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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan pertanian di Indonesia harus tetap menjadi prioritas 

utama dari keseluruhan pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah. 

Hal ini mengingat bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang paling 

tangguh dalam menghadapi segala macam perubahan ekonomi yang terjadi di 

Indonesia. Terbukti, pada saat negara kita dilanda krisis ekonomi pada tahun 

1998, sektor pertanian menjadi penyelamat ekonomi nasional karena justru 

pertumbuhannya meningkat, sementara sektor lain mengalami pertumbuhan 

negatif. Ada beberapa alasan yang mendasari pentingnya pembangunan 

pertanian di Indonesia diantaranya adalah potensi sumber daya alam yang 

dimiliki sangat besar dan beragam, besarnya penduduk yang menggantungkan 

hidupnya pada sektor pertanian, pangsa pasar yang masih terbuka luas baik di 

dalam maupun di luar negeri, dan menjadi basis pertumbuhan ekonomi di 

pedesaan (Tambunan, 2003). 

Globalisasi dan liberalisasi dalam perdagangan dunia telah 

memberikan peluang sekaligus tantangan yang dihadapi dalam pembangunan 

pertanian Indonesia ke depan. Dihapuskannya berbagai hambatan dalam 

perdagangan antar negara akan memberikan peluang yang lebih luas pada 

pasar komoditas. Di sisi lain, liberalisasi perdagangan juga dapat 

menimbulkan masalah apabila komoditas lokal tidak mampu bersaing dengan 

komoditas dari negara lain. Hal ini akan menyebabkan semakin banyaknya 
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komoditas impor yang akan masuk ke dalam pasar domestik, yang pada 

akhirnya akan dapat merugikan petani. Oleh karena itu, peningkatan mutu 

komoditas merupakan hal yang harus benar-benar diperhatikan dalam 

pembangunan pertanian Indonesia di masa yang akan datang agar dapat 

bersaing di pasar global (Tambunan, 2003). 

Menurut Rukmana (2005), hortikultura merupakan salah satu 

komoditas unggulan di Indonesia yang layak untuk dikembangkan dan 

diharapkan mampu memberikan sumbangan positif bagi sektor pertanian. 

Komoditas hortikultura terdiri dari sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman 

hias, jamur, dan tanaman obat-obatan merupakan kelompok komoditas yang 

penting dan strategis, karena mempunyai banyak manfaat, banyak dibutuhkan 

manusia, dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi sehingga sangat 

prospektif untuk dikembangkan. Pasar hortikultura baik di dalam maupun  di 

luar negeri masih terbuka luas dan menunjukkan kecenderungan semakin 

meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. 

Bawang merah (Allium ascolonicum L.) merupakan salah satu jenis 

hortikultura sayuran berbentuk umbi yang mempunyai banyak manfaat dan 

memiliki nilai ekonomis yang tinggi sehingga layak untuk dikembangkan. 

Pengembangan agribisnis bawang merah, ke depan harus diarahkan untuk 

beberapa tujuan diantaranya adalah mencukupi kebutuhan konsumsi dalam 

negeri, memenuhi kebutuhan bahan baku industri, mengganti keberadaan 

bawang merah impor dan mengisi peluang pasar ekspor yang masih terbuka 

luas (Rukmana, 2005). 
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Untuk mewujudkan hal tersebut di atas perlu diterapkan beberapa 

strategi pengembangan bawang merah diantaranya adalah : 

1. Strategi pengembangan di lini on-farm yang mencakup penciptaan varietas 

unggul, penguatan sistem produksi benih, pengelolaan hara dan air 

terpadu, pengendalian hama dan penyakit terpadu, serta perbaikan mutu 

dan daya simpan produk. 

2. Strategi pengembangan di lini off-farm yang diawali dengan perbaikan 

teknologi pengolahan untuk mendukung pengembangan industri hilir 

bawang merah (skala rumah tangga maupun industri), misalnya industri 

bawang goreng, bubuk bawang merah, tepung bawang merah, minyak 

bawang merah, pasta, dan bahan olahan bawang merah yang lain. 

3. Strategi pengembangan di lini kebijakan pemerintah yang mencakup: 

dukungan kebijakan perlindungan harga produsen termasuk proteksi bea 

masuk atas membanjirnya bawang merah dari luar negeri, pengendalian 

harga untuk mengurangi fluktuasi harga, permodalan kredit lunak dan 

mudah bagi petani, pengawasan dan karantina atas lalu lintas komoditas 

antar negara, penyediaan sarana irigasi sederhana, pengembangan sarana 

dan prasarana pendukung operasionalisasi kelembagaan usaha tani dan 

pemasaran serta jaminan keamanan dan insentif bagi calon investor. 

4. Strategi pengembangan di lini pemasaran dan perdagangan yang 

mencakup pengembangan unit usaha bersama (koperasi atau usaha 

berbadan hukum lainnya) serta pengembangan sistem informasi (harga 

penawaran dan permintaan produk) untuk mendukung upaya menangkap 

peluang pasar (Balitbang, Deptan 2007). 
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Pengembangan pasar bawang merah harus dilakukan sejalan dengan 

perkembangan di sisi on-farm, sehingga dapat bermanfaat bagi produsen dan 

konsumen. Langkah strategis pengembangan pasar yang didukung oleh 

kebijakan pemerintah, terutama menyangkut pemberian kredit usaha mikro, 

kecil, dan menengah dapat mengarah pada peningkatan efisiensi pemasaran 

bawang merah, langkah-langkah strategis di berbagai lini di atas pada 

dasarnya diarahkan untuk meningkatkan efisiensi produksi, pengolahan, 

distribusi, dan pemasaran bawang merah. 

Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur, merupakan salah satu daerah 

penghasil bawang merah yang cukup besar di Indonesia. Daerah penghasil 

bawang merah ini, terutama terletak di tiga kecamatan yaitu : Kepung, Badas, 

dan, Plemahan. Penduduk di tiga kecamatan di atas hampir semua menanam 

bawang merah ketika musim tanam tiba dan menjadikannya sebagai produk 

unggulan, sehingga besar sekali harapan untuk memperoleh pendapatan yang 

layak dari hasil bertanam bawang merah tersebut. Dari tiga kecamatan ini 

sekitar 66,77 ton bawang merah dihasilkan pada saat musim panen tiba yang 

kemudian akan didistribusikan ke seluruh penjuru tanah air.  

Kesejahteraan kehidupan sebagian besar petani bawang merah di 

Kabupaten Kediri masih jauh dari harapan. Hal ini karena kurangnya 

pengetahuan tentang strategi pengembangan bawang merah. Minimnya 

pengetahuan mengenai cara bercocok tanam bawang merah yang berorientasi 

pada pasar, kurangnya akses terhadap sistem pemasaran modern, dan masih 

sederhananya sarana dan prasarana pertanian yang digunakan, adalah 

beberapa penyebab sulitnya petani untuk mengalami kemajuan yang terarti. 
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Bawang merah merupakan komoditas yang mememiliki nilai 

ekonomis yang tinggi dan merupakan produk unggulan di Kabupaten Kediri, 

maka perlu dicari strategi pengembangan bawang merah dengan harapan 

dapat meningkatkan pendapatan petani, sehingga pada akhirnya dapat 

mewujudkan kesejahteraan bagi petani. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

l.  Faktor internal dan eksternal apa saja yang mempengaruhi pengembangan 

bawang merah di Kabupaten Kediri. 

2.  Bagaimana strategi pengembangan bawang merah yang dapat 

dilaksanakan di Kabupaten Kediri. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal (SWOT) usaha tani 

bawang merah di Kabupaten Kediri. 

2. Untuk menyusun strategi pengembangan bawang merah yang dapat 

dilaksanakan di Kabupaten Kediri. 
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1.4. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut : 

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi petani bawang merah di Kabupaten 

Kediri dalam pengembangan usaha tani bawang merah. 

2. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kediri dalam pengembangan bawang merah. 

3. Sebagai bahan informasi bagi yang berminat untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut pada permasalahan yang sama di kemudian hari. 
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