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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tanaman pisang merupakan salah satu kekayaan alam asli Asia 

Tenggara. Pisang sendiri dalam analisa bisnis tertuju pada buahnya mesikpun 

dalam tanaman pisang sendiri terdapat berbagai manfaat lainnya, pisang yang 

memiliki nama latin Musa  paradisiaca L. Jenis pisang banyak sekali 

ditemukan, antara lain pisang kepok, pisang ambon, pisang raja, pisang kapas, 

pisang susu dan masih banyak jenis pisang lainnya serta pisang dapat diolah 

menjadi beberapa produk makanan yang menarik untuk dikonsumsi. 

Penanaman pisang juga membuka peluang ekonomi bagi petani pisang itu 

sendiri (Amilda, 2014). 

Pada umumnya di Indonesia tanaman pisang tumbuh secara 

sendirinya di pekarangan atau tegalan rumah. Minimnya akan fasilitas, 

penegetahuan dan lain sebagainya membuat pisang seakan tidak familiar 

dikalangan masyarakat Indonesia sendiri sehingga nilai ekonomisnya pun 

tidak nampak karena panen tidak menentu yang merupakan penyebab 

utamanya pisang dianggap tanaman liar yang menguntungkan tanpa adanya 

budidaya. Pisang juga merupakan salah satu komoditas hortikultura unggulan 

Indonesia dan salah satu sentra primer keragaman pisang, baik pisang segar, 

olahan dan pisang liar, dengan ragam lebih dari 200 jenis pisang. Banyaknya 

keragaman ini, memberikan peluang Indonesia untuk memanfaatkan dan 

memilih jenis pisang yang secara komersial dibutuhkan konsumen. Salah satu 
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komoditas Indonesia yang memiliki potensi besar namun selama ini masih 

sedikit diperhatikan adalah buah  pisang. Pisang (Musa sp.) merupakan 

komoditas buah yang paling banyak diproduksi dan dikonsumsi di Indonesia 

(Dimyati, 2007; Purwadaria, 2006). 

Pisang merupakan salah satu jenis tanaman strategis dan layak 

diperhitungkan karena menurut Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal 

Hortikultura tahun 2013, pisang menyumbang angka terbesar dalam 

produksinya. Kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terhitung sejak tahun 2010 

sampai tahun 2014, kecenderungan produksi buah-buahan mengalami 

peningkatan disetiap tahunnya. Peningkatan tersebut diukur dari tingkat 

pertumbuhan dari beberapa buah-buahan, sebagian besar menunjukkan hasil 

positif meski di lain hal juga menunjakkan hasil yang negatif. Diantara buah-

buahan yang paling menonjol ialah buah pisang yang menunjukkan angka yang 

relative lebih besar bila dibandingkan dengan buah-buahan lainnya. Di tahun 

2010 hanya mencatatkan 5.755,073 tetapi di tahun 2014 tercatat melonjak tajam 

dengan mencapai total 7.008,407 ton dan untuk keselurahan prosentase 

pertumbuhan yang diperoleh mencapai 11,61%. Hal ini dianggap wajar 

mengingat pertumbuhan yang terjadi sangatlah signifikan. Pisang merupakan 

komoditas  unggulan  yang memiliki kontribusi besar terhadap produksi buah-

buahan nasional. Selain memiliki potensi yang besar dalam menunjang 

peningkatan pendapatan masyarakat petani, pisang juga merupakan bahan baku 

industri olahan (untuk chip, keripik, puree, tepung) dan komoditas yang potensial 

untuk meningkatkan ekspor buah (Departemen Pertanian, 2005). 
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Di Kabupaten Lumajang, pisang adalah ikon dari kabupaten 

lumajang itu sendiri. Pada tahun 2014 mantan Presiden Republik Indonesia 

ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dalam kunjungan kerja menyempatkan 

mengunjungi sentra industri dan perkebunan pisang terbesar di Jawa Timur 

yakni di kabupaten Lumajang kecamatan Senduro. Kunjungan kerja tersebut 

bukan tanpa alasan yang kuat, tetapi Badan Pusat Statistik kabupaten 

Lumajang mencatat produksi pisang sangat signifikan layaknya produksi 

buah-buahan nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Lumajang juga mencatat untuk tahun 2013, tanaman pisang yang 

mampu ditanam mencapai 2.344.230 pohon (Bappeda, 2013).  

 Dari beberapa buah-buahan yang mampu dihasilkan di Kabupaten 

Lumajang, yang diantaranya pisang, durian, alpukat, nangka, papaya, dan 

salak; pisang tetap menjadi produk unggulan karena terakhir tercatat pada 

tahun 2013 tetap konsisten dengan total produksi yang mencapai lebih 

1.000.000 kwintal dibandingkan hasil produksi lainnya. Adapun salah satu 

faktor strategis penunjang para petani pisang dalam menanam pisang ialah 

lahan karena lahan dapat mempengaruhi produktivitas yang juga berdampak 

pada melimpahnya buah pisang dengan berujung pada tingkat pendapatan 

petani pisang itu sendiri. Menurut Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang 

menjelaskan bahwa area luas lahan terbesar untuk komoditi jenis buah berupa 

pisang terletak hanya di 2 (dua) kecamatan yang memliki areal lahan dan 

hasil produksi yang sangat tinggi, yaitu kecamatan Pasrujambe dan 

kecamatan Senduro. Dilihat dari sisi geografis maupun tata letak, dua 
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kecamatan tersebut berada di dataran yang sesuai untuk perkebunan pisang 

serta letak kecamatan yang bersebelahan (BPS Lumajang dalam Angka 

2014). 

 Kecamatan Senduro yang merupakan prioritas penelitian ialah salah 

satu sentra industri dan kebun pisang terbesar di Kabupaten Lumajang setelah 

kecamatan Pasrujambe. Sebelum di daulat menjadi sentra industri dan kebun 

pisang terbesar di Kabupaten Lumajang, kecamatan senduro sudah memiliki 

potensi lahan yang luas tetapi belum dioptimalkan dengan baik seperti tegalan 

yang masih banyak yang kosong. Mengingat kabupaten Lumajang adalah kota 

Pisang, pemerintah bersama dinas terkait menunjuk Kecamatan Senduro sebagai 

sentra industri dan kebun pisang. Awal perkembangan merujuk pada para petani 

untuk diberi pelatihan, bantuan-bantuan dari dinas terkait seperti Dinas Pertanian 

yang berupa pupuk dan teknologi, membangun kemitraan dengan koperasi, Bank 

BNI „46, dan sebagainya. Usahatani pada sektor buah pisang di Kabupaten 

Lumajang memiliki berbagai jenis yang diantaranya yang mudah dijumpai 

adalah 3 jenis macam pisang yakni pisang Raja, pisang Agung dan pisang Mas 

Kirana. Untuk pisang jenis pisang Mas Kirana Pemerintah pusat melalui Menteri 

Pertanian sudah mengeluarkan keputusan dengan Nomor : 

516/Kpts/SR.120/12/2005 yang menyatakan bahwa Pisang Mas Kirana sebagai 

varietas unggul di Kabupaten Lumajang dan sudah mendapat sertifikasi (Badan 

Perencanaan Daerah Jawa Timur 2013). 

 Tinggi rendahnya tingkat pendapatan petani pisang dapat 

dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor. Dalam penelitian ini terutama di 
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Desa Kandangtepus Kecamatan Senduro antara lain adalah modal yang 

merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang aktivitas bertani , 

dalam hal ini modal seperti benih atau bibit, pupuk maupun pestisida yang 

digunakan. Luas lahan usahatani di Kecamatan Senduro memiliki luas lahan 

yang  berbeda-beda mulai dari dibawah 0,5 Ha sampai 1 Ha lebih. 

Karena hasil petani pisang merupakan sumber kehidupan warga 

Desa Kandangtepus dan hal lain yang mengacu bahwa sentra pisang 

Lumajang yang terletak di Kecamatan Senduro, oleh sebab itu menganalisa 

secara tepat mengenai “Analisis faktor yang mempengaruhi tingkat 

pendapatan petani pisang di Desa Kandangtepus Kecamatan Senduro 

Kabupaten Lumajang”  

 

B. Rumusan Masalah 

Masalah pokok dalam penelitian ini berkaitan dengan faktor-faktor 

yang dapat  mempengaruhi pendapatan petani pisang di Desa Kandangtepus 

Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Penelitian ini berusaha meninjau 

sejauh mana dari pengaruh faktor-faktor diantaranya modal, luas lahan dan 

biaya tenaga kerja yang dominan dalam mempengaruhi pendapatan petani 

pisang di Desa Kandangtepus Kecamatan Senduro dalam musim panen 

pertama dan baru  ini. 

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, maka penulis mencoba 

mengkaji dalam  penelitian ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Bagaimanakah profil petani pisang di Desa Kandangtepus Kecamatan 

Senduro Kabupaten Lumajang? 

2. Apakah variabel modal, luas lahan dan biaya tenaga kerja berpengaruh 

terhadap pendapatan petani pisang di Desa Kandangtepus Kecamatan 

Senduro Kabupaten Lumajang? 

 

C. Batasan Masalah 

Agar topik permasalahan yang akan diteliti lebih terarah maka dalam 

penulisan ini masalah yang akan dibahas hanya dibatasi pada modal, luas 

lahan dan biaya tenaga kerja yang digunakan, karena merupakan faktor yang 

sangat menentukan pendapatan petani pisang dalam produksinya. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk menjelaskan profil usahatani pisang di Desa Kandangtepus 

Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. 

2. Untuk menganalisis pengaruh modal, luas lahan dan biaya tenaga kerja 

terhadap pendapatan petani pisang di Desa Kandangtepus Kecamatan 

Senduro Kabupaten Lumajang. 

3. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam pengembangan 

produksi pisang di Kabupaten Lumajang. 
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E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Masyarakat 

Manfaat yang dapat diperoleh masyarakat adalah gambaran mengenai 

usahatani  pisang di pedesaan. Nantinya masyarakat dapat memahami 

perihal faktor yang mempengaruhi pendapatan petani pisang. 

2. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi 

pemerintah dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan 

perekonomian pedesaan, khususnya tentang usahatani pisang. 

3. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gagasan dan ide untuk 

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pendapatan petani 

pisang di pedesaan. 


