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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pertanian memiliki peran penting bagi negara, dilihat dari

beberapa aspek. Dalam pembangunan pertanian juga mempunyai tujuan yakni untuk

meningkatkan produktivitas tanaman, pendapatan, serta kesejahteraan petani secara

merata. Menurut Udin Wiratno & Udi Wijayanti (2011) dalam sebuah artikel,

mengatakan bahwa sektor pertanian menjadi salah satu komponen pembangunan

nasional dalam menuju swasembada pangan guna mengentaskan kemiskinan.

Pentingnya peran sektor pertanian dalam pembangunan nasional diantaranya: (1)

kontribusi pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan sumber devisa

negara; (2) sebagai ketahanan pangan; (3) sumber bahan pangan dan gizi; (4) bahan

baku industri; (5) menciptakan lapangan kerja sehingga dapat mengurangi jumlah

orang miskin di daerah pedesaan. Lebih lanjut lagi Soekartawi (2005) mengemukakan

bahwa pembangunan pertanian di Indonesia tidak hanya berorientasi pada satu

komoditi pangan tertentu saja, namun juga diprioritaskan pada komoditi pangan

lainnya termasuk sayur-sayuran



2

Seledri atau dalam bahasa latin disebut Apium graveolens L, merupakan

sayuran daun dan tumbuhan obat yang biasa digunakan sebagai bumbu masakan.

Seledri memiliki ciri-ciri pada umumnya sebagaimana yang dikemukakan oleh

Mursito (2002), bahwa tanaman seledri ini memiliki umur kurang lebih dua tahun,

rata-rata daun berpangkal pada batang, bertangkai, buahnya bulat dan berbiji hitam.

Lebih lanjut lagi Marderosian dkk (2004) mengatakan bahwa tumbuhan seledri

memiliki tinggi kurang lebih 2 kaki dan hidup di daerah yang basah. Selanjutnya

Soewito (1989) menambahkan, untuk tanaman seledri biasanya hidup didaerah tanah

yang subur, gembur, banyak mengandung humus dan bahan organik, tata udara

(aerase) dan drainase tanah yang baik serta pH antara 5,5–6,5.

Salah satu daerah yang bisa dijadikan untuk perkembangan seledri di Indonesia

yaitu Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Secara geografis Desa

Wiyurejo berada pada ketinggian 1.150 s/d 1.164 meter di atas permukaan laut,

dengan intensitas curah hujan 2000-2500 mm/tahun serta kelembapan wilayah

berkisar 60-70 %. Suhu rata-rata harian di Desa Wiyurejo sekitar 18-250C dengan

tingkat kemiringan tanah sebesar 250. Jika dilihat dari potensi kekayaan alam Desa

Wiyurejo sangat banyak, diantara lain kentang, wortel, kubis, bawang merah, selada

dan seledri. Namun secara umum produktivitas tanaman seledri di Desa Wiyurejo

masih tergolong rendah. Ini di sebabkan karena para petani mengusahakan tanaman

seledri dalam skala kecil-kecilan sebagai usaha sambilan atau sampingan.
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Peningkatan produksi pertanian akan berpengaruh pada petani. Dalam

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, sering dihadapkan pada

permasalahan pengetahuan petani yang masih relatif rendah, keterbatasan modal,

lahan garapan yang sempit serta kurangnya keterampilan (skill) petani yang nantinya

akan berpengaruh pada penerimaan petani (Antara dkk, 1994). Lain halnya dengan

Tain (2005) yang menekankan bahwa, dengan adanya kemampuan mengelola unsur-

unsur produksi petani dapat mencoba menerapkan prinsip-prinsip ekonomi,

mempertimbangkan dengan hati-hati faktor-faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi

tujuan usahataninya.

Berbagai analisis dilakukan untuk memperkuat kelancaran dari usahatani,

antara lain; analisis biaya produksi dan pendapatan yang merupakan awal dalam

menentukan sikap untuk melakukan budidaya. Analisis perhitungan ini dilakukan

untuk memberikan gambaran kedepan tentang produksi dan harga jual. Usahatani

seledri dengan skala produksi yang relatif rendah serta adanya ketergantungan

terhadap harga jual yang fluktuatif akan mempengaruhi hasil usahatani serta

pendapatan petani seledri. Berbagai penelitian yang membahas tentang analisis

usahatani seledri masih sangat minim. Sebagian besar hanya membahas tentang

khasiat maupun kandungan yang ada dalam seledri. Hal ini yang membuat peneliti

merasa tertarik untuk mengangkat judul tentang; Analisis Usahatani Seledri “Apium

graveolens L.” (Studi kasus Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang).
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1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Berapa besar biaya produksi, penerimaan dan pendapatan usahatani seledri di Desa

Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang?

2. Bagaimana efisensi usahatani seledri di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon

Kabupaten Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah sudah dikemukakan diatas maka tujuan dari

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis besar biaya produksi, penerimaan dan pendapatan usahatani

seledri di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.

2. Untuk menganalisis efisiensi usahatani seledri di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon

Kabupaten Malang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Apa yang sudah dikemukakan diatas dari latar belakang, rumusan masalah,

hingga pada tujuan penelitian sekiranya ada beberapa manfaat bagi penelitian ini yaitu

sebagai berikut:
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1. Bagi Peneliti

Sebagai media pembelajaran dan penerapan ilmu pengetahuan. Dengan begitu

maka cita-cita dari perguruan tinggi sebagaimana yang termaktup dalam tridarma

perguruan tinggi bisa terlaksana dengan baik

2. Bagi Dunia Pendidikan

Sebagai tambahan referensi untuk terus memberikan dukungan-dukungan analisis

usaha tani agar tradisi intelektual ini dapat berkembang seiring dengan tuntutan

zaman dan reformasi pendidikan selanjutnya.

3. Bagi Desa

Sebagai bahan masukan dan informasi untuk terus melakukan pembinaan yang

lebih lanjut dan berkepanjangan kepada masyarakat petani khususnya usaha seledri

di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.

1.5 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel

1. Penelitian ini dibatasi hanya pada usahatani tanaman seledri yang diusahakan di

Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.

2. Biaya total (total cost) merupakan biaya keseluruhan yang dikeluarkan oleh petani

dalam proses pengusahaan tanaman seledri yang terdiri dari penjumlahan antara

biaya tetap (fix cost) dan biaya variabel (variable cost) yang dinyatakan dalam

satuan rupiah (Rp/ha).
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3. Biaya tetap (fixed cost) merupakan beban biaya yang besar-kecilnya tidak

mempengaruhi produktivitas tanaman seledri yang dinyatakan dalam satuan rupiah

(Rp/ha).

4. Biaya variabel (variable cost) merupakan beban biaya yang besar-kecilnya dapat

mempengaruhi produktivitas tanaman seledri yang dinyatakan dalam satuan rupiah

(Rp/ha).

5. Biaya tenaga kerja merupakan beban biaya yang dikeluarkan petani atas curahan

tenaga kerja yang digunakan dalam usahatani seledri yang terdiri dari tenaga kerja

pria dan tenaga kerja wanita yang dihitung menggunakan Hari Kerja Standar Pria

(HKSP) dan dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp/ha).

6. Luas tanah yang dihitung dalam satuan hektar (ha).

7. Sarana produksi (saprodi) merupakan faktor-faktor produksi yang digunakan dan

dimanfaatkan dalam proses produksi seledri agar usahatani dapat berjalan sesuai

dengan rencana. Saprodi ini memiliki peran penting dalam berlangsungnya

usahatani tersebut, tanpa saprodi usahatani tidaklah dapat berjalan. Saprodi terdiri

dari bibit, pupuk, pestisida dan lain sebagainya.

8. Bibit merupakan benih atau anakan seledri yang digunakan dalam usahatani.

9. Pupuk yang digunakan diukur dalam satuan kg/ha dalam usahatani seledri.

10. Pestisida merupakan salah satu faktor produksi yang digunakan petani dalam

satuan ml/ha (cair) dan gram/ha (padat).

11. ZPT dan Perata merupakan salah satu faktor produksi yang digunakan petani

dalam satuan ml/ha (cair).
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12. Produksi merupakan hasil yang di dapatkan petani seledri yang dinyatakan dalam

satuan kilogram (kg/ha)

13. Penerimaan atau pendapatan kotor merupakan nilai uang yang di dapatkan petani

seledri dari hasil penjualan seledri yang perhitungannya dalam bentuk harga jual

hasil produksi dikalikan dengan jumlah hasil produksi yang dinyatakan dalam

satuan rupiah (Rp/ha).

14. Keuntungan merupakan pendapatan bersih yang diperoleh dari hasil produksi

usahatani seledri yang dinyatakan dalam satuan rupiah.

15. Efisiensi usahatani merupakan rasio atau perbandingan atas penerimaan yang

diterima dan biaya yang dikeluarkan oleh petani seledri saat proses produksi yang

dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp/ha).


