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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan sektor 

pertanian sebagai sumber mata pencaharian dari mayoritas penduduknya. Artinya 

sebagian besar penduduknya menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. 

Dimana penggunaan lahan di wilayah Indonesia sebagian besar diperuntukkan 

sebagai lahan pertanian. 

Pertanian mempunyai kontribusi yang besar dalam pembangunan 

ekonomi. Kontribusi pertanian terhadap pembangunan ekonomi negara, yaitu 

konstribusi produksi, kontribusi pasar, konstribusi faktor produksi dan kontribusi 

devisa. 

Secara umum pertanian terdiri dari tanaman pangan, tanaman perkebunan 

dan tanaman hortikultura. Hortikultura terdiri atas buah-buahan, sayur-sayuran, 

tanaman hias serta obat-obatan. Pemilihan komoditi sayuran dan buah-buahan 

untuk diusahakan merupakan salah satu upaya untuk mempercepat pengembangan 

perekonomian pedesaan pada khususnya dan negara pada umumnya (Khairiyah I, 

2008). 

Kentang adalah salah satu produk hortikultura yang digolongkan ke dalam 

jenis sayur-sayuran. Sayuran dibutuhkan oleh tubuh manusia sebagai sumber 

energi pertumbuhan dan kesehatan. Jika kebutuhan akan sayuran dapat dipenuhi 

dalam jumlah yang tepat, maka akan dapat meningkatkan daya tahan tubuh 
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terhadap berbagai macam penyakit. Selain itu juga dapat meningkatkan kualitas 

dan produktivitas kerja, sehingga kualitas hidup akan meningkat (Samadi, 1997). 

 Di Indonesia, kebutuhan konsumsi kentang diperkirakan dua kali lipat 

pada 5 – 10 tahun mendatang. Meningkatnya permintaan kentang disebabkan 

antara lain, oleh makin luasnya pendayagunaan produksi kentang untuk berbagai 

bahan makanan, baik sebagai bahan sayuran maupun makanan ringan. Disamping 

itu, kentang merupakan komoditas eksport dan import antar Negara di dunia. Arti 

penting komoditas kentang sangat dirasakan oleh berbagai Negara di dunia. Di 

kawasan Asia dibentuk organisasi International South Asian Potato Program For 

Research and Development (SAPPRAD), dengan program utama 

mendayagunakan kentang sebagai sumber pangan (Rukmana, 2002). 

Dibandingkan dengan harga jual produk hortikultura lainnya, kentang 

termasuk tanaman dengan harga jual relatif stabil. Hal ini disebabkan karena 

tanaman ini merupakan produk yang cukup tahan lama jika disimpan. Kestabilan 

harga jual disebabkan karena permintaan akan produk yang cukup tinggi. Sesuai 

dengan pendapat Hartus (2001), beberapa alasan yang menyebabkan harga 

kentang relatif stabil adalah karena kentang dapat disimpan dalam waktu yang 

cukup lama jika dibandingkan dengan sayuran lainnya dan permintaan kentang 

yang terus meningkat sebagai akibat dari perkembangannya di restoran-restoran 

fastfood. 
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1.2        Rumusan Masalah 

1. Bagaimana potensi produksi dan produktivitas usahatani kentang yang 

dikembangkan di Desa Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu? 

2. Bagaimana tingkat pendapatan usahatani kentang di Desa Sumber Brantas 

Kecamatan Bumiaji Kota Batu? 

 

1.3 Tujuan Peneliti  

1. Menganalisis produksi usahatani kentang yang dikembangkan di Desa 

Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu? 

2. menganilisis tingkat pendapatan usahatani kentang di Desa Sumber 

Brantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu? 

 

  1.4     Kegunaan Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu: 

1. Sebagai bahan informasi bagi pengambil kebijakan dalam rangka 

penyusunan perencanaan pembangunan pertanian, khususnya perencanaan 

yang berkaitan dengan pengembangan usahatani kentang di Desa Sumber 

Brantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu. 

2 Sebagai bahan masukan untuk memperkaya kajian ilmu-ilmu ekonomi 

pertanian, khususnya ilmu manajemen usahatani kentang di Desa Sumber 

Brantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu. 
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 1.5      Batasan Istilah Dan Pengukuran Variabel 

Batasan istilah ini dibuat dengan tujuan agar masalah yang diteliti tidak 

semakin melebar dari yang sudah ditentukan dan dapat memberikan langkah yang 

tepat bagi pemecahan masalah. Oleh karena itu peneliti lebih menfokuskan  pada: 

1. Nilai produksi adalah hasil perkalian antara jumlah produksi dengan 

harga pasar pada tingkat petani, yang dihitung dalam satuan rupiah per 

musim tanam. 

2. Pendapatan bersih usahatani kentang adalah jumlah yang diterima 

petani responden dari hasil usahatani kentang dan merupakan selisih 

antara nilai produksi dengan total biaya produksi, yang dihitung dalam 

satuan rupiah per musim tanam. 

3. Biaya produksi adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh responden 

untuk mengelolah usahatani kentang, yang dihitung dalam satuan 

rupiah per musim tanam. 

4. Biaya variabel adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh petani 

responden untuk pembelian benih, pupuk dan pestisida. Sedangkan 

biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan oleh petani responden untuk 

biaya tenaga kerja, pembayaran pajak, pembelian peralatan. 

5. Harga produksi adalah nilai jual produksi per kilogram yang berlaku di 

daerah penelitian (Rp/Kg). 
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6. Produksi adalah jumlah umbi kentang sebagai akibat bekerjanya 

beberapa faktor produksi pada usahatani yang diukur dalam satuan 

kilogram per musim tanam. 

7. Produktivitas adalah jumlah umbi kentang yang dihasilkan dari salah 

satu satuan luas lahan (Kw/Ha/MT).  


