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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Produksi adalah suatu proses mengubah input menjadi output sehingga nilai

barang tersebut bertambah. Input terdiri dari barang atau jasa yang digunakan

dalam proses produksi, sedangkan output adalah barang atau jasa yang dihasilkan

dari suatu proses produksi (Adiningsih, 1999).

Produktivitas berarti besarnya hasil produksi yang dapat dihasilkan oleh

setiap satuan input. Semua faktor-faktor produksi adalah input, sedangkan hasil

produksi adalah output (Rosyidi, 2011).

Efisiensi adalah upaya untuk mencapai tujuan dengan menggunakan

sumberdaya seminimal mungkin atau penggunaan sumberdaya yang optimal

untuk mencapai tujuan yang maksimal. Efisiensi usahatani ada dua macam, yaitu

efisiensi teknis dan efisiensi ekonomis (Tain, 2005).

Kegiatan usahatani haruslah dikelola secara efisien dan menghasilkan

produktivitas tinggi. Dalam melakukan usahatani secara komersial, ada beberapa

prinsip ekonomis yang harus diperhatikan, antara lain :

a) Prinsip Keunggulan Komparatif, prinsip ini menjelaskan pengaruh perbedaan

lokasi terhadap produksi dan keuntungan usahatani. Untuk memperoleh profit

yang tinggi maka komoditi harus cocok dengan daerahnya. Profit usahatani

dipengaruhi oleh jumlah produksi, mutu produksi, harga produksi, dan biaya yang

dikeluarkan untuk proses produksi.
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b) Prinsip Kenaikan Hasil yang Semakin Berkurang (Principle of Diminishing

Return), prinsip ini menggambarkan bahwa dalam penambahan satu unit input,

akan menyebabkan kenaikan hasil yang bertambah, namun pada suatu titik

tertentu kenaikan hasil akan semakin berkurang, bahkan penambahan input secara

terus menerus dapat menurunkan total produksi.

c) Prinsip Biaya yang Diluangkan (Opportunity Cost), prinsip ini menjelaskan

bahwa untuk memilih suatu usaha dengan modal terbatas, pelaku usaha

mempertimbangkan alternatif terbaik yang akan diambil dengan ketentuan untuk

setiap tambahan sumberdaya harus dapat memberikan pendapatan yang sebesar-

besarnya.

d) Prinsip Kombinasi Cabang Usaha (Principle of Combining Enterprises),

apabila petani mengusahakan lebih dari satu cabang usaha harus dengan

pertimbangan jika salah cabang usaha mengalami kegagalan, bisa ditutup dengan

cabang usaha lain sehingga tidak merugikan petani.

e) Prinsip Subtitusi, menjelaskan bahwa dalam melakukan usahatani petani harus

dapat memilih metode yang paling ekonomis diukur dari segi apapun, baik tenaga,

waktu dan uang.

f) Prinsip analisa biaya, prinsip ini penting karena tiap petani menguasai biaya

produksi, namun tidak pada harga komoditas yang dihasilkan.

Gambaran umum keadaan usahatani di Indonesia menurut Kaslan A. Tohir

(1983), secara garis besar pertanian yang ada di Indonesia biasanya dikaitkan

dengan aspek sosiologis. Secara berurutan, pertanian di Indonesia adalah

1. Berladang, baik di daerah hutan maupun di padang rumput.

2. Pertanian pekarangan.
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3. Berupa sawah.

4. Berupa tegalan (pertanian di atas tanah kering).

Dengan adanya kenyataan tersebut, negara yang sedang berkembang melakukan

pembangunan nasional. Pembangunan oleh negara yang sedang berkembang harus

berintikan pada: (1) pembangunan kembali, (2) menumbuhkan dan

mengembangkan Negara, Bangsa, dan Tanah Airnya. Umumnya, negara yang

sedang berkembang atau bekas jajahan mengalami banyak permasalahan, antara

lain : (1) terpecah belahnya bangsa dalam kehidupan sosial (kesukuan), politik,

dan ekonomi (2) hilangnya harga diri (3) nilai-nilai tradisi yang tidak mudah

ditinggalkan (4) kebodohan dan buta huruf (5) taraf hidup rendah, baik kuantitatif

maupun kualitatif (6) produktivitas rendah (7) jumlah dan laju penduduk yang

tinggi (8) jumlah pengangguran yang tinggi (9) struktur ekonomi berat sebelah

(10) sebagian besar penduduk masih tinggal di pedesaan dan sumber kehidupan

masyarakat menjadi petani gurem.

Pembangunan di bidang pertanian tidak terlepas dari komunikasi dan adopsi

inovasi mengenai gagasan-gagasan baru. Penyuluhan pertanian merupakan

metode pembangunan pertanian, yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku

petani melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap dan motivasinya.

Dalam penyuluhan pertanian, harus ada strategi untuk berkomunikasi

menyampaikan materi agar petani bersedia mengadopsi materi yang disuluhkan.

Pesan-pesan yang berupa materi, khususnya inovasi harus mempunyai

karakteristik-karakteristik tertentu agar mudah diadopsi petani sasaran. Adopsi

sendiri merupakan proses yang terjadi sejak pertama kali seseorang mendengar

hal baru sampai orang tersebut mengadopsi (menerima, menerapkan,
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menggunakan) hal tersebut. Dalam proses adopsi ini terdapat petani yang cepat

mengadopsi dan ada yang lambat mengadopsi. Inovasi merupakan segala sesuatu

menyangkut ide, cara-cara, ataupun obyek yang dianggap ‘baru’ bagi seseorang.

Suatu inovasi mudah atau sulit diterima petani sasaran sangat dipengaruhi

karakteristik inovasi itu sendiri (Ibrahim, 2003).

Salah satu contoh inovasi terbaru adalah di bidang pertanian jenis jagung

manis jenis baru. Jagung manis merupakan komoditi pertanian yang banyak

digunakan sebagai objek penelitian pertanian. Potensi pasar yang luas dan minat

terhadap konsumsi jagung yang terus meningkat inilah yang menjadi daya tarik

para peneliti, untuk melakukan penelitian usahatani jagung manis. Di Indonesia,

terdapat empat macam pemanfaatan jagung, yaitu (a) sebagai bahan pangan (b)

sebagai bahan baku pakan ternak (c) sebagai bahan baku industri olahan, dan (d)

sebagai bahan tanaman atau benih. Saat ini, di daerah tertentu di Indonesia, jagung

paling banyak dimanfaatkan sebagai bahan pangan karena jagung merupakan

sumber karbohidrat. Hal ini menunjukkan pentingnya jagung dalam rangka

diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan bahan makanan pokok,

yaitu beras. Selain sebagai bahan pangan, jagung juga dimanfaatkan sebagai

bahan baku industri seperti minyak makanan, tepung maizena, tepung pati, dan

minuman. Salah satu produk olahan jagung yang sangat populer di Indonesia

adalah bahan pemanis/gula jagung Tropicana Slim, bahkan produk ini telah

mendunia.

Berdasarkan hal tersebut, usahatani jagung dapat memberikan pendapatan

yang cukup tinggi sehingga dapat memberikan insentif untuk menggerakkan

usahatani jagung menjadi usahatani yang maju. Namun demikian, petani masih
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menemui berbagai kendala sehingga perlu mendapat perhatian dan bantuan

berbagai pihak, baik dalam aspek permodalan, teknologi pasca panen, serta aspek

pemasaran yang berkaitan dengan fluktuasi harga jual petani.

Untuk itulah, dalam membantu petani jagung melalui inovasi baru dalam

melakukan usahatani jagung perlu dilakukan penelitian “komparasi produktivitas

usahatani jagung manis Talenta dan Jambori” sebagai upaya penelaahan dan

analisis sehingga usahatani jagung manis ini maju dan berkembang. Untuk itu,

penelitian dilakukan di Desa Ngebruk Kecamatan Poncokusumo Kabupaten

Malang.

1.2 Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang sebagaimana diatas, maka diajukan rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Berapakah nilai produksi usahatani jagung manis Talenta dan Jambori?

2. Apakah terdapat perbedaan produktivitas usahatani jagung manis Talenta dan

Jambori?

3. Apakah usahatani jagung manis Talenta dan Jambori efisien?

4. Seberapa besar tingkat adopsi teknologi terhadap inovasi jagung manis Talenta

dan Jambori?
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1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara umum adalah mempelajari dan menganalisis

komparasi produksi usahatani jagung manis. Secara khusus penelitian ini

bertujuan :

1. Untuk mengetahui nilai produksi usahatani jagung manis Talenta dan Jambori.

2. Untuk mengetahui perbedaan produktivitas usahatani jagung manis Talenta

dan Jambori.

3. Untuk mengetahui efisiensi usahatani jagung manis Talenta dan Jambori.

4. Untuk mengetahui tingkat serapan adopsi teknologi terhadap inovasi jagung

manis Talenta dan Jambori.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini merupakan karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dan dapat

berguna sebagai masukan dan kajian umum ataupun khusus. Secara spesifik

penelitian ini di harapkan bermanfaat dan berguna :

1. Bagi Peneliti, sebagai media dalam melatih kemampuan analisis dan aplikatif

dari ilmu yang telah dipelajari selama menempuh studi kesarjanaan di Fakultas

Pertanian-Peternakan.

2. Bagi Petani, sebagai sarana informasi dan masukan bagi petani Desa Ngebruk

dalam melakukan usahatani jagung manis yang efisien dan produktif.

3. Bagi Pemerintah Pusat dan Daerah, diharapkan mampu menjadi dasar

pertimbangan dalam menentukan kebijakan pertanian untuk mengembangkan

potensi daerah setempat.
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4. Bagi Pembaca, diharapkan penelitian ini mampu menambah pengetahuan dan

informasi mengenai usahatani yang efisien dan produktivitas jagung di daerah

Kabupaten Malang, maupun Provinsi Jawa Timur.

5. Bermanfaat sebagai studi literatur bagi penelitian selanjutnya.

1.4 Batasan Istilah

1. Nilai produksi merupakan penerimaan kotor yang diperhitungkan dari

keseluruhan hasil produksi, biasanya diukur dengan nilai uang.

2. Produktivitas atau produksi rata-rata adalah output rata-rata per unit input yang

digunakan pada suatu proses produksi.

3. Efisiensi adalah upaya untuk mencapai tujuan dengan menggunakan input

seminimal mungkin.

4. Adopsi inovasi adalah proses yang terjadi sejak pertama kali ketika seseorang

mendengar hal baru sampai orang tersebut mengadopsi (menerima,

menerapkan, menggunakan) inovasi/gagasan baru tersebut.

1.5 Batasan Penelitian

1. Lahan yang digunakan untuk usahatani jagung manis tersebut tidak beraturan

atau campuran, sehingga untuk membedakannya harus mencari informasi

kepada petani pemilik lahan.
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2. Petani umumnya melakukan pergiliran tanam pada lahannya, untuk itu

responden diambil dari yang pernah melakukan budidaya jagung dan yang

sedang budidaya jagung manis.

3. Teknik budidaya jagung manis sama sehingga untuk mencari data harus secara

mendalam dan mendetail dan memakan banyka waktu.
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