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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pertanian di Indonesia tetap dianggap terpenting dari

keseluruhan pembangunan ekonomi karena potensi sumberdaya yang besar dan

beragam, sumbangannya terhadap pendapatan nasional, jumlah penduduk yang

menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian merupakan bagian terbesar,

peranannya terhadap penyediaan pangan masyarakat serta menjadi basis

pertumbuhan di pedesaan. Berdasarkan isu pembangunan pertanian untuk

mengantisipasi tantangan demokratisasi dan globalisasi, maka Pemerintah pada

kurun waktu 2001 – 2004 menetapkan visi pembangunan pertanian yakni

terwujudnya masyarakat yang sejahtera khususnya petani melalui pembangunan

sistem agribisnis dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan,

berkelanjutan dan desentralistik (Jabal Tarik Ibrahim, 2002)

Tembakau (Nicotiana Tabacum)adalah salah satukomoditas perdagangan

yang penting di Dunia termasuk Indonesia. Indonesia merupakan penghasil

tembakau ke 6 setelah China, Brazil, India, Amerika Serikat dan Malawi, namun

Indonesia hanya menghasilkan 1,9% dari tembakau dunia, di Jawa Timur sendiri

produksi tembakau sekitar: 712 pada tahun 2008, 618 pada tahun 2009, 690 pada

tahun 2010, 878 pada tahun 2011, dan 938 pada tahun 2012 (Dinas Kehutanan

dan Perkebunan, 2006). Tembakau juga merupakan salah satu komoditas

pertanian yang ada di daerah Probolinggo. Posisi tembakau terbesar di Jawa timur

urutan pertama yaitu Jember dan Madura sedang Kabupaten Probolinggo di Jawa
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Timur yaitu di posisi ke tujuh, karena Probolinggo masih banyak memiliki

pesaing-pesaing besar di berbagai macam daerah di Jawa Timur yang memiliki

kualitas tembakau yang cukup baik.

Kabupaten Probolinggo adalah salah satu kabupaten penghasil tembakau.

Tembakau merupakan salah satu komoditas perkebunan yang menjadi primadona

di Kabupaten Probolinggo. Luas lahan perkebunan tembakau di kabupaten

Probolinggo memiliki areal tanam sebanyak 10.774 hektare (Ha) dengan hasil

produksi perhektare dapat memproduksi tembakau sekitar 1,2 ton. Jadi total

diperkirakan sekitar 12.929 ton tembakau, jumlah ini yang akan diambil oleh

pihak gudang di Kabupaten Probolinggo. Posisi tembakau di Desa Sogaan

Kecamatan Pakuniran se Kabupaten Probolinggo yaitu diurutan ke tiga dari tujuh

kecamatan. Produk tembakau yang utama diperdagangkan adalah daun tembakau

sebagai bahan dasar pembuatan rokok, daun tembakau biasanya disebut daun

emas ini sangat berharga bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo banyak petani

yang menanam tembakau untuk meningkatkan taraf ekonominya begitu juga yang

terjadi di Desa Sogaan Kecamatan Pakuniran yang digunakan sebagai tempat

penelitian berlangsung.

Biasanya musim panen tembakau adalah salah satu periode emas yang

sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kabupaten Probolinggo, karena pada

musim ini mereka akan mendapatkan uang yang berlimpah atas asil tanaman

tembakau yang telah mereka tanam.

Tembakau mempunyai nilai jual yang tinggi dan dapat menambah

pemasukan bagi Negara Indonesia dari hasil penjualan cukai rokok, namun hasil

produksi daun tembakau mengalami penurunan yang disebabkan oleh beberapa
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hal seprti cuaca yang tidak menentu, luas lahan yang semakin berkurang, dan

adanya peraturan pemerintah mengenai tembakau. Dibalik kelebihan nilai jual

yang tinggi tembakau juga memiliki zat adiktif yang terkandung didalamnya yang

bisa membahayakan penikmat tembakau misalnya penikmat rokok atau penikmat

tembakau dengan cara lain seperti menghisap, menghirup aroma tembakau, dan

mengunyah tembakau.

Golongan Nicotiana tabacum terbagidalambeberapajenis atau varietas

yang amat banyak jumlahnya, yang untuk tiap-tiap daerah terdapat perbedaan-

perbedaan baik kecil maupun besar. Tiap-tiap daerah menghasilkan kualitas

tertentu dengan ciri yang khas. Oleh karena itu penyebaran-penyebaran jenis

jarang terjadi, sebab pemasukan suatu jenis asing dalam suatu daerah yang khas

akan membahayakan hasil yang dikeluarkan oleh daerah-daerah tersebut sehingga

tidak bermutu sama sekali, sebagai akibat mungkin dari pencampuran mekanis

atau genetis dari jenis asing tersebut dengan jenis daerah. Secara garis besar

tembakau di Indonesia menurut penggunaannya atas tipe-tipe (jenis) sebagai

berikut:

1) Jenis tembakau cerutu

2) Jenis tembakau sigaret (putih)

3) Jenis tembakau pipa

4) Jenis tembakau asepan

5) Jenis tembakau asli/rakyat (pada umumnya tipe rajangan)(Soedarmanto,

1991).
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Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh petani tembakau di Desa

Sogaan adalah masalah perdagangan. Masalah perdagangan ini melibatkan

hubungan antara penjual (petani) dengan pembeli (tauke = kaki tangan pembeli

dari pabrik rokok).  Kurangnya pengetahuan para petani tentang tata cara

penjualan tembakau. Jenis tembakau yang ada di Desa Sogaan yaitu tembakau

rajangan yang pada umumnya di produksi oleh para petani.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperoleh rumusan masalah sebagai

berikut:

1. Berapa biaya usahatani (struktur biaya) petani tembakau di Desa Sogaan

Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo ?

2. Bagaimana produksi, harga, penerimaan danpendapatan usahatani

tembakau di Desa Sogaan Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo ?

3. Bagaimana efisiensi usahatani tembakau di Desa Sogaan Kecamatan

Pakuniran Kabupaten Probolinggo ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat diambil tujuan penelitian

sebagai berikut:

1. Mengetahui struktur biaya usahatani tembakau di Desa Sogaan Kecamatan

Pakuniran Kabupaten Probolinggo.

2. Mengetahui produksi, harga, penerimaan danpendapatan usahatanitembakau

di Desa Sogaan Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo.
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3. Mengetahui efesiensi usahatani tembakau di Desa Sogaan Kecamatan

Pakuniran Kabupaten Probolinggo.

1.3.2 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi para petani tembakau di Desa Sogaan Kecamatan Pakuniran Kabupaten

Probolinggo diharapkan memberikan wawasan dalam menyikapi usahatani

tembakau yang lebih menguntungkan.

2. Sebagai informasi bagi para penentu kebijakan sektor pertanian dalam

merumuskan kebijakan yang lain datang, khususnya dalam intensifikasi

tembakau rakyat.

3. Bagi peneliti kegiatan ini merupakan langkah awal dari penerapan dan

pengalaman ilmu pengetahuan serta sebagai pengalaman yang bisa dijadikan

referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dimasa yang akan datang.

1.4 Batasan Istilah

Untuk membatasi pengertian dan pemahaman dari hasil penelitian agar

tidak terjadi sesuatu yang rancu hingga keluar dari konteks penelitian, maka

penulis membatasi hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yaitu:

1. Penelitian dilaksanakan di Desa Sogaan Kecamatan Pakuniran kabupaten

Probolinggo, pada petani tembakau baik yang mengolah tanah milik sendiri

ataupun menyewa.

2. Populasi adalah jumlah keseluruhan responden, pada hal ini berarti jumlah

keseluruhan petani tembakau yang ada di Desa Sogaan Kecamatan

Pakuniran kabupaten Probolinggo
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3. Sampel yaitu sebagian dari subyek dalam populasi yang diteliti, yang sudah

tentu mampu mewakili jumlah populasi yang ada.

4. Petani tembakau yaitu seseorang yang menanam atau bercocok tanam pohon

tembakau sebagai usaha dalam meningkatkan taraf hidupnya.

5. Usahatani adalah upaya memperbaiaki sumberdaya alam yang telah ada

untuk memperoleh hasil yang lebih baik sesuai yang diinginkan.

6. Biaya produksi adalah seluruh pengerbanan yang dikeluarkan dalam proses

produksi.

7. Biaya tetap (Fixed cost) yaitu pengeluaran yang besarnya tidak tergantung

pada hasil prosuksi.

8. Biaya variabel (Variable cost)yaitu semua pengeluaran yang besarnya

berkaitan dengan hasil produksi.

9. Harga (Price) adalah sejumlah uang yang ditukarkan atau dibayar oleh

konsumen untuk memperoleh suatu produk yang diinginkan.

10. Nilai sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna.

Nilai dalam hal ini yaitu kualitas yang terdapat pada tanaman tembakau.

11. Produksi adalah kegiatan menghasilkan tembakau dari aktifitas usahatani.

12. Penerimaanadalah seluruh pemasukan yang diterima dari kegiatan

usahatanitembakautanpa dikurangi dengan total biaya produksi yang

dikeluarkan.

13. Pendapatan adalah total penerimaan yang diterimasetelah dikurangi dengan

dengan biaya produksi usahatani tembakau.

 


