedikit akibat terjadinya hujan. 

4) Lama Bekerja / Pengalaman 

Lama kerja adalah suatu ukuran waktu, atau lamanya tenaga kerja itu 

bekerja disuatu tempat. Lama kerja adalah jangka waktu yang telah dilalui 

seseorang sejak menekuni pekerjaan. Lama kerja dapat menggambarkan 

                                                           
10 Nurdin Batjo, S.Pt.,MM.,M.Si & Dr. Mahadin Shaleh, M.Si. Manajemen SumberDaya 

Manusia. (Penerbit Aksara Timur, 2018).62 
11 Hasan Aedy, Indahnya Ekonomi Islam, (Bandung: Alfabeta, 2019), 40. 
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pengalaman seseorang dalam menguasai bidang tugasnya. Semakin lama 

seseorang bekerja pada suatu organisasi makaakan semakin berpengalaman 

orang tersebut sehingga kecakapan kerjanya semakin baik. 

6. Biaya Usaha Tani Tanaman Sagu  

Biaya merupakan pengorbanan atau pengeluaran yang dilakukan oleh 

suatu perusahaan atau peorangan yang bertujuan untuk memperoleh manfaat 

lebih dari aktivitas yang dilakukan tersebut.12Biaya dalam arti 

pengorbanana/pengeluaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau individu 

yang berhubungan langsung dengan output/produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan / perorangan tersebut. 

Biaya sangat penting bagi sebuah perusahaan, dengan melakukan 

pencatatan tentang biaya maka perusahaan tersebut akan mengetahui bagaimana, 

kondisi dari keuangan perusahaan itu sendiri. Apakah peusahaan dalam kondisi 

yang baik-baik saja, atau dalam kondisi yang tidak baik atau lebih tepatnya lagi 

hasil akhir dari proses akuntansi serti neraca, laporan laba rugi, laporan 

perubahan ekuitas yang digunakan sebagai pelaporan aktivitas perusahaan 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dapat menjadi suatu 

pertanggung jawaban dan dasar pengambilan keputusan bagi pihak manajemen 

suatu perusahaan. 

                                                           
12 Hendra S. Raharja Putra. Manajemen Keuangan dan Akuntansi. (Jakarta : Salemba Empat 

2009), 89   
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Demikian pula dalam Islam, pencatatan laporan mengenai keuangan 

sangat ditekankan, perintah untuk mencatat seluruh transaksi ini sesuai dengan 

Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 282, yaitu: 

ا الَِّذْينَ  ٰيٓاَيَُّها ى لٍ اَجَ  اِٰلٓى بِدَْينٍ  تَدَاَيْنتُمْ  اِذَا ٰاَمنُْوٓ َسم¦  َيأْبَ  َوَال  ِباْلعَْدلِۖ  ٌبۢ َكاتِ  بَّْينَُكمْ  َوْليَْكتُبْ  َفاْكتُبُْوهُۗ  مُّ
ُ  َعلََّمهُ  َكَما يَّْكتُبَ  اَنْ  َكاتِبٌ  َ  َوْلَيتَّقِ  اْلَحقُّ  َعلَْيهِ  الَِّذيْ  َوْليُْمِللِ  فَْليَْكتُْبۚ  �ّٰ  ِمْنهُ  يَْبَخسْ  َوَال  َربَّهٗ  �ّٰ
 ِباْلعَْدلِۗ  َوِليُّهٗ  ْليُْمِللْ فَ  ُهوَ  يُِّملَّ  اَنْ  يَْستَِطْيعُ  َال  اَوْ  َضِعْيفًا اَوْ  َسِفْيًها اْلَحقُّ  َعَلْيهِ  الَِّذيْ  َكانَ  َفِانْ  َشْيـµاۗ 

َجاِلُكمْۚ  ِمنْ  َشِهْيدَْينِ  َواْستَْشِهدُْوا اْمَراَٰتنِ  فََرُجلٌ  ُجلَْينِ رَ  يَُكْوَنا لَّمْ  َفِانْ  ّرِ نْ  وَّ  نَ مِ  تَْرَضْونَ  ِممَّ
اءِ  رَ  اِْحٰدىُهَما تَِضلَّ  اَنْ  الشَُّهدَۤ اءُ  َيأْبَ  َوَال  ىۗ اْالُْخٰر  اِْحٰدىُهَما َفتُذَّكِ ا َال وَ   ۗدُُعْوا َما ِاذَا الشَُّهدَۤ  تَْسـÁُمْوٓ

ِ  ِعْندَ  طُ اَْقسَ  ٰذِلُكمْ  اََجِلهٖۗ  اِٰلٓى َكبِْيًرا اَوْ  َصِغْيًرا تَْكتُبُْوهُ  اَنْ  ا اَالَّ  َواَْدٰنىٓ  ِللشََّهادَةِ  َواَْقَومُ  �ّٰ ٓ  تَْرتَابُْوٓ  اِالَّ
  ۖ تَبَايَْعتُمْ  اِذَا اَواَْشِهدُوْٓ  تَْكتُبُْوَهاۗ  اَالَّ  ُجنَاحٌ  ْيُكمْ َعلَ  فََلْيسَ  بَْينَُكمْ  تُِدْيُرْونََها َحاِضَرةً  تَِجاَرةً  تَُكْونَ  اَنْ 
َال  َكاتِبٌ  يَُضۤارَّ  َوَال  َ  َواتَّقُوا  ۗبُِكمْ  ُسْوقٌۢ فُ  َفِانَّهٗ  تَْفعَلُْوا َواِنْ  ەۗ  َشِهْيدٌ  وَّ ُ  مُ َويُعَلُِّمكُ   ۗ �ّٰ ّٰ�ۗ   ُ  بُِكلِّ  َو�ّٰ

 َعِلْيمٌ  َشْيءٍ 

Terjemahannya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah 
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menulisaknnya.Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya 
dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah 
mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang 
berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari 
pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah 
(keadaanya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah 
walinya mengimlakkan dengan jujur.Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi 
dari orang-orang lelaki (diantaramu).Jika tidak ada dua orang lelaki, maka 
(boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu 
ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.Jangalah 
saksi-saksi itu enggan (member keterangan) apabila mereka dipanggil; dan 
janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas 
waktu membayarnya.Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih 
menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) 
keraguanmu.(Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu 
perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak dosa bagi 
kamu, (jika) kamu tidak menuliskannya.Dan persaksikanlah apabila kamu 
berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan.Jika kamu 
lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan 
pada dirimu.Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha 
Mengetahui segala sesuatu”.13 

                                                           
13Departemen Agama. Qur’an Tajwid dan Terjemahan. Jakarta.. 2007 
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 Selain ayat Al-Qur’an diatas hal sejalan dijelaskan dalam hadits sebagai 

berikut: 

ِ ْبِن نَُمْيٍر َحدَّثَنَا أَبُو ُمَع  دُ ْبُن َعْبِد �َّ  َحدَّثَنَا اْألَْعَمشَحدَّثََنا أَبُو ُكَرْيٍب اِوَيةَ َوَوِكيٌع َقاَال َحدَّثََنا ُمَحمَّ
ِ َحدَّثََنا أَبُو ُمعَاِوَيةَ َحدَّثََنا اْألَْعَمُش َعْن َشِقيٍق َعْن َعْبدِ  ُ َعَلْيهِ  �َّ ِ َصلَّى �َّ  َوَسلََّم قَاَل َقاَل َرُسوُل �َّ
ْدَق يَْهِدي إَِلى اْلبِّرِ َوإِنَّ الْ  ْدِق َفإِنَّ الّصِ ُجُل َيْصدُ َعَلْيُكْم ِبالّصِ ُق بِرَّ يَْهِدي إَِلى اْلَجنَِّة َوَما يََزاُل الرَّ

ِ ِص  ْدَق َحتَّى يُْكتََب ِعْندَ �َّ ى الّصِ يقًا َوإِيَّاُكمْ َويَتََحرَّ نَّ  َواْلَكِذَب َفإِنَّ اْلَكِذَب يَْهِدي إَِلى اْلفُُجوِر َوإِ دِّ
ُجُل يَْكِذُب َوَيتَحَ  ِ َكذَّابًا. (رواْلفُُجوَر يَْهِدي إَِلى النَّاِر َوَما يََزاُل الرَّ ى اْلَكِذَب َحتَّى يُْكتََب ِعْندَ �َّ اه رَّ

 مسلم).
 

Terjemahannya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah bin 
Numair; Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dan Waki' keduanya 
berkata; Telah menceritakan kepada kami Al A'masy; Demikian juga diriwayatkan 
dari jalur lainnya, Dan telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib; Telah 
menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah; Telah menceritakan kepada kami Al 
A'masy dari Syaqiq, bersumber dari 'Abdullah, dia berkata:“Rasulullah s.a.w. 
bersabda: “Berpegang teguhlah kamu pada kejujuran, karena kejujuran itu 
membawa pada kebajikan, dan karena kebajikan itu akan membawa ke sorga. 
Seseorang hendaknya berlaku jujur dan selalu jujur supaya di sisi Allah dia dicatat 
sebagai orang yang jujur. Jauhilah olehmu kebohongan, karena kebohongan itu 
menyeret kepada perbuatan maksiat, dan karena kemaksiatan itu akan membawa ke 
neraka. Seseorang yang berbohong dan selalu saja berbohong maka disisi Allah dia 
akan dicatat sebagai tukang bohong.” (HR. Muslim).14 

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumallah dalam 

kitabnya “Al-Jaami’ Ash-Shahiih”: 

ُ َعْنُهَما، َعِن النَّبِّيِ َصلَّى هللاُ  زَّ َوَجلَّ لَْيِه َوَسلََّم، ِفيَما يَْرِوي َعْن َربِِّه عَ عَ َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي �َّ
َ َكتََب الَحَسَناِت َوالسَّيِّئَاِت ثُمَّ بَيََّن ذَِلَك، َفمَ « َقاَل: َقاَل: ُ لَهُ ْن َهمَّ بَِحسَ إِنَّ �َّ  َنٍة فََلْم يَْعَمْلَها َكتَبََها �َّ

ُ ِعْندَهُ َحَسنَةً َكاِمَلةً، َفإِْن ُهَو َهمَّ بَِها فَعَِملََها َكتَبََها  ئَِة ِضْعٍف  َلهُ ِعْندَهُ َعْشَر َحَسَناٍت إَِلى َسْبعِ ِما�َّ
ُ َلهُ ِعْندَهُ َحَسنَةً َكاِمَلةً، َفإِنْ َها َكتََب إَِلى أَْضَعاٍف َكِثيَرةٍ، َوَمْن َهمَّ بَِسيِّئٍَة فََلْم يَْعَملْ   ُهَو َهمَّ بَِها َها �َّ

 ً ُ َلهُ َسيِّئَةً َواِحدَة  »فَعَِملََها َكتَبََها �َّ
 

Terjemahannya: “Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 

'alaihi wasallam yang beliau riwayatkan dari rabbnya (hadis qudsi) azza wa 

jalla berfirman, yang beliau sabdakan: "Allah menulis kebaikan dan kejahatan," 
selanjutnya beliau jelaskan: "Siapa yang berniat kebaikan lantas tidak jadi ia 

                                                           
14Adib Bisri Musthofa,Tarjamah Shahih Muslim, Jilid 4, Cet.1, (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 

1992),  535. 
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amalkan, Allah mencatat satu kebaikan di sisi-Nya secara sempurna, dan jika ia 
berniat lantas ia amalkan, Allah mencatatnya sepuluh kebaikan, bahkan hingga 
dilipat-gandakan tujuh ratus kali, bahkan lipat-ganda yang tidak terbatas, 
sebaliknya barangsiapa yang berniat melakukan kejahatan kemudian tidak jadi ia 
amalkan, Allah menulis satu kebaikan disisi-Nya secara sempurna, dan jika ia 
berniat kejahatan dan jadi ia lakukan, Allah menulisnya sebagai satu kejahatan 
saja." (HR. Imam Bukhari dan Muslim) 

 

Ayat dan hadits diatas memberikan dorongan kuat para muslim untuk 

menggunakan akuntasi dan laporan keuangan dalam setiap bisnis dan transaksi 

yang dilakukannya. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang ingin 

melakukan transaksi kredit atau utang-piutang harus menuliskannya dan dianjurkan 

untuk membawa saksi-saksi agar tidak terjadi kecurangan atau hal-hal yang 

merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi tersebut. Setiap perusahaan 

juga pasti melakukan jual beli atau perdagangan untuk memperoleh laba atau 

keuntungan. 

a. Biaya Tetap (Fixed Cost)  

Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap konstan, tidak 

dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan atau aktivitas sampai dengan 

tingkatan tertentu. Biaya tetap per unit berbanding terbalik secara proporsional 

dengan perubahan volume kegiatan atau kapasitas. Semakin tinggi tingkat 

kegiatan, maka semakin rendah biaya tetap per unit. Semakin rendah tingkat 

kegiatan, maka semakin tinggi biaya tetap per unit. 

Menurut Della Sultan Berikut biaya yang tergolong biaya penyusutan dan 

biaya modal yaitu:15 

                                                           
15 Della Sultan. “Pendapatan Usahatani Sagu (Metroxylon Sp) di Kecamatan Bajo 

Kabupaten Luwu”.Skripi. Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017 
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1) Biaya Penyusutan 

a) Mesin Parut 

b) Biaya Kampak 

c) Linggis 

d) Senso 

e) Tali 

f) Pipa  

g) Selang  

h) Parang 

2) Biaya Pajak Bumi dan Bangunan 

b. Biaya Tidak Tetap (Variabel Cost)  

Biaya variabel (variable cost) adalah biaya yang jumlah totalnya berubah 

secara sebanding (proporsional) dengan perubahan volume kegiatan. Semakin 

tinggi volume kegiatan atau aktivitas, maka secara proporsional semakin tinggi 

pula total biaya variabel. Semakin rendah volume kegiatan, maka secara 

proporsional semakin rendah pula total biaya variabel 

Menurut Julio Bagaskara, dkk biaya yang tergolong dalam kelompok ini 

yaitu sebagai berikut: 16 

1) Upah Tenaga Kerja 

2) Bahan Baku Sagu Batang 

3) Bahan Baku Sagu Basah 

                                                           

 
16 Julio Bagaskara, Gusti Hardiansyah, Dina Setyawati. Biaya Produksi Tepung Sagu 

(Metroxylon Sagu Rottb) Secara Semi Mekanis Pada Industri Usaha Keci di Desa Korek Kecamatan 

Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Jurnal Hutan Lestari. Vol 8 (3). (2020):512.  
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4) Karung 

5) Oli Perawatan Mesin diesel 

6) BBM  

c. Biaya Total (Total Cost) 

Jumlah biaya tetap dan biaya variable merupakan biaya total. Secara 

umum dapat di katakan bahwa makin banyak biaya total yang di keluarkan makin 

besar pula produksi yang di hasilkan. Biaya total di perlukan untuk menentukan 

pendapatan dari satu cabang usahatani. Nilai produk total di kurang dengan biaya 

total adalah keuntungan yang di peroleh dari cabang usaha tersebut. Adapun 

rumus yang digunakan untuk menghitung biaya total adalah sebagai berikut: 

TC = FC + VC 

Keterangan: 

TC = Total biaya produksi 

FC = Biaya tetap    

VC = Biaya tidak tetap / Biaya variabel 

Berdasarkan rumus diatas dapat dijelaskan bahwa untuk menghitung 

total baiaya produksi pada usaha tani dalam penelitian ini dianalisis dengan cara 

menjumlahkan jumlah biaya tetap dengan jumlah biaya tidak tetap/ biaya 

variabel. Sesuai dengan pengelompokkan biaya tetap dan biaya variabel. 

7. Penerimaan dan Pendapatan  

a. Penerimaan 

1) Pengertian Penerimaan 
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Penerimaan merupakan suatu hasil penjualan dari barang tertentu 

yang diterima atas penyerahan sejumlah barang pada pihak lain. Jumlah 

penerimaan (Total Revenue) di defenisikan sebagai penerimaan dari 

penjualan dari barang tertentu yang diperoleh dari sejumlah satuan barang 

yang terjual dikalikan harga penjualan setiap satuan barang. Penerimaan di 

bidang pertanian adalah produksi yang dinyatakan dalam bentuk uang tunai 

sebelum dikurangi dengan biaya pengeluaran selama kegiatan usaha 

tersebut.17 

2) Rumus Menghitung Penerimaan 

Dalam menghitung penerimaan pada usaha tani sagu digunakan 

rumus sebegai berikut18 : 

TR = Py. Y 

Keterangan: 

TR = Total Unit Penerimaan 

Py = Harga Produk Per Satuan Unit 

Y = Produksi yang Diperoleh 

Berdasarkan rumus diatas dapat dijelaskan bahwa untuk menghitung 

penerimaan pada usaha tani dalam penelitian ini dianalisis dengan cara 

mengalikan harga produk per satuan unit denngan hasil produksi yang 

diperoleh.  

b. Pendapatan 

                                                           
17 Muchtar Daniel. Pengantar Ekonomi Pertanian. (Jakarta Bumi Aksara). 97 
18 A.Shinta. “Ilmu Usahatani”. Diktat Kuliah Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas 

Pertanian Universitas Brawijaya. Malang. 2019. 
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1) Pengertian Pendapatan 

Pendapatan adalah seluruh penerimaan berupa uang, baik dari pihak 

lain maupun dari hasil sendiri yang dinilai atas sejumlah uang atas dasar harga 

yang berlaku saat ini. Pendapatan (Revenue) merupakan imbalan dan 

pelayanan yang diberikan. Sedangkan keuntungan (K) adalah selisih antara 

penerimaan total (PrT) dan biaya-biaya (B).19Analisis pendapatan berfungsi 

untuk mengukur berhasil tidaknya suatu kegiatan usaha, menentukan 

komponen utama pendapatan dan apakah komponen itu masih dapat 

ditingkatkan atau tidak. Kegiatan usaha dikatakan berhasil apabila 

pendapatannya memenuhi syarat cukup untuk memenuhi semua sarana 

produksi. Pendapatan usaha ada dua yaitu pendapatan total dan pendapatan 

tunai. Pendapatan total merupakan selisih antara penerimaan total (total 

revenue) dengan biaya total (total cost). Pendapatan tunai dihitung dari selisih 

antara penerimaan total dengan biaya tunai. 

Pada perusahaan jasa, pendapatan diperoleh daripenyerahan jasa, 

pendapatan pada persahaan dagang diperoleh dari penjualan barang 

dagangan, sedangkan pendapatan peruhaan manufaktur berasal dari 

penjualan produk selesai.20 Pendapatan dengan definisi yang lebih luas 

merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau yang 

diperoleh dari wajib pajak baik yang didalam negeri maupun dari luar negeri 

                                                           
19Soekartawi.Analisis Usahatani. (Jakarta, UI Press. 2018).23  
20 M. Fuad, dkk, Pengantar Bisnis, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 20016),  168. 
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yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak 

yang bersangkutan dengan nama atau bentuk apapun.21 

Menurut Kuswandi, pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat 

ekonomi yang timbul akibat aktivitas normal perusahaan selama satu periode, 

arus masuk itu mengakibatkan kenaikan modal (ekuitas) dan tidak berasal 

dari kontribusi penanaman modal. Arus masuk dimaksud adalah hasil dari 

penjualan produk perusahaan.22 

2) Rumus Menghitung Pendapatan 

Dalam menghitung penerimaan pada usaha tani sagu digunakan 

rumus sebegai berikut23 : 

I = TR - TC 

Keterangan: 

I = Pendapatan (Income)   

TR = Total Penerimaan   

TC = Total Biaya 

Berdasarkan rumus diatas dapat dijelaskan bahwa untuk menghitung 

pendapatan pada usaha tani dalam penelitian ini dianalisis dengan cara 

mengurangi total penerimaan yang diperoleh dengan total biaya produksi 

yang dikeluarkan. 

3) Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan 

                                                           
21 Mardiasmo, Perpajakan, (Yogyakarta: ANDI, 2017), 109. 
22 Kuswandi, Memahami Rasio-Rasio Keuangan Bagi Orang Awam, (Jakarta: PT. Gramedia, 

2018), 58. 
23 A.Shinta. “Ilmu Usahatani”. Diktat Kuliah Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas 

Pertanian Universitas Brawijaya. Malang. 20019. 
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Pendapatan sangat erat kaitannya dengan konsumsi masyarakat 

danpengeluaran rumah tangga serta prilaku konsumen yang berkaitan 

denganpertukaran yang bersifat luas, seperti transaksi jual beli di pasar 

dimanakonsumsi masyarakat akan bahan sembako tersebut yang akan 

menentukan jumlah pendapatan pedagang.24 

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan, yaitu: 

a) Modal 

Modal dalam teori ekonomi dapat diartikan sebagai barang 

modal yaitu benda-benda yang digunakan untuk memproduksi 

berbagai jenis barang.Setiap bidang usaha tak terkecuali industry 

kecil ataupun UMKM membutuhkan modal untuk dapat membiayai 

kegiatan operasinya sehari-hari, modal usaha sangat berpengaruh 

terhadap hasil suatu industry kecil. Dengan modal usaha yang lebih 

dari cukup didapatkan hasil yang lebih besar.25 

b) Permintaan 

Permintaan (demand) adalah hubungan antara harga dengan 

jumlah barang yang dibeli di pasar. Konsep Hubungan permintaan 

digunakan untuk menunjukan keinginan seorang pembeli pada 

suatupasar. Permintaan menerangkan tentang hubungan antara 

harga dengan jumlah barang yang di minta.26 

                                                           
24 Basuki Pujoalwanto, Perekonomian Indonesia, (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2019), 151. 
25 Sadono Sukirno, Pengantar Bisnis, (Jakarta: Kencana, 2017), 7 
26 Basuki Pujoalwanto, Op. Cit.  23 
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Antara harga dan kuantitas yang diminta adalah berbanding 

terbalik (negatif). Jika harga naik, kuantitas yang diminta 

turun,hubungan yang demikian disebut “Hukum permintaan” (law 

ofdemand) makin tinggi harga suatu barang, makin sedikit jumlah 

barang tersebut yang akan diminta oleh para konsumen, sebaliknya 

makinrendah harga suatu barang makin banyak jumlah barang yang 

dimintaoleh konsumen.27 

c) Penawaran 

Penawaran (supply) merunjuk pada hubungan antara harga 

danjumlah barang yang di tawarkan atau di jual di pasar. Penawaran 

barangatau jasa didefinkisikan sebagai kuantitas barang atau jasa 

yang orangbersedia untuk menjualnya pada berbagai tingkat harga 

dalam suatuperiode waktu tertentu. 

Hubungan antara harga dan kuantitas yang ditawarkan 

adalah searah (positif). Jika harga naik, kuantitas yang ditawarkan 

semakin meningkat, hubungan yang demikian disebut “hukum 

penawaran” (lawof supply). Makintinggi harga suatu barang, makin 

banyak jumlah barang tersebut yang akanditawarkan oleh para 

penjual, sebaliknya makin rendah harga suatu barang makin sedikit 

jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual.28 

8. Kelayakan Usaha Tani 

                                                           
27 Ibid, 23 
28 Tony Hartono, Mekanisme Ekonomi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 36. 
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Analisis kelayakan usaha tani adalah upaya untuk mengetahui tingkat 

kelayakan atau kepantasan untuk dikerjakan dari suatu jenis usaha, dengan 

melihat beberapa parameter atau kriteria kelayakan tertentu. Dengan demikian 

suatu usaha dikatakan layak kalau keuntungan yang diperoleh dapat menutup 

seluruh biaya yang dikeluarkan, baik biaya yang langsung maupun yang tidak 

langsung. Secara finansial kelayakan usaha dapat dianalisis dengan 

menggunakan beberapa indikator pendekatan atau alat analisis, seperti 

menggunakan Titik Pulang Pokok (Break Event Point), Revenue-Cost ratio (R/C 

ratio), Benefit-Cost ratio (B/C ratio), Payback Period, Return of Investment, 

dll.29 

Penelitian ini menggunankan salah satu indikator untuk mengetahui 

kelayakan dalam suatu usaha yaitu dengan menghitung Revenue Cost Ratio atau 

R/C Ratio.Revenue Cost Ratio atau R/C Ratio adalah suatu analisis yang 

digunakan untuk mengetahui keuntungan yangrelatif pada usahatani. R/C Ratio 

dapat dicari dengan menggunakan perbandingan antara penerimaan dengan 

biaya produksi yang dikeluarkan.30 

Kriteria kelayakan usaha pada analisis R/C Ratio yaitu31 : 

                                                           
29 Final Prajnanta.Agribisnis Cabai Hibrida. (PT. Penebar Swadaya. Jakarta. 2016).45 

30 Panjaitan, F. E. D., S. N. Lubis, dan H. Hashim, “Analisis efisiensi produksi dan 

pendapatan   usahatani jagung (Stusdi Kasus: Desa Kuala, Kecamatan Tigabinaga, Kabupaten 

Karo)”. Journal On Social Economic Of Agriculture and Agribusiness. 2016, 89 
31 Pebriantari, N. L. A., I. N. G. Ustriyana, dan I. M. Sudarma, ”Analisis pendapatan 

usahatani padi sawah pada program gerbang pangan serasi Kabupaten Tabanan”. E-Journal 
Agribisnis dan Agrowisata, 2016, 67 
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a. Apabila hasil perhitungan R/C Ratio > 1 maka penerimaan yang 

diterima lebihbesar dibandingkan biaya yang dikeluarkan, artinya 

usaha tersebut layak untuk terus dijalankan. 

b. Apabila hasil perhitungan R/C Ratio <1 maka penerimaan yang 

diterima lebih kecil dibandingkan biaya yang dikeluarkan, artinya 

usaha tersebut tidak layak untuk terus dijalankan. 

c. Apabila kegiatan usaha menghasilkan R/C Ratio = 1 maka usaha 

tersebut dalam keuntungan normal. 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir yang digunakan ini yaitu menganalisis penerimaan sebagai 

variabel bebas pertama, total biaya produksi sebagai variabel bebas kedua, 

pendapatan sebagai variabel bebas ketiga dan analisis kelayakan usaha sebagai 

variabel bebas keempat.  

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat digambarkan kerangka 

konseptual sebagai berikut: 
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D. Hipotesis 

Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah 

yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan 

jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji 

kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Sehingga 

hipotesis dalam penelitian ini yaitu jika: 

R/C Ratio <1 Bisnis dinyatakan tidak layak dijalankan. 

R/C Ratio = 1 Bisnis dinyatakan cukup layak.  

R/C Ratio > 1 Bisnis dinyatakan sangat layak dijalankan 

Usaha Pengelolahan Sagu 

Penerimaan Usaha 

 

Biaya Produksi 

 

Pendapatan Usaha 

 

Kelayakan Usaha 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

 

 
A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif atau penelitian yang bertujuan akan 

mengutarakan masalah-masalah dengan upaya mengumpulkan data yang berupa 

angka untuk pengungkapan fakta-fakta yang sudah berlangsung. Analisis deskriptif 

kuantitatif merupakan analisis data dengan cara mendiskripsikan atau 

menggambarkan data yang berbentuk angka yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.32 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Usaha Tani Sagu Bapak subadir di Dusun Pongo 

Desa Malimbu Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, pemilihan lokasi ini 

didasarkan atas pertimbangan peneliti yang melihat bahwa mayoritas pekerjaan 

masyarakat di Desa malimbu dusun Pongo adalah Petani Sagu. Waktu penelitian 

diperkirakan akan dilaksanakan selama 1 bulan sampai penelitian ini selesai. 

C. Definisi Operasional Variabel 

 Adapun definisi operasional dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam 

tabel berikut: 

                                                           
32Sugiyono.Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta.2015). 

207 
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Tabel 3.1 Definisi Operasional 
 

No. Variabel Definisi Indikator 
Sub 

Indikator 

1. 
Biaya 

Produksi 

Pengorbanana/pengeluaran 

yang dilakukan oleh Bapak 

subadir selaku pemilik 

usaha tani sagu yang 

berhubungan langsung 

dengan output/produk 

yang dihasilkan. 

1. Biaya 
Tetap 

2. Biaya tidak 
Tetap 

TC = FC + 
VC33 
 

2. Penerimaan  

Hasil penjualan yang 

diterima dari produk sagu 

Bapak Subadir 

1. Harga 
Produk 

2. Produksi 
yang 
diperoleh 

TR = Py. Y34 
 

3. Pendapatan 

Seluruh penerimaan 

berupa uang, baik dari 

pihak lain maupun dari 

hasil sendiri yang telah 

dikurangi pengeluaran. 

1. Total 
Penerimaan 

2. Total Biaya 

I = TR - TC 
35 

4. 
Kelayakan 

Usaha 

Keuntungan yang 

diperoleh dapat menutup 

seluruh biaya yang 

dikeluarkan 

1. Penerimaan 
usaha tani 

2. Biaya 
produksi 
usaha tani 

R/C36 

                                                           
33 Mulyadi, Sistem Akuntansi (Yogyakarta: Salemba Empat, 2017), 344 
34 Ratnawati Iis,Trisna Insan Noor, and Dani Lukman Hakim. "ANALISIS KELAYAKAN 

USAHATANI CABAI MERAH (Studi Kasus pada Kelompok Tani Mekar Subur Desa Maparah 
Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis)." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh 6.2 (2019): 435 

35 Sadono Sukirno.Pengantar teori mikroekonomi.(Jakarta : Rajagrafindo Persada. 2021). 65 
36 Khafsah Khafsah,et al. "Analisis Kelayakan Usaha Secara Finansial dan Efisiensi Produksi 

di Peternakan Sapi Perah PT. Fructi Agri Sejati Kabupaten Jombang." Jurnal Medik Veteriner 1.3 
(2018): 118. 
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D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteritik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti 

untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya.37 Sehingga Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh pemilik usaha tani sagu ada di Dusun Pongo 

Desa Malimbu Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.  

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 

di ambil dari populasi itu.38 

Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini digunakan teknik 

pengambilan sampel jenuh karena populasinya relative kecil dan kurang dari 30. 

Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila anggota populasi digunakan 

sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relative kecil, 

kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan 

kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampling jenuh adalah sensus, dimana 

                                                           
37Sugiyono.Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta.2016), 

80. 
38 Sugiyono.Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta.2016), 

81 
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semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel39.Maka sampel dalam 

penelitian ini adalah Bapak subadir selaku pemilik usaha tani sagu. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data secara baik dan benar, maka peneliti menggunakan 

beberapa metode, yaitu: 

1. Observasi 

Observasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data melalui 

survey/pengamatan langsung di lapangan.  

2. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini karena peneliti ingin melaksanakan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang akan diteliti, dan apabila peneliti juga ingi 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah dari 

responden tersebut sedikit40.  

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan melalui proses Tanya Jawab 

kepada Bapak Subadir selaku pemilik usaha tani sagu yang menjadi responden 

dalam penelitian ini. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data yaitu dengan 

cara langsung mengambil gambar pada lokasi tanaman sagu pak subadir.  

F. Teknik Analisis Data 

                                                           
39Sugiyono.Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta.2016), 

85. 
40Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung : Alfabeta, CV. 

2017), 194 



40 

 

 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan rumus 

Rc/ratio. Alasan penggunaan rumus R/C ratio pada penelitian ini yaitu untuk 

melihat keuntungan relatif yang nantinya akan diperoleh usaha sagu pak subadir. 

Sebuah Usaha akan dikatakan layak dijalankan jika nilai R/C yang diperoleh 

tersebut dinyatakan lebih besar dari 1. Hal tersebut dapat terjadi sebab, jika nilai 

R/C semakin tinggi, maka tingkat keuntungan yang diperoleh dalam suatu proyek 

bisa menadi lebih tinggi. Penggunaan rumus R/C ratio dalam penelitian ini juga 

bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil yang diperoleh dari usaha yang 

menguntungkan pada periode tertentu 41:  

1. Total Biaya Usaha Tani  

TC = FC + VC   

Keterangan: 

TC = Total Biaya Produksi 

FC = Biaya Tetap    

VC = Biaya tidak Tetap 

2. Penerimaan Usaha Tani    

TR = Py. Y 

   Keterangan: 

TR = Total Penerimaan 

Py = Harga Produk    

Y = Produksi yang diperoleh    

                                                           
41  A.Shinta. “Ilmu Usahatani”. Diktat Kuliah Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas 

Pertanian Universitas Brawijaya. Malang. 2005. 
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3. Pendapatan Usaha Tani  

I = TR - TC  

Keterangan: 

I = Pendapatan (Income)   

TR = Total Penerimaan   

TC = Total Biaya  

4. Kelayakan Usaha Tani  

Kelayakan usaha tani dihitung dengan Return Cost Ratio (R/C)    

R/C  

Keterangan: 

R = Py. Y (Revenue = Penerimaan usaha tani)   

C = FC + VC (Cost = Biaya produksi usaha tani)    

Jika: 

R/C > 1 = Maka Usaha Tani Layak diusahakan    

R/C < 1 = Maka Usaha Tani Tidak Layak diusahakan 
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BAB IV  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

 
A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a. geografis 

Desa malimbu terletak di +/- 20 Km dari ibu kota kabupaten 

luwuwutara, atau +/- 7 Km dari ibu kota kecamatan luwu utara baru dengan 

luas wilayah 262,41 Km2, dengan bata-batas sebagai berikut: 

1) Sebelah utara berbatasan dengan desa sassa kec. Baebunta 

2) Sebelah selatan berbatasan dengan keluarahan marobo dan desa 

buntuk terpedo kec..sabbang 

3) Sebakah barat berbatasan denngan desa tulak tallu kec. Sabbang, 

desa lodang kec. Seko dan desa kanan dede kec.limbong 

b. Iklim  

Keadaan iklim desa malimbu terdiri dari :musim hujan, kemarai dan 

musim panca roba. Dimana musim hujan biasanya terjadi anatara bulan 

januari s/d april, musim kemarau antara bulan juli s/d november, sedangkan 

musim pancaroba antara bulan mei s/d juni. 

c. Keadaan penduduk 

Berdasarkan data dari potensi desa tahun 2020, penduduk Desa 

malimbu kabupaten luwu utara berjumlah 515 jiwa dengan 136  KK. Berikut 

Tabel distribusi penduduk berdasarkan jenis kelamin
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Tabel 4.1. Distribusi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Desa Malimbu 

 

No Jenis Kelamin Jumlah (Jiwa) 
1 
2 

Laki-laki 
Perempuan 

272 
243 

Sumber:Data Profil Desa,2020. 

Berdasarkan Tabel distribusi penduduk, jenis kelamin laki-laki 272 

jiwa dengan persentase 50% dan jenis kelamin perempuan 243 jiwa dengan 

persentase 50%. 

d. Tingkat pendidikan  

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin banyak pula 

pengetahuan atau wawasan yang dimilik. Selain itu semakin tinggi tingkat 

pendidikan seseorang semakin dewasa dalam bertindak. Dari hasil 

penelitian yang dilakukan tingkat pendidikan penduduk desa malimbu yaitu 

dari SD dan sarjana. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan 

 

SDK TAMAT SD SD SMP SLTA SARJANA 
270 221 167 146 23 

 Sumber:Data Profil Desa,2020. 

e. Pola penggunaan tanah  

Pola penggunaan tanah pada umumnya digunkana sebgai lahan 

persawahan, perkebunan seperti sayur jagung dll dengan panen musiman. 

Lahan pertanian berupa lahan sawah kurang lebih 250 Ha dan perkebunan 

kako yang subur seluas sekitar 1.500 Ha yang terbentang luas tersebar di 

setiap dusun. Hal ini berpotensi untuk dapat meningkatkan jumlah produksi 

pertanian dengan cara intensifikasi budidaya dengan sentuhan teknologi 

yang tepat.  
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2. Profil Usaha Sagu Pak Subadir 

Profil usaha sagu basah diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan 

diskusi yang dibantu dengan kuesioner yang di lakukan pada pengusaha sagu di 

Desa malimbu dusun pongko kabupaten luwu utara. Profil usaha sagu pak 

susbadir yang didentifikasi meliputi beberapa faktor yaitu:  

a. Sumber Modal  

Modal merupakan salah satu unsur yang sangat penting bagi industri 

kecil. Pak subadir memiliki modal sendiri pada saat memulai usaha sagu di 

daerah penelitian. 

b. Pembinaan terhadap Karyawan 

Pembinaan atau pelatihan diberikan secara tidak langsung kepada 

para pekerja yang mayoritas dari luar keluarga. Para pekerja diajari 

bagaimana cara mengolah batang sagu secara umum. Terhadap karyawan 

yang sering absen atau malas biasanya pemilik hanya akan menegur dan hal 

ini jarang terjadi. 

c. Target Pemasaran  

Pemasaran merupakan aspek yang sangat penting dalam industri 

kecil. Untuk itu pengusaha sagu basah di daerah penelitian umumnya 

memiliki target pemasaran, maka dari itu menurut pak subadir tempat 

pemasaran yang sekarang sudah termasuk stategis. 

d. Cara Pembayaran  

Bahan Baku Sistem pembayaran dilakukan dengan berbagai cara, 

antara lain dengan cara tunai. Sistem tunai yang dilakukan adalah dengan 
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pembayaran di awal. Pengusaha sagu basah di daerah penelitian umumnya 

menggunakan sistem tunai.  

e. Pemisahan Uang Pribadi dan Uang Usaha  

Dari segi pemisahan uang pribadi dan uang usaha pak subadir 

memisahkan antara uang pribadi dan uang usaha walaupun sangat 

sederhana. Biasanya pemisahan dilakukan pada dana untuk modal dan uang 

untuk kebutuhan sehari-hari. Namun terkadang ketika kebutuhan mendesak 

uang modal terpaksa dipakai dahulu untuk menutupinya.  

f. Pengalaman Usaha  

Dari hasil wawancara dan kuesioner diketahui bahwa pak subadir 

sudah memulai usaha sejak 10 tahun yang lalu. 

3. Biaya Produksi  

Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi 

dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produk atau barang. Biaya-biaya ini 

meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya operasional barang / pabrik, 

dan lain sebagainya yang biasa disebut Fix Cost (Biaya Tetap) dan Variabel Cost 

(Biaya Variabel). Biaya produksi ini harus diakumulasi secara cermat untuk 

kemudian dihitung dan dibandingkan dengan laba kotor perusahaan. Selisih 

pendapatan dikurangi dengan biaya produksi akan menjadi laba bersih 

perusahaan atau total keuntungan yang diperoleh.  

a. Biaya Tetap Biaya tetap adalah pengeluaran yang harus di bayar 

setiap bulan seperti biaya sewa, biaya pajak bangunan, biaya 

penyusutan alat dan kebutuhan yang lain tidak. Biaya ini terjadi 
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terlepas dari adanya unit yang diproduksi atau tidak dan besarnya 

biaya tetap tidak akan terlalu banyak berubah, bahkan ada biaya yang 

tidak berubah sama sekali, dari waktu ke waktu. 

Tabel 4.3. Biaya Tetap Usaha Sagu Pak Subadir 
 

No Biaya Tetap Biaya (Rp) 
1 

 

Biaya Penyusutan Alat 
a. Mesin 
b. Kampak 
c. Linggis 
d. Senso 
e. Tali 
f. Pipa 
g. Parang 
h. Terpal 

 
22.500 

850 
600 

14.000 
500 

6.000 
850 

5.500 

Total 50.800 
Sumber:data primer (diolah),2021. 

Pada Tabel 4.3, memperlihatkan bahwa secara keseluruhan 

rata-rata biaya tetap yang dikeluarkan oleh pak Subadir dalam usaha 

sagunya yang meliputi biaya penyusutan alat adalah sebesar Rp. 

50.800 setiap bulannya. 

b. Biaya Variabel 

Biaya variabel adalah biaya yang dapat berubah, yaitu ketika ada 

peningkatan dalam produksi, biaya variabel ini juga akan meningkat 

secara proporsional dengan persentase yang sama, jadi ketika tidak ada 

produksi maka tidak akan ada biaya ini. Jadi bisa dibilang bahwa biaya 

ini berbanding lurus dengan unit yang diproduksi oleh perusahaan. 

Besaran biaya variabel tetap sama dalam setiap unitnya, tetapi akan 

mengakibatkan perubahan total pada setiap biaya seperti penyediaan 

bahan baku. 
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Tabel 4.4. Biaya Variabel Usaha Sagu Pak Subadir 
 

No Biaya Variabel Jumlah Satuan Harga Per 
Unit (Rp) 

Biaya 
(Rp) 

1 

 
2 

 

3 

 

Bensin 
transportasi 
Konsumsi 
Tenaga Kerja 
Gaji Tenaga 
Kerja 

 
30 
- 
 

2 
 

 
Liter 

- 
 

Orang  

 
10.000 

 
50.000 

 
2.000.000 

 
300.000 

 
1.500.000 

 
4.000.000 

 
 

Total    5.800.000 
Sumber:data primer (diolah),2021. 

Pada Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa rata-rata biaya variabel yang 

dikeluarkan oleh pak subadir yang meliputi biaya bahan bakar dan biaya 

tenaga kerja yaitu sebesar Rp. 5.800.000 setiap bulan. Besarnya biaya 

variabel ini dipengaruhi oleh volume produksi sagu yang dihasilkan, 

semakin besar volume produksi maka semakin besar pula biaya variable 

yang dikeluarkan, demikian pula sebaliknya. 

c. Biaya Total  

Biaya total pada usaha sagu pak subadir merupakan hasil dari 

penjumlahan seluruh biaya tetap dengan biaya variabel yang dikeluarkan 

selama satu kali proses produksi sagu basah. Besarnya biaya total untuk 

proses produksi sagu basah dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut: 

Tabel 4.5. Biaya Total Usaha Sagu Pak Subadir 
 

Biaya Tetap (Rp) Biaya Variabel (Rp) Biaya Total (Rp) 
50.800 5.800.000 5.850.800 

  Sumber:data primer (diolah),2021. 

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa rata-rata biaya total 

yang dikeluarkan oleh pak subadir adalah sebesar Rp. 5.850.800 setiap 
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bulan. Biaya terbesar yang dikeluarkan pada usaha sagu basah berasal 

dari biaya variabel yaitu sebesar Rp. 5.800.000. Sedangkan jumlah biaya 

tetap yang dikeluarkan oleh pengusaha sagu basah yaitu sebesar Rp. 

50.800. 

4. Penerimaan Usaha Sagu Pak Subadir  

Penerimaan adalah nilai rupiah dari total produksi yang dihasilkan atau 

merupakan hasil perkalian antara produksi sagu basah dengan harga jual sagu. 

Rata-rata penerimaan usaha sagu pak subadir setiap satu bulan di daerah 

penelitian dapat di lihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.6. Rincian Produksi, Harga Jual dan Penerimaan Usaha Pak Subadir 

Produksi 
(Kg) 

Harga Jual 
(Rp/Kg) 

Penerimaan 
(Rp) 

5.312 2.635 13.997.120 
Sumber:data primer (diolah),2021. 

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa rata-rata produksi sagu yang dihasilkan 

pak subadir dalam setiap bulan adalah 5.312 kg dengan harga jual rata-rata Rp. 

2.635/kg maka akan diperoleh rata-rata penerimaan sebesar Rp. 13.997.120 

Tinggi rendahnya penerimaan pak subadir ini sangat dipengaruhi oleh harga jual 

dan jumlah produksi yang yang mampu dihasilkan. Semakin tinggi harga jual 

dan jumlah produksi yang dihasilkan maka akan semakin tinggi pula penerimaan 

yang akan diperoleh oleh oleh pak subadir. 

5. Pendapatan Usaha Sagu pak subadir 

Pendapatan bersih usaha sagu pak subadir merupakan total penerimaan 

dikurang total biaya produksi yang dikeluarkan oleh pengusaha. Pendapatan 

bersih pengusaha dipengaruhi oleh nilai produksi dan besarnya total biaya 
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produksi. Rata-rata pendapatan yang diperoleh pengusaha sagu basah per satu 

kali proses produksi dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut: 

Tabel 4.7. Pendapatan Usaha Pak Subadir 
 

Penerimaan 

(Rp) 
Total Biaya 

(Rp) 
Pendapatan 

(Rp) 
13.997.120 5.850.800 8.146.320 

Sumber:data primer (diolah),2021. 

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata pendapatan yang 

diperoleh oleh pak subadir sebesar Rp. 8.146.320 setiap bulan. Dapat 

disimpulkan bahwa berdasarkan pendapatan usaha sagu pak subadir 

menguntungkan.  

6. Laporan Laba Rugi Usaha Sagu Pak Subadir 

Laporan laba/rugi merupakan laporan sistematis tentang penghasilan, 

biaya dan laba/rugi yang diperoleh usaha sagu pak subadir selama periode 

tertentu. Laporan laba/rugi meringkaskan hasil dari kegiatan usaha selama 

periode akutansi tertentu. Laporan ini sering dipandang sebagai laporan akutansi 

yang paling penting dalam laporan tahunan. Selain itu, diharapkan dapat 

memberikan informasi yang berkaitan dengan tingkat keuntungan (Return On 

Investment), risiko, dan kemampuan operasional perusahaan. Laporan laba rugi 

usaha sagu pak subadir dapat dilihat sebagai berikut: 

 

 

Tabel 4.8. Laporan Laba/Rugi Usaha Pak Subadir 
 

Keterangan Nominal (Rp) 
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Penerimaan Usaha 
Biaya Usaha 

Biaya Tetap 

Biaya Variabel 
Total Biaya 

Laba/Rugi 

13.997.120 
 

50.800. 
5.800.000 
5.850.800 
8.146.320 

Sumber:data primer (diolah),2021. 

Berdasarkan tabel tersebut bahwa Bapak subadir rata-rata 

memproduksi 5.312 kg sagu setiap bulannya. Bapak Subadir menggunakan 

metode rata-rata karena dalam memproduksi mengalami penaikan dan 

penurunan pada produksi. Untuk harga sagu di jual dengan harga Rp. 

2.635/Kg. Jadi dalam sebulan rata-rata pak subadir memperoleh penerimaan 

sebesar Rp. 13.997.120 dalam perbulan 

Biaya produksi yang di keluarkan Bapak Subadir meliputi biaya tetap 

dan biaya variabel. Biaya tetap meliputi biaya penyusutan alat seperti Mesin 

Kampak, Linggis, Senso, Tali, Pipa, Parang dan terpal. Dengan total biaya 

tetap sebesar Rp. 50.800.  Sedangkan biaya Variabel meliputi bensin 

transportasi, Konsumsi Tenaga Kerja dan Gaji Tenaga Kerja dengan total 

biaya perbulannya sebesar Rp. 5.800.000. Jadi total biaya produksi yang 

dikeluarkan Bapak subadir dalam sebulan sejumlah Rp. 5.850.800. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa dalam sebulan pak subadir menghasilkan rata-rata 

laba yang diperoleh dalam sebulan sejumlah Rp. 8.146.320.   

7. Kelayakan Usaha Sagu Pak Subadir 

Suatu usaha dikatakan layak untuk di usahakan jika pengusaha 

memperoleh keuntungan yang maksimal dari usaha yang dikelolanya. 

Manajemen usaha yang baik sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan apabila 
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semuanya dapat dikelola dengan baik maka usaha tersebut layak untuk 

diusahakan. Jika dilihat pendapatan yang didapat oleh pak subadir sebesar Rp. 

8.146.320 setiap bulannya. Hal ini dikarenakan dalam melakukan usaha sagu 

pak subadir bersungguh – sungguh dan antusias terhadap usahanya. Pada usaha 

dapat dikatakan layak diusahakan apabila pengusaha mendapatkan keuntungan 

dari usaha yang dilakukannya.  

Untuk mengetahui apakah usaha sagu milik pak subadir di daerah 

penelitian sudah layak atau tidak, maka dapat di analisis dengan menggunakan 

analisis Revenue Cost Ratio ( R/C ), R/C ratio merupakan analisis kelayakan 

usaha yang digunakan untuk mengetahui apakah usaha sagu yang dilakukan oleh 

pak subadir tersebut layak atau tidak. R/C yang merupakan perbandingan antara 

penerimaan total dengan biaya total Perhitungan R/C ratio pada usaha sagu pak 

subadir dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.9. Kelayakan R/C Ratio Pada Usaha Pak Subadir 
 

Total Penerimaan (Rp) Total Biaya (Rp) R/C Ratio 
13.997.120 5.850.800 2,3 

 Sumber:data primer (diolah),2021. 

Dari Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa hasil R/C yang di peroleh usaha sagu pak 

subadir sebesar 2,3. Berdasarkan kriteria jika R/C > 1, maka usaha sagu pak 

subadir tersebut menguntungkan dan layak untuk diusahakan. Artinya setiap 

biaya Rp. 1 yang dikeluarkan memberikan keuntungan sebesar 2,3. 

B. Pembahasan 

Sagu (Metroxylon Sp) merupakan salah satu komoditi yang tinggi 

kandungan karbohidrat sehingga dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat 
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disamping beras, jagung, atau singkong. Sagu dimanfaatkan sebagai bahan 

pangandan bahan baku industri. Tanaman sagu tumbuh secara alami terutama di 

daerah dataran atau rawa dengan sumber air yang melimpah.Tanaman 

sagumemiliki kemampuan tumbuh di lahan marginal, sehingga tanaman sagu 

menjadi salah satu sumber pati andalan pada masa mendatang.42 

Sagu merupakan jenis palma penghasil karbohidrat tinggi yang berasal dari 

batang. Potensi karbohidrat yang dapat diperoleh berupa pati kering dari tanaman 

sagu yaitu sekitar 838 kg/pohon. Selain itu, sagu yang tergenang sampai dengan 

satu bulan memiliki kondisi pati tetap baik. Namun sampai dengan saat ini, 

pemanfaatan tanaman sagu belum memberikan dampak pada peningkatan ekonomi 

masyarakat lokal, terutama didaerah Papua. Indonesia memiliki keragaman genetik 

tertinggi dan sebaran terluas untuk tanaman sagu. 

Sagu dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah, yaitu pada lahan yang belum 

berkembang berdrinase baik sampai buruk, yaitu sulfaquen mengandung sulfidik, 

hidraquent (waterlogged), tropaquent (kawasan iklim tropika), fulfaquent (tanah 

alluvial) dan (tanah berpasir).43Panen dapat dilakukan umur 6-7 tahun, atau bila 

ujung batang mulai membengkak disusul keluarnya selubung bunga dan pelepah 

daun berwarna putih terutama pada bagian luarnya. Tinggi pohom 10 – 15 m, 

diameter 60 – 70 cm, tebal kulit luar 10 cm dan tebal batang yang mengandung sagu 

50 – 60 cm. Ciri pohon sagu siap dipanen pada umumnya dapat dilihat dari 

perubahan yang terjadi pada daun, duri, pucuk, dan batang. 

                                                           
42J.G Kindangen dan I. E. Malia. “Pengembangan Potensi dan Pemberdayaan Petani Sagu 

di Sulawasi Utara. Dalam Prosiding Seminar Sagu Nasional Sagu untuk Ketahanan 

Pangan”.Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan. Bogor. 2016. 
43Pokja.Penyusun Materi Penyuluhan Pertanian. Budidaya Sagu. Jakarta. 2019. 89 
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1. Biaya Produksi Usaha Sagu Pak Subadir 

Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi 

dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produk atau barang. Biaya-biaya ini 

meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya operasional barang / pabrik, 

dan lain sebagainya yang biasa disebut Fix Cost (Biaya Tetap) dan Variabel Cost 

(Biaya Variabel). Biaya produksi ini harus diakumulasi secara cermat untuk 

kemudian dihitung dan dibandingkan dengan laba kotor perusahaan. Selisih 

pendapatan dikurangi dengan biaya produksi akan menjadi laba bersih perusahaan 

atau total keuntungan yang diperoleh.  

Tabel 4.3. Biaya Tetap Usaha Sagu Pak Subadir 
 

No Biaya Tetap Biaya (Rp) 
1 

 

Biaya Penyusutan Alat 
i. Mesin 
j. Kampak 
k. Linggis 
l. Senso 
m. Tali 
n. Pipa 
o. Parang 
p. Terpal 

 
22.500 

850 
600 

14.000 
500 

6.000 
850 

5.500 

Total 50.800 
Sumber:data primer (diolah),2021. 

Biaya Tetap adalah pengeluaran yang harus di bayar setiap bulan seperti 

biaya sewa, biaya pajak bangunan, biaya penyusutan alat dan kebutuhan yang 

lain tidak. Biaya ini terjadi terlepas dari adanya unit yang diproduksi atau tidak 

dan besarnya biaya tetap tidak akan terlalu banyak berubah, bahkan ada biaya 

yang tidak berubah sama sekali, dari waktu ke waktu. 
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Pada tabel tersebut memperlihatkan bahwa secara keseluruhan rata-rata 

biaya tetap yang dikeluarkan oleh pak Subadir dalam usaha sagunya yang 

meliputi biaya penyusutan alat adalah sebesar Rp. 50.800 setiap bulannya. 

Tabel 4.4. Biaya Variabel Usaha Sagu Pak Subadir 
 

No Biaya Variabel Jumlah Satuan Harga Per 
Unit (Rp) 

Biaya 
(Rp) 

1 

 
2 

 

3 

 

Bensin 
transportasi 
Konsumsi 
Tenaga Kerja 
Gaji Tenaga 
Kerja 

 
30 
- 
 

2 
 

 
Liter 

- 
 

Orang  

 
10.000 

 
50.000 

 
2.000.000 

 
300.000 

 
1.500.000 

 
4.000.000 

 
 

Total    5.800.000 
Sumber:data primer (diolah),2021. 

Biaya variabel adalah biaya yang dapat berubah, yaitu ketika ada 

peningkatan dalam produksi, biaya variabel ini juga akan meningkat secara 

proporsional dengan persentase yang sama, jadi ketika tidak ada produksi maka 

tidak akan ada biaya ini. Jadi bisa dibilang bahwa biaya ini berbanding lurus 

dengan unit yang diproduksi oleh perusahaan. Besaran biaya variabel tetap sama 

dalam setiap unitnya, tetapi akan mengakibatkan perubahan total pada setiap 

biaya seperti penyediaan bahan baku. 

Pada tabel biaya variable tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata biaya 

variabel yang dikeluarkan oleh pak subadir yang meliputi biaya bahan bakar dan 

biaya tenaga kerja yaitu sebesar Rp. 5.800.000 setiap bulan. Besarnya biaya 

variabel ini dipengaruhi oleh volume produksi sagu yang dihasilkan, semakin 

besar volume produksi maka semakin besar pula biaya variable yang 

dikeluarkan, demikian pula sebaliknya. 
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Tabel 4.5. Biaya Total Usaha Sagu Pak Subadir 
 

Biaya Tetap (Rp) Biaya Variabel (Rp) Biaya Total (Rp) 
50.800 5.800.000 5.850.800 

  Sumber:data primer (diolah),2021. 

Biaya total pada usaha sagu pak subadir merupakan hasil dari 

penjumlahan seluruh biaya tetap dengan biaya variabel yang dikeluarkan 

selama satu kali proses produksi sagu basah.  

Berdasarkan tabel total biaya dapat diketahui bahwa rata-rata biaya 

total yang dikeluarkan oleh pak subadir adalah sebesar Rp. 5.850.800 setiap 

bulan. Biaya terbesar yang dikeluarkan pada usaha sagu basah berasal dari 

biaya variabel yaitu sebesar Rp. 5.800.000. Sedangkan jumlah biaya tetap yang 

dikeluarkan oleh pengusaha sagu basah yaitu sebesar Rp. 50.800. 

2. Penerimaan Usaha Sagu Pak Subadir  

Penerimaan adalah nilai rupiah dari total produksi yang dihasilkan atau 

merupakan hasil perkalian antara produksi sagu basah dengan harga jual sagu. Rata-

rata penerimaan usaha sagu pak subadir setiap satu bulan di daerah penelitian dapat 

di lihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 4.6. Rincian Produksi, Harga Jual dan Penerimaan Usaha Pak Subadir 

Produksi 
(Kg) 

Harga Jual 
(Rp/Kg) 

Penerimaan 
(Rp) 

5.312 2.635 13.997.120 
Sumber:data primer (diolah),2021. 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa rata-rata produksi sagu yang dihasilkan 

pak subadir dalam setiap bulan adalah 5.312 kg dengan harga jual rata-rata Rp. 

2.635/kg maka akan diperoleh rata-rata penerimaan sebesar Rp. 13.997.120 Tinggi 
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rendahnya penerimaan pak subadir ini sangat dipengaruhi oleh harga jual dan 

jumlah produksi yang yang mampu dihasilkan. Semakin tinggi harga jual dan 

jumlah produksi yang dihasilkan maka akan semakin tinggi pula penerimaan yang 

akan diperoleh oleh oleh pak subadir. 

3. Pendapatan Usaha Sagu pak subadir 

Pendapatan bersih usaha sagu pak subadir merupakan total penerimaan 

dikurang total biaya produksi yang dikeluarkan oleh pengusaha. Pendapatan bersih 

pengusaha dipengaruhi oleh nilai produksi dan besarnya total biaya produksi. Rata-

rata pendapatan yang diperoleh pengusaha sagu basah per satu kali proses produksi 

dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut: 

Tabel 4.7. Pendapatan Usaha Pak Subadir 
 

Penerimaan 

(Rp) 
Total Biaya 

(Rp) 
Pendapatan 

(Rp) 
13.997.120 5.850.800 8.146.320 

Sumber:data primer (diolah),2021. 

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata pendapatan yang 

diperoleh oleh pak subadir sebesar Rp. 8.146.320 setiap bulan. Dapat disimpulkan 

bahwa berdasarkan pendapatan usaha sagu pak subadir menguntungkan.  

4. Laporan Laba Rugi Usaha Sagu Pak Subadir 

Laporan laba/rugi merupakan laporan sistematis tentang penghasilan, biaya 

dan laba/rugi yang diperoleh usaha sagu pak subadir selama periode tertentu. 

Laporan laba/rugi meringkaskan hasil dari kegiatan usaha selama periode akutansi 

tertentu. Laporan ini sering dipandang sebagai laporan akutansi yang paling penting 

dalam laporan tahunan. Selain itu, diharapkan dapat memberikan informasi yang 

berkaitan dengan tingkat keuntungan (Return On Investment), risiko, dan 
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kemampuan operasional perusahaan. Laporan laba rugi usaha sagu pak subadir 

dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4.8. Laporan Laba/Rugi Usaha Pak Subadir 
 

Keterangan Nominal (Rp) 
Penerimaan Usaha 
Biaya Usaha 

Biaya Tetap 

Biaya Variabel 
Total Biaya 

Laba/Rugi 

13.997.120 
 

50.800. 
5.800.000 
5.850.800 
8.146.320 

Sumber:data primer (diolah),2021. 

Berdasarkan tabel tersebut bahwa Bapak subadir rata-rata memproduksi 

5.312 kg sagu setiap bulannya. Bapak Subadir menggunakan metode rata-rata 

karena dalam memproduksi mengalami penaikan dan penurunan pada produksi. 

Untuk harga sagu di jual dengan harga Rp. 2.635/Kg. Jadi dalam sebulan rata-rata 

pak subadir memperoleh penerimaan sebesar Rp. 13.997.120 dalam perbulan 

Biaya produksi yang di keluarkan Bapak Subadir meliputi biaya tetap dan 

biaya variabel. Biaya tetap meliputi biaya penyusutan alat seperti Mesin Kampak, 

Linggis, Senso, Tali, Pipa, Parang dan terpal. Dengan total biaya tetap sebesar Rp. 

50.800. Sedangkan biaya Variabel meliputi bensin transportasi, Konsumsi Tenaga 

Kerja dan Gaji Tenaga Kerja dengan total biaya perbulannya sebesar Rp. 5.800.000. 

Jadi total biaya produksi yang dikeluarkan Bapak subadir dalam sebulan sejumlah 

Rp. 5.850.800. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam sebulan pak subadir 

menghasilkan rata-rata laba yang diperoleh dalam sebulan sejumlah Rp. 8.146.320.   

5. Kelayakan Usaha Sagu Pak Subadir 
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Analisis kelayakan usaha tani adalah upaya untuk mengetahui tingkat 

kelayakan atau kepantasan untuk dikerjakan dari suatu jenis usaha, dengan melihat 

beberapa parameter atau kriteria kelayakan tertentu. Dengan demikian suatu usaha 

dikatakan layak kalau keuntungan yang diperoleh dapat menutup seluruh biaya 

yang dikeluarkan, baik biaya yang langsung maupun yang tidak langsung. 

Penelitian ini menggunankan salah satu indikator untuk mengetahui 

kelayakan dalam suatu usaha yaitu dengan menghitung Revenue Cost Ratio atau 

R/C Ratio.Revenue Cost Ratio atau R/C Ratio adalah suatu analisis yang digunakan 

untuk mengetahui keuntungan yangrelatif pada usahatani. R/C Ratio dapat dicari 

dengan menggunakan perbandingan antara penerimaan dengan biaya produksi yang 

dikeluarkan.44 

Kriteria kelayakan usaha pada analisis R/C Ratio yaitu45 : 

a. Apabila hasil perhitungan R/C Ratio > 1 maka penerimaan yang 

diterima lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan, artinya 

usaha tersebut layak untuk terus dijalankan. 

b. Apabila hasil perhitungan R/C Ratio <1 maka penerimaan yang 

diterima lebih kecil dibandingkan biaya yang dikeluarkan, artinya 

usaha tersebut tidak layak untuk terus dijalankan. 

c. Apabila kegiatan usaha menghasilkan R/C Ratio = 1 maka usaha 

tersebut dalam keuntungan normal 

                                                           
44 Panjaitan, F. E. D., S. N. Lubis, dan H. Hashim, “Analisis efisiensi produksi dan 

pendapatan   usahatani jagung (Stusdi Kasus: Desa Kuala, Kecamatan Tigabinaga, Kabupaten 

Karo)”. Journal On Social Economic Of Agriculture and Agribusiness. 2018, 89 
45 Pebriantari, N. L. A., I. N. G. Ustriyana, dan I. M. Sudarma, ”Analisis pendapatan 

usahatani padi sawah pada program gerbang pangan serasi Kabupaten Tabanan”. E-Journal 
Agribisnis dan Agrowisata, 2016, 67 
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Untuk mengetahui apakah usaha sagu milik pak subadir di daerah penelitian 

sudah layak atau tidak, maka dapat di analisis dengan menggunakan analisis 

Revenue Cost Ratio ( R/C ), R/C ratio merupakan analisis kelayakan usaha yang 

digunakan untuk mengetahui apakah usaha sagu yang dilakukan oleh pak subadir 

tersebut layak atau tidak. R/C yang merupakan perbandingan antara penerimaan 

total dengan biaya total Perhitungan R/C ratio pada usaha sagu pak subadir dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini :  

Tabel 4.9. Kelayakan R/C Ratio Pada Usaha Pak Subadir 
  

Total Penerimaan (Rp) Total Biaya (Rp) R/C Ratio 
13.997.120 5.850.800 2,3 

 Sumber:data primer (diolah),2021.  

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa hasil R/C yang di peroleh 

usaha sagu pak subadir sebesar 2,3. Berdasarkan kriteria jika R/C > 1, maka usaha 

sagu pak subadir tersebut menguntungkan dan layak untuk diusahakan. Artinya 

setiap biaya Rp. 1 yang dikeluarkan memberikan keuntungan sebesar 2,3. 

Sebagian besar pekerjaan utama petani di Desa malimbu Kabupaten Luwu 

Utara adalah bekerja di sawah, kebun dan ada juga beberapa yang keluar daerah 

bekerja sebagai buruh, sehingga pengolah sagu sudah mulai berkurang. Petani sagu 

di Desa malimbu Kabupaten Luwu Utara, berpendapat bahwa tingkat konsumsi 

sagu berkurang di Kabupaten Luwu Utara karena telah banyak makanan yang 

masuk dari luar daerah sehingga banyak masyarakat beralih mengkonsumsi 

makanan tersebut. Diantara sagu dan beras perbandingan gizi yang dimiliki rata – 

rata memilih beras, karena beras membuat perut cepat kenyang sedangkan sagu atau 

olahan sagu seperti Kapurung tidak tahan lama sehingga perut terasa cepat lapar. 
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Bagian dari tanaman sagu masih digunakan, seperti daun sebagai atap 

rumah namun petani sagu banyak yang tidak mengambil karena sebagian 

masyarakat telah beralih menggunakan atap yang terbuat dari aluminium (seng) 

sebagai atap rumah, dan kulit pohon sagu sebagai bahan bakar, tetapi petani jarang 

mengambilnya. Di Desa Malimbu Kabupaten Luwu Utara ketika mengadakan acara 

besar seperti pernikahan, hakikah, dll. Mereka mengatakan “tidak sempurna jika 

tidak ada kapurung (Pugalu)”, namun tidak terdapat kegiatan adat khusus untuk 

menyajikan sagu dalam olahan kapurung. Berdasarkan latar belakang penelitian ini 

dimana peneliti ingin mengetahui besaran pendapatan petani sagu studi kasus usaha 

sagu pak subadir, dengan jumlah batang pohon sagu yang sangat banyak di desa 

malimbu Kabupaten Luwu Utara tetap menguntungkan atau tidak. Setelah peneliti 

melakukan penelitian pendapatan yang didapatkan oleh pak subadir cukup 

menguntungkan walaupun tidak banyak. Hal ini dapat dilihat dengan nilai R/C ratio 

sebesar 2,3.  
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BAB V 

 

PENUTUP 

 

 

 
A. Simpulan 

Berdasakan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa  

rata-rata total penerimaan yang diterima pak subadir dalam sebulan sebesar Rp. 

13.997.120, biaya produksi sebesar Rp. 5.850.800, pendapat sebesar Rp. 

8.146.320., dan kelayakan usaha yang diukur dengan rumus R/C rasionya sebesar 

2,3. Sehingga usaha ini dikatakan sangat layak untuk dilaksanakan dan di 

kembangkan. 

B. SARAN 

1. Kepada pengusaha sagu basah agar membudidayakan tanaman sagu dengan 

maksud agar ketersediaan bahan baku tetap ada sehingga proses 

pengelolaan sagu terus berjalan.  

2.  Kepada peneliti selanjutnya ini dapat dijadikan sebagai referensi maupun 

acuan dan dapat memperluas objek penelitian, tidak hanya dari segi 

pendapatan dan kelayakan, tetapi juga dari segi lain seperti menejemen 

rantai pasok sagu basah di lokasi penelitian.  
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LAMPIRAN 1. PEDOMAN WAWANCARA 

 

PANDUAN WAWANCARA 

ANALISIS USAHA PADA BISNIS PENGELOLAAN SAGU  

(STUDI KASUS USAHA SAGU PAK SUBADIR DI DESA 

MALIMBU DUSUN PONGO KEC. SABBANG KAB. LUWU 

UTARA) 

 

 

I. IDENTITAS RESPONDEN  

 

1. Nama  : Subadir 
2. Umur  : 52 

3. Jenis Kelamin  : laki-laki   
4. Alamat  : dusun pongo 

5. Pendidikan Terakhir  : SMA 

6. Jumlah Tanggungan Keluarga  : 3 (tiga) 
7. Pekerjaan  : Petani sagu  

 

II. DAFTAR PERTANYAAN 

 

A. ASPEK PENERIMAAN USAHA 

1. Berapa harga sagu per kilogram yang bapak  jual? 

2. Berapa jumlah rata-rata produksi sagu yang diperoleh setiap bulan? (dalam 

Kg) 

3. Berapa jumlah rata-rata sagu yang terjual dalam per bulan ? 

B. ASPEK BIAYA PRODUKSI 

1. Berapa biaya yang bapak keluarkan untuk membayar pajak usaha tani 

dalam sebulan? 

2. Berapa biaya yang bapak keluarkan untuk perlatan produksi usaha tani 

dalam sebulan? 

3. Berapa biaya yang bapak keluarkan untuk peneluaran bahan bakar dalam 

sebulan ? 



 

 

 

4. Apakah ada biaya-biaya lain yang bapak keluarkan untuk produksi sagu? 

C. ASPEK PENDAPATAN 

1. Berapa besar rata-rata pendapatan usaha tani sagu bapak dalam sebulan ? 

2. Berapa besar rata-rata modal usaha atau biaya usaha tani sagu Bapak 

dalam sebulan? 

3. Apa saja pengeluaran operasional yang bapak keluarkan dalam menunjang 

kegiatan usaha dalam sebulan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LAMPIRAN 2. DATA USAHA SAGU PAK SUBADIR 

 

Biaya Tetap Usaha Sagu Pak Subadir 
 

No Biaya Tetap Biaya (Rp) 
1 

 

Biaya Penyusutan Alat 
a. Mesin 
b. Kampak 
c. Linggis 
d. Senso 
e. Tali 
f. Pipa 
g. Parang 
h. Terpal 

 
22.500 

850 
600 

14.000 
500 

6.000 
850 

5.500 

Total 50.800 
 

Biaya Variabel Usaha Sagu Pak Subadir 
 

No Biaya Variabel Jumlah Satuan Harga Per 
Unit (Rp) 

Biaya 
(Rp) 

1 

2 

 

3 

 

Bensin 
Konsumsi 
Tenaga Kerja 
Gaji Tenaga 
Kerja 

30 
- 
 

2 
 

Liter 
- 
 

Orang  

10.000 
50.000 

 
2.000.000 

300.000 
1.500.000 

 
4.000.000 

 
 

Total    5.800.000 
 

Biaya Total Usaha Sagu Pak Subadir 
 

Biaya Tetap (Rp) Biaya Variabel (Rp) Biaya Total (Rp) 
50.800 5.800.000 5.850.800 

 

Rincian Produksi, Harga Jual dan Penerimaan Usaha Pak Subadir 

Produksi 
(Kg) 

Harga Jual 
(Rp/Kg) 

Penerimaan 
(Rp) 

5.312 2.635 13.997.120 
 

Pendapatan Usaha Pak Subadir 
 



 

 

 

Penerimaan 

(Rp) 
Total Biaya 

(Rp) 
Pendapatan 

(Rp) 
13.997.120 5.850.800 8.146.320 

 

 

 

Kelayakan R/C Ratio Pada Usaha Pak Subadir 
 

Total Penerimaan (Rp) Total Biaya (Rp) R/C Ratio 
13.997.120 5.850.800 2,3 
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